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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

แนวทางการ
ด�ำเนินธุรกิจ
ปณิธานในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
บริษทั มีความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ยึดมัน่ ในหลักจริยธรรมหรือหลักความประพฤติทดี่ งี าม
มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชั่นทางด้านโทรคมนาคมให้ถูกต้องตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าและเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัท บริษัทรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม รวมทั้งร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

ค่านิยมหลัก (Core Values)

• เป็นผู้น�ำด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ด้วยนวัตกรรม เพือ่ ความพึงพอใจ
ของลูกค้าโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

• พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และ • มีทัศนคติที่ดี (Attitude)
ศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง • ท�ำงานอย่างมีความสุข
ของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
(Happiness)
• ตอบสนองความต้องการและความพึง • เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน
พอใจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดให้แก่ลกู ค้า
(Sustainability)
• ปลูกฝังจริยธรรมภายในองค์กรและ
ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมพร้อมช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคม

สารบัญ

02
05
06
14

คณะกรรมการบริษัท

22
26
51
55
57
58
60
62
71
95
101
103
105
107

คณะผู้บริหาร

108
114
121
144

ข้อมูลทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
การก�ำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการระหว่างกัน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

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

รายได้จากการขายและบริการ

1,015.55

956.85

569.77

รายได้รวม

1,017.95

958.52

570.96

910.07

872.86

534.80

85.71

66.18

27.11

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

16.85%

15.18%

15.03%

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

8.42%

6.90%

4.75%

16.88%

20.01%

17.89%

ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

0.19

0.20*

0.12

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.65

0.96

1.91

มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น)

1.15

1.48*

0.72

ผลประกอบการ

ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราส่วนการเงิน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

* ปรับด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นที่ออกระหว่างปี และจ�ำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนของราคาพาร์ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น		
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(ล้านบาท)

1

27.1

96
70.

5

ก�ำไรสุทธิ

66.1
8

958

.52

สัดส่วนรายได้

100%
80%
60%

100%

60%

60%
41%

70%

30%

40%

59%
40%

20%
2559

2560

2561

งานรับเหมาวางระบบโทรคมนาคม/
งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า

700

616.01

600

545.12

500

0

700
600

200

200

100
0

100
0

2560

2561

2561

(ล้านบาท)

300

259.36

2560

การจ�ำหน่ายอุปกรณ์และงานบ�ำรุงรักษา

400

2559

2559

500

400
300

กลุ่มลูกค้ารัฐวิสาหกิจ/ราชการ (ล้านบาท)

80%

20%

(ล้านบาท)

รายได้แยกตามธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าเอกชน (ล้านบาท)

40%
0

85.71

1,017.95

รายได้รวม

2561
2560
2559

411.73

399.54

310.41

2559

2560

2561
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน) “ICN”
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ด�ำเนินธุรกิจวิศวกรรมระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ให้กับลูกค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบ รวบรวม อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ ให้เป็นระบบ เหมาะสมกับความต้องการ
ของแต่ละองค์กรหรือเรียกว่า System Integrator

วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2561 คุ ณ มนชั ย
มณี ไ พโรจน์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
ได้ รั บ เกี ย รติ เ ป็ น แขกรั บ เชิ ญ สั ม ภาษณ์ ใ น
รายการ Money Talk Weekly โดยผู้ด�ำเนิน
รายการ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร และ อ.เสน่ห์
ศรีสุวรรณ ร่วมพูดคุยประวัติความเป็นมาของ
บริษัท มุมมองและทิศทาง รวมถึงโครงการ
ที่บริษัทมุ่งเน้นทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต
อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม

นายมนชั ย มณี ไ พโรจน์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหาร เปิดเผยว่า บริษทั เข้าร่วมโครงการสะสม
หุ ้ น ส� ำ หรั บ พนั ก งานบริ ษั ท (EJIP) เพื่ อ เป็ น
รูปแบบหนึง่ ของการให้ผลตอบแทนกับพนักงาน
และสร้ า งความรู ้ สึ ก มี ส ่ ว นร่ ว มในความเป็ น
เจ้ า ของบริ ษั ท โดยโครงการนี้ เ ป็ น โครงการ
ลงทุ น ซื้ อ หุ ้ น สะสมของบริ ษั ท เป็ น รายงวด
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2564

วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2561 นายธรรมวั ฒ น์
อุ ชุ ไ พบู ล ย์ ว งศ์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยขาย
และการตลาด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร
จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และนายก
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ในงาน “mai Forum 2018 มหกรรม
รวมพลังคน mai ครั้งที่ 5” ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นางสาวภัทร์นรินทร์
มลิวัลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
บั ญ ชี ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน
เสวนา SMART IPO “เตรียมตัวอย่างไร....
ให้พร้อมก่อนเข้าจดทะเบียน”

วันที่ 26 กันยายน 2561 นางสาวภัทร์นรินทร์
มลิวัลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
บั ญ ชี ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ในการบันทึกเทปสัมภาษณ์
พิ เ ศษรายการ “ห้ อ งเรี ย นผู ้ ป ระกอบการ
IPO Roadmap” ตอน Financial Reporting
and Disclosure: Important Issues for
IPO Candidates ที่ ICN อาคาร ดี.เค.เจ.
เขตลาดพร้าว

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางสาวภัทร์นรินทร์
มลิวัลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
บั ญ ชี ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากฝ่ า ยพั ฒ นาความรู ้
ผูป้ ระกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เข้ า ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรในหลั ก สู ต ร “Internal
Control for IPO”

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร
ประธานกรรมการบริษัท

นายมนชัย มณีไพโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2562
เราจะยังคงมุ่งมั่น
ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง
ในการยกระดับและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ควบคู่ ไปกับการพัฒนา
สังคมของประเทศไทย
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 เป็นปีที่ครบรอบ 1 ปี ของบริษัทที่ได้เข้าจดทะเบียน
ซื้อขายหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งปี
ของการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้เติบโตตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้
อย่างเป็นล�ำดับ ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่เสริมสร้างความเชื่อ
มั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�ำที่
ต้องรับผิดชอบต่อการด�ำเนินธุรกิจได้ค�ำนึงถึงการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร
ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น ๆ ท�ำให้กิจการมีระบบการบริหารและการจัดการที่มี
คุณภาพ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลทีโ่ ปร่งใส มีมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการปฎิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่ม
มูลค่าแก่กิจการ ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างรวดเร็วท�ำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพือ่ ให้สามารถรักษา
ความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจ เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)
ถือเป็นเทคโนโลยีทสี่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้สงิ่ ต่าง ๆ สามารถเชือ่ มต่อเข้ากับระบบ
อินเตอร์เน็ต ท�ำให้มนุษย์สามารถเก็บข้อมูลหลากหลายชนิดเป็นปริมาณ
มหาศาลอย่างที่ไม่เคยท�ำได้มาก่อน ซึ่งจะช่วยให้เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนผ่านทางดิจิตัล (Digital Transfromation) และเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย จากข้อมูลของ
ส�ำนักงาน กสทช. คาดการณ์ว่าเทคโนโลยี IoT จะเข้าไปมีบทบาททาง
เศรษฐกิจในหลายภาคส่วนของประเทศ มูลค่าการใช้จ่ายในธุรกิจ IoT
จะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 249 ในปี 2565 เทียบกับปี 2560 จึงต้องเตรียม
การรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยี IoT ในหลายด้าน ด้วยวิสัยทัศน์
(Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมหลัก (Core Values) ของบริษทั
เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และศักยภาพให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีความเชี่ยวชาญอัน
ทันสมัย ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจเพื่อประโยชน์
สูงสุดของลูกค้า
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกคน ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ พันธมิตรทางธุรกิจ อันรวมถึง ลูกค้า คูค่ า้
สถาบันการเงินและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจและ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั ส่งผลให้บริษทั มีผลการประกอบการ
ที่ดีตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา และในปี 2562 เราจะยังคงมุ่งมั่น
ร่วมกันเป็นส่วนหนึง่ ในการยกระดับและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านระบบ
การสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนา
สังคมของประเทศไทยภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยจิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนต่อไป
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท

1 นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร 2
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายรณภูมิ  รุ่งเรืองผล 1
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

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

4. นายพีระ  เลาหสมบูรณ์
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

5. นายอนุวัติร์  เหลืองทวีกุล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายชนะชัย  กุลนพฤกษ์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

7. นางสาวภัทร์นรินทร์  มลิวัลย์ 3
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

หมายเหตุ : 1 เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
2
เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
3
เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
โดยมี นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559
เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2559
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

ประวัติกรรมการบริษัท

นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 74 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 107/2008
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 29 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 18 เม.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
• 2552
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม
• 2549 - 2551
กรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

นายมนชัย มณีไพโรจน์
กรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• Master of Information Systems, City University, U.S.A.
• ปริญญาตรี วิทยาศาสาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 103/2013
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2553 - 2556
รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
19.43%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-
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นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล
กรรมการบริษัท

(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท Industrial Education,
Texas Southern University, U.S.A.
• ปริญญาตรี Construction Technology,
Texas Southern University, U.S.A.
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 133/2017
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2557 - 2558
กรรมการบริษัท
บจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. ไอด้าพาร์เซ็ล โพสต์
• 2539 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. วังประดู่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
0.07%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

นายพีระ เลาหสมบูรณ์
กรรมการบริษัท

(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท School of Advance Telecom Management,
Asian Institute of Technology
• ปริญญาตรี Faculty of Science Applied Physics,
Solid State Electronics
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 131/2016
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2550 - 2557
กรรมการผู้จัดการ
บจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
7.77%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
• ปริญญาตรี วิทยาศาสาตรบัณฑิต (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• 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�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ราชธานี ลิสซิ่ง
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ราชธานี ลิสซิ่ง
• 2552 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ธนาคารธนชาต
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
0.07%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
อายุ 55 ปี

นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บัญชี/บริหารุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 133/2017
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2551 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานกลุ่มธุรกิจ)
และเลขานุการบริษัท
บมจ. กุลธรเคอร์บี้
• 2557 - 2560
กรรมการ
บจ. กุลธร แมททีเรียลส์ แอนด์ คอนโทรลส์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
0.07%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาเยอรมัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 73/2016
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส
• 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส
• 2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส
• 2556 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บจ. ลอว์ตันเอเชีย อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
• 2555 - 2556 หัวหน้าส�ำนักกลยุทธ์
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
• 2551 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่สายบริหารการเงิน /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพาณิชย์
บริษทั ซีเมนส์ ไอที โซลูชนั่ ส์ แอนด์ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
0.14%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

MANAGEMENT
MEMBERS

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

คณะผู้บริหาร

1. นายมนชัย  มณี ไพโรจน์
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
2. นางสาวภัทร์นรินทร์  มลิวัลย์
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และ
เลขานุการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
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3. นายธรรมวัฒน์  อุชุไพบูลย์วงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
4. นายสุวัฒน์  อยู่เจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
5. นายสุรศักดิ์  กองจันทรา
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 3

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

6. นายวรพจน์  วงษ์สวัสดิ์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 4

8. นางวิ ไลพร  ธรรมวิชัย
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

7. นายเอกพจน์  บุณยรัตพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

9. นางสาววัลภา  เหลืองดิลก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

คณะผู้บริหาร

นายมนชัย มณีไพโรจน์
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• Master of Information Systems, City University, U.S.A.
• ปริญญาตรี วิทยาศาสาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2553 - 2556
รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
19.43%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 73/2016
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2559 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2557 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2556 - 2557
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บจ. ลอว์ตันเอเชีย อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
• 2555 - 2556
หัวหน้าส�ำนักกลยุทธ์
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
• 2551 - 2554
ประธานเจ้าหน้าที่สายบริหารการเงิน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพาณิชย์
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 (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส
• 2558 - 2560
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส
• 2553 - 2558
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
0.14%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-
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นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท Telecommunications Asian
Institute of Technology
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส
• 2558 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
		
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส
• 2554 - 2558
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

นายสุรศักดิ์ กองจันทรา
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 3
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท เศรษศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2561 - ปัจจุบนั รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 3
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส
• 2557 - 2560 รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายขาย - โครงการพิเศษ 2
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส
• 2554 - 2557 ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
0.32%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

นายวรพจน์ วงษ์สวัสดิ์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 4
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2561 - ปัจจุบนั รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 4
		
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส
• 2537 - 2560 ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
บจ.ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

นายเอกพจน์ บุณยรัตพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารโครงการ
อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส
• 2558 - 2560 รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริการและซ่อมบ�ำรุง
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส
• 2556 - 2558 ผู้จัดการอาวุโส
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
• 2539 - 2556 ผู้จัดการโครงการ
บจ. ซีเมนส์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
0.09%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-
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นางวิไลพร ธรรมวิชัย
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส
• 2541 - 2560 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
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นางสาววัลภา เหลืองดิลก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจ. สิงห์ไทย ดอท คอม
• 2558 - 2559
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
บจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2557 - 2558
ผู้จัดการแผนกบัญชีและภาษี
บจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก
• 2543 - 2556
ผู้จัดการแผนกบัญชี
บจ. ยี่หนินอาหารแช่แข็ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)
0.03%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

21

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550
โดยในปี 2557 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้บริษัทมีศักยภาพในการให้บริการมากขึ้น รวมทั้งมีการเพิ่มทุนอีก
65 ล้านบาท รวมเป็น 115 ล้านบาท และได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ คือ นายมนชัย มณีไพโรจน์ ซึ่งเป็น
ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมกว่า 25 ปี เข้ามาบริหารกิจการพร้อมกับทีมผู้บริหารและพนักงานซึ่งล้วน
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท�ำงานด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับบริษัทโทรคมนาคมชั้นน�ำระดับประเทศกว่า 40 คน
ด้วยประสบการณ์ ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญของทีมผูบ้ ริหารและพนักงานใหม่ของบริษทั ส่งผลท�ำให้บริษทั สามารถให้บริการ
รับเหมาวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Business) โดยครอบคลุมตั้งแต่ให้ค�ำปรึกษา ออกแบบ จัดหา
ติดตั้ง ทดสอบ เชื่อมต่อระบบ และให้บริการหลังการขาย โดยบริษัท จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรทางการค้าซึ่งเป็น
ผู้ผลิตชั้นน�ำของโลกไม่ว่าจะเป็น Nokia Alcatel-Lucent (Nokia ได้ท�ำการซื้อกิจการของ Alcatel-Lucent ในปี 2559), Huawei,
Coriant, Oscilloquartz และ Gemalto เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร บริษัท ยังให้บริการ
จ�ำหน่ายอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อเก็บส�ำรองไว้ใช้ทดแทน (Supply) และให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบ
สือ่ สารโทรคมนาคม (Maintenance) และในปี 2559 บริษทั ได้เริม่ ธุรกิจออกแบบและวางระบบงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
(Construction and Electrical Systems) โดยได้ให้บริการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แก่ผใู้ ห้บริการโทรคมนาคมขนาดใหญ่รายหนึง่
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ�ำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน) รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 110 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 115 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2560
บริษัท มีทุนที่เรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 165 ล้านบาท นอกจากนี้ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จ�ำนวน 120,000,000 หุ้นที่ราคา
หุ้นละ 1.84 บาท ท�ำให้บริษัท มีทุนเรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวน 225 ล้านบาท

SUPPLIER
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ และค่านิยมหลัก
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้น�ำด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนวัตกรรม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)
• พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
• ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า
• ปลูกฝังจริยธรรมภายในองค์กรและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมพร้อมช่วยเหลือชุมชนและสังคม

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
• เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท โดยจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจ�ำ (Recurring
Income) จากธุรกิจให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสือ่ สารให้มากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม และขยายฐานลูกค้า
ทั้งในหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน
• สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือระดับแนวหน้าของโลก และ
การบริการอย่างมืออาชีพที่รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• เพื่อเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจของพนักงานและสมาชิกในครอบครัวของบริษัท ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ความรู้และนวัตกรรมอย่างสม�่ำเสมอ
• เพื่อส่งเสริมการบริการแก่สังคมและประเทศชาติ ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการช่วยพัฒนา เช่น การส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ขาดแคลน แก่โรงเรียนหรือโรงพยาบาล ในถิ่นทุรกันดารที่ด้อยโอกาส

ค่านิยมหลัก (Core Values)
• มีทัศนคติที่ดี (Attitude)
• ท�ำงานอย่างมีความสุข (Happiness)
• เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน (Sustainability)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
พัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2550
§ จดทะเบียนจัดตั้งในชื่อ “บริษัท เจอาร์ดับเบิ้ลยู เน็ทเวิร์ค โซลูชั่นส์ จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท
§ รับงานวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมจากบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จ�ำกัด ที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายและ
ได้รับการโอนงานให้บริการแก่ลูกค้าภาครัฐ จากบริษัท โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ปี 2552
§ ลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 10 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 20 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยการลดจ�ำนวน
หุ้นสามัญจ�ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
§ เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท เจอาร์ดับเบิ้ลยู เน็ทเวิร์ค โซลูชั่นส์ จ�ำกัด” เป็น “บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด”
§ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 10 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ปี 2555
§ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 30 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 20 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ปี 2557
§ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 65 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ล้านบาท เป็น 115 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
§ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Reseller ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการสื่อสารโทรคมนาคม
ภายใต้ตราสินค้า Alcatel Lucent จาก Alcatel Lucent (Thailand) Co., Ltd.
§ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Reseller ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการสื่อสารโทรคมนาคม
ภายใต้ตราสินค้า Coriant จาก Coriant GmbH ประเทศเยอรมัน
§ เริ่มให้บริการเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ในการออกแบบและวางระบบโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ
ให้กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
§ เริ่มธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสาร
ปี 2558
§ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Channel Partner ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการสื่อสารโทรคมนาคม
ภายใต้ตราสินค้า Huawei จาก Huawei International Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
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ปี 2559
§ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Partner ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการประเภท Mobile Network
ภายใต้ตราสินค้า Nokia จาก Nokia Solution and Networks (Thailand) Co., Ltd
§ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Value Added Reseller ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการสื่อสารโทรคมนาคม
ภายใต้ตราสินค้า Oscilloquartz จาก Oscilloquartz SA ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
§ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Value Added Reseller ในการจัดจ�ำหน่าย Hardware และ Software
ภายใต้ตราสินค้า Gemalto จาก Gemalto (Thailand) Ltd.
§ เริ่มให้บริการในธุรกิจงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า โดยให้บริการรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า Data Center
ให้แก่บริษัทในกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นน�ำของประเทศ
ปี 2560
§ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท
ด�ำเนินการดังนี้
- แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 0.50 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 110 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 115 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียด
การจัดสรรดังนี้
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 100,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว
ส่งผลให้ทุนช�ำระแล้วของบริษัท เท่ากับ 165 ล้านบาท
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 108,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชน
3. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 12,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ในราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน
§ บริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จ�ำนวน 120,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้น ละ 1.84 บาท
§ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Value Added Reseller ในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ Software
และบริการภายใต้ตราสินค้า ZTE จาก ZTE (Thailand) Ltd.
§ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Value Added Reseller ในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ Software
และบริการภายใต้ตราสินค้า HP จาก HP Inc (Thailand) Ltd.
ปี 2561
§ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Reseller ในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ Software ภายใต้ตราสินค้า IBM
จาก IBM Singapore Pte Ltd.
§ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Reseller ในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ Software ภายใต้ตราสินค้า Oracle
จาก Oracle Corporation
§ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Reseller ในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ Software ภายใต้ตราสินค้า HPE
จาก Hewlett Packard Enterprise
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษทั ถือเป็นผูใ้ ห้บริการออกแบบและวางระบบ (System Integrator) ทีค่ รบวงจร โดยบริษทั สามารถให้บริการออกแบบและ
วางระบบโครงข่ายสือ่ สารโทรคมนาคม (Telecommunication System) ซึง่ เป็นระบบทีบ่ ริษทั มีความเชีย่ วชาญ รวมทัง้ ให้บริการ
ออกแบบและวางระบบงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้าอื่นๆ (Construction and Electrical Systems) นอกจากนี้ บริษัท ยังให้
บริการจ�ำหน่ายอุปกรณ์เพื่อใช้ทดแทน (Supply) และให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Maintenance)

โครงสร้างรายได้
จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถจ�ำแนกรายได้ของบริษัท ได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) รายได้จากธุรกิจ
รับเหมาวางระบบ (Turnkey Project) ทั้งด้านสื่อสารโทรคมนาคม และงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า และ (2) รายได้จาก
ธุรกิจการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษา (Supply and Maintenance) ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์โครง
ข่ายระบบสือ่ สารโทรคมนาคม และการให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสือ่ สารโทรคมนาคม โดยโครงสร้างรายได้ของบริษทั
ในปี 2559-2561 เป็นดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์

ปี 2559
ล้านบาท

ปี 2560

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2561

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ
- รายได้จากการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม

207.74

36.38

456.34

47.61

615.96

60.65

- รายได้จากงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า

51.62

9.04

88.78

9.26

0.05

0.01

90.71

15.89

109.40

11.42

210.87

20.76

219.70

38.48

302.33

31.54

188.67

18.58

569.77

99.79

956.85

99.83 1,015.55

99.76

1.19

0.21

1.67

570.96

100.00

958.52

รายได้จากธุรกิจการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และ
บ�ำรุงรักษา
- รายได้จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์โครงข่าย
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
- รายได้จากการบ�ำรุงรักษาโครงข่าย
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
รวมรายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น*
รวมรายได้ทั้งหมด

หมายเหตุ * รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
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0.17

2.40

0.24

100.00 1,017.95

100
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รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท แยกตามโครงสร้างรายได้เป็นดังนี้

ธุรกิจรับเหมาวางระบบ (Turnkey Project)
บริษัท สามารถให้บริการรับเหมาวางระบบแบบครบวงจร โดยเมื่อได้รับการว่าจ้าง จะน�ำเสนอแผนงานต่อลูกค้ารวมถึง
ท�ำความเข้าใจในการด�ำเนินการทุกขั้นตอน เมื่อแผนงานได้รับอนุมัติ บริษัท จะเริ่มด�ำเนินการส�ำรวจ ออกแบบ สั่งซื้ออุปกรณ์
ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ และส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้า ตามช่วงเวลา (Phase) ที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละโครงการ โดยสามารถ
แยกระบบที่บริษัท ให้บริการได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System)
ระบบสือ่ สารโทรคมนาคมเป็นระบบทีบ่ ริษทั มีความเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ ซึง่ เป็นระบบการติดต่อสือ่ สารโดย
การรับส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งผ่านตัวกลางต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไประยะเวลาในการด�ำเนิน
การจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนตามข้อก�ำหนดในสัญญา หรืออาจใช้ระยะเวลาถึง 1-2 ปีหากเป็นโครงการขนาดใหญ่และมี
ความซับซ้อน โดยบริษัท สามารถออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งระบบโทรคมนาคมได้ทั้งแบบระบบสื่อสารแบบใช้สาย (Wired
Network) และระบบสื่อสารไร้สาย (Wireless Network) ดังนี้
		 1) อุปกรณ์ Transport Network
		 เป็นอุปกรณ์ทใ่ี ช้รบั ส่งข้อมูลระยะไกลโดยใช้เทคนิคในการส่งข้อมูลแบบต่าง ๆ ซึง่ อุปกรณ์ Transport Network จะ
ติดตัง้ อยูใ่ นชุมสายซึง่ เป็นโครงข่ายหลัก (Core Network) เพือ่ ใช้ในการรับส่งข้อมูลจ�ำนวนมาก โดยอุปกรณ์ Transport
Network ที่บริษัท สามารถให้บริการออกแบบและวางระบบ ได้แก่
			 (1) IP Router/Carrier Switch
		 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี IP, Ethernet และ Multi-Protocol Label Switching
(MPLS) ในการรับส่งข้อมูล ซึ่งสามารถจัดการเส้นทางการรับส่งข้อมูล (Routing) และจัดล�ำดับความส�ำคัญใน
การรับส่งข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานก�ำหนด เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการ
รับส่งข้อมูลในระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตรและรองรับการส่งข้อมูลที่ระดับ 100 Gbps โดยบริษัท ให้บริการ
ออกแบบ ติดตั้ง IP Router/Carrier Switches ด้วยสินค้าของทั้ง Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei ซึ่งเป็น
ตราสินค้าชั้นน�ำ 3 อันดับแรกของโลก
(2) Next-Generation Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)
		 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) ในการส่งข้อมูลไปบน
หลายๆ ช่วงความยาวคลื่นของสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งข้อมูลจ�ำนวน
มากในคราวเดียว ท�ำให้สามารถรองรับการส่งข้อมูลทีส่ งู ถึงระดับ 3200 Gbps และสามารถรับส่งข้อมูลได้ไกลถึง
200 กิโลเมตร นอกจากนี้ Next-Gen DWDM ยังมีเทคโนโลยี Generalized Multi-Protocol Label Switching/
Automatically Switched Optical Network (GMPLS/ASON) ซึง่ จะช่วยให้ระบบสามารถค�ำนวณหาเส้นทางการ
ส่งข้อมูลใหม่ (Protection Path) โดยอัตโนมัติ เมื่อเส้นทางที่ก�ำลังใช้งาน (Working Path) เกิดความเสียหาย
ท�ำให้โครงข่ายของผู้ใช้งานมีความเสถียร โดยอุปกรณ์ที่บริษัท ให้บริการออกแบบและติดตั้งเป็นตราสินค้าของ
ทั้ง Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้นน�ำ 3 อันดับแรกของโลก
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Router/Switch

Domain A
Core Network

Core Network
Inter Domain

DWDM

Router/Switch

Domain B

DWDM

ภาพตัวอย่างโครงข่าย Optical Transport Network
			 (3) Mobile Backhaul Router
		 บริษัท รับออกแบบและติดตั้งระบบ Mobile Backhaul Router ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ภาคพื้นดินของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับส่วนควบคุมสถานีฐานเข้าด้วยกัน ซึ่งบริษัท ให้บริการ
โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Huawei และ Alcatel-Lucent
Backhaul Transport

Transport Network &
Mobile Core Network

Figure 1: Scope of MPLS in Mobile Backhaul Initiative

ภาพตัวอย่าง Mobile Backhaul Transport
			 (4) Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
		 เป็นระบบสือ่ สารข้อมูลทีใ่ ช้มาเป็นระยะเวลานาน โดยเป็นการใช้สายทองแดงหรือสายโทรศัพท์ในการรับส่ง
ข้อมูลจากชุมสายให้แก่ผใู้ ช้งาน ซึง่ เป็นระบบทีม่ คี วามเสถียรและความปลอดภัยในการใช้งาน แต่รองรับการส่ง
ข้อมูลได้เพียง 10 Gbps อย่างไรก็ตาม ยังมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่ยงั
คงต้องการความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งบริษัท ให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Coriant
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		 2) อุปกรณ์ Access Network
		 เป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงจากโครงข่ายหลัก (Core Network) ไปยังอุปกรณ์ปลายทางเพื่อให้บริการส่งผ่านข้อมูล
ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Voice, Video, Data, Multimedia เป็นต้น โดยผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น โครงข่าย
สายโทรศัพท์ที่เป็นทองแดง (ADSL, VDSL), โครงข่ายสายเคเบิ้ลทีวีที่เป็นทองแดง (DOCSIS), โครงข่ายสายเคเบิ้ล
ใยแก้วน�ำแสง (FTTX) เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัท จ�ำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Nokia
Alcatel-Lucent และ Huawei
อุปกรณ์ผู้ให้บริการ

ข่ายสายผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการ

ภาพตัวอย่างโครงข่าย Access Network

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

ภาพตัวอย่างสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
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		 4) อุปกรณ์ Microwave Radio
		 ระบบการสือ่ สารไมโครเวฟเป็นคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุชนิดหนึง่ ทีม่ คี วามถีอ่ ยูร่ ะหว่าง 0.3 GHz - 300 GHz ส่วนในการ
ใช้งานนั้น ส่วนมากนิยมใช้ช่วงความถี่ระหว่าง 1 GHz - 60 GHz เนื่องจากเป็นย่านความถี่ที่สามารถผลิตขึ้นได้ด้วย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการส่งข้อมูลโดยอาศัยสัญญาณไมโครเวฟซึ่งเป็นสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปใน
อากาศพร้อมกับข้อมูลที่ต้องการส่ง และจะต้องมีสถานีที่ท�ำหน้าที่ส่งและรับข้อมูล เนื่องจากสัญญาณไมโครเวฟจะ
เดินทางเป็นเส้นตรงในระดับสายตา (Line of Sight) จึงต้องมีการตัง้ สถานีรบั -ส่งข้อมูลเป็นระยะๆ และส่งข้อมูลต่อกัน
เป็นทอดๆ ระหว่างสถานีตอ่ สถานีจนกว่าจะถึงสถานีปลายทาง การส่งข้อมูลด้วยสือ่ กลางชนิดนีเ้ หมาะกับการส่งข้อมูล
ในพื้นที่ห่างไกลมากๆ และทุรกันดาร ซึ่งอุปกรณ์สื่อสัญญาณ Microwave Radio ที่บริษัท จ�ำหน่าย ออกแบบและติด
ตั้งภายใต้ตราสินค้า Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei

Station A

1.2GHz digital voice/data repeater and 10GHz microwave link

Station C

ภาพตัวอย่างระบบการสื่อสารไมโครเวฟ
		 5) Broadband Wireless Access (BWA)
		 Broadband Wireless Access (BWA) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงซึ่งท�ำให้
เครือข่ายไร้สายมีอัตราความเร็วเทียบเท่ากับเครือข่ายใช้สายบางเครือข่าย โดย BWA จะท�ำหน้าที่รับส่งข้อมูลจาก
โครงข่ายหลัก (Core Network) ไปยังผู้ใช้งานโดยไม่ใช้สาย ส�ำหรับการใช้งานส่วนมากจะรับส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ
ซึ่งนิยมใช้ช่วงความถี่ 2.3 - 2.4 GHz และความถี่ 2.5 - 2.6 GHz ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท จ�ำหน่าย ออกแบบ และ
ติดตั้งภายใต้ตราสินค้า Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei
Wi-Fi

Wired

ภาพตัวอย่าง Broadband Wireless Access
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		 6) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 3G/4G Mobile Network
		 บริษทั สามารถให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับระบบโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ คุ ที่ 3 (3G) และ เทคโนโลยีสอื่ สาร
ไร้สายความเร็วสูง 4G หรือ เทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) เป็นระบบที่สามารถให้บริการสื่อสารทางเสียง
(Voice) วิดโี อ (Video Telephony) และข้อมูลความเร็วสูง (High Speed Data) รวมถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet
Access) และบริการเสริมต่างๆ โดยบริษัท สามารถออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบ 3G/4G Mobile Network
เช่น Mobile Switching Center Server (MSC-S) ในโครงข่ายหลัก Radio Network Controller (RNC) ในสถานีฐาน
ระบบบริการเสริมพื้นฐาน (Value Added Service - VAS) และระบบสนับสนุนการให้บริการ (Business Support
System - BSS) เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัท จ�ำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งภายใต้ตราสินค้า Nokia และ Huawei
		 7) อุปกรณ์อื่นๆ
		 บริษัท ให้บริการรับเหมาวางระบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบบสื่อสารโทรคมนาคมใช้สายและไร้สาย โดยมี
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อไปนี้
			 • Mobile Device Management (MDM)
		 MDM เป็นระบบทีท่ ำ� งานร่วมกับโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ งั้ โครงข่าย 3G/4G ในการบริหารจัดการลูกข่าย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Subscriber) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการใช้งานของลูกข่ายในการตัง้ ค่าต่างๆ ในตัวเครือ่ ง
เก็บข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกข่ายและแนวโน้ม เพือ่ วางแผนการตลาด และสามารถเพิม่ ระบบบริการเสริม
(Mobile Value-Added Services) เป็นต้น โดยตัวระบบสามารถจัดการเครือ่ งลูกข่ายได้หลากหลายแพลตฟอร์ม
และมีส่วนเสริมด้านความปลอดภัยต่างๆ เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Mobile Application Management หรือ
Mobile Content Management โดยบริษัท ให้บริการติดตั้งระบบ MDM โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Gemalto

ภาพตัวอย่างระบบ Mobile Device Management
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			 • อุปกรณ์ระบบ Synchronization
		 เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณนาฬิกาอ้างอิงส�ำหรับโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับหน่วย
งานหรือบริษัททั่วไปที่ลงทุนติดตั้งโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อช่วยในการปรับเทียบจังหวะสัญญาณ
โทรคมนาคมหรือการซิงโครไนซ์ โดยเฉพาะการซิงโครไนซ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลแบบอนุกรมเพื่อการ
สื่อสารระยะไกลและความเร็วสูง เช่น การส่งข้อมูลจากชุมสายในกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัด ผ่านการ
สือ่ สารระบบไมโครเวฟ รวมทัง้ ชุมสายเคเบิล้ ใต้นำ�้ ทีเ่ ชือ่ มโยงการสือ่ สารดาวเทียมข้ามทวีปและการเชือ่ มโยงจาก
ช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่มาต่อเข้าด้วยกัน ต้องมีการปรับเทียบจังหวะสัญญาณจึงท�ำให้สื่อสารกันได้ โดยข้อมูล
อนุกรมจากหลายแหล่งหรือจากผูส้ ง่ ไปยังผูร้ บั ต้องมีการก�ำหนดจังหวะสัญญาณทีส่ อดคล้องกันเพือ่ ให้ผสู้ ง่ และ
ผูร้ บั ทราบว่า เริม่ การส่งข้อมูล การหยุดพักการส่งและท�ำการส่งข้อมูลเสร็จเมือ่ ใด โดยบริษทั ให้บริการออกแบบ
และติดตั้งระบบ Synchronization โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Oscilloquartz
			 • ระบบ Order Management (OM)
		 เป็นระบบ Software ส�ำหรับการบริหารจัดการในการเปิด ปรับเปลี่ยน และยกเลิกบริการต่างๆ ที่ให้บริการ
ในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G LTE เช่น การเปิด/ปิด SIM Card ทั้งประเภทเติมเงิน (Prepaid) หรือราย
เดือน (Postpaid), การให้บริการเปิด National Roaming, การเปิด/ปิดบริการ Data, การให้บริการเปลี่ยน SIM
Card ใหม่เบอร์เดิม
			 • ระบบ Service Activation At once Management (SAAM)
		 เป็นระบบที่ต่อเชื่อมกับระบบ OM (Order Management) เพื่อช่วยแปลงใบค�ำสั่งงานจากระบบ OM ไป
ยังอุปกรณ์ปลายทางของระบบชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งต่างมี Protocal และรูปแบบการรับส่งข้อมูลที่หลาก
หลาย โดยอุปกรณ์ปลายทางที่มีการเชื่อมต่อ เช่น
- HLR (Home Location Registering) เป็นระบบฐานข้อมูล ท�ำหน้าทีเ่ ก็บข้อมูล ID และ ข้อมูลของผูใ้ ช้
ทุกคน
- PCRF (Policy and Charging Rules Function) ท�ำหน้าที่จัดการปริมาณการใช้งานข้อมูลภายใน
โครงข่ายของผู้ใช้บริการให้ เป็นไปตามหลักการใช้งานอย่างยุติธรรม มีคุณภาพของบริการได้ เหมาะ
สมตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระบบ เช่น เงือ่ นไขว่าเมือ่ ผูใ้ ช้งานใช้งานข้อมูลครบตามปริมาณทีก่ ำ� หนดไว้ ผูใ้ ช้
งานรายนั้นๆ จะถูกลดขนาดของแบนด์วิทด์ลงตาม เงื่อนไขที่ก�ำหนด ส่งผลให้ความเร็วในการใช้งาน
ข้อมูลของผู้ใช้งานรายนั้นลดลงจากค่าปกติ ด้วยหลักการดังกล่าวจะท�ำให้ผู้ให้ บริการโทรคมนาคม
สามารถรับประกันคุณภาพการให้บริการกับผู้ใช้งาน ทุกคนในระบบ
- Value-Added Service (VAS) ระบบบริการเสริมต่างๆ RBT (Ring Back Tone), MCN (Missed Call
Notification) เป็นต้น
			 • ระบบ Over The Air (OTA)
		 OTA platform เป็น Software ส�ำหรับการบริหารจัดการ SIM Card บนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที 3G/4G
LTE ได้จากระยะไกล (Remotely) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เรียกว่า Over-The Air (OTA) ท�ำให้
สามารถบริหารจัดการ SIM Card (ที่จ�ำหน่ายและถูกใช้งาน) จากระยะไกล โดยทางผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่
ไม่จ�ำเป็นต้องขอเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการหรือต้องติดต่อความช่วยเหลือจาก Call Center ของผู้ให้บริการ เช่น
การบริหารจัดการเครือข่าย, การ Update ข้อมูลใน SIM Card ของผูใ้ ช้บริการ, การ Download และติดตัง้ ข้อมูล
Aplication ใหม่บน SIM Card ของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องท�ำการเปลี่ยน SIM Card ใหม่
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		 จากอุปกรณ์ขา้ งต้น บริษทั สามารถให้บริการธุรกิจรับเหมาวางระบบโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey
Project) ได้ 3 ประเภทได้แก่
				 1. งานสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่าย
			 บริษทั ให้บริการสร้างระบบสือ่ สารโทรคมนาคมหรือโครงข่ายใหม่ ทัง้ ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
ทัง้ ภายในพืน้ ทีล่ กู ค้าและภายนอกพืน้ ทีล่ กู ค้า โดยใช้อปุ กรณ์สอื่ สารตามข้อก�ำหนดและมีคณ
ุ ภาพจากทัง้ ในและ
ต่างประเทศ โดยบริษัท จะท�ำการส�ำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ส่งมอบ และจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของ
ลูกค้า เพื่อให้สามารถเข้าใจการใช้งาน การบ�ำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบ รวมถึงการติดต่อประสานงาน
และขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เป็นต้น เพื่อให้สามารถติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่ายได้
				 2. งานขยายระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่าย
			 บริษทั ให้บริการขยายระบบสือ่ สารโทรคมนาคมหรือโครงข่ายเดิมทีล่ กู ค้ามีอยู่ ไม่วา่ จะเป็นการขยาย
ทั้งด้านพื้นที่ให้บริการ (Coverage) และความจุช่องสัญญาณ (Capacity) ทั้งนี้ บริษัท ต้องมีความเชี่ยวชาญ
และความเข้าใจในโครงข่ายเดิมของลูกค้าที่มีอยู่ โดยบริษัท จะท�ำการส�ำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และ
ส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีทสี่ ำ� คัญในการขยายโครงข่าย ซึง่ ประกอบด้วย อุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณโดยการเพิม่
Access Node อุปกรณ์ขยายความจุระบบสือ่ สัญญาณ DWDM และอุปกรณ์เพือ่ ปรับปรุงโหนด Topology แบบ
Chain หรือ Spur ให้เป็น Ring โดยจะท�ำให้เพิ่มขีดความสามารถในการส่งข้อมูลให้แก่เครือข่ายและครอบคลุม
พื้นที่มากขึ้น
				 3. งานปรับปรุงระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่าย
			 บริษทั ให้บริการปรับปรุง เพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลง Software/Firmware/License และ/หรือ Hardware
ของ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่ายเดิมของลูกค้าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ทันสมัยขึ้น (Site Upgrade)
รวมถึงการโยกย้ายอุปกรณ์ทั้ง Hardware และ Software และปรับปรุงโครงข่ายให้มีระบบหรือเส้นทางส�ำรอง
(Protection Route) เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพ/ประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น เพื่อลดเหตุเสียหรือการ
หยุดชะงักการให้บริการของลูกค้า ซึ่งต้องอาศัย
			 ความเชีย่ วชาญ ความช�ำนาญและความเข้าใจในโครงข่ายเดิมของลูกค้าทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ให้สามารถปรับปรุง
โครงข่ายของลูกค้าโดยไม่มีข้อขัดข้อง
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รายละเอียดโครงการรับเหมาวางระบบโทรคมนาคมที่ส�ำคัญของบริษัท ในปี 2559 - 2561
ชื่อโครงการ
โครงการติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable ส�ำหรับโครงการ DMS
รองรับ FRTU จ�ำนวน 970 ชุด

ชื่อลูกค้า

ระยะเวลาตามสัญญา

มูลค่าสัญญา
(ล้านบาท)

MEA

5 ต.ค. 2558 - 1 มิ.ย. 2559

71.22

19 พ.ย. 2558 - 18 เม.ย. 2559

46.26

22 ส.ค. 2558 - 18 ม.ค. 2559
11 ต.ค. 2559 - 8 เม.ย. 2560

39.45
35.25

19 ก.พ. 2559 - 17 ก.ค. 2559

20.80

14 ก.ค. 2559 - 10 พ.ย. 2559

39.60

21 พ.ย. 2559 - 20 พ.ค. 2560

48.06

9 ธ.ค. 2558 - 4 ต.ค. 2559

20.71

28 ธ.ค. 2559 - 27 เม.ย 2560

18.89

22 มี.ค.2560 - 3 ต.ค. 2560

109.12

3 พ.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560

41.75

1 ก.ย. 2560 - 28 พ.ค. 2561

136.22

25 ต.ค. 2560 - 18 เม.ย. 2562

313.82

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

119.88
45.39

17 พ.ย. 2560 - 16 พ.ค. 2561

32.99

1 เม.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2560
4 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
4 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
4 มิ.ย. 2561 - 1 ธ.ค. 2561
26 ธ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2562

24.89
41.98
39.98
19.97
45.98

โครงการสัญญาขยายวงจรสื่อสัญญาณ DWDM ระดับ NSC และระดับ TOT
LE จ�ำนวน 38 สถานี
โครงการสัญญาจ้างอุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณ ส�ำหรับ ISP
CAT
โครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งงานขยายช่องสัญญาณ (Bandwidth) ระบบ PEA
สื่อสารความเร็วสูงพื้นที่ภาคเหนือ
โครงการสร้างระบบสื่อสัญญาณ Microwave Link ในพื้นที่ภาคกลาง
CAT
ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
โครงการจัดซื้อ จ้างเหมา ติดตั้ง พร้อมทดสอบระบบ Mobile Device
CAT
Management จ�ำนวน 1 ระบบ
โครงการจัดซื้อ จ้างเหมา ติดตั้ง พร้อมทดสอบอุปกรณ์ระบบสื่อ
CAT
สัญญาณ ATN จ�ำนวน 1 ระบบ
โครงการสัญญาจ้างเหมาออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วน�ำ SVOA
แสงของ PEA ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการจัดจ้างรายการอุปกรณ์ขยายและปรับปรุงช่องสัญญาณ ส�ำหรับ CAT
ISP จ�ำนวน 1 ระบบ
โครงการจัดซื้อตู้ส�ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ONU และอุปกรณ์ประกอบ
AIT
พร้อมทั้งงานบริการโครงการของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
โครงการสัญญารับจ้างติดตั้งอุปกรณ์สื่อสัญญาณเชื่อมโยงโครงข่ายสื่อ TOT
สัญญาณระดับ Reginal Network (NSL-LE)
โครงการสัญญาจ้างรายการอุปกรณ์ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ
CAT
Backhual ระหว่างส่วนกลางกับสถานีเคเบิลใต้น�้ำจ�ำนวน 1 ระบบ
โครงการสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access
PEA
Network (MPLS Router)
โครงการจัดซื้อและจ้างเหมาติดตั้งชุดอุปกรณ์ Mobile NE
AIT
โครงการสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงโครงข่ายสื่อสัญญาณ BBIP ระดับ
TOT
Reginal Network ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โครงการสัญญารับจ้างปรับปรุง Core Network โครงข่ายโทรศัพท์
TOT
เคลื่อนที่
โครงการงานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดแทนระบบ Synchronization TOT
โครงการสัญญารับจ้างขยายระบบ OM (Order Management)
TOT
โครงการสัญญารับจ้างขยายระบบ SAMM
TOT
โครงการงานจ้างขยายระบบ OTA (Gemalto)
TOT
โครงการสัญญาจ้างเหมาขยายและปรับโครงข่ายสื่อสัญญาณ BBIP
TOT
ระดับ Regional Network พื้นที่ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง
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ชื่อลูกค้า

ระยะเวลาตามสัญญา

มูลค่าสัญญา
(ล้านบาท)

โครงการสัญญารับจ้างระบบสื่อสาร รองรับงาน Distribution
Management System (DMS) จ�ำนวน 1 ระบบ

MEA

17 ธ.ค. 2561 - 13 ก.ย. 2562

128.93

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร Microwave Radio ส�ำหรับ
กองทัพอากาศ

AVA

17 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2562

24.07

โครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone
C) กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ส�ำหรับให้บริการแก่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสทช.)

CAT

31 ม.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2567

1,156.63

ชื่อโครงการ

หมายเหตุ 		 MEA คือ การไฟฟ้านครหลวง
		 PEA คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
		 TOT คือ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
		 CAT คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
		 SVOA คือ บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
		 AIT คือ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
		 AVA คือ บริษัท นาวิเอชั่น คอมเทค จ�ำกัด

งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า (Construction and Electrical Systems)
บริษัท เล็งเห็นถึงโอกาสและความต้องการในการออกแบบและติดตั้งระบบงานอื่น และเพื่อให้บริษัท สามารถเป็น
System Integrator ได้ในหลากหลายธุรกิจ บริษัท จึงได้เริ่มธุรกิจงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้าในปี 2559 โดยบริษัท
สามารถให้บริการ ดังนี้
1) บริการวางระบบไฟฟ้า
		 บริษัท สามารถให้บริการในการวางระบบไฟฟ้าให้แก่ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจรด้วยมาตรฐานสากลที่ได้รับ
การยอมรับ โดยงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ประกอบด้วยการออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน
ห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องอุปกรณ์แม่ขา่ ย (Server Room) ห้องระบบไฟฟ้าเครือ่ งกล (Mechanical and Electrical Room) ห้องปฎิบตั ิ
การ (NOC Room) ห้องเก็บของ (Stock Room) ห้องประชุม (Meeting Room) และ ห้องระบบไฟฟ้าหลัก (Generator Power
Plant Room) นอกจากนี้ บริษทั ยังเป็นผูอ้ อกแบบและติดตัง้ งานระบบทีเ่ กีย่ วข้องภายในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ได้แก่ ระบบเครือ่ งกล
และระบบไฟฟ้า ระบบท�ำความเย็นและปรับอากาศ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น บริษัท เชื่อมั่น
ว่าประสบการณ์ในการสร้างระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ จะช่วยให้บริษทั มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในการก่อสร้างงาน
ระบบไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�ำหรับการวางระบบโทรคมนาคมได้อย่างครบวงจรต่อไป
รายละเอียดโครงการก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้าของบริษัท ในปี 2559-2561
ชื่อโครงการ
สัญญาว่าจ้างงานออกแบบ ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์
พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ TrueIDC

ชื่อลูกค้า

ระยะเวลาตามสัญญา

W&W

23 ส.ค. 2559 - 22 ส.ค. 2560

มูลค่าสัญญา
(ล้านบาท)
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 เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึง
ควบคุมการท�ำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่างๆ เช่น งานด้านสื่อสารโทรคมนาคมสื่อสาร การ
ประปา การบ�ำบัดน�้ำเสีย การจัดการด้านพลังงาน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานรับทราบเหตุการณ์และแก้ไขได้ทันท่วงที ส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยมีลกั ษณะการเชือ่ มต่อทีใ่ ช้เทคโนโลยีระบบสือ่ สารทัง้ แบบใช้สายและแบบไร้สาย ซึง่ บริษทั
มีทีมงานและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ที่พร้อมติดตั้งและให้บริการระบบดังกล่าว โดยบริษัท อยู่ใน
ระหว่างเตรียมการเสนองานให้ลูกค้าเพื่อติดตั้งระบบดังกล่าว

ภาพตัวอย่างระบบ SCADA

ธุรกิจการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษา (Supply and Maintenance)
เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร (Total Solution) บริษัท จึงมีบริการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ไว้ใช้ทดแทน รวมทั้ง
การให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยรายละเอียดของบริการเป็นดังนี้

1) ธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์ โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Supply)
		 บริษทั จ�ำหน่ายอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับธุรกิจสือ่ สารโทรคมนาคมทุกประเภท ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ทลี่ กู ค้าซือ้ เก็บ
ส�ำรองไว้ใช้ทดแทนในการซ่อมบ�ำรุงรักษาเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้อยู่เกิดความเสียหายหรือเสื่อมอายุการใช้งาน โดยลูกค้าสามารถน�ำ
ไปติดตัง้ หรือเปลีย่ นได้เอง หรือจัดซือ้ พร้อมว่าจ้างให้บริษทั เป็นผูต้ ดิ ตัง้ ให้ในกรณีทตี่ อ้ งใช้ความรูค้ วามช�ำนาญในการติดตัง้ โดย
อุปกรณ์ที่บริษัท จัดจ�ำหน่ายจะมีการรับประกัน 1-2 ปี
อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับธุรกิจสือ่ สารโทรคมนาคมทีบ่ ริษทั จัดจ�ำหน่าย ได้แก่ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในโครงข่ายระบบโทรคมนาคม
ทั้งแบบใช้สาย (Wired Network) และแบบไร้สาย (Wireless Network) โดยบริษัท สามารถจ�ำหน่ายอุปกรณ์ในระบบต่างๆ ดังนี้
- ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G, 4G หรือ LTE
- ระบบสือ่ สารผ่าน IP (Internet Protocol) Network เพือ่ รองรับการให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ Internet of Things (IoT)
- ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Optical Network)
- ระบบสื่อสัญญาณด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ (Microwave Network) กรณีระบบสื่อสัญญาณแบบใช้สายไม่
รองรับหรือไม่คุ้มค่าในการลงทุน เช่น ข้ามเกาะหรือพื้นที่กันดาร
- ระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ SIM Card ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ระบบสัญญาณนาฬิกา (Synchronization) ให้กับอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อมิให้ข้อมูลที่สื่อสารในระบบเกิด
ความคลาดเคลื่อน
- ระบบ IT Infrastructure Servers and Storages ส�ำหรับ Cloud Computing
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-

ระบบ Mobile Device Management (MDM) เพื่อบริหารและจัดการเครื่องลูกข่ายในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้
มีประสิทธิภาพ
- ระบบ Software Defined Network (SDN) เพื่อการบริหารจัดการอุปกรณ์ใน Data Center
- ระบบเคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสงและอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง
บริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายจากผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมชั้นน�ำของโลก ไม่ว่าจะเป็น Nokia
Alcatel-Lucent, Huawei, Coriant, Gemalto, Oscilloquartz, ZTE และ HP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมและใช้อย่างแพร่หลายใน
ประเทศ ส�ำหรับอุปกรณ์อื่นที่บริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย เช่น สายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง บริษัท สามารถจัดหาจากผู้ผลิต
ชั้นน�ำภายในประเทศ เช่น บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จ�ำกัด บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จ�ำกัด และบริษัท ไทยไชน่า ไฟเบอร์
ออพติคส์ จ�ำกัด เป็นต้น

2) ธุรกิจให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Maintenance)
บริษัท ให้ความส�ำคัญของธุรกิจบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ประจ�ำ
(Recurring Income) มีการแข่งขันทีไ่ ม่สงู มาก เนือ่ งจากต้องใช้บคุ ลากร ทีม่ คี วามรูแ้ ละความช�ำนาญ โดยงานบริการบ�ำรุงรักษา
ระบบโทรคมนาคมที่บริษัท สามารถให้บริการ ได้แก่
- การบ�ำรุงรักษาชุมสายหลักของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
- การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
- การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Optical Network) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณด้วยคลื่น
ความถี่ไมโครเวฟ (Microwave Network) อุปกรณ์ IP Router/Carrier Switches และอุปกรณ์ระบบสื่อสารผ่าน
IP (Internet Protocol) Network ที่รองรับการส่งผ่านเสียง ภาพ วีดีโอและข้อมูลต่างๆ
โดยการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมมี 3 ลักษณะ ได้แก่ การบ�ำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive
Maintenance) บ�ำรุงรักษาเมื่อเกิดเหตุเสีย (Corrective Maintenance) และบ�ำรุงรักษาแบบปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือโยกย้าย
(Proactive/Adaptive Maintenance)
ในการให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่าย บริษัท ยังมีข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)
ซึง่ เป็นข้อตกลงรับประกันคุณภาพการให้บริการระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผูร้ บั บริการ เพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจแก่ผรู้ บั บริการตามระดับที่
ตกลงกันไว้ โดยบริษัท ยังมีศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย Network Operation Center (NOC) ซึ่งมีทีมงานของบริษัท คอยเฝ้าระวัง
ไม่ให้เกิดเหตุเสีย และตรวจติดตามแก้ไขในกรณีที่มีเหตุเสียต่างๆ เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม SLA ที่บริษัท ได้ตกลงไว้
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดโครงการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารที่ส�ำคัญของบริษัท ในปี 2559 - 2561
ชื่อลูกค้า

ระยะเวลาตามสัญญา

โครงการสัญญางานเหมาบริการ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข และ
ปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ของ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

AIT

1 ก.พ. 2559 - 30 ก.ย. 2559

มูลค่าสัญญา
(ล้านบาท)
101.23

โครงการสัญญางานเหมาบริการ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข และ
ปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ของ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

AIT

1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560

79.00

โครงการสัญญางานเหมาบริการ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข และ
ปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ของ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

SVOA

1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560

42.39

โครงการสัญญารับจ้างบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch และ
บริการจัดการอะไหล่อื่น

TOT

1 ก.พ. 2559 - 31 ม.ค. 2560

40.45

โครงการสัญญางานเหมาบริการ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข และ
ปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ของ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

AIT

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

71.55

โครงการสัญญางานเหมาบริการ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข และ
ปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ของ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

SVOA

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

42.99

โครงการงานจ้างบริหารจัดการอุปกรณ์อะไหล่เพื่อการบ�ำรุงรักษา
สถานีฐาน (Node B) ยี่ห้อ Huawei

TOT

1 มี.ค. 2560 – 31 ส.ค. 2560

41.21

โครงการงานจ้างบริหารจัดการอุปกรณ์อะไหล่เพื่อการบ�ำรุงรักษา
สถานีฐาน (Node B) ยี่ห้อ Nokia

TOT

1 มี.ค. 2560 – 31 ส.ค. 2560

41.20

งานจ้างบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch และบริหารจัดการอะไหล่
อุปกรณ์อื่นของ Transport Network ยี่ห้อ Alcatel-Lucent

TOT

1 มี.ค. 2560 – 28 ก.พ. 2561

40.75

โครงการจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อ ALCATEL-LUCENT
จ�ำนวน 28 รายการ

TOT

19 ม.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561

29.88

โครงการงานจ้างบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch และบริหารจัดการ
อะไหล่อุปกรณ์อื่นของ Transport Network ยี่ห้อ Alcatel-Lucent

TOT

1 มี.ค. 2561 – 28 ก.พ. 2562

36.90

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Multi-Service ขนาดความเร็ว 10x10 Gbps
จ�ำนวน 18 ชุด โดยวิธีพิเศษ

CAT

1 พ.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2561

46.10

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ขยายความจุช่องสัญญาณ DWDM Network
ในพื้นที่ส่วนกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ จ�ำนวน 1 ชุด

CAT

28 มิ.ย. 2561 - 24 พ.ย. 2561

29.57

โครงการติดตั้ง รื้อถอน และซ่อมแซมโครงข่ายสายใยแก้วน�ำแสง
จ�ำนวน 8 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออก

W&W

1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563

45.38

โครงการจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อ Nokia
จ�ำนวน 16 รายการ

TOT

6 พ.ย. 2561 - 3 ก.พ. 2562

43.49

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ DWDM ส�ำหรับลูกค้า ISP และ IPLC
จ�ำนวน 20 ชุด

CAT

29 พ.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2562

35.77

ชื่อโครงการ
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หมายเหตุ AIT คือ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
TOT คือ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
SVOA คือ บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
W&W คือ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จ�ำกัด
CAT คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
PEA คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ขั้นตอนในการให้บริการของบริษัท
สอบถามความต้องการ
จากลูกค้า
ยื่นประมูล / ยื่นข้อเสนอ
ทางเทคนิค
จัดท�ำใบเสนอราคา

จัดท�ำสัญญา
ธุรกิจรับเหมาวางระบบ

ธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์

ธุรกิจบ�ำรุงรักษาโครงข่าย

จัดท�ำแผนด�ำเนินโครงการ

สั่งซื้ออุปกรณ์

จัดท�ำแผนงานบ�ำรุงรักษา

สั่งซื้ออุปกรณ์ / ว่าจ้าง
ผู้รับเหมาช่วง

ส่งมอบ/ติดตั้งอุปกรณ์

สั่งซื้ออุปกรณ์ (ถ้ามี) /
ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง

วางระบบ

ทดสอบ

ด�ำเนินงานตามแผนงานบ�ำรุงรักษา

ทดสอบ

ตรวจรับ

จัดท�ำรายการ

ต่อเชื่อมระบบ

ปิดโครงการ

ตรวจรับ

ตรวจรับ

ปิดโครงการ

ปิดโครงการ

บริษัท มีขั้นตอนในการให้บริการในแต่ละธุรกิจแตกต่างกันไปตามแผนภาพข้างต้น ส่วนใหญ่ ธุรกิจรับเหมาวางระบบจะมี
ระยะเวลาในการให้บริการประมาณ 120-540 วัน ธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์จะมีระยะเวลาในการให้บริการประมาณ 60-180 วัน
และธุรกิจบ�ำรุงรักษาโครงข่ายจะมีระยะเวลาในการให้บริการประมาณ 1-2 ปี
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การตลาดและการแข่งขัน
1 กลยุทธ์ ในการแข่งขัน
1) เป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชั้นน�ำระดับโลก
		 บริษัท ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายของผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นน�ำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น
Nokia Alcatel-Lucent, Huawei, Coriant, Gemalto, Oscilloquartz, ZTE และ HP ซึ่งเป็นสินค้าชั้นน�ำในระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nokia Alcatel-Lucent, Huawei, ZTE และ HP ซึ่งเป็นผู้น�ำในด้าน Solution ของระบบ
สื่อสารโทรคมนาคม นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีความร่วมมือกับบริษัทที่ให้บริการด้าน IT, Software รวมทั้ง Solution ต่างๆ
ทางด้าน Internet of Things (IoT), Big Data, Chatbot เช่น Siemens, Oracle, IBM, Inspur, Acer (Taiwan) เป็นต้น และ
ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท กับพันธมิตรทางธุรกิจประกอบกับการสนับสนุนจากพันธมิตรในด้านความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาในด้านผลิตภัณฑ์ในการเข้าประมูลโครงการต่างๆ ท�ำให้
บริษัท สามารถจ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนได้อย่างตรง
ตามความต้องการและมีคุณภาพ
2) บุคลากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
		 ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารโทรคมนาคม ดังนั้นบุคลากรส่วนใหญ่ในบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น และฝ่าย
บริการและซ่อมบ�ำรุงจะต้องเป็นวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิศวกรของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความช�ำนาญ และ
มีประสบการณ์ในด้านสือ่ สารโทรคมนาคมมากว่า 25 ปี ผ่านการท�ำงานกับบริษทั โทรคมนาคมชัน้ น�ำทัง้ ระดับโลกและระดับ
ประเทศ ท�ำให้มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการให้บริการติดตัง้ จ�ำหน่าย และ บ�ำรุงรักษา ระบบสือ่ สารโทรคมนาคมขนาด
ใหญ่ระดับประเทศหลายโครงการ นอกจากนี้ บุคลากรของบริษทั ยังได้รบั การอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซงึ่ เป็นพันธมิตร
กับบริษัท เช่น หลักสูตร Alcatel Lucent Architecture and Evolution for DWDM Technology หลักสูตร Update on
DWDM products เป็นต้น ส่งผลท�ำให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
3) ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
		 จากประสบการณ์การท�ำงานกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นน�ำทั้งระดับโลกและระดับประเทศมาอย่างยาวนานของ
กลุม่ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ท�ำให้มคี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี และ
สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด และจากการที่ได้เคยร่วมงานกับเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผู้รับเหมาช่วงจ�ำนวนมาก ท�ำให้บริษัท สามารถคัดเลือกผลิตภัณฑ์และผู้รับเหมาได้อย่างเหมาะสมใน
แต่ละโครงการ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านต้นทุน และระยะเวลาในการ
ส่งมอบ จึงส่งผลให้บริษัท สามารถส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่ลูกค้าก�ำหนด
ในราคาที่แข่งขันได้ บริษัท จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
		 ด้วยความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า ท�ำให้บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเพิม่ บริการต่างๆ โดยใช้ความรูค้ วามเชีย่ วชาญ ต่อยอด
การให้บริการให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2559 บริษัท ได้เริ่มให้บริการงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า ซึ่งจะช่วย
เพิ่มศักยภาพในการเติบโตมากขึ้น
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4) การรับประกันผลงานและการบริการหลังการขาย
		 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษัท มีนโยบายในการรับประกันสินค้าและบริการ 1 ปี - 5 ปี
แล้วแต่ข้อก�ำหนดและความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายบริการและซ่อมบ�ำรุงซึ่งประกอบด้วยวิศวกรที่มีความรู้
ความสามารถในสินค้าและบริการแต่ละผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ให้บริการวางระบบและการจัดจ�ำหน่าย ท�ำให้บริษทั สามารถลดระยะ
เวลาแก้ไขปัญหาหากสินค้าและบริการเกิดช�ำรุดบกพร่องให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตาม ดูแล และ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ลูกค้าพอใจบริการและมั่นใจบริการในกรณีมีเหตุเสียเกิดขึ้นหรือต้องการความ
ช่วยเหลือต่างๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ ส�ำหรับบริการรับจ้างบ�ำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไขและปรับเปลีย่ นโครงข่ายโทรคมนาคม บริษทั ยังมีการรับประกัน
ผลงานตามข้อก�ำหนดในสัญญาซึ่งระบุข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ที่เป็นข้อตกลงเพื่อ
รับประกันคุณภาพการให้บริการระหว่างบริษัท กับลูกค้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าตามระดับที่ตกลงกันไว้

2 ช่องทางในการจัดจ�ำหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เนือ่ งจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอุตสาหกรรมทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้เงินทุนในการด�ำเนินธุรกิจสูง กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของ
บริษทั คือ ผูใ้ ห้บริการระบบสือ่ สารและโทรคนาคมขนาดใหญ่ทงั้ ภาครัฐและเอกชน โดยบริษทั สามารถให้บริการแก่ลกู ค้าทัง้ การ
ให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง และผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ
1) การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าโดยตรง (Main Contractor)
บริษัท มีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าโดยตรงผ่านฝ่ายขายของบริษัท ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น
4 ฝ่ายย่อยได้แก่
- ฝ่ายขาย กลุ่ม 1 ดูแลลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) กรมสื่อสารทหารอากาศ เป็นต้น
- ฝ่ายขาย กลุม่ 2 ดูแลลูกค้าองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น
- ฝ่ายขาย กลุ่ม 3 ท�ำดูแลลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จ�ำกัด และกลุ่ม
ทรู คอร์ปอเรชั่น และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่ให้แก่ลูกค้าใหม่ของบริษัท เช่น การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด เป็นต้น
- ฝ่ายขาย กลุม่ 4 ดูแลลูกค้าองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงศึกษา กรุงเทพมหานคร
เป็นต้น
2) การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (Subcontractor)
จากการที่บริษัท ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมมาเป็นเวลานาน ได้ร่วมงานกับบริษัทในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อมั่นในความรู้ ความเชี่ยวชาญของบริษัท ว่าจ้างบริษัทให้เป็น
ผู้รับเหมาช่วงงานระบบหรือบ�ำรุงรักษาโครงข่ายและอุปกรณ์ในโครงการต่างๆ เช่น บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จ�ำกัด
บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รี
เสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จ�ำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด เป็นต้น
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สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการของบริษัท แยกตามช่องทางการจ�ำหน่าย ปี 2559-2561
ประเภทการให้บริการ

ปี 2559
ล้านบาท

ปี 2560

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2561

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า
โดยตรง

227.03

39.85

568.42

59.41

674.65

66.43

การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการผ่าน
พันธมิตรทางธุรกิจ

342.74

60.15

388.43

40.59

340.90

33.57

569.77

100.00

956.85

100.00 1,015.55

100.00

รวม

3 นโยบายด้านราคา
1) รับเหมาวางระบบ (Turnkey Project)
		 บริษัท ก�ำหนดราคาโดยอ้างอิงต้นทุนรับเหมาโครงการเป็นหลัก โดยบริษัทจะพิจารณาจัดหา อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมทั้งทางด้านราคาและเทคนิค รวมถึงวางแนวทางการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุน
ที่ต�่ำสุด ซึ่งรวมถึงค่าอุปกรณ์และค่าบริการรับจ้างช่วงบวกด้วยอัตราก�ำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost-Plus Pricing) นอกจาก
นี้ ยังก�ำหนดราคาโดยพิจารณาโครงการทีส่ ามารถต่อยอดหรือสัง่ ซือ้ อุปกรณ์เพิม่ เติมในอนาคต เและพิจารณาถึงภาวะการ
แข่งขันของโครงการนั้นๆ ด้วย
2) บริการหลังการขาย
		 ส�ำหรับธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์ บริษัท จะก�ำหนดราคาโดยอ้างอิงต้นทุนอุปกรณ์ บวกด้วยอัตราก�ำไรขั้นต้นที่เหมาะสม
(Cost-Plus Pricing) รวมถึงพิจารณาราคากลางของอุปกรณ์ที่ลูกค้าเคยจัดซื้อมา ก่อนปรับเพิ่มหรือลดราคา ตามปริมาณ
อุปกรณ์และเงื่อนไขต่างๆ เช่น การช�ำระเงิน ระยะเวลาส่งมอบ ระยะเวลารับประกัน เป็นต้น
		 ส่วนธุรกิจบ�ำรุงรักษาโครงข่าย บริษัท จะก�ำหนดราคาโดยพิจารณาถึงรายละเอียดของการบ�ำรุงรักษา ลักษณะ
โครงข่ายและระบบ พื้นที่ในการบ�ำรุงรักษา โดยศึกษาถึงความเสี่ยงต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ต้นทุนในการให้บริการในแต่ละ
พื้นที่ รวมถึงประสบการณ์ ความช�ำนาญของบริษัทในพื้นที่นั้นๆ และภาวะการแข่งขัน

4 ภาวะการแข่งขัน
เนื่องจากธุรกิจให้บริการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการลงทุน
จากทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพือ่ ทีจ่ ะสามารถให้บริการและรองรับความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จึงมีผปู้ ระกอบ
การให้บริการค่อนข้างมาก โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ให้บริการออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. บริษัทขนาดใหญ่ - ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตสินค้าจาก
ต่างประเทศ สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ครบวงจร และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถเข้าร่วมประมูลงาน
โครงการขนาดใหญ่ได้ เช่น บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั
แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์
คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
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2. บริษทั ขนาดกลาง - เป็นบริษทั ทีม่ ที นุ จดทะเบียนไม่เกิน 500 ล้านบาทและเป็นพันธมิตรกับผูผ้ ลิตสินค้าจากต่างประเทศ
เช่นเดียวกับบริษัทขนาดใหญ่ แต่มีข้อจ�ำกัดทางด้านการเงินและผลงานในอดีต (Track Record) ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดใน
การเข้าร่วมประมูลงานขนาดใหญ่ ซึง่ บริษทั อยูใ่ นกลุม่ นี้ และยังมีบริษทั อืน่ อีก เช่น บริษทั สกาย ไอซีที จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด และบริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จ�ำกัด เป็นต้น
3. บริษัทขนาดเล็ก - เป็นบริษัทที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์จากต่างประเทศ รวมทั้งมีเงินทุน
หมุนเวียนไม่มากนัก ไม่สามารถรับงานจากลูกค้าและ/หรือบริษัทขนาดใหญ่โดยตรง ส่วนใหญ่จะรับงานจากบริษัท
ขนาดกลาง
ถึงแม้บริษัท จะเป็นบริษัทขนาดกลางที่มีข้อจ�ำกัดด้านการเงินและด้านผลงานในอดีต (Track Record) อย่างไรก็ตาม
จากการทีผ่ บู้ ริหารของบริษทั เป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคมมากว่า 25 ปี มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ทัง้ เจ้าของผลิตภัณฑ์
ผู้จัดจ�ำหน่าย และลูกค้า รวมทั้งพันธมิตรที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ท�ำให้บริษัท สามารถรับงานโครงการต่างๆจากลูกค้าโดยตรง
บริษทั สามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือเข้าร่วมค้ากับพันธมิตร หรือรับงานต่อจาก
บริษัทขนาดใหญ่ได้ ทั้งนี้หลังจากบริษัท ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2560 ท�ำให้บริษทั สามารถระดมเงินทุนจากตลาดฯ เพิม่ สภาพคล่องรวมถึงอ�ำนาจต่อรองต่างๆ ท�ำให้สามารถ
ลดภาระค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขจากการท�ำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน, ได้รับการสนับสนุนที่ดีมากยิ่งขึ้นจากคู่ค้า
พันธมิตรทัง้ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมและเพิม่ ใหม่ รวมทัง้ ได้สร้างโอกาส, มีความน่าเชือ่ ถือและได้รบั การยอมรับในการติดต่อกับกลุม่ ลูกค้าราย
ใหม่ หรือพันธมิตรคู่ค้าใหม่จากต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้เป็นแรงผลักดันในการสร้างโอกาสในการแข่งขันใน
โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงเพิ่มการเข้ามีส่วนร่วมกับโครงการที่มีมูลค่าโครงการที่สูงมากขึ้น

5 ตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทย
ตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยตามประกาศ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
11 ตลาด แบ่งเป็นตลาดค้าปลีกบริการ 5 ตลาด และตลาดค้าส่งบริการ 6 ตลาด โดยมีผู้มีอ�ำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส�ำคัญ
(Significant Market Power: SMP) 3 ตลาด ได้แก่ (1) ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ประจ�ำที่เพื่อให้สามารถเรียกถึง
จุดปลายทาง (2) ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง และ (3) ตลาดบริการเข้า
ถึงบรอดแบนด์
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ตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทย ไตรมาส 1/2561 - 3/2561
ตลาด

ผู้ให้บริการหลัก

ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 2/2561 ไตรมาส 3/2561
ราคาเฉลี่ย/
ราคาเฉลี่ย/
ราคาเฉลี่ย/
ปริมาณการใช้งาน ปริมาณการใช้งาน ปริมาณการใช้งาน

ตลาดค้าปลีกบริการ
1. ตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ภายใน TOT
ประเทศ
2. ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
กลุ่มบริษัท AIS
ภายในประเทศ
กลุ่มบริษทั TRUE
กลุ่มบริษัท DTAC
กลุ่มบริษัท CAT
กลุ่มบริษัท TOT
3. ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ TOT, CAT, AIN, DTN,
TTT, GN, TUC
4. ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตประจ�ำที่
TICC, TOT, 3BB, AWN
5. ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่

กลุ่มบริษัท AIS
กลุ่มบริษัท DTAC
กลุ่มบริษัท TRUE
CAT, TOT
และบริษัทอื่นๆ

268 บาทต่อเดือน
ต่อเลขหมาย
240 บาทต่อเดือน
ต่อเลขหมาย

213 บาทต่อเดือน
ต่อเลขหมาย
244 บาทต่อเดือน
ต่อเลขหมาย

190 บาทต่อเดือน
ต่อเลขหมาย
240 บาทต่อเดือน
ต่อเลขหมาย

21.68 บาทต่อนาที 21.80 บาทต่อนาที 21.80 บาทต่อนาที
617 บาทต่อเดือน

619 บาทต่อเดือน

615 บาทต่อเดือน

0.14 บาทต่อ MB

0.15 บาทต่อ MB

0.15 บาทต่อ MB

ตลาดค้าส่งบริการ
6. ตลาดบริการเกตเวย์อินเทอร์เน็ต
2,151 Gbps
2,180 Gbps
2,191 Gbps
ระหว่างประเทศ
7. ตลาดบริการเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่าง
CAT
250.8 ล้านนาที
244.0 ล้านนาที
241.8 ล้านนาที
ประเทศ
8. ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่าย
CAT, TOT, TTTBB, 182.7 ล้านครั้งหรือ 172.6 ล้านครั้งหรือ 162.4 ล้านครั้งหรือ
โทรศัพท์ประจ�ำที่เพื่อให้สามารถเรียก
TUC, AWN
355.1 ล้านนาที
334.9 ล้านนาที
334.6 ล้านนาที
ถึงจุดปลายทาง
9. ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่าย
CAT, DTN, TUC, AWN 4,980.0 ล้านครั้งหรือ 4,799.8 ล้านครั้งหรือ 4,718.7 ล้านครั้งหรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้สามารถ
7,900.0 ล้านนาที 7,184.3 ล้านนาที 7,082.9 ล้านนาที
เรียกถึงจุดปลายทาง
10. ตลาดบริการเข้าถึงบรอดแบนด์
CAT, TOT, TUC
5,983.5 Gbps
6,054.9 Gbps
6,134.3 Gbps
11. ตลาดบริการวงจรเช่า
TIC, CAT, Symphony 1,021.0 Gbps
1,051.0 Gbps
1,077.4 Gbps
ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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1. ตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ภายในประเทศ
		 ตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ มีผู้ให้บริการหลักคงเหลืออยู่ 1 ราย คือ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่ง
ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 มีเลขหมายที่เปิดใช้บริการทั้งหมดประมาณ 3.05 ล้านเลขหมาย และมีครัวเรือนที่เข้าถึงร้อยละ
14.25 และมีรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ประจ�ำทีร่ วม 1,790.0 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 246.0 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ส�ำหรับรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายที่ค�ำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักจากบริการโทรศัพท์พื้นฐาน
และโทรศัพท์สาธารณะ อยู่ที่ 196 บาท ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 8
รายได้

%เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
YoY
QoQ

1Q2561

2Q2561

3Q2561

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%

23

18

23

-19%

34%

รายได้ของบริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ (ล้านบาท)

Public phone

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

2. ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
		 ตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ มีผใู้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีส่ ามารถจ�ำแนกได้เป็น 2 กลุม่ คือ (1) ผูใ้ ห้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีโครงข่ายหรือมีสิทธิ์ในการใช้โครงข่าย (Mobile Network Operators: MNOs) เช่น กลุ่มบริษัท AIS
กลุ่มบริษัท DTAC กลุ่มบริษัท TRUE กลุ่ม CAT และกลุ่ม TOT และ (2) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ายเสมือน
(Mobile Virtual Network Operators: MVNOs) เช่น บริษัท เรียล มูฟ จ�ำกัด บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
		 ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 ส่วนแบ่งทางการตลาดจากจ�ำนวนผู้ใช้บริการของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่พบว่า กลุ่มบริษัท
AIS มีสว่ นแบ่งตลาด คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาเป็น กลุม่ บริษทั TRUE มีสว่ นแบ่งตลาดร้อยละ 31.0 กลุม่ บริษทั DTAC
มีสว่ นแบ่งตลาดร้อยละ 23.0 ตามด้วยกลุม่ CAT มีสว่ นแบ่งตลาดร้อยละ 1.92 และกลุม่ TOT มีสว่ นแบ่งตลาดร้อยละ 0.13
ตามล�ำดับ
		 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ จ�ำแนกเป็น 2 ประเภท คือ (1) รายรับเฉลีย่ ต่อเดือนต่อเลขหมายของบริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ (หรือ APRU ซึง่ ค�ำนวณโดยไม่รวมรายได้จากการเชือ่ มต่อโครงข่าย) โดย ณ สิน้ ไตรมาส 3 ปี 2561 APRU
ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อยู่ที่ 240 บาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 1.7 โดยหากแยกประเภทบริการ ระบบ
prepaid มีค่ารายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายอยู่ที่ 151 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 3.1 ส่วนระบบ postpaid
มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายอยู่ท่ี 525 บาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 1.3 อัตราค่าบริการเฉลี่ยประเภท
เสียงนาทีละ 0.59 บาทต่อนาที ซึ่งเท่ากับไตรมาสก่อนหน้า และ (2) รายได้จากการให้บริการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561
เท่ากับ 71,200 ล้านบาท เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า โดยรายได้เสียงและรายได้มิใช่เสียงเท่ากับ 63,400 ล้านบาท และราย
ได้อื่น ๆ 7,800 ล้านบาท

46

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

รายได้

%เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
YoY
QoQ

1Q2561

2Q2561

3Q2561

รายได้ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ล้านบาท)

69,200

71,200

71,200

4.9%

0.0%

รายได้เสียงและรายได้มิใช่เสียง

62,900

63,400

63,400

4.4%

0.0%

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%

รายได้อื่น ๆ

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

3. ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
		 ปัจจุบนั การใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศสามารถแบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ระบบใหญ่ ได้แก่ (1) ระบบต่อตรง
(International Direct Dialing: IDD) เป็นการให้บริการผ่าน Access Code หรือ IDD โดยต่อตรงอัตโนมัติผ่านระบบเลข
หมาย 3 หลัก หรือผ่านบริการโทรศัพท์ประจ�ำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2) ระบบการสื่อสารทางเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(Voice over Internet Protocol: VoIP) เป็นลักษณะการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocal:
IP) ซึ่งเป็นการใช้บริการผ่านโทรศัพท์ประจ�ำที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ได้ ด้วยวิธีการแปลงสัญญาณเสียงเพื่อส่งต่อไปยัง
ปลายทางผ่านทางบริการอินเทอร์เน็ต และ (3) ระบบบัตรโทรศัพท์ (International Calling Card) ที่ผู้ใช้บริการโทรออกต่าง
ประเทศจะต้องซื้อบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศจากผู้จัดจ�ำหน่ายหรือผู้ให้บริการ
		 ส�ำหรับตลาดโทรศัพท์ระหว่างประเทศนั้นจะพิจารณาเฉพาะการโทรออกต่างประเทศโดยใช้บริการโทรศัพท์ประจ�ำที่
เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดจากรายได้ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 CAT มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 66.67
ตามด้วย TIC ร้อยละ 30.86 TOT ร้อยละ 1.29 และ Jasmine ร้อยละ 1.09
4. ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตประจ�ำที่
		 ตลาดค้าปลีกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีผู้ให้บริการรายใหญ่ 3 ราย ได้แก่ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(TICC) บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) (TOT) และ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งให้บริการในชื่อ แบรนด์
3BB และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด (AWN) ส่วนแบ่งตลาดจากจ�ำนวนผู้ใช้บริการ พบว่า ณ สิ้นไตรมาส
3 ปี 2561 TICC มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 37.8 ตามด้วย 3BB อยู่ที่ร้อยละ 32.4 TOT อยู่ที่ร้อยละ 17.5 AWN
อยู่ที่ร้อยละ 7.4 และผู้ให้บริการรายย่อยอื่น ๆ มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 5.0
		 เมื่อพิจารณารายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งหมด พบว่า ในไตรมาส 3 ปี 2561 มีรายได้รวมทั้ง
สิ้น 17,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าประมาณร้อยละ 1.8 โดยมีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายประมาณ
เดือนละ 615 บาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.7 ส�ำหรับอัตราค่าบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 0.02 บาท ต่อ Kbps ซึ่งเท่ากับ
ไตรมาสก่อน
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รายได้

%เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
YoY
QoQ
11.1%
1.8%

1Q2561

2Q2561

3Q2561

รายได้ของบริการค้าปลีกบริการอินเทอร์เน็ตประจ�ำที่ 16,300
(ล้านบาท)
อัตราค่าบริการเฉลี่ย (บาท/Kbps)
0.02
ADSL
0.02
FTTX
0.01
รายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมาย (บาท/เดือน)
617

16,700

17,000

0.02
0.03
0.01
619

0.02
0.03
0.01
615

20.5%
27.3%
7.0%
-4.2%

-9.6%
-15.1%
7.0%
-0.7%

594
618
654
610

602
607
654
597

-12.1%
0.8%
1.6%
-6.3%

1.3%
-1.8%
0.0%
-2.1%

TOT
TRUE
3BB
AWN

583
618
650
618

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

5. ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
		 ตลาดอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่มีโครงสร้างคล้ายกับตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากผู้ให้บริการเสียงในตลาดโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ก็จะให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ควบคู่ไปด้วย ส่วนแบ่งตลาดรายได้จากบริการที่มิใช่เสียง ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี
2561 พบว่าผู้ให้บริการในกลุ่ม AIS มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดที่ร้อยละ 46.4 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 1.3 ตาม
ด้วยผู้ให้บริการในกลุ่ม DTAC ร้อยละ 30.2 ลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย และผู้ให้บริการในกลุ่ม TUC มีส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 21.1 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 2.0
		 รายได้จากการให้บริการของตลาดอินเทอร์เน็ตเคลือ่ นที่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยรายได้จากการบริการทีม่ ิ
ใช่เสียง (non-voice) ของไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ของผู้ประกอบการ รวมทั้งสิ้น 34,511.4 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันกับปีก่อนหน้า 4,279.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 ส�ำหรับอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ พบว่า ณ
สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 มีค่า 0.15 บาท/MB เท่ากับไตรมาสก่อน
รายได้
รายได้ของบริการค้าปลีกบริการอินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่ (ล้านบาท)
กลุ่ม AIS
กลุ่ม DTAC
กลุ่ม TUC
TOT
CAT
Others
อัตราค่าบริการเฉลี่ย (บาท/MB)

%เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
YoY
QoQ

1Q2561

2Q2561

3Q2561

32,646.3

34,188.4

34,511.4

14.2%

0.9%

17,125.8
9,733.2
5,603.4
83.9
75.3
24.5
0.14

18,201.1
9,992.1
5,812.3
81.1
76.5
25.2
0.15

18,511.0
9,987.1
5,832.1
79.9
76.3
25.0
0.15

20.8%
8.2%
6.2%
-6.1%
3.2%
5.5%
-3.0%

1.7%
-0.1%
0.3%
-1.5%
-0.3%
-0.8%
0.0%

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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6. ตลาดบริการเกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
		 ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตและด�ำเนินการอยู่ทั้งสิ้น 17 ราย ปริมาณแบนด์วิธที่ใช้เชื่อมต่อในการให้
บริการเกตเวย์อนิ เทอร์เน็ตระหว่างประเทศ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ส่วนแบ่งตลาดซึง่ ค�ำนวณโดยปริมาณแบนด์วธิ
ณ สิน้ ไตรมาส 3 ปี 2561 พบว่า CAT มีสว่ นแบ่งตลาดสูงทีส่ ดุ ทีร่ อ้ ยละ 26.99 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.11 ตาม
ด้วย TIG มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20.22 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 1.24
7. ตลาดบริการเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
		 ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศรวม 5 ราย ส�ำหรับจ�ำนวนนาทีบริการเกต์เวย์
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ในไตรมาส 3 ปี 2561 มีปริมาณการใช้งานทั้งสิ้น 241.8 ล้านนาที ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า
ประมาณ 2.1 ล้านนาที หรือคิดเป็นร้อยละ 1 โดยเป็น CAT มีปริมาณการโทร 145.1 ล้าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.01 ของ
จ�ำนวนนาทีทั้งหมด ขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นมีปริมาณ 96.7 ล้านนาที
8. ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ประจ�ำที่เพื่อให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง
		 ในปัจจุบนั มีผใู้ ห้บริการโทรศัพท์ประจ�ำทีท่ ใี่ ห้บริการถึงผูบ้ ริโภคหรือผู้ใช้บริการขั้นสุดท้าย (end users) จ�ำนวน 8 ราย
ส�ำหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จ�ำนวนทราฟฟิกการใช้งานบริการ Fixed Call Termination มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 162.4 ล้านครั้ง
โดยแบ่งเป็นการรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Mobile-to-Fixed) 160 ล้านครัง้ และรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์
พืน้ ฐาน (Fixed-to-Fixed) 2.4 ล้านครัง้ หากวัดเป็นจ�ำนวนนาที จ�ำนวนทราฟฟิกการใช้งานบริการ Fixed Call Termination
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 334.6 ล้านนาที แบ่งเป็นการรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile-to-Fixed) 330 ล้านนาที และ
รับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile-to-Fixed) 4.6 ล้านนาที
9. ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง
		 ในปัจจุบนั มีผใู้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ใี่ ห้บริการถึงผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้บริการขัน้ สุดท้าย (end users) จ�ำนวน 5 กลุม่
ส�ำหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จ�ำนวนทราฟฟิกการใช้งานบริการ Mobile Call Termination มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,718.7 ล้านครั้ง
โดยแบ่งเป็นการรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile-to-Mobile) 4,580.0 ล้านครั้ง และรับสายจากโครงข่าย
โทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed-to-Mobile) 138.7 ล้านครั้ง หากวัดเป็นจ�ำนวนนาที จ�ำนวนทราฟฟิกการใช้งานบริการ Mobile
Call Termination มีทง้ั สิน้ 7,082.9 ล้านนาที แบ่งเป็นการรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Mobile-to-Mobile) 6,900
ล้านนาที และรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Fixed-to-Mobile) 182.9 ล้านนาที
10. ตลาดบริการเข้าถึงบรอดแบนด์
		 ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการเข้าถึงบรอดแบนด์ด้วยรูปแบบโครงข่ายที่หลากหลาย มีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและได้รับอนุญาตให้บริการเข้าถึงบรอดแบนด์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 57 ราย เป็นผู้รับ
ใบอนุญาตที่ให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมมากกว่าหนึ่งแบบเพื่อให้บริการจ�ำนวน 31 ราย และเป็นผู้ให้บริการที่ให้
บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมแบบเดียวจ�ำนวน 26 ราย ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนว
โน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้าถึงบรอดแบนด์โดยใช้เทคโนโลยี Fiber optic มีปริมาณทราฟฟิคมากกว่าเทคโนโลยีอื่น
และการเข้าถึงบรอดแบนด์โดยเทคโนโลยี xDSL มีปริมาณทราฟฟิคเป็นอันดับ 2
		 ส�ำหรับรายได้จากการบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดย ณ สิ้นไตรมาส 3
ปี 2561 อยู่ที่ 25,782.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 1.53 แบ่งเป็นรายได้จากการใช้เองและให้บริการ
บริษัทในกลุ่ม 10,113.1 ล้านบาท และรายได้ที่ขายให้แก่บริษัทอื่น 15,669.2 ล้านบาท
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11. ตลาดบริการวงจรเช่า
		 ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารในตลาดค้ า ส่ ง วงจรเช่ า แบ่ ง เป็ น 3 กลุ ่ ม (1) ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเฉพาะค้ า ส่ ง ได้ แ ก่ ผู ้ รั บ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง
เป็ น ผู ้ ป ระกอบการรั ฐ วิ ส าหกิ จ และให้ บ ริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (Infrastructure) โดยธุ ร กิ จ หลั ก ของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ในกลุ ่ ม นี้ คื อ การผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า การให้ บ ริ ก ารวงจรเช่ า เป็ น เพี ย งการน� ำ ทรั พ ยากรส่ ว นที่ เ หลื อ หรื อ
เส้นใยแก้ว (Fiber optic) มาให้ผู้ประกอบการรายอื่นเช่า เช่น MEA PEA EGAT (2) ผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายขนาด
ใหญ่ แ ละประกอบการค้ า ปลี ก และส่ ง โดยผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารกลุ ่ ม มี โ ครงข่ า ยที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ประเทศ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
โทรคมนาคม เช่น CAT TOT และ (3) ผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายเล็กและประกอบการค้าปลีกและส่ง โดยเป็นกลุ่มผู้
ให้บริการที่มีโครงข่ายขนาดเล็กที่อาจไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เช่น Loxley CS Loxinfo ในไตรมาส
3 ปี 2561 ผู้ให้บริการที่มีส่วนแบ่งการตลาดมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) TRUE มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดที่
ร้อยละ 20.2 (2) CAT มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 16.1 และ (3) Symphony มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.8
		 ปริมาณการใช้บริการวงจรเช่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 อยู่ที่ 1,077.4 Gbps
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 3 ทั้งนี้การใช้บริการวงจรเช่าโดยใช้เทคโนโลยี Ethernet Leased Line มีปริมาณ
ทราฟฟิ ค มากกว่ า เทคโนโลยี อื่ น โดยบริ ก ารวงจรเช่ า โดยใช้ เ ทคโนโลยี MPLS มี ป ริ ม าณทราฟฟิ ค เป็ น อั น ดั บ ที่ 2
ส�ำหรับรายได้จากบริการวงจรเช่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 อยู่ที่
2,731.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 13

6. งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบที่ได้รับค�ำสั่งซื้อจากลูกค้าและยังไม่ได้จัดส่งให้ลูกค้า จ�ำนวน
1,456.03 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปี 2562 ต่อไป
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงและได้จัดท�ำมาตรการที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อีกทั้ง บริษัทยังได้ทบทวนประเมินปัจจัยเสี่ยงและอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อก�ำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และ
ได้จ�ำแนกเป็นความเสี่ยงหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ�ำหน่ายสินค้า
ด้วยธุรกิจหลักของบริษทั เป็นการให้บริการติดตัง้ และวางเครือข่ายระบบสือ่ สารโทรคมนาคม (Turnkey Project) ทีต่ อ้ งสัง่ ซือ้
ผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจ�ำหน่ายโดยตรง ซึ่งหากตัวแทนจ�ำหน่ายดังกล่าวไม่สามารถจ�ำหน่ายอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการให้บริการ
ติดตั้งและวางระบบโทรคมนาคมให้แก่บริษัท หรือไม่สามารถจัดส่งอุปกรณ์ที่บริษัท สั่งซื้อตามก�ำหนดเวลา ก็จะส่งผลต่อยอด
ขายและก�ำไรของบริษัท ได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูผ้ ลิตมาโดยตลอด ซึง่ ในการท�ำธุรกิจทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่มปี ญ
ั หาใด ๆ ในการเป็น
คู่ค้าหรือตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้หาผู้ผลิตรายอื่น ๆ เพิม่ เติมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันหรือที่
มีคณ
ุ สมบัตใิ กล้เคียงกัน ดังนัน้ บริษทั มีความยืดหยุน่ ในการปรับเปลีย่ นตามสถานการณ์ หากมีความจ�ำเป็น จึงสามารถกระจาย
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเพียงผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว

2. ความเสี่ยงจากความไม่สม�่ำเสมอของรายได้
บริษัทให้บริการรับเหมาวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่การให้ค�ำปรึกษา การออกแบบ จัดหา ติดตั้ง
ทดสอบ ตรวจรับ เชื่อมต่อระบบ และจ�ำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม ให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ให้
บริการด้านสือ่ สารโทรคมนาคมทีต่ อ้ งการขยาย ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบสือ่ สารโทรคมนาคมของตนเอง โดยในปี 2559-2561
บริษทั มีรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบและรายได้จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.58 ร้อยละ 68.40 และ
ร้อยละ 81.42 ของรายได้จากการขายและบริการรวมของบริษทั อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริษทั จะขึน้ อยูก่ บั แผนการลงทุนของกลุม่
ลูกค้าของบริษทั หากกลุม่ ลูกค้าชะลอการลงทุนหรือด�ำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสือ่ สารโทรคมนาคมด้วยตนเอง อาจท�ำให้
ผลประกอบการของบริษัท ได้รับผลกระทบได้
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บริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงเน้นการให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารเพื่อเป็นรายได้ต่อเนื่องเพิ่ม
มากขึน้ เนือ่ งจากการให้บริการการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายจะมีระยะเวลาของสัญญา 1-2 ปี และบริษทั ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาการ
ให้บริการมาโดยตลอด โดยรายได้จากการให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารลดลงจากร้อยละ 40.42 ในปี 2559 เป็น
ร้อยละ 31.60 ในปี 2560 และเป็นร้อยละ 18.58 ในปี 2561 ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงิน 230.30 ล้านบาท 302.33 ล้านบาท และ 188.67
ล้านบาท ตามล�ำดับ นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะขยายฐานลูกค้าใหม่เพิม่ เติม เช่น งานบ�ำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ของส�ำนักการจราจรและขนส่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร การขยายงานไปในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
และเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับระบบการสือ่ สารใหม่ๆ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทอ่ี ำ� นวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น โปรแกรม
การตอบกลับการสนทนาด้วยตัวอักษรแบบอัตโนมัติ (Chatbot) รวมทั้งมีการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่น
งานโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ซึ่งช่วยให้บริษัทมีรายได้เพิ่มเติมจากนโยบายดัง
กล่าว และจากการทีบ่ ริษทั มีประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญในธุรกิจดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ท�ำให้มคี วามสัมพันธ์ทดี่ แี ละเข้าใจ
ความต้องการของผู้ให้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการน�ำเสนอบริการเพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของกลุ่มลูกค้าได้
อย่างดีตลอดมา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจ�ำนวน 1,456.03 ล้านบาท จึงมั่นใจว่าสามารถ
รักษาความสม�่ำเสมอของรายได้ รวมทั้งเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ โดยเฉพาะลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ หากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีการชะลอการใช้จ่ายงบ
ประมาณ อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท โดยปัจจุบัน สภาพ การแข่งขันในธุรกิจมีการ
แข่งขันที่สูงทั้งด้านราคา เทคโนโลยี และบริการ ทั้งจากคู่แข่งภายในประเทศและคู่แข่งจากต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อราย
ได้ของบริษัท อย่างไรก็ตามด้วยรัฐบาลมีวสิ ัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ยคุ Thailand 4.0 ดังนั้น
การลงทุนในภาครัฐและหน่วยงานราชการทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมและด้านไอทีคาดว่าจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาง
บริษัทก็มีการพัฒนาคุณภาพบริการและน�ำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้าให้ได้
มากที่สุด รวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจให้แน่นแฟ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทยังหาโอกาสในการท�ำโครงการที่มีการดูแลบ�ำรุงรักษาระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงและต่อเนื่อง
ของรายได้ การขยายฐานลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ และยังคงรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันให้มีความ
แข็งแกร่งมากขึ้น

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร
การเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสือ่ สารและการเชือ่ มโยงทีร่ วดเร็วในยุคของ Digital Transformation ด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและต้องรองรับข้อมูลปริมาณมากตามจ�ำนวนการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้ผู้ให้บริการต้องพัฒนา
ระบบและโครงข่ายให้บริการอย่างต่อเนือ่ งด้วยเช่นกัน ดังนัน้ หากบริษทั ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์หรือระบบทีท่ นั สมัยเพือ่ น�ำเสนอ
บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ บริษัท อาจสูญเสียธุรกิจและส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทได้
บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ กับผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่าย หน่วยงาน องก์กรภายนอกและภายใน
พันธมิตรทางธุรกิจ ทัง้ ในและต่างประเทศอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ข่าวสารต่าง ๆ รูปแบบบริการใหม่ ๆ เพือ่ สามารถพัฒนาองค์ความรูต้ อ่ ยอดธุรกิจ ให้คำ� แนะน�ำการออกแบบบริการทีท่ นั สมัยและ
ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้
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5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร (วิศวกร)
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ต้องพึ่งพาผู้บริหารและพนักงาน (วิศวกร) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การออกแบบ และการด�ำเนินงาน ท�ำให้บริษัท ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความช�ำนาญ และ
ประสบการณ์ของพนักงานในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องเป็นหลัก หากบริษทั สูญเสียผูบ้ ริหารและพนักงานเหล่านีอ้ าจส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานของบริษทั และไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้มงุ่ พัฒนาการบริหารงานอย่างมืออาชีพและพัฒนา
ผู้บริหารและพนักงานใหม่ขึ้นมา เพื่อรองรับการขยายงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมออกความ
คิดเห็นในการวางนโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้อ�ำนาจการตัดสินใจในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อส่ง
เสริมความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจของบริษัท ด้วย รวมถึงรูปแบบของการจูงใจด้านผลตอบแทน สวัสดิการ
และสภาพแวดล้อมการท�ำงานทีด่ ี และมีการพัฒนาโครงสร้างองค์กร มีระบบการทดแทนกันหากเกิดกรณีทพี่ นักงานไม่สามารถ
ท�ำงาน ก็จะสามารถมีพนักงานทดแทนได้ทนั ที และทุกสัปดาห์จะมีการประชุมภายในเพือ่ รับทราบ และก�ำหนดมาตรการทีจ่ ำ� เป็น
ทันทีเพื่อลดปัญหาในการท�ำงานที่อาจเกิดขึ้นได้

6. ความเสี่ยงจากการให้บริการหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ก่อนท�ำสัญญา
ในบางกรณี บริษัทมีความจ�ำเป็นต้องให้บริการหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ก่อนที่จะเซ็นสัญญากับลูกค้า เพื่อสามารถให้บริการได้
ตามข้อก�ำหนดของลูกค้า หรือเพื่อให้สามารถส่งมอบอุปกรณ์ได้ทันก�ำหนดระยะเวลาตามข้อก�ำหนดของลูกค้า บริษัทจึงอาจมี
ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการช�ำระเงินจากลูกค้า และอาจได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เกิดขึ้น หากไม่ได้รับการท�ำสัญญาในที่สุด
ซึ่งจะส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท ทั้งรายได้และก�ำไร
อย่างไรก็ตาม บริษทั จะพิจารณาให้บริการก่อนมีการลงนามในสัญญาเฉพาะโครงการทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั สัญญา
ในภายหลัง ส่วนกรณีทบี่ ริษทั จ�ำเป็นต้องสัง่ ซือ้ อุปกรณ์กอ่ น บริษทั จะมีการก�ำหนดเงือ่ นไขในการสัง่ ซือ้ กับผูผ้ ลิตว่าบริษทั สามารถ
ยกเลิกการสั่งซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวได้หากบริษัท ไม่ได้รับสัญญาจากลูกค้าในที่สุด หรือในกรณีที่ลูกค้าบางรายมีกระบวนการ
พิจารณาลงนามในสัญญานาน เช่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนบางราย บริษทั จะขอให้ลกู ค้าด�ำเนินการท�ำ Letter of Intent
(LOI) เพือ่ ยืนยันการจ้างงานก่อน ส�ำหรับโครงการทีบ่ ริษทั ได้รบั การว่าจ้างอย่างต่อเนือ่ ง เช่น งานบ�ำรุงรักษา เพือ่ ให้บริการบ�ำรุง
รักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงจากงานคงค้างสะสมจ�ำนวนมาก บริษัทจึงต้องให้บริการก่อนที่จะได้รับการต่อ
สัญญาจากลูกค้า และถึงแม้ความเสี่ยงที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาค่อนข้างต�่ำ บริษัทยังมีการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยจะยัง
ไม่ทำ� สัญญากับผูร้ บั เหมาช่วงจนกว่าบริษทั จะได้สญ
ั ญาจากลูกค้า และทีผ่ า่ นมา บริษทั ยังไม่เคยมีปญ
ั หาจากการให้บริการก่อน
ท�ำสัญญาแล้วไม่ได้รับการลงนามว่าจ้างในสัญญา

7. ความเสี่ยงจากการไม่ ได้รับเงินจากผู้ว่าจ้างช่วง
การให้บริการในบางโครงการ บริษทั ได้รบั การว่าจ้างช่วงจากลูกค้า ซึง่ ได้รบั การว่าจ้างมาจากเจ้าของโครงการหรือผูใ้ ช้งาน
(End User) อีกทอดหนึ่ง ซึ่งในสัญญาระหว่างบริษัท กับลูกค้าที่เป็นผู้ว่าจ้างช่วง อาจระบุเงื่อนไขการช�ำระเงินโดยผู้ว่าจ้างจะ
ช�ำระเงินให้บริษัท เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับเงินจากเจ้าของโครงการเท่านั้น (Back-to-Back) ดังนั้น หากเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งาน
(End User) ไม่ช�ำระเงินหรือช�ำระเงินล่าช้าให้แก่ผู้ว่าจ้างช่วง บริษัท จะยังไม่ได้รับช�ำระเงินตามไปด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพ
คล่องและกระแสเงินสดของบริษัท ได้
การท�ำสัญญากับลูกค้าที่ระบุเงื่อนไขแบบ Back-to-Back นั้น บริษัทจะพิจารณาถึงความสามารถในการช�ำระเงินของทั้ง
ลูกค้าและเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งาน (End User) โดยบริษัท จะรับงานที่มีเงื่อนไขดังกล่าวกับลูกค้าและ End User ที่เป็น
บริษัทขนาดใหญ่และมีความสามารถในการช�ำระเงินเท่านั้น นอกจากนี้ ส�ำหรับในบางโครงการที่มีเงื่อนไขแบบ Back-to-Back
ดังกล่าว บริษัทสามารถท�ำสัญญาแบบ Back-to-Back ในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงต่อเช่นเดียวกัน เพื่อรักษาสภาพคล่องของ
บริษัท
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8. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมา
บริษัทมีการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ รับเหมาวางระบบและให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคม
ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทจึงต้องมีการว่าจ้างผู้รับเหมาในการติดตั้งอุปกรณ์ หรือให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่าย
ในโครงการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า หากบริษัท ไม่สามารถหาผู้รับเหมาได้ หรือผู้รับเหมาดังกล่าวไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ หรือ
ให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนดหรือติดตั้งงานล่าช้า หรือไม่สามารถดูแลรักษาโครงข่ายตามข้อ
ก�ำหนดที่ตกลงไว้ในสัญญา จะกระทบต่อชื่อเสียงและผลการด�ำเนินงานของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีทะเบียนรายชื่อ
ผูร้ บั เหมา (Approved Vendor List) ซึง่ มีผรู้ บั เหมาทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ นการรับงานถึง 42 รายกระจายอยูใ่ นทุกภูมภิ าคของประเทศ
โดยบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาจากคุณสมบัติหลายด้าน เช่น คุณภาพของผลงาน ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
ทีมงานและบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ ฐานะทางการเงิน รวมถึงความคุน้ เคยกับลูกค้าและโครงข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการคัดเลือก
ผูร้ บั เหมาในแต่ละโครงการ บริษทั จะพิจารณาเลือกผูร้ บั เหมา จากผูร้ บั เหมาประมาณ 3-4 รายทีเ่ สนอราคาแก่บริษทั และระหว่าง
การด�ำเนินงานแต่ละโครงการ วิศวกรของบริษัทจะควบคุมคุณภาพของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด และมีการประเมินคุณภาพของ
ผู้รับเหมาหลังจากที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีปัญหาในการจัดหาและว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ หรือ
ให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายในโครงการต่างๆ ของบริษัท

9. ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ
งานโครงการของบริษทั มีการก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินงาน และส่งมอบโครงการทีแ่ น่นอน และต้องมีการรับประกันผลงาน
ตามที่ก�ำหนดในสัญญา หากไม่สามารด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาของแต่ละโครงการ หรือในกรณีที่มี
ความบกพร่อง เกี่ยวกับการด�ำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกหรือทรัพย์สินข้างเคียงให้ได้รับความเสียหาย
หรือมีการรับประกันผลงาน บริษัทอาจต้องชดใช้ค่าปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญใน
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การจัดให้
มีการประกันภัยในแต่ละโครงการ การจัดการในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงไปยังเจ้าของสินค้าหรือผู้รับจ้าง รวมถึงการ
จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบต่อองคก์ร
สาเหตุหลักของความล่าช้าของโครงการมักจะมาจากปัจจัยภายนอกทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั เช่น ความล่าช้า
จากการส่งของจากบริษัทผู้ผลิต หรือจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้วเสียหรือช�ำรุดก่อนการส่งมอบโครงการ การป้องกัน
ความเสีย่ งด้านการส่งมอบโครงการจ�ำเป็นต้องมีวธิ กี ารจัดการโครงการอย่างชัดเจน กระบวนการนีต้ อ้ งอาศัยการติดตามโครงการ
อย่างใกล้ชิดและการประสานงานที่ดีระหว่างบริษัท ลูกค้า และบริษัทผู้ผลิต ซึ่งท�ำให้สามารถระบุถึงต้นเหตุของปัญหาและ
ลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า เพื่อติดตามและตรวจสอบระยะเวลาการส่งมอบโครงการอย่างสม�่ำเสมอ

10. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากรายได้ของบริษัทจากการให้บริการวางระบบ รวมทั้งจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษาโครงข่ายโทรคมนาคม
ก�ำหนดในรูปเงินบาท ขณะที่บริษัทมีการสั่งซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศและการสั่งซื้ออุปกรณ์จาก
ผู้จัดจ�ำหน่ายบางรายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งการช�ำระค่าสินค้าจากฐานเงินตราต่างประเทศท�ำให้บริษัทเกิดความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หากเงินบาทไทยมีการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ อาจท�ำให้ต้นทุนงานโครงการ
ของบริษัท สูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับผู้ขายหรือท�ำ Forward Contract ใน
การช�ำระค่าอุปกรณ์ โดยบริษัทได้จัดเตรียมวงเงิน Forward Contract เพื่อรองรับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทได้
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ทรัพย์สินที่ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดของทรัพย์สินที่ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้
(ล้านบาท)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ส่วนปรับปรุงส�ำนักงาน
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
เครื่องมือและอุปกรณ์โครงการ
ยานพาหนะ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
สัญญาเช่าซื้อ / เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
รวม

-

0.35
1.11
3.18
2.24
1.16
8.04

สัญญาเช่าอาคารส�ำนักงาน และอาคารคลังสินค้า
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา
อายุสัญญา
การต่ออายุ
สาระส�ำคัญของสัญญา

ชื่อสัญญา
คู่สัญญา
อายุสัญญา
การต่ออายุ
สาระส�ำคัญของสัญญา

:
สัญญาเช่าอาคารส�ำนักงาน
: บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น (“ผู้ให้เช่า”) และบริษัท (“ผู้เช่า”)
: ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
: ผู้เช่าต้องด�ำเนินการขอต่ออายุก่อนวันที่สัญญาเช่าอาคารส�ำนักงานสิ้นอายุไม่น้อยกว่า
2 เดือน
: - ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัท เช่าอาคารชื่อ “อาคาร DKJ” ตั้งอยู่เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ชั้น 5 จ�ำนวนเนื้อที่ทั้งหมด
จ�ำนวน 497 ตารางเมตร โดยบริษัทเป็นผู้ช�ำระค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำ และค่าภาษีโรงเรือน
- ผูเ้ ช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าในสถานทีเ่ ช่า หรือน�ำสถานทีเ่ ช่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้ผอู้ นื่
เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า
:
สัญญาเช่าอาคารส�ำนักงาน
: บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น (“ผู้ให้เช่า”) และบริษัท (“ผู้เช่า”)
: ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
: ผู้เช่าต้องด�ำเนินการขอต่ออายุก่อนวันที่สัญญาเช่าอาคารส�ำนักงานสิ้นอายุไม่น้อยกว่า
2 เดือน
: - ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัท เช่าอาคารชื่อ “อาคาร DKJ” ตั้งอยู่เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ชั้น 4 (บางส่วน) จ�ำนวน
เนื้อที่ทั้งหมดจ�ำนวน 248.50 ตารางเมตร โดยบริษัทเป็นผู้ช�ำระค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำ และ
ค่าภาษีโรงเรือน
- ผูเ้ ช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าในสถานทีเ่ ช่า หรือน�ำสถานทีเ่ ช่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้ผอู้ นื่
เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

ชื่อสัญญา

:

สัญญาเช่าอาคารส�ำนักงาน

คู่สัญญา

: บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น (“ผู้ให้เช่า”) และบริษัท (“ผู้เช่า”)

อายุสัญญา

: ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

การต่ออายุ

: ผู้เช่าต้องด�ำเนินการขอต่ออายุก่อนวันที่สัญญาเช่าอาคารส�ำนักงานสิ้นอายุไม่น้อยกว่า
2 เดือน

สาระส�ำคัญของสัญญา

: - ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัท เช่าอาคารชื่อ “อาคาร DKJ” ตั้งอยู่เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ชั้น 3 (บางส่วน) จ�ำนวน
เนื้อที่ทั้งหมดจ�ำนวน 99 ตารางเมตร โดยบริษัทเป็นผู้ช�ำระค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำ และ
ค่าภาษีโรงเรือน
- ผูเ้ ช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าในสถานทีเ่ ช่า หรือน�ำสถานทีเ่ ช่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้ผอู้ นื่
เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า

ชื่อสัญญา

:

สัญญาเช่าอาคารคลังเก็บสินค้า

คู่สัญญา

: บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น (“ผู้ให้เช่า”) และบริษัท (“ผู้เช่า”)

อายุสัญญา

: ระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

การต่ออายุ

: ผู้เช่าต้องด�ำเนินการขอต่ออายุก่อนวันที่สัญญาเช่าอาคารส�ำนักงานสิ้นอายุไม่น้อยกว่า
2 เดือน

สาระส�ำคัญของสัญญา

: - ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัท เช่าอาคารคลังเก็บสินค้า “อาคาร DKJ” ตั้งอยู่เลขที่ 391
ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ชัน้ 1 (บางส่วน)
จ�ำนวนเนื้อที่ท้ังหมดจ�ำนวน 100 ตารางเมตร โดยบริษัทเป็นผู้ช�ำระค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำ
และค่าภาษีโรงเรือน
- ผูเ้ ช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าในสถานทีเ่ ช่า หรือน�ำสถานทีเ่ ช่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้ผอู้ นื่
เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

ชื่อสัญญา

:

สัญญาเช่าอาคารคลังเก็บสินค้า

คู่สัญญา

: บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น (“ผู้ให้เช่า”) และบริษัท (“ผู้เช่า”)

อายุสัญญา

: ระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562

สาระส�ำคัญของสัญญา

: - ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัท เช่าพื้นที่โกดังเก็บสินค้า “อาคาร DKJ” ตั้งอยู่เลขที่ 391
ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 จ�ำนวนเนื้อที่
ทั้งหมดจ�ำนวน 246.94 ตารางเมตร โดยบริษัทเป็นผู้ช�ำระค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำ และค่าภาษี
โรงเรือน
- ผูเ้ ช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าในสถานทีเ่ ช่า หรือน�ำสถานทีเ่ ช่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้ผอู้ นื่
เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

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

:
:
:
:

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

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
Information and Communication Networks Public Company Limited
ICN
ผู้ให้บริการออกแบบและวางระบบ (System Integrator) ที่ครบวงจร โดยบริษัท สามารถ
ให้บริการออกแบบและวางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication
System) ซึ่งเป็นระบบที่บริษัท มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งให้บริการออกแบบและวางระบบ
งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้าอืน่ ๆ (Construction and Electrical Systems) นอกจากนี้
ยังให้บริการจ�ำหน่ายอุปกรณ์เพื่อใช้ทดแทน (Supply) และให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่าย
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Maintenance)
393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชัน้ 5 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
0107560000184
0-2553-0755-6
0-2553-0757
www.icn.co.th
225,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
225,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
3,010 ราย (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
57.31%

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

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

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

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

ผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์

: บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด
: 84/77 ซอยเจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
: 0-2116-6033

59

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 225,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท อ้างอิง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายมนชัย มณีไพโรจน์
2. กลุ่มเลาหสมบูรณ์
2.1 นายพีระ เลาหสมบูรณ์
2.2 นางสาวสายพิน ตั้งตรงจิตร
3. กลุ่มรุ่งเรืองผล
3.1 นายแดน รุ่งเรืองผล
3.2 นางสาวไอด้า รุ่งเรืองผล
3.3 นายปรีดา หุตะจูฑะ
3.4 นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล
4. กลุ่มชลคดีด�ำรงกุล
4.1 นายสมพงษ์ ชลคดีด�ำรงกุล
4.2 นายพงษ์พัฒน์ ชลคดีด�ำรงกุล
4.3 นางสาวนัทยา ชลคดีด�ำรงกุล
4.4 นางสาวขนิษฐา ชลคดีด�ำรงกุล
4.5 นางวารุณี ชลคดีด�ำรงกุล
5. นางสาวพัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร
6. นางสาวจันทณา กระแสร์แสน
7. นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล
8. นายวีจายาคูมา บาลากริสนัน
9. นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ
10. นายสิทธิลักษณ์ ลี้อังกูรเสถียร
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
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จ�ำนวนหุ้นสามัญ
87,454,512
57,691,304
34,950,000
22,741,304
42,759,094
21,000,000
20,999,964
459,130
300,000
12,916,039
5,941,639
2,861,000
1,981,000
1,932,400
200,000
18,685,610
16,490,201
10,709,960
7,167,372
6,700,000
6,100,100
183,325,808

ร้อยละ (%)
19.43
12.82
7.77
5.05
9.51
4.67
4.67
0.1
0.07
2.87
1.32
0.64
0.44
0.43
0.04
4.15
3.66
2.38
1.59
1.49
1.36
40.74

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

การออกหลักทรัพย์อื่น
		

-ไม่มี-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล
แตกต่างไปจากนโยบายที่ก�ำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจ�ำเป็นในการใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ
บริษัท

เลขานุการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ส�ำนักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายขายและ
การตลาด

ฝ่ายขาย 1

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายขาย 3
ฝ่ายบริหาร
โครงการ

ฝ่ายขาย 2

รองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่าย
บริหารทั่วไป
ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายขาย 4

ฝ่ายบริหาร
งานบุคคล

ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
และโซลูชั่น

ฝ่ายบริหาร
และซ่อมบ�ำรุง

ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์
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ฝ่ายไอทีและ
สารสนเทศ

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอีก 3 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (บริษทั ไม่มคี ณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน แต่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูท้ ำ� หน้าทีแ่ ทน) โดยกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารของบริษทั มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-สกุล
1. นายเสกสรรศ์
รอยลาภเจริญพร 2
2. นายมนชัย
มณีไพโรจน์
3. นายรณภูมิ
รุ่งเรืองผล 1
4. นายพีระ
เลาหสมบูรณ์
5. นายอนุวัติร์
เหลืองทวีกุล
6. นายชนะชัย
กุลนพฤกษ์
7. นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ 3

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

หมายเหตุ: 1 เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
2
เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
3
เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

โดยมี นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวลั ย์ เป็นเลขานุการบริษทั ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นายมนชัย มณีไพโรจน์ นายพีระ เลาหสมบูรณ์ นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล และนางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ กรรมการ
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-สกุล

1. นายเสกสรรศ์
2. นางสาวประภารัตน์
3. นายมนชัย
4. นายรณภูมิ
5. นายพีระ
6. นายอนุวัติร์
7. นายชนะชัย
8. นายศิวะนันท์
9. นางสาวภัทร์นรินทร์

รอยลาภเจริญพร 1
ตังควัฒนา 2
มณีไพโรจน์
รุ่งเรืองผล
เลาหสมบูรณ์
เหลืองทวีกุล
กุลนพฤกษ์
ณ นคร 1
มลิวัลย์ 2

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2560

ปี 2561

4/5
5/5
5/5
5/5
3/5
3/5
5/5
1/5
-

5/5
2/5
5/5
5/5
5/5
3/5
5/5
1/5

หมายเหตุ: 1 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นายศิวะนันท์ ณ นคร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และนายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
2
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และนางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายเสกสรรศ์
2. นายอนุวัติร์ 		
3. นายชนะชัย 		

ชื่อ-สกุล
รอยลาภเจริญพร
เหลืองทวีกุล *
กุลนพฤกษ์ *

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดย
นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) และ
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ และนายชนะชัย กุลนพฤกษ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลุ่มธุรกิจ) และเลขานุการบริษัท บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) และส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ-บัญชี

โดยมี นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-สกุล
1. นายเสกสรรศ์
2. นายอนุวัติร์
3. นายชนะชัย
4. นายศิวะนันท์

รอยลาภเจริญพร 1
เหลืองทวีกุล
กุลนพฤกษ์
ณ นคร 1

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2560
3/4
2/4
4/4
1/4

ปี 2561
4/4
3/4
4/4
-

หมายเหตุ:		 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นายศิวะนันท์ ณ นคร ได้ลาออกจากกรรมการ และ นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560

คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีกรรมการบริหารจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล
1. นายมนชัย
มณีไพโรจน์
2. นายรณภูมิ
รุ่งเรืองผล
3. นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์
4. นายธรรมวัฒน์
อุชุไพบูลย์วงศ์
5. นายสุวัฒน์
อยู่เจริญ 1

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: 1 นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมี นายสุรศักดิ์ กองจันทรา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ชื่อ-สกุล
1. นายมนชัย
2. นายรณภูมิ
3. นางสาวภัทร์นรินทร์
4. นายธรรมวัฒน์
5. นายสุวัฒน์

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2560
5/5
4/5
5/5
5/5
-

มณีไพโรจน์
รุ่งเรืองผล
มลิวัลย์
อุชุไพบูลย์วงศ์
อยู่เจริญ 1

ปี 2561
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

หมายเหตุ: 1 นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายรณภูมิ
2. นางวิไลพร
3. นางสาววัลภา
4. นายนพดล
5. นายฉัตรชัย
6. นายขจรกิตต์

ชื่อ-สกุล
รุ่งเรืองผล
ธรรมวิชัย
เหลืองดิลก
จิรายุวานนท์
ไชยเตกุล
จงสงวน

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ-สกุล
1. นายรณภูมิ
2. นางวิไลพร
3. นางสาววัลภา
4. นายนพดล
5. นายฉัตรชัย
6. นายขจรกิตต์

รุ่งเรืองผล
ธรรมวิชัย
เหลืองดิลก
จิรายุวานนท์
ไชยเตกุล
จงสงวน

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2561
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/5
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ผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นายมนชัย
มณีไพโรจน์
2. นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์
3. นายธรรมวัฒน์
อุชุไพบูลย์วงศ์
4. นายสุวัฒน์
อยู่เจริญ
5. นายสุรศักดิ์
กองจันทรา
6. นายวรพจน์
วงษ์สวัสดิ์
7. นายเอกพจน์
บุณยรัตพันธ์
8. นางวิไลพร
ธรรมวิชัย
9. นางสาววัลภา	
เหลืองดิลก

ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 3
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 4
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง
นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดย
นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ ได้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรส�ำหรับเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 73/2559 ในวันที่
6-7 กันยายน 2559 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
1. ดูแลและให้คำ� แนะน�ำแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
มติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดู แ ลให้ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และรายงานสนเทศในส่ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น ไปตามระเบี ย บและข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4.4 รายงานประจ�ำปีของบริษัท
4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		

		 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ�ำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ จ�ำนวน 20,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จ�ำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 5,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าตอบแทนรายเดือนส�ำหรับกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจ�ำของบริษัท เดือนละ 80,000 บาท
ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง
ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายเสกสรรศ์
รอยลาภเจริญพร
2. นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา 2
3. นายมนชัย
มณีไพโรจน์ 1
4. นายรณภูมิ
5. นายพีระ
6. นายอนุวัติร์
7. นายชนะชัย
8. นางสาวภัทร์นรินทร์
รวม

รุ่งเรืองผล
เลาหสมบูรณ์
เหลืองทวีกุล
กุลนพฤกษ์
มลิวัลย์ 2

2560

2561

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนอื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนอื่น ๆ
90,000.00
160,000.00
70,000.00
30,000.00
60,000.00
50,000.00
30,000.00
35,000.00
65,000.00
350,000.00

720,000.00
720,000.00

60,000.00
60,000.00
45,000.00
80,000.00
10,000.00
505,000.00

960,000.00
960,000.00

หมายเหตุ: 1 ในปี 2560 นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ขอสละสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
2
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และนางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

		

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559-2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�ำนวน 24.27 ล้านบาท จ�ำนวน 23.03 ล้านบาท และ
จ�ำนวน 31.19 ล้านบาทตามล�ำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ปี

จ�ำนวนผู้บริหาร (ราย)

จ�ำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท)

2559
2560
2561

8
8
9

24,271,770
23,025,102
31,191,061
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บุคลากร
จ�ำนวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจ�ำนวนพนักงานดังนี้
สายงานหลัก
1. ฝ่ายขาย
2. ฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น
3. ฝ่ายปฎิบัติการ
- ฝ่ายบริหารโครงการ
- ฝ่ายบริการและซ่อมบ�ำรุง
4. ฝ่ายการเงินและบัญชี และ ฝ่ายบริหารทั่วไป
รวม

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2561
9
6
25
11
13
64

หมายเหตุ : จ�ำนวนพนักงานในตารางไม่รวมผู้บริหาร 9 ท่าน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-ไม่มี-

ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2559 - 2561 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) จ�ำนวน 40.87 ล้านบาท จ�ำนวน 37.38 ล้านบาท
และจ�ำนวน 45.37 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ สวัสดิการโครงการสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program) และ
สวัสดิการอื่น ๆ

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำบริษัทไปสู่ความส�ำเร็จในการ
เป็นผู้น�ำด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทจึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตลอดจนการวางแผนพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการวางแผนการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านศักยภาพ
ความสามารถในทุกระดับ เพือ่ สร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ ยืน และเพือ่ ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากร
บุคคล จึงมุ่งเน้นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
		 การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงให้
ความส�ำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กับการเป็น
คนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด�ำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดที่เชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพนัน้ ๆ และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ ให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน
2. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
		 บริษทั มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบตั งิ านพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของ
องค์กรโดยน�ำระบบการวัดขีดความสามารถในทุกระดับ (Competency) รวมทั้งน�ำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานมาใช้ในองค์กร เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานได้ โดยสามารถน�ำผลลัพธ์ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาพนักงานต่อไป
3. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
		 บริษัทจัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในงานอย่างเป็นธรรม สามารถสร้างแรง
กระตุ้นในการท�ำงานด้วยการจ่ายผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ ที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่
ในธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตและสุขภาพส�ำหรับพนักงาน ประกันสุขภาพ
ส� ำ หรั บ พนั ก งาน การประกั น ชี วิ ต และอุ บั ติ เ หตุ ส ่ ว นบุ ค คล การตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ ปี และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ อื่ น ๆ และใน
ปี 2561 บริษัทได้จัดสวัสดิการโครงการสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program)
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของ (Ownership) อีกทั้งเพื่อรักษาพนักงานให้
ร่วมท�ำงานกับบริษัทในระยะยาว
4. นโยบายสร้างความผูกพันภายในองค์กร
		 บริษทั ได้มกี ารจัดท�ำการส�ำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เพือ่ รับทราบความคิดเห็น
ของพนักงาน และรวบรวมข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ
อื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ให้มีทัศนคติที่ดี มีความสุขกับงานที่ท�ำ และภูมิใจที่ได้
เป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร รูส้ กึ ความเป็นเจ้าของ ใช้ความรูค้ วามสามารถอย่างเต็มที่ มุง่ มัน่ ทุม่ เท และเสียสละในการท�ำงาน พร้อม
รวมพลังผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
		 ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพัน และเป็นขวัญก�ำลังใจให้กับพนักงานตลอดถึงผู้บริหารยังได้ถ่ายทอดประวัติความ
เป็นมา การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตให้กับองค์กร และยังมีกิจกรรม
ประกวดภาพถ่ายวันแม่แห่งชาติ เพือ่ แสดงออกถึงความรักความผูกพันในครอบครัว นอกจากนีย้ งั เปิดรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ
แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองใหม่ ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ รวมทัง้ การสือ่ สารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication)
เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และน�ำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงานและ
กระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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5. นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
		 บริษัทมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการน�ำระบบการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถท�ำงาน
ตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยแบ่งเป็นกลุ่มหลักสูตร ดังนี้
• กลุม่ หลักสูตร Leadership Program ส�ำหรับผูบ้ ริหาร เช่น หลักสูตรผูน้ ำ� การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital CEO)
• กลุ่มหลักสูตร Functional Course มุ่งเน้นให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถในงาน สามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความส�ำเร็จขององค์กร เช่น หลักสูตรการบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษทั ย่อย และกิจการร่วมค้า, PMP Exam Prep Boot Camp, การรับรูร้ ายได้, เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส�ำหรับ HR, นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร (ภาคปฏิบัติ), วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการท�ำรายงานจัดซื้อ,
IR Fundamental Course
• กลุ่มหลักสูตร Managerial Course ส�ำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้นไป เช่น หลักสูตร Coaching and
Mentoring and Techniques, Leader as Success
• กลุ่มหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต เช่น หลักสูตร IoT Technology, 5G Strategy for Thailand,
Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation, มาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ส�ำหรับประเทศไทย
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญกับการดูแลกิจการที่ดี เนื่องจาก
พิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส�ำคัญในการน�ำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทใน
ระยะยาว ทีส่ อดคล้องกับปณิธานในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงก�ำหนดให้มนี โยบายในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ตามแนวทางที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
เพื่อถือเป็นหลักปฎิบัติ ที่ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในปี 2560 คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) หรือ CG Code ปี 2560 ซึง่ ได้วางหลักปฎิบตั ิ
ส�ำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก คือ
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน
2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
เพื่อเป็นหลักปฎิบัติให้คณะกรรมการบริษัท น�ำไปปรับใช้ในการก�ำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว
น่ า เชื่ อ ถื อ ส� ำ หรั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จึงได้พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยให้น�ำหลักปฎิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบทของบริษัทให้ได้
มากทีส่ ดุ และก�ำหนดแนวปฎิบตั เิ พิม่ เติมทีบ่ ริษทั ควรจะด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษทั และให้
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน�ำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ โดยให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ สนับสนุนให้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท
จึงได้ก�ำหนดนโยบายการอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เป็นนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนต่างประเทศ
นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้
นโยบายการอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
1. ก�ำหนดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นประจ�ำทุกปีภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ รอบปีบญ
ั ชีของบริษทั และหาก
มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องพิจารณาวาระพิเศษทีอ่ าจเป็นเรือ่ งทีก่ ระทบหรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ จ�ำเป็นต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป
2. จัดท�ำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้ง
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลส�ำคัญและจ�ำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการ รายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา รายงานประจ�ำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วย แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา และแผนที่แสดง
สถานทีป่ ระชุม ซึง่ ในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะต้องน�ำมาแสดงในวันประชุมเพือ่ รักษาสิทธิใน
การเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกาศลงใน
หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทก�ำหนดให้เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมบนเว็บไซต์ โดยทีฉ่ บับภาษาไทยเผยแพร่
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อเป็นการ
บอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าส�ำหรับให้ผถู้ อื หุน้ เตรียมตัวเข้าร่วมประชุมก่อนได้รบั เอกสารการประชุม
ด้วย ทัง้ นี้ บริษทั ก�ำหนดให้มกี ารแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษทั ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
3. อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจ
เอกสารและลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ ทัง้ นีบ้ ริษทั จะใช้ระบบการลงทะเบียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความรวดเร็ว
และได้มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้
สถานที่จัดการประชุมมีขนาดที่เพียงพอเพื่อรองรับกับจ�ำนวนผู้ถือหุ้น และก�ำหนดสถานที่ประชุมเป็นบริเวณที่มีการคมนาคม
สะดวกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. บริษัทไม่กระท�ำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
5. ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง บริษัทจะชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิเช่น การเปิดประชุม วิธีการ
ลงคะแนน และวิธกี ารนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษทั เป็นต้น ในการนับคะแนน
เสียง บริษัทจะด�ำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีย่ ังไม่ได้ลงคะแนนทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของ
คะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงส�ำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน
เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
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6. การด�ำเนินการนับคะแนนเสียง บริษทั จัดให้มบี คุ คลภายนอกทีเ่ ป็นอิสระเป็นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น อาทิเช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกและเห็นชอบจากที่
ประชุม เป็นต้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
7. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และด�ำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดย
ระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดง
ความเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะและออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิรว่ มตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญต่าง ๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อบริษทั
เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล
การลดทุนหรือเพิ่มทุน การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิและการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
8. ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อตอบ
ค�ำถามแก่ผู้ถือหุ้น
9. ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ภายหลังทีเ่ ริม่ ประชุมแล้ว มีสทิ ธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระ
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
10. บริษัทได้ระบุการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หากกรรมการท่านใดมีสว่ นได้เสีย หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานทีป่ ระชุมจะแจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทราบ
ก่อนการพิจารณาในวาระนั้น โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ
11. บริษทั จะท�ำการเปิดเผยมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท�ำการถัดไปผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
12. บริษัทจัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังวันประชุม
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม
ประกอบด้วยการบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียง และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้ กับผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ รายย่อย นักลงทุน
สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่บริษัทค�ำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
1. บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้ความส�ำคัญต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านช่อง
ทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมานั้น
อย่างชัดเจน โดยการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้รับเอกสารและค�ำแนะน�ำในการมอบฉันทะแก่
ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลง
มติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. บริษทั จะท�ำการเสนอรายชือ่ ของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษทั เพือ่ เป็นทางเลือกของผูถ้ อื หุน้ มีโอกาส
เลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
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4. บริษัทจะด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่
เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระ
ก่อนตัดสินใจ
5. ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถาม
แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพือ่ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน แม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุม
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
7. จัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่ส�ำคัญ ๆ ทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
และมีการน�ำผลคะแนนมารวมค�ำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของ
คะแนนเสียงในที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้
8. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารส�ำคัญของบริษัทที่มีการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อก�ำหนดต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยภายหลังจาก
การเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะน�ำข้อมูลมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม
9. ก�ำหนดหน้าทีข่ องกรรมการและผูบ้ ริหารห้ามท�ำการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีข่ อ้ มูลงบการเงินหรือข้อมูล
อื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้น
ระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่การเปิดเผยข้อมูลนัน้ สูส่ าธารณะทัง้ หมด รวมถึงเมือ่ กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงมีการซือ้ ขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัท จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
10. ก�ำหนดให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีสว่ นได้สว่ นเสียให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบ
11. ก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล รวมถึง
ได้ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือน�ำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตามนโยบายการ
ป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ทัง้ ของตนเอง คูส่ มรสหรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ตลอดจนการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
12. ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการ
บริษัท (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล icn_companysecretary@icn.co.th ซึ่งคณะกรรมการอิสระ จะเป็น
ผู้พิจารณากลั่นกรองและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้มีการด�ำเนินการอย่างเหมาะสม เช่น กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการ
อิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท จะน�ำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการหรือก�ำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม
ต่อไป นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางส�ำหรับนักลงทุนในการสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล icn_ir@icn.co.th
ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

74

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทมีนโยบายในการให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสร้างความพึง
พอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ถือหุ้น
: บริษัท มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ด้วยความรู้และ
ทักษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ความซือ่ สัตย์สจุ ริตและเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และ
รายย่อย โดยค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และคงไว้ซึ่งความสามารถใน
การแข่งขัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการพร้อมกับ
พบปะกับผูบ้ ริหารระดับสูง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ จัดให้มกี ารช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูลและติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.icn.co.th และ icn_ir@icn.co.th
พนักงาน
: บริษัทให้ความส�ำคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอโดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะในด้านความรู้ ทักษะในการท�ำงาน ตลอดจน
ปลูกฝังทัศนคติและจิตส�ำนึกที่ดี เพื่อให้เป็นพนักงานที่ดี มีความสามารถและเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดตั้งและให้
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับพนักงาน รวมถึงสวัสดิการอืน่ ๆ เช่น การประกันสุขภาพ การประกัน
อุบัติเหตุ การมีวันหยุดพักผ่อน เป็นต้น
คู่ค้า	
: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน
ตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ และไม่ด�ำเนินการใด ๆ ที่เป็น
ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและขัดต่อกฎหมาย
เจ้าหนี้
: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์
การใช้เงิน การช�ำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน และเรือ่ งอืน่ ใดทีไ่ ด้ทำ� ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้
เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
ลูกค้า	
: บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจและพึงพอใจกับลูกค้าโดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ
ในราคาทีเ่ หมาะสม และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยมิได้รับอนุญาต
เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย
คู่แข่ง
: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติใน
การแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง
ชุมชนและสังคม : บริษัทจะไม่ท�ำการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้อง
แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สงั คม ปลูกฝังจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้
ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลส�ำคัญของบริษัท เนื่องจากเป็นเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และก�ำหนดมาตรการในการ
เปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยมีสาระส�ำคัญ ชัดเจน ครบถ้วน
เพียงพอ เชื่อถือได้ โปร่งใส รวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.icn.co.th เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม
กัน อาทิเช่น รายงานนโยบายและโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ�ำปี (แบบ 56-2) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ในการประชุมได้
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุ
สมผล งบการเงินของบริษัท จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระ
อย่างเพียงพอ เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจ
สอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการบริษัท
หากมีขอ้ สงสัยเพือ่ ซักถาม สามารถติดต่อได้ทฝี่ า่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-5530755 ต่อ 502 และอีเมล icn_ir@
icn.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการก�ำหนดนโยบาย และทิศทางการด�ำเนินงานของบริษทั ให้เป็น
ไปตามกฎหมาย วัตปุ ระสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีการก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนิน
การให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษทั และความมัง่ คัง่ สูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ บนพืน้ ฐานของหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคณะกรรมการ
ได้ตดิ ตามดูแลให้มกี ารน�ำกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็นผู้มีภาวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
คณะกรรมการได้ด�ำเนินการตามแนวปฎิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับต�ำแหน่ง
ผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถน�ำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและก�ำหนดนโยบายทิศทางการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
บริษัท จะมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล
ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
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		 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบัน
บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตาม
ความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มคี วามสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท มีการถ่วงดุลอ�ำนาจอย่างชัดเจน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด รวมทัง้ กรรมการแต่ละท่านมีการตัดสินใจทีเ่ ป็นอิสระออกจากกัน เพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพือ่ ช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารบริษัท มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก�ำหนดแนวทาง
และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการบริษทั และเพือ่ ให้การบริหาร
งานเป็นไปอย่างคล่องตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั มีกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้ 3 ท่าน เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ งและเสนอเรือ่ งให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและรับทราบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์
ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
		 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ
โดยคณะกรรมการได้กำ� หนดอ�ำนาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ บริษทั
ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ
บริษทั ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหาร ขณะทีผ่ บู้ ริหารท�ำหน้าทีบ่ ริหารงาน
ของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงได้
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท (Authority Table)
		 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นจ�ำนวนที่กรรมการ
ทุกคนสามารถอุทิศเวลาเข้าประชุมได้สม�่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตาม
แนวทางปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการต้องทราบ และปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฎิบัติ
ตามมติคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษัทมีการก�ำหนดนโยบายในการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงเหตุผล และรายละเอียดของบริษัทที่ไปด�ำรงต�ำแหน่ง ทั้งนี้ จะไป
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และก�ำกับดูแลให้
ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม		
		 คณะกรรมการมีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอ�ำนาจการจัดการกิจการที่ส�ำคัญ ได้แก่อ�ำนาจ
ในการอนุมตั ธิ รุ กรรมต่าง ๆ ให้แก่ฝา่ ยจัดการเป็นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ดกี ารมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลือ้ ง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังคงต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบ
หมาย ทั้งนี้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ อาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้
		 (1) เรื่องที่ควรดูแลให้มีการด�ำเนินการ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ให้มีการด�ำเนินการอย่าง
เหมาะสม ประกอบด้วย
ก. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
ค. การดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ง. การสรรหา พัฒนา ก�ำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จ. การก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลักขององค์กร
(2) เรื่องที่ด�ำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ
พิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่
เหมาะสม ประกอบด้วย
ก. การก�ำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ�ำปี
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ค. การก�ำหนดอ�ำนาจด�ำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
ง. การก�ำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ ทัง้ นีร้ วมถึงนโยบายและการจัดการและ
พัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ. การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ
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		 (3) เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรด�ำเนินการ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการจะก�ำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมาย
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด�ำเนินการ ประกอบด้วย
ก. การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทีค่ ณะกรรมการอนุมตั แิ ล้ว ซึง่ คณะกรรมการ
จะปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจด�ำเนินงานตามกรอบนโยบายที่ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการ
จะติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น
ข. เรื่องที่ข้อก�ำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการของบริษัท 1 ท่าน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และเพื่อให้การ
แบ่งแยกอ�ำนาจหน้าทีใ่ นเรือ่ งการก�ำหนดนโยบายของบริษทั และการบริหารงานของบริษทั แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษทั
จึงก�ำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
		 (1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนมีบทบาทในการก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		 (2) ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความเห็นอย่างอิสระ
		 (3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบและตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 (4) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ก�ำหนดไว้
		 (5) เป็นผูล้ งคะแนนชีข้ าดในกรณีทที่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทัง้ สองฝ่าย
เท่ากัน

4. การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั มีการก�ำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ลว่ งหน้า ซึง่ ช่วยให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุม
ได้ เว้นแต่กรณีมวี าระพิเศษ ประธานกรรมการ หรือกรรมการตามจ�ำนวนทีก่ ฎหมายก�ำหนดสามารถเรียกประชุมเพิม่ เติมได้
ตามความจ�ำเป็น คณะกรรมการมีการก�ำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้มกี าร
ก�ำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน โดยระเบียบวาระการประชุมจะก�ำหนดขึน้ โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุม ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่าง
รอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และผู้บริหารระดับสูงจะเข้า
ร่วมประชุมเพือ่ ชีแ้ จงข้อมูลในฐานะผูเ้ กีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ านโดยตรงจนเป็นทีพ่ อใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทัง้ นี้ ได้
มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
		 คณะกรรมการมีนโยบายให้มกี ารประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม เพือ่ ให้
กรรมการได้มกี ารอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการปฎิบตั งิ านของฝ่ายจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอส�ำหรับการรักษา
กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินควร และอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั
บริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยทีจ่ ะน�ำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณา
จากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
		 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute
of Directors Association: IOD)
ส�ำหรับในปี 2561 นายพีระ เลาหสมบูรณ์ และนางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ ในนามของกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทได้เข้าร่วมงานสัมนาในหัวข้อเรื่อง Corporate Governance Orientation for New Listed Company เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
จดทะเบียนใหม่เข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการให้เติบโตเข้มแข็ง ควบคู่กับการสร้างสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร อันจะน�ำไปสู่
การเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่ากิจการในระยะยาว
		 นอกจากนั้น นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2561

7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
เลขานุการบริษทั เข้าพบกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ โดยจัดให้มกี ารประชุมร่วมกันกับกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร และ/
หรือเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเพือ่ ชีแ้ จงและตอบข้อซักถาม พร้อมทัง้ จัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบ เช่น
ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ โครงสร้างองค์กร หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณใน
การด�ำเนินธุรกิจ อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี พร้อมกันนี้บริษัทยังได้จัด
ให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามข้อเสนอแนะของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด คือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (บริษทั ไม่มคี ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แต่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ท�ำหน้าที่แทน) โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและ
ผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท มีดังนี้

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและด�ำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการท�ำงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจ
สอบแล้ว และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลการบริหาร
และการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก�ำหนด
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่าย
บริหาร
5. ติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และก�ำกับดูแลให้มี
ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยมีมาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพือ่ ลดผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทอย่างเหมาะสม
7. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำ� นาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
คณะอนุกรรมการอืน่ ตามความเหมาะสม รวมถึงการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้คณะ
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดท�ำกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี)
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
8. คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอำ� นาจตาม
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�ำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
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		 ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดที่จะท�ำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็น
ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาและน�ำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2. ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติ การด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามตารางอ�ำนาจการด�ำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. น�ำเสนอโครงสร้างองค์กร และอ�ำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. มีอ�ำนาจแต่งตั้ง หรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. พิจารณาผลก�ำไร และขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�ำปีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. ให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจ หรือการมอบอ�ำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
		 ทัง้ นีก้ ารมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบ
อ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ น หรือบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดย
เรือ่ งดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ อนุมตั ติ อ่ ไป
ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและเงือ่ นไขการค้าปกติ ซึง่ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลัน่ กรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั ซึง่ ครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภท
ต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ เช่นความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
กิจการ เป็นต้น เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฎิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. ก�ำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. ก�ำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
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6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฎิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การด�ำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท
และการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทกี่ ำ� หนด
8. น�ำเสนอให้มีคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงตามความจ�ำเป็น และสนับสนุนคณะท�ำงานในด้านบุคลากร งบประมาณ
และทรัพยากรอื่นที่จ�ำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
เนื่องด้วยบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้
กรรมการหลายคนเป็นคณะท�ำงาน เป็นผูท้ ำ� หน้าทีส่ รรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารระดับ
สูงของบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด พร้อมทั้ง
พิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง
กรณีทมี่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ จะด�ำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทต่อไป

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�ำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือก
เข้ามารับต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
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5. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
2 เดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการ
ที่ตนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจาก
นี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท�ำงาน และความเหมาะสมด้าน
อื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้นจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโย
บายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้
รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระแต่ละท่านจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่ง
ตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของ
บริษทั ทีส่ ามารถบริหารงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานตามปกติธรุ กิจและงานบริหารของบริษทั และสามารถก�ำหนดนโยบาย
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยพิจารณาแต่งตั้งจากกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานบริษัท
ในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีส่ รรหา และแต่งตัง้ ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดย
มีหลักเกณฑ์คือ
1. การพิจารณาคุณสมบัตทิ วั่ ไป ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ และเป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้ ำ� หนด
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท
3. มีการก�ำหนดบทบาท อ�ำนาจ และหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แยกจากประธานคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการก�ำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดกรอบอ�ำนาจหน้าที่ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ให้มีการประเมินผลงานเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1: ความคืบหน้าของแผนงาน
หมวดที่ 2: การวัดผลการปฎิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
		 (1) ความเป็นผู้น�ำ
(6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
		 (2) การก�ำหนดกลยุทธ์
(7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
		 (3) การปฎิบัติตามกลยุทธ์
(8) การสืบทอดต�ำแหน่ง
		 (4) การวางแผนและผลปฎิบัติทางการเงิน
(9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
		 (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
(10) คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 3: การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามล�ำดับ โดยใช้เป้าหมายและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี เพื่อพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนและ
มาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจ�ำวันของบริษัท
2. จัดท�ำ และน�ำเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการบริหารงาน
ของบริษทั และหลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตาม
นโยบายทีก่ ำ� หนด และมีหน้าทีร่ ายงานผลการด�ำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการด�ำเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมัติ ที่ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้า
ท�ำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
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5. มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการบริษัท และเป็นไปตามอ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและ
การเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
7. มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อ
รักษาระเบียบ วินัย การท�ำงานภายในองค์กร
8. มีอำ� นาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจ
ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจ และ/หรือ ให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัท ได้ก�ำหนดไว้
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นคราว ๆ ไป
		 ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว โดยเรือ่ งดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ อนุมตั ิ
ต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะจัดให้มกี ารประเมินผลการปฎิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยอ้างอิง
ตามตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558 ซึ่งผลการประเมินจะถูกน�ำ
ไปใช้ส�ำหรับการพัฒนาการปฎิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
1. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฎิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะก�ำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผล
การปฎิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
2. ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประเมินแบบรายคณะ โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธปี ระเมินด้วยตนเอง (Self-evaluation)
รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ�ำปี
ทั้งนี้ ในปี 2561 ผลประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย
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ผลประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
(ร้อยละ)

1.คณะกรรมการบริษัท

94.82

2.คณะกรรมการตรวจสอบ

94.00

3.คณะกรรมการบริหาร

87.50
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แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง คณะกรรมการจะก�ำกับดูแลให้มแี ผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพือ่
เป็นการสืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และมีการรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะด้วย

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะท�ำให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก�ำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนใน
ธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่ง
ขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
ทั้งนี้ ในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อก�ำหนดนโยบายที่
ส�ำคัญและควบคุมการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึง่ เป็นตัวแทนของบริษัท จะต้อง
ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม ให้บริหารจัดการ หรือด�ำเนินงาน ต่าง ๆ ตามนโยบายทีบ่ ริษทั ก�ำหนด
รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริษัท จึงได้
ออกระเบียบปฎิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทถือปฎิบัติ ดังนี้
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท น�ำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผย
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ ประโยชน์แก่บคุ คลอืน่ ใดไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดัง
กล่าว ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีม่ หี รืออาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษทั ซึง่ ยังมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ ท�ำการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนให้บคุ คลอืน่ ซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท�ำ
ดังกล่าวจะกระท�ำเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผูอ้ นื่ หรือเพือ่ ให้ผอู้ นื่ กระท�ำดังกล่าวโดยตนได้รบั ประโยชน์ตอบแทน ผู้
ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัท
3. บริษัทได้ด�ำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
4. บริษทั ได้กำ� หนดมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของ
บุคคลดังกล่าว ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดข้างต้น
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ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในส�ำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการก�ำหนดขอบเขต
หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจด�ำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ และ
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สิน
ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบ
การเงิน โดยบริษทั จัดให้มรี ะบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริหารสายงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยผูต้ รวจสอบภายในจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการด�ำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะ
มีการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้ง
ที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการด�ำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการก�ำหนดมาตรการในการติดตาม
เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัท
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะ
กรรมการบริษทั จะต้องดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญ
ของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษทั จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชี หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบ
และให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ และจะท�ำการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดง
รายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)

ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระใน
การปฎิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฎิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และต้องได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงิน

90

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

ความสัมพันธ์ของนักลงทุน
บริษทั ได้กำ� หนดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงและทั่วถึง
ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เอกสารเผย
แพร่ การเผยแพร่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น โดยค�ำนึงถึงจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
1. เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา
2. ดูแลรักษาข้อมูลภายใน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น เพื่อใช้แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้
อื่นโดยมิชอบ
3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถาม
ข้อมูลได้
4. ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของการเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฎิบัติบน
อามิสสินจ้างใด ๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของความเสีย่ งด้านต่าง ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั จึงได้มกี ารจัดตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการบริษทั จะก�ำกับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายใน ทีจ่ ะท�ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฎิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทได้มีการก�ำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นหลักการส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ
กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการ
ใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน

การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณ
ประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฎิบัติ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการให้ความส�ำคัญกับการสร้างวัฒธรรมองค์กรทีส่ ง่ เสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝา่ ยจัดการน�ำไป
เป็นส่วนหนึง่ ในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานและการติดตามผลการด�ำเนินงาน
1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนา
สินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า
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2. คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝา่ ยจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะต้อง
สะท้อนอยูใ่ นแผนด�ำเนินการ (Operational plan) เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำ� เนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ โดยมีแนวปฎิบัติ ดังนี้
		 2.1 คณะกรรมการดูแลให้มกี ลไกทีท่ ำ� ให้มนั่ ใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดท�ำนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ซึ่งอย่างน้อยควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การก�ำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ
ที่เป็นธรรมการจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า
รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท�ำงานในด้านอื่น ๆ
(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ความเป็นธรรม การเก็บ
รักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ์และบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจ
ของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย
(Sales Conduct) ต้องกระท�ำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความ
เข้าใจผิดของลูกค้า
(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม ทั้งช่วย
พัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการให้บริการให้ได้มาตรฐาน
(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน�ำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริม
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความส�ำเร็จในระยะยาว
(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด
ผล กระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ครอบคลุมการใช้พลังงาน การใช้นำ�้ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลด
ปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างไม่เป็นธรรม
(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนดให้บริษทั
มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่อสาธารณะ
3. คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝา่ ยจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฎิบัติ ดังนี้
3.1 คณะกรรมการตระหนักถึงความจ�ำเป็นของทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ รวมทัง้ ตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภท
มีผลกระทบต่อกันและกัน
3.2 คณะกรรมการตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่าง
กันด้วย ดังนัน้ ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงค�ำนึงถึงผลกระทบและความคุม้ ค่าทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทรัพยากร
โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการ
ทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงการเปลีย่ นแปลง
ของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ
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4. คณะกรรมการจะจัดให้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ
รวมทั้งดูแลให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�ำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีแนวปฎิบัติ ดังนี้
4.1 คณะกรรมการจะจัดให้มนี โยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากร
ให้เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ
4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
4.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปีบัญชี 2560 และ 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ดังนี้
หน่วย : บาท
รายละเอียด
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าตอบแทนบริการอื่น (Non-Audit Fee)
รวม

ปี 2560

ปี 2561

1,520,000.00

1,520,000.00

196,000.00*

-

1,716,000.00

1,520,000.00

หมายเหตุ * เป็นค่าตอบแทนบริการอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท

การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
ตามที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) หรือ CG Code ปี 2560 บริษัทจึงได้มีการทบทวน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก CG Code ปี 2560 ข้างต้น
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษทั โดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะจากฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ การพัฒนาการ
ก�ำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจ�ำปี 2561
ในปี 2561 บริษัทได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ ดังนี้
• คณะกรรมการได้จัดให้มีการก�ำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถ
จัดเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดท�ำตารางการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่ ปี 2560
• คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ประจ�ำปี 2561 แบบรายคณะ ของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย
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•
•

คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้
ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายในการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแจ้ง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงเหตุผล และรายละเอียดของบริษัทที่ไปด�ำรงต�ำแหน่ง ทั้งนี้จะไปด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

การปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่น ๆ
บริษัท ได้มีการทบทวนแนวทางปฎิบัติให้สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ บริษัทได้เข้าร่วม
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 กับสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ซึง่ บริษทั ได้ผา่ นการประเมิน
โดยได้รับคะแนนร้อยละ 94
ในปี 2561 บริษัทได้ปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะด�ำเนินการในขณะนี้
(1) การเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(2) การแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

อื่น ๆ
- ไม่มี -
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นโยบายภาพรวม

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

บริษัทได้ยึดหลักในการด�ำเนินงานตามแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์หลัก
และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainability Development)
ด้ ว ยการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ค วามถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักคุณธรรมและ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ค�ำนึงถึงการสร้างประโยชน์สงู สุด
พร้อมดูแลสิทธิตามที่กฎหมายก�ำหนดของผู้มีส่วนได้เสียใน
กลุ่มต่าง ๆ (Stakeholders) ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน
ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยประสานประโยชน์ร่วม
กันอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการ
คุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ผ่าน
“นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” (Corporate Governance
Policy) เพื่ อ ก� ำ หนดหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เ หมาะสม และ
“จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ” (Code of Conduct) เพื่อ
เป็นแนวทางให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยค�ำนึงถึง
ความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซื่อสัตย์
และโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงปลูกจิตส�ำนึกความรับ
ผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน ร่วมกิจกรรมเพือ่ สังคมส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างสมดุลในการท�ำงาน
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แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั มีนโยบายในการประกอบกิจการโดยการปฏิบตั ติ อ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาภายใต้กฎหมาย
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ต่อต้านการผูกขาด
ทางการค้า หรือการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบของผู้มีอ�ำนาจเหนือ
ตลาด การให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น และการบิดเบือน
กลไกการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการ
ค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่ท�ำลายคู่แข่งด้วยวิธีการอัน
ไม่สุจริต และไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้มกี ารด�ำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล
มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และมุ่งมั่น ในการสร้างกิจการให้
มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือ
หุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ
โดยบริษัท มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่คู่ค้า มีการจัดซื้อ/
จัดหาที่เป็นธรรม ไม่มีการกีดกันทางการค้า หรือจ�ำกัดการ
แข่งขัน และปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
โดยยึดถือการปฏิบตั ติ ามสัญญา จรรยาบรรณทีใ่ ห้ไว้กบั ลูกค้า
อย่างเคร่งครัด โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ และปฏิบัติตาม
สัญญาที่ตกลงร่วมกัน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริ ษั ท มี น โยบายในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ
ตลอดจนสนั บ สนุ น การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ มี ค วาม
ซื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่นในการสร้างจิตส�ำนึก และทัศนคติที่ดี
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
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ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงได้ประกาศใช้และทบทวน
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และระเบียบการให้
หรือรับเงินสนับสนุน ของขวัญ ของก�ำนัล การเลีย้ งรับรอง และ
การบริจาคเพื่อการกุศล หรือสาธารณะประโยชน์
นอกจากนี้ บริษัทยังมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งได้ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีการตรวจสอบและจัดให้มี
การทบทวนกระบวนการท�ำงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เข้มงวดในการป้องกันการ
เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน ยึด
มั่นการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
• ปฏิบัติ ส่งเสริม คุ้มครอง และกระตุ้นให้เกิดการ
เคารพต่อสิทธิในการปกป้องคุ้มครองและเคารพ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดับ โดยจะไม่มี
บุคคลใดได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือ
เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องจาก
เชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ สีผวิ ต้นก�ำเนิดของชาติหรือสังคม
ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ลักษณะ หรือรูป
ลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง
ทรัพย์สิน หรือสถานะอื่นใด
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•

•

พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รวม
ถึงส่งเสริมสิทธิตามระเบียบสังคมในทุก ๆ ที่ และ
เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าวมิได้มีส่วน
ร่วมกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน พนักงานจึงให้ความส�ำคัญกับการ
ร่วมธุรกิจกับลูกค้าหรือคูค่ า้ ทีเ่ คารพในหลักการด้าน
สิทธิมนุษยชนดังกล่าว
มุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งสภาพการท�ำงานที่เป็นธรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจและด้าน
อื่น ๆ ที่เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่ใช้
แรงงานเด็ก หรือเรื่องอื่นๆ ที่แสดงถึงการไม่เคารพ
ต่ อ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต นอยู ่ บ น
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักการด้านสิทธิมนุษย์
ชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

Invesment Program) รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือ
ประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน
5. ด�ำเนินการให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย
และมีสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานที่ดี โดยจัดให้มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้าง
ให้พนักงานมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความส�ำคัญกับลูกค้าซึ่งเป็น
ผู้บริโภคโดยตรงของบริษัท และชุมชนสังคมซึ่งเป็นผู้บริโภค
ทางอ้อม การให้ความรู้ และข้อมูลทีถ่ กู ต้อง โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตามวิศวกรรมระบบ และปฏิบัติตามสัญญาที่เป็นธรรมต่อ
ลูกค้า ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของลูกค้าให้มี
ความปลอดภัยและเป็นความลับ โดยได้ก�ำหนดนโยบายไว้
ดังนี้
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
• ด�ำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าที่มี
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากร
คุณภาพ และให้บริการที่เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่ม
มนุษย์และปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยทีจ่ ะ
คุณค่า รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ช่วยเพิม่ มูลค่าและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับการให้ขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการ
การเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ในอนาคต ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้
ตัดสินใจโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
• ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือ่ สัตย์ สุจริต เป็นธรรม
1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน
และไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของ
และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
ลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำ� ไป
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้าง
ใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
งานเป็นธรรม รวมถึงการก�ำหนดค่าตอบแทน และ
• ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้าในกรณีทไี่ ม่สามารถ
การพิจารณาผลงานภายใต้กระบวนการประเมินผล
ปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อ
การท�ำงานที่เป็นธรรม
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความ
3. ส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน โดยจัดให้มีการจัด
เสียหาย
อบรม สัมมนา ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
• จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
พัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงปลูกฝังทัศนคติ
Website เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท
ทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และการท�ำงานเป็นทีมแก่
และค�ำร้องเรียนโดยด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม
พนักงาน
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส�ำหรับพนักงานตาม
บริษทั ตระหนักว่าการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ
นอกเหนื อ จากที่ ก ฎหมายก� ำ หนด เช่ น ประกั น ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อพนักงานในองค์กร ลูกค้าระดับสังคม และ
สุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจ�ำปี ระดับประเทศ เราจึงมุง่ มัน่ ส่งเสริมการรักษาสภาพสิง่ แวดล้อม
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุ้นส�ำหรับ โดยก�ำหนดนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับเป้าหมาย
พนั ก งานบริ ษั ท จดทะเบี ย น (Employee Joint เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ขิ องทุกหน่วยงานในองค์กรด้วย
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ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้เป้าหมายองค์กรและการ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. การปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มและการป้ อ งกั น มลพิ ษ
บริษัทมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ป้องกันมลพิษและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถาน
ที่ท�ำงานของบริษัท ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเริ่มต้น
ให้ความส�ำคัญด้านการน�ำกลับ มาใช้ใหม่ (Re-Use)
เพื่อลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง
2. อนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า บริษัท
ก�ำหนดข้อปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ให้
หน่วยงานในองค์กรและพนักงานปฏิบตั ใิ นแนวทาง
เดียวกัน โดยใช้อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ
มากที่ สุ ด เช่ น ปิ ด สวิ ท ซ์ ไ ฟ เครื่ อ งปรั บ อากาศ
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ตามเวลาที่ ก� ำ หนด เราเลื อ กใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าทีม่ คี ณ
ุ สมบัตปิ ระหยัดพลังงานไฟฟ้า
โดยเฉพาะหลอดไฟ เครือ่ งปรับอากาศ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในอาคาร

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทมีนโยบายที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา
แก่เยาวชน การบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสนับสนุนทุนการ
ศึกษา นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุน

98

ต่อสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่มูลนิธิ
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ การให้เงินสนับสนุนแก่
กิจการทางศาสนา รวมถึงการให้เงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาล
ในการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์กับชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด โดยจะ
ต้องไม่กระท�ำหรือสนับสนุนการกระท�ำใดๆ ทีผ่ ดิ กฎหมายและ
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชนและสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จาก
การด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความคิดหรือ
ค้นหาและพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงการน�ำความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการในการสร้าง
นวัตกรรม จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการ
ท�ำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่ง
หมายถึงการท�ำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การด�ำเนินการ เพื่อเพิ่มมูลค่า
เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อ
ท�ำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
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การด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุก
ระดับ เช่น กลุ่มพนักงาน ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญของ
องค์กรในการประกอบธุรกิจ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
อั น ดี ร ะหว่ า งบริษัทกับพนัก งานให้เกิด ความผูก พั น ความ
สามัคคี ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการก�ำหนดนโยบายในการ
พัฒนาพนักงาน การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทให้การ
ฝึกอบรมและพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจนเสริม
สร้างทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานผ่านกระบวนการและเครื่อง
มือที่เหมาะสม ซึ่งก�ำหนดเป็นแผนการฝึกอบรมประจ�ำปี และ
ได้ด�ำเนินงานตลอดทั้งปี มีการจัดปฐมนิเทศพนักงานให้กับ
พนักงานใหม่เรื่อยมา เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติตลอด
จนวัฒนธรรมองค์กรสามารถปรับตัวเข้าสู่การท�ำงานได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อพนักงานใหม่เข้ามาเริ่มงานจะได้รับการฝึกอบรม
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในหน้าที่ และเรียนรูก้ ระบวนการท�ำงาน
ในระหว่างปฏิบตั งิ าน มีการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารภายในหน่วย
งานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลอื่น ๆ
บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความราบรื่น
ในการด�ำเนินงานโดยมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้พนักงาน
ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ท�ำความรู้จักกันระหว่างหน่วยงาน
เกิดความผูกพัน ส่งผลให้การประสานงานภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น งานปีใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารและพนักงานได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน และยัง
เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในองค์กร

ว่ามีความเป็นไปได้ ผลตอบแทนที่ให้สมเหตุสมผลและไม่ส่ง
เสริมให้พนักงานกระท�ำการไม่เหมาะสม รวมถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบถามผูบ้ ริหารเกีย่ วกับโอกาสในการเกิดทุจริต
และมาตรการที่บริษัทด�ำเนินการเพื่อป้องกันเรื่องดังกล่าว
บริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานถือปฏิบัติต่อผู้รับ
เหมาทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ที่เป็นธรรม
ทั้งสองฝ่ายตามข้อตกลงทางการค้าที่ท�ำระหว่างกัน และมิให้
กระท�ำการหรือยกเว้นกระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผรู้ บั เหมา หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดร้ายแรงและลงโทษ
สถานหนัก และมีการด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
บริษัทได้สื่อสารนโยบายไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ให้ด�ำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ภาย
ใต้กฎหมายโดยเคร่งครัด และยึดถือจริยธรรมของบริษัท
- บริ ษั ท จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางการรายงานการพบเห็ น
พฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในบริษัท
- การให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ ต รวจสอบภายในและ
ผู ้ ต รวจสอบจากภายนอก พนั ก งานทุ ก ระดั บ จะ
ต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ตอ่ ส�ำนักตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ซึง่ มีหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินขัน้ ตอน
กระบวนการ ตลอดจนระบบการควบคุมภายในว่า
มีประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้
อย่างสมบูรณ์

บริษทั ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม ภายใต้ขอ้
ก�ำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยบริษทั ก�ำหนด
หลักการในจริยธรรมทางธุรกิจห้ามพนักงานเรียกร้องทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ห้ามใช้ทรัพย์สินหรือแอบอ้างชื่อของบริษัท รวมถึงใช้อ�ำนาจ
หน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงการรับของก�ำนัลจากคู่ค้า ผู้รับเหมา เว้น
แต่ของขวัญตามเทศกาลประเพณีที่มีมูลค่าตามสมควรไม่สูง
กว่าปกติทั่วไป ทั้งนี้องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
และดูแล ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทคาดหมายให้ทุก
คนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ
หลักการฯ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจ
รายงานต่ อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ อ าจขอค� ำ ปรึ ก ษาจาก ฝ่ า ย
ทรัพยากรมนุษย์ โดยข้อมูลที่ให้นั้นจะถือปฏิบัติเป็นความลับ
ทัง้ นีผ้ บู้ งั คับบัญชาเองก็มภี าระหน้าทีต่ อ้ งสอดส่องและแนะน�ำ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
นโยบายและจรรยาบรรณที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ในหลักการฯ
อย่างสมํ่าเสมอ

แนวปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วม การติดตามผลและประเมินผลตามนโยบายการป้องกัน
การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
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การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทสนับสนุนการลดการใช้ไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยี
สื่อสาร เพื่อประหยัดพลังงาน เวลา การเดินทาง และความ
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงลดการใช้กระดาษ เป็นต้น
ทั้งนี้ปัจจุบันประชากรมีความต้องการในการใช้พลังงานมาก
ขึน้ ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และการท�ำลาย
ทรัพยากร ประเทศไทยยังต้องเสียเงินจ�ำนวนมากมายในการน�ำ
เข้าพลังงานทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อมนุษย์ และการพัฒนาประเทศ
บริษัทจึงปลูกฝังความคิด ความจ�ำเป็นให้กับพนักงานให้รู้จัก
ค�ำว่า “พลังงาน” และวิธกี ารประหยัดพลังงานในชีวติ ประจ�ำวัน
ด้วยการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน ได้แก่ การปิดสวิตช์ไฟ
เครือ่ งปรับอากาศ ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. รวมถึงทรัพยากร
ที่ใช้แล้วหมดไปของส�ำนักงาน เช่น ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า
โดยเปรียบเสมือนกระดาษแต่ละแผ่นย่อมหมายถึงต้นไม้
บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ หนึ่งต้นที่ต้องเสีย ไม่เพียงแต่กิจกรรมข้างต้นเท่านั้น บริษัท
พึงมีต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนโครงการและ ยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมสังคมอื่น ๆ อยู่อย่าง
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และมีการต่อยอดกิจกรรมให้ ต่อเนื่องเพื่อมอบก�ำไรคืนแก่สังคม เช่น การมอบทุนทรัพย์แก่
เกิดความต่อเนือ่ ง ด้วยความมุง่ หวังทีจ่ ะมีสว่ นในการช่วยเหลือ มูลนิธคิ นพิการไทยในโครงการ แขน - ขา เทียม โครงการหาทุน
พัฒนา และตอบแทนให้กับสังคม โดยมีการด�ำเนินงานอย่าง เพื่อจัดหา แขน - ขาเทียมและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ แก่คนพิการ
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตัวอย่างเช่น โครงการเคลียร์บ้านเราแบ่ง โดยน� ำ ไปเป็ น ทุ น เพื่ อ ซื้ อ วั ส ดุ แ ละผลิ ต แขนเที ย ม มอบให้
ปันเค้า เป็นโครงการที่บริษัทตระหนักว่าผู้ยากไร้ ผู้ขาดแคลน กั บ ผู ้ พิ ก ารทางแขน รวมถึ ง การมอบทุ น การศึ ก ษาแก่
ในประเทศไทยยังมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก และหากสามารถร่วม รร.เกาะปันหยี จ.พังงา ผ่านโครงการเติมความฝันให้น้องด้วย
มือช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ยากไร้เหล่านั้นได้ ด้วยการมองหา พลังงานสะอาด
ปัจจัย 4 ที่เหลือใช้ หรือไม่ได้ใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ และ
สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ พร้อมกับการใช้เวลาว่างในการเก็บ
สิ่งของที่เหลือใช้ น�ำไปบริจาคแก่ผู้ยากไร้ ด้วยการจัดกิจกรรม
รณรงค์รับบริจาคเสื้อผ้าสภาพดี หนังสือ กระเป๋า รองเท้า และ
สิ่งของที่ยังคงสภาพดีทุกประเภท ซึ่งส่วนหนึ่งจะน�ำส่งมอบ
ต่อให้กับผู้ขาดแคลน ชุมชน ผู้ประสบภัยทั้งในเมืองและต่าง
จังหวัด อีกส่วนหนึ่งยังสามารถน�ำไปจ�ำหน่ายในรูปแบบของ
การระดมทุนหารายได้ที่ร้านแบ่งปัน เพื่อใช้เป็นทุนสนับสนุน
การด�ำเนินกิจกรรมในหลายโครงการฯ ของมูลนิธิกระจกเงา
ไม่ว่าจะเป็นการน�ำเด็กที่หายออกจากบ้านกลับสู่ครอบครัว
การแก้ไขปัญหาธุรกิจ การหาประโยชน์จากเด็กขอทาน การ
ส่งเสริมงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล อาสาสมัครข้างถนน
หรือแม้ในยามภัยพิบัติ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว
สามารถช่วยเหลือและแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพือ่ นมนุษย์
ด้วยกัน เป็นการให้ที่ปราศจากเงื่อนไขไม่หวังสิ่งตอบแทน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงจากโครงการ
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมูลและด�ำเนินงานโครงการ จึงตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการขายแต่ละโครงการ บริษัท จึงได้ก�ำหนดให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากเรื่องการเงิน การบริหารโครงการ
ด้านเทคนิค รวมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยโครงการส�ำเร็จลุล่วงและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบริษัท

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน
รวมทั้งด�ำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและ
ทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้จัดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัท มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องดังนี้
• ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
• ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท�ำงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ทรัพย์สินของบริษัท มีอยู่จริงและได้มีการควบคุม ดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี
• การด�ำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
• วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท ได้มีการบรรลุและด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท สรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
		 บริษทั ได้จดั ให้มโี ครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมทีด่ ซี งึ่ เป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญของการควบคุมภายใน ทีม่ ปี ระสิทธิผล
โดยบริษัท มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ รวมทั้ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลที่ชัดเจนใน
การด�ำเนินงาน และปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจเป็นประจ�ำต่อเนื่อง มีการปรับปรุงระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการ สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
ธุรกรรมทางด้านการเงิน จัดซื้อ การบริหารความเสี่ยงและด้านอื่นอย่างครบถ้วน

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
		 บริษัทก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินและพิจารณาความเสี่ยงในการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
		 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมระหว่างกัน ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ใน
การอนุมัติรายการและวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดท�ำแนวทางการดูแลรายการที่เกี่ยวโยงและรายการ
ระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย
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4. ด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
		 บริษัท จัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินอย่างเพียงพอโดยมีหน่วยงานที่รวบรวม วิเคราะห์และจัดเก็บในระบบ
คลังข้อมูลของบริษัท ระบบข้อมูลในองค์กรมีการสื่อสารทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับคณะกรรมการบริษัท
ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
		 ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ งบการเงินส�ำหรับปี 2561 ได้ให้
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวของบริษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิรค์ ส จ�ำกัด (มหาชน) ถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท�ำให้การด�ำเนินการของบริษัท เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบการ
ติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ จะสามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั จากการทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหาร
น�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี ำ� นาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลทีเ่ พียงพอในเรือ่ งการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 และบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ได้มอบหมายให้
นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ส่วนงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน
ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งและการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ระบบควบคุ ม ภายใน ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
และกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ได้จัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based
Approach) ซึง่ จะเน้นความเสีย่ งส�ำคัญต่าง ๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั และความถูกต้องของการเงิน
บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้น�ำเสนอแผนการตรวจภายในประจ�ำปี 2561
และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดแผน
การตรวจสอบภายใน ดังนี้
ระยะเวลาของ
ข้อมูลเอกสารที่จะตรวจสอบ
1. การควบคุมสินทรัพย์ถาวร ควบคุมเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย
ต.ค.- ธ.ค. 2560
วงจร/ระบบที่จะตรวจสอบหรือติดตามผล

2. การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การควบคุมบุคลากร และการควบคุมการจ่ายช�ำระ
4. การควบคุมสารสนเทศ และการควบคุมค่าใช้จ่าย

ม.ค. - มี.ค. 2561
มิ.ย. - ก.ค. 2561
ม.ค. - ก.ย. 2561

วันที่เข้าตรวจสอบ

ก.พ. 2561
พ.ค. 2561
ส.ค. 2561
พ.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบ
และผลการปฏิบัติงานของส่วนงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ยังได้
อ้างอิงมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่
มีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นอย่างเพียงพอ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่อันจะ
พึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัท
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวม 4 ครั้ง
เพือ่ สอบถามความคืบหน้าในการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฎิบตั หิ น้าที่
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึง่ สามารถสรุปสาระส�ำคัญของการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดงั นี้
1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบถาม และรับฟังค�ำชีแ้ จงจากฝ่ายบริหาร และผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน
และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รายการปรับปรุงบัญชีทมี่ ผี ลกระทบ
ต่องบการเงินที่มีสาระส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
2. ในการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2561 ซึง่ ได้ทำ� การซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและหรือตรวจทานเอกสารหลักฐาน
และพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดท�ำแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฎิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของ
บริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
3. ให้ ค วามส�ำคัญกับการปฏิบัติต ามกระบวนการพิ จ ารณาอนุ มั ติร ายการที่ อาจมี ความขั ดแย้ ง ทางผลประโยชน์
ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของทางการและหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทีม่ คี วามถูกต้องสมเหตุสมผลมีเงือ่ นไขทาง
ธุรกิจตามปกติและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั ผลการสอบทานเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ไม่พบประเด็นทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญในเรือ่ งการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2561 ของบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์
ไอซี จ�ำกัด ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท แล้วเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้ผลดี ไม่พบ
สิง่ บ่งชีข้ องการกระท�ำทุจริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในทีม่ นี ยั ส�ำคัญ มีความเป็นอิสระ และมีขอ้ เสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเพื่อใช้ก�ำกับดูแลกิจการ รวมทั้งได้เสนอค่าตอบแทนงานตรวจสอบที่เหมาะสม
จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจ�ำปี 2562
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6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ซึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควร
เสนอแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 ในนาม
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2562 เนื่องจากเห็นว่า
• มีมาตรฐานในการท�ำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา
• ให้ค�ำแนะน�ำและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีที่ออกมาใหม่ได้ดี มีความละเอียดชัดเจน และเสนอ
ค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
• ส�ำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตอ�ำนาจที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับบทบาทของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการด�ำเนินงานของบริษัท ส�ำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
ครบถ้ ว นและเชื่ อ ถื อ ได้ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมกั บ สภาพธุ ร กิ จ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ และ
ข้อก�ำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานก�ำกับดูแลต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

(นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี 2561 บริษัทมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2561

2560

นโยบายการก�ำหนดราคา

ดอกเบี้ยจ่าย

-

0.3

อัตราร้อยละ 5 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกัน

0.2

0.4

อัตราร้อยละ 1 ต่อปี

รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้น

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและบริการ

-

135.9

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2561

2560

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ถือหุ้น

-

410

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

410

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานทีใ่ ห้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

2560

29.8

23.0

1.4

1.1
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แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทอาจมีการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการท�ำธุรกิจการค้าทั่วไปและจะ
มีการก�ำหนดนโยบายการเข้าท�ำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียว
กับที่ก�ำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การซื้อสินค้าการให้หรือรับบริการต่าง ๆ รวมทั้งการค�้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อของกรรมการบริษัท โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกู้ยืมจากบริษัท
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
ที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการในการปลดการค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมการ และผู้ถือหุ้น
ของบริษัท กับธนาคารพาณิชย์ที่ยังมีรายการดังกล่าวคงค้างอยู่
ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการท�ำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าท�ำรายการนั้น ๆ
โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นของการเข้าท�ำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการ
นั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทจะให้บุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส�ำนักกฎหมาย เป็นต้น
ที่เป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ
ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยจะด�ำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น
อย่างไรก็ตามรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัท
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของ
คณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน  
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิรค์ ส จ�ำกัด (มหาชน)
รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และประมาณการที่เหมาะสม
ที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ คือ บริษัท ส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด ซึ่งในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันมิให้
เกิดการทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด
(มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และปฎิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายมนชัย มณีไพโรจน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั อินฟอร์ เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิ เคชัน่ เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ น ของบริ ษทั อินฟอร์ เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิ เคชัน่ เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหำชน)
(บริ ษทั ฯ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และงบกระแสเงิ นสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ น รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิ เคชัน่ เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
บริ ษทั ฯตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้ รายได้
บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรตำมสัญญำ ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรตำมสัญญำ
และสำรองเผื่อผลขำดทุนสำหรับโครงกำรตำมสัญญำ ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.1 ก) และ ข้อ 4.1 ข)
ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำ กำรรับรู ้รำยได้และประมำณกำรผลขำดทุนที่อำจจะเกิดขึ้นจำกสัญญำเป็ นควำมเสี่ ยงที่มีนยั สำคัญ
ในกำรตรวจสอบ เนื่องจำกรำยได้จำกสัญญำที่บริ ษทั ฯรับรู ้ในแต่ละงวดมีจำนวนเงินที่มีสำระสำคัญเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับรำยได้รวมของบริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ กระบวนกำรในกำรวัดมูลค่ำรวมถึงรอบระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรรับรู ้
รำยได้และประมำณกำรผลขำดทุนที่อำจจะเกิดขึ้นนั้นเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สำคัญของผูบ้ ริ หำรในกำร
ประเมินขั้นควำมสำเร็ จของงำนและควำมน่ำจะเป็ นของโอกำสที่จะเกิดผลขำดทุนและวัดมูลค่ำผลขำดทุนที่อำจจะ
เกิดขึ้น รวมทั้งบริ ษทั ฯอำจเข้ำทำสัญญำรองฉบับอื่นซึ่งอำจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขในสัญญำหลักซึ่งทำให้เกิดควำม
เสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู ้รำยได้และประมำณกำรผลขำดทุนที่อำจจะเกิดขึ้นจำกสัญญำ
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในที่บริ ษทั ฯได้กำหนดให้มีข้ ึนเพื่อควบคุมกระบวนกำรในกำร
ทำสัญญำ กำรประมำณกำรและกำรปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงกำร กำรบันทึกรับรู ้รำยได้ และกำรประมำณกำรขั้น
ควำมสำเร็ จของงำนและผลขำดทุนที่อำจจะเกิดขึ้นจำกสัญญำ โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือก
ตัวอย่ำงมำสุ่ มทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้เลือกสัญญำที่สำคัญและสุ่ มตัวอย่ำงเพิ่มเติมเพื่อ
• อ่ำนสัญญำดังกล่ำวเพื่อพิจำรณำเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรรับรู ้รำยได้
• สอบถำมผูบ้ ริ หำรและวิศวกร/ผูค้ วบคุมโครงกำรของบริ ษทั ฯเกี่ยวกับเงื่อนไขและควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ ของสัญญำ
ดังกล่ำวเกี่ยวกับกำรรับรู ้รำยได้และประมำณกำรผลขำดทุนที่อำจจะเกิดขึ้น
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• สอบถำมผูบ้ ริ หำรและวิศวกร/ผูค้ วบคุมโครงกำรของบริ ษทั ฯที่รับผิดชอบและทำควำมเข้ำใจกระบวนกำรที่
บริ ษทั ฯใช้ในกำรประเมินขั้นควำมสำเร็ จของงำนและกำรประมำณต้นทุนตลอดทั้งโครงกำร เปรี ยบเทียบ
ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรกับแผนงบประมำณสำหรับแต่ละโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกผูม้ ีอำนำจและ
สุ่ มทดสอบกับเอกสำรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจำรณำเหตุผลของกำรปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงกำรที่เกิดขึ้น และ
เปรี ยบเทียบกำรประมำณกำรในอดีตของผูบ้ ริ หำรโครงกำรดังกล่ำวกับต้นทุนโครงกำรที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อ
ประเมินควำมสำมำรถในกำรประมำณกำรต้นทุนโครงกำรของผูบ้ ริ หำรโครงกำร ตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
กับเอกสำรประกอบรำยกำร และทดสอบกำรคำนวณขั้นควำมสำเร็ จของงำนจำกต้นทุนจริ งที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
วิเครำะห์เปรี ยบเทียบขั้นควำมสำเร็ จของงำนที่เกิดจำกต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งกับขั้นควำมสำเร็ จของงำนที่ประเมิน
โดยวิศวกร/ผูค้ วบคุมโครงกำรของบริ ษทั ฯ
• ประเมินกำรประมำณผลขำดทุนที่อำจจะเกิดขึ้นของผูบ้ ริ หำรโดยกำรวิเครำะห์ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจริ งของต้นทุน
โครงกำรกับประมำณกำรต้นทุนโครงกำร
• ตรวจสอบรำยกำรบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรำยได้ซ่ ึงถูกบันทึกผ่ำนสมุดรำยวันทัว่ ไปเพื่อหำควำม
ผิดปกติในกำรบันทึกรำยกำรดังกล่ำว
• พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์กำรรับรู ้รำยได้และประมำณกำรผลขำดทุนที่อำจจะเกิดขึ้นใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี น้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯตำมที่กล่ำวข้ำงต้น และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มีกำร
ดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องในกรณี ทมี่ ีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู ้
ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู ง
กว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน

111

4

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผูบ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร และ
สรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
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5

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชี และกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

กฤษดำ เลิศวนำ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 20 กุมภำพันธ์ 2562
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6

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิ
บริษัท อินฟอร์ เมชั่ น แอนด์ คอมมินวนิเคชั่ น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
บริ
ษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์
ณณ วัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วำคม2561
2561

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากประจาธนาคาร
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
ส่ วนปรับปรุ งสานักงานและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

114

7
8
9

10
11
17

2561

(หน่วย: บาท)
2560

350,281,450
37,517,585
144,787,004
177,416,758
55,967,444
1,952,367
7,910,661
775,833,269

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

67,216,899
8,046,003
198,796
2,326,720
560,749
78,349,167
854,182,436

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

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อินฟอร์ เมชั่ น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่ น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหำชน)
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ต้นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

12

13

2561

(หน่วย: บาท)
2560

250,118,410
44,953,937
16,509,989
464,730
16,080,156
328,127,222

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

965,986
6,035,636
7,001,622
335,128,844

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

115

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อินฟอร์ เมชั่ น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่ น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหำชน)
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
ณ งบแสดงฐำนะกำรเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561น (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 450,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2561

(หน่วย: บาท)
2560

225,000,000

225,000,000

225,000,000
155,062,688

225,000,000
155,062,688

10,300,000
128,690,904
519,053,592
854,182,436
-

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

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อินฟอร์ เมชั่ น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่ น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหำชน)
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
ส�งบก
ำหรัำไรขำดทุ
บปีสิ้นสุดวันนเบ็ที่ ด31เสร็ธัจนวาคม 2561
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมายเหตุ
รำยได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่ อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

17

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี

2561

(หน่วย: บาท)
2560

1,015,546,157
2,402,212
1,017,948,369

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

844,399,312
23,249,885
42,424,343
910,073,540
107,874,829
(13,440)
107,861,389
(23,080,687)
84,780,702

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

931,332
931,332

-

85,712,034

66,175,526

0.19

0.20

18

หมายเหตุ
ส่วนหนึ
่งของงบการเงิ
นนีน้ นี้
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นนส่
วนหนึ
่ งของงบการเงิ

117

118
225,000,000
225,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 14)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
โอนไปสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและชาระแล้ว
115,000,000
110,000,000
225,000,000

บริ
ฟอร์เมชั
เมชั่น่นแอนด์
แอนด์คอมมิ
คอมมิ
นิเ่นคชัเน็่นทเน็เวิทร์คเวิสร์จ�คำสกัดจำกั
ด (มหำชน)
บริษษัททั อิอินนฟอร์
วนิวเคชั
(มหาชน)
งบแสดงกำรเปลี
วนของผู
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ยนแปลงส่
่ 31 ธันวาคม
2561 ้ ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

155,062,688
155,062,688

155,062,688
155,062,688

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
2,654,873
47,448,092
165,102,965
265,062,688
66,175,526
66,175,526
3,345,127
(3,345,127)
6,000,000
110,278,491
496,341,179
6,000,000
110,278,491
496,341,179
85,712,034
85,712,034
(62,999,621)
(62,999,621)
4,300,000
(4,300,000)
10,300,000
128,690,904
519,053,592
-

(หน่วย: บาท)

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

งบกระแสเงินสด

บริษัท อินฟอร์ เมชั่ น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่ น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหำชน)
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
ส�งบกระแสเงิ
ำหรับปีสิ้นสุนดวัสด
นที่ 31 ธันวาคม 2561
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายส่ วนปรับปรุ งสานักงานและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
สารองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2561

(หน่วย: บาท)
2560

107,861,389

85,605,857

1,986,651
29,803
4,906,132
1,993,270
2,140,243
(25,671)
(1,870,471)
13,440

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

117,034,786

93,037,471

163,270,549
(33,748,167)
92,780,641
16,604,755
13,794,693
(29,017)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
นฟอร์เมชั
เมชั่น่ นแอนด์
แอนด์คอมมิ
คอมมิววนินิเเคชั
คชั่น่ น เน็
เน็ททเวิ
เวิรร์์คคสส จจ�ำกั
บริบริษัทษัทอินอิฟอร์
ำกัดด(มหำชน)
(มหาชน)
ส�ำงบกระแสเงิ
หรับปีสิ้นสุดนวัสด
นที(ต่่ 31อ) ธันวาคม 2561
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ต้นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ซื้ ออุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุน
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทลดลง
เงินกูย้ มื จากผูถ้ ือหุ ้นลดลง
เงินสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้อ
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ อื่น
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็
เป็นนส่
นหนึ่ง่ งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้้
หมายเหตุ
ส่ววนหนึ
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2561

(หน่วย: บาท)
2560

(122,705,751)
9,065,527
(24,120,677)
(7,401,263)
224,546,076
(13,440)
(21,261,519)
203,271,117

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

(36,873,786)
61,738,896
(4,551,579)
(161,860)
1,811,478
21,963,149

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

(421,487)
(62,999,621)
(63,421,108)
161,813,158
188,468,292
350,281,450
-

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

194,775
-

106,089
1,842,112

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท อินฟอร์ เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหำชน)
บริหมำยเหตุ
ษัท อินฟอร์ปเระกอบงบกำรเงิ
มชั่น แอนด์ คอมมินวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำสหรัำหรั
บปีสบิ้นปีสุสิด้นวันสุทีด่ วั31นทีธัน่ 31
วาคม
ธัน2561
วำคม 2561

1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั อินฟอร์ เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิ เคชัน่ เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) จดทะเบียนเป็ น
บริ ษทั มหำชนเมื่ อวันที่ 25 เมษำยน 2560 บริ ษทั ฯมีภูมิลำเนำในประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ
คือให้บริ กำรติดตั้งงำนระบบโทรคมนำคม ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 393 อำคำรดี.เค.เจ
ชั้น 5 ถนนสุ คนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุ งเทพมหำนคร
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทำกำรซื้อขำย
ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วนั ที่ 15 กันยำยน 2560

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำลงวันที่
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงิ น นี้ ได้จ ัด ท ำขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ รำคำทุ น เดิ ม เว้น แต่ จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำ งอื่ น ในนโยบำย
กำรบัญชี

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงิน ที่ มี
รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถื อปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ

1
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับ
งบกำรเงิ น ที่ มี รอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ น ดัง กล่ ำ วได้ รั บ กำรปรั บ ปรุ ง หรื อ จัด ให้ มี ข้ ึ นเพื่ อ ให้ มี เนื้ อ หำเท่ ำ เที ย มกับ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรอธิ บ ำยให้ชัดเจนเกี่ ยวกับ วิธีปฏิ บ ตั ิ
ทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวส่ วนใหญ่จะไม่
มี ผ ลกระทบอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญ ต่อ งบกำรเงิ น เมื่ อน ำมำถื อปฏิ บ ัติ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตี ควำมมำตรฐำน
กำรบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหำริ มทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้น
สั ญ ญำที่ อ ยู่ใ นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉ บับ อื่ น มำตรฐำนฉบับ นี้ ได้ก ำหนดหลัก กำร 5
ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู ้ รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิ จกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวน
เงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้
ส่ งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุ กำรณ์ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
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ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯคำดว่ำกำรน ำมำตรฐำนฉบับ นี้ มำใช้ จะมี ผ ลให้เกิ ด รำยกำรปรั บ ปรุ งจำก
รำยกำรดังต่อไปนี้
- กำรรับประกันประเภทกำรให้บริ กำร - บริ ษทั ฯพิจำรณำว่ำกำรรับประกันสำหรับกำรให้บริ กำรและ
กำรซ่ อ มบ ำรุ ง แก่ ลู ก ค้ำ เพิ่ ม เติ ม ที่ เกิ น กว่ ำ ปกติ จ ะต้อ งรั บ รู ้ เป็ นรำยได้ ต ลอดระยะเวลำของ
กำรให้บริ กำรในอนำคต จำกเดิมที่รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของรำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่
มีรอบระยะเวลำบัญชีทเี่ ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำง
กำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำร
วัดมูลค่ำเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นด้วยมู ลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ ำยโดยพิจำรณำจำกประเภท
ของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิ จของกิ จกำร (Business
Model) หลักกำรเกี่ ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นโดยใช้แนวคิ ดของผล
ขำดทุ นด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่ ม นี้ มี ผ ลบังคับ ใช้ จะท ำให้ ม ำตรฐำนกำรบัญ ชี กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี และแนวปฏิ บ ัติ
ทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงิ นในปี ที่เริ่ มนำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำย
ก)

รำยได้
ขายและบริ การ
รำยได้จำกกำรให้ บ ริ ก ำรติ ด ตั้ง ตำมสั ญ ญำที่ ระบุ ค่ำ บริ ก ำรไว้อย่ำงแน่ น อนจะรั บ รู ้ รำยได้ตำมขั้น
ควำมสำเร็ จของงำน ขั้นควำมสำเร็ จของงำนคำนวณโดยกำรเปรี ยบเทียบต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นของงำนที่
เสร็ จจนถึ งปั จจุบนั กับต้นทุ นงำนทั้งหมดที่คำดว่ำจะใช้ รำยได้ที่รับรู ้ แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกำหนดเรี ยก
ชำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็ น “รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรและซ่อมบำรุ งรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วตำมงวดระยะเวลำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สำคัญของควำม
เป็ นเจ้ำของสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำโดยไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รำยได้อื่นบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง

ข)

ค่ำใช้จ่ำย
ต้น ทุ น จำกกำรให้ บ ริ ก ำรติ ด ตั้ง และให้บ ริ ก ำรซ่ อมบ ำรุ ง และขำยสิ น ค้ำบัน ทึ ก ตำมอัต รำส่ วนขั้น
ควำมสำเร็ จของงำน (รับรู ้รำยได้แล้ว) ของประมำณกำรต้นทุน โดยจะบันทึกสำรองเผื่อผลขำดทุน
ส ำหรับ โครงกำรทั้งจำนวนเมื่ อทรำบแน่ ชัดว่ำโครงกำรนั้นจะประสบผลขำดทุ น ผลต่ำงระหว่ำง
ต้น ทุ น ที่ บ ันทึ ก ตำมอัตรำส่ วนขั้นควำมส ำเร็ จของประมำณกำรต้น ทุ น และต้นทุ นงำนโครงกำรที่
เกิดขึ้นจริ งบันทึกเป็ น “งำนระหว่ำงทำ” ภำยใต้สินค้ำคงเหลือหรื อ “ต้นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชำระ” ภำยใต้
หนี้สินหมุนเวียน
ค่ำใช้จ่ำยอื่นบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงิ นสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่ มี
สภำพคล่ อ งสู ง ซึ่ งถึ งก ำหนดจ่ำยคื น ภำยในระยะเวลำไม่ เกิ น 3 เดื อ นนับ จำกวัน ที่ ไ ด้ม ำและไม่ มี
ข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
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4.3 ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลู ก หนี้ กำรค้ำแสดงมู ล ค่ ำตำมจำนวนมู ล ค่ำสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ บริ ษ ัท ฯบันทึ ก ค่ ำเผื่อหนี้ ส งสั ย จะสู ญ
สำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.4 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่
จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำวประกอบด้วยต้นทุนของค่ำอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ค่ำ
งำนผูร้ ับเหมำช่วงและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.5 ส่ วนปรับปรุ งสำนักงำนและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ส่ วนปรับปรุ งสำนักงำนและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ ำเสื่ อมรำคำของส่ วนปรั บ ปรุ งส ำนัก งำนและอุ ป กรณ์ คำนวณจำกรำคำทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โดยวิธี
เส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งสำนักงำน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องมือและอุปกรณ์โครงกำร
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์

-

10
5
5
5
3-5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำย
สิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.6 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
สิ นทรัพ ย์ไม่มี ตวั ตนแสดงมู ลค่ำตำมรำคำทุ นหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม
(ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมิ นกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้
บ่ งชี้ ว่ำสิ น ทรั พ ย์น้ ัน เกิ ด กำรด้อ ยค่ ำ บริ ษ ัท ฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและวิธี ก ำรตัด
จำหน่ ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดของบริ ษทั ฯคือ ลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์ ซ่ ึ งมีอำยุกำรให้
ประโยชน์ 3 - 5 ปี
4.7 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับ บริ ษทั ฯ หมำยถึ ง บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ มีอำนำจควบคุ มบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุ มเดี ยวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ
กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.8 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะ
ต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ย
จ่ำยจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้ ก ับ ผู เ้ ช่ ำถื อ เป็ นสั ญ ญำเช่ ำ ด ำเนิ น งำน จ ำนวนเงิ น ที่ จ่ ำยตำมสั ญ ญำเช่ ำ ด ำเนิ น งำนรั บ รู ้ เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.9 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่ เป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ยน ณ วันที่เกิ ดรำยกำร
สิ นทรัพ ย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
ก ำไรและขำดทุ นที่ เกิ ดจำกกำรเปลี่ ยนแปลงในอัต รำแลกเปลี่ ย นได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ดำเนินงำน
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4.10 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่
มีตวั ตนของบริ ษทั ฯหำกมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำ
ที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.11 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและโครงกำรสะสมหุ ้นสำหรับ
พนักงำนบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสม
และเงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจำก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิด
รำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษ ัทฯมี ภำระส ำหรับ เงิ น ชดเชยที่ ต้องจ่ำยให้แก่ พ นักงำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่ งบริ ษทั ฯถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย ผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระ ได้ทำกำรประเมิน
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ตศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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4.12 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้ นแล้ว และมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพ ยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.13 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดย
คำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดย
ใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯรับรู ้หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่
รับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุน
ทำงภำษีที่ ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่ บริ ษทั ฯจะมี กำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอที่ จะใช้ป ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี และผลขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั
ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ทั ฯจะทบทวนมู ลค่ ำตำมบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี ทุ กสิ้ น รอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะทำกำรปรับลดมู ลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯจะ
ไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้
ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.14 ตรำสำรอนุพนั ธ์
สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่วงหน้ ำ
ลูกหนี้ และเจ้ำหนี้ ตำมสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน
ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุ นที่ ย งั ไม่ เกิ ดขึ้น จำกกำรแปลงค่ำเงิ นตรำต่ ำงประเทศ
ดังกล่ำวจะถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเรื่ องที่ มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้
ส่ งผลกระทบต่ อจำนวนเงิ น ที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่ อข้อมู ล ที่ แสดงในหมำยเหตุ ป ระกอบงบ
กำรเงิ น ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง อำจแตกต่ ำ งไปจำกจ ำนวนที่ ป ระมำณกำรไว้ กำรใช้ดุ ล ยพิ นิ จและกำร
ประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
กำรประมำณกำรรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำรและต้ นทุนขำยและบริกำร
ในกำรคำนวนรำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำรและต้นทุนขำยและบริ กำร ฝ่ ำยบริ หำรใช้ดุลยพินิจบน
พื้นฐำนของข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีในสภำวะปัจจุบนั และประสบกำรณ์จำกกำรประกอบธุ รกิจโดยอิงข้อมูล
จำกวิศวกร/ผูค้ วบคุมโครงกำรในกำรประมำณกำรต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในกำรให้บริ กำรติดตั้งและ
ให้ บ ริ กำรซ่ อมบ ำรุ ง ซึ่ งประกอบด้วยต้นทุ นของค่ ำอุ ป กรณ์ ค่ ำแรงงำน ค่ำงำนผูร้ ั บ เหมำช่ วงและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องของแต่ละสัญญำและจะทบทวนกำรประมำณกำรดังกล่ำวเป็ นระยะๆ หรื อเมื่อ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่ำงจำกประมำณกำรอย่ำงมีสำระสำคัญ
ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์ กำรเก็บเงิ นในอดีต
อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น

6.

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุ คคลที่เกี่ ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ ง
เป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

รำยกำรธุ รกิจกับผูถ้ ือหุน้
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมกำรค้ ำประกัน
รำยกำรธุ รกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร

2561

2560

0.2

0.3
0.4

-

135.9

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
อัตรำร้อยละ 5 ต่อปี
อัตรำร้อยละ 1 ต่อปี
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

ยอดคงค้ำ งระหว่ ำ งบริ ษ ัท ฯและกิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 และ 2560 มี
รำยละเอียดดังนี้

ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำยแก่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 12)
ผูถ้ ือหุน้
รวมค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบำท)
2560

2561
-

410
410

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่
ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
7.

2561
29.8
1.4

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2560
23.0
1.1

2561
17
350,264
350,281

(หน่วย: พันบำท)
2560
9
188,459
188,468

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพย์ มีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี (2560:
ร้อยละ 0.1 ถึง 0.4 ต่อปี )
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
2561
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ำย
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

9.

สิ นค้ ำคงเหลือ

งำนระหว่ำงทำ
รวม

(หน่วย: พันบำท)
2560

95,835

171,601

44,553
2,129
2,128
144,645
144,645

69,908
42,090
23,952
307,551
307,551

73
69
142
144,787

506
506
308,057

(หน่วย: พันบำท)
2561
2560
55,967
148,748
55,967
148,748

10. เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีภำระคำ้ ประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝำกออมทรัพย์ และเงินฝำกประจำซึ่งบริ ษทั ฯได้นำไปค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อ

131
11

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

11. ส่ วนปรับปรุงสำนักงำนและอุปกรณ์
ส่วน
ปรับปรุ ง
สำนักงำน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561

เครื่ องตกแต่ง เครื่ องมือ
และเครื่ องใช้ และอุปกรณ์
สำนักงำน
โครงกำร

(หน่วย: พันบำท)

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ยำนพำหนะ ฮำร์ดแวร์

รวม

965
121
(535)
551
551

4,205
458
(114)
4,549
173
(26)
4,696

44
44
3,606
3,650

1,935
2,588
4,523
4,523

2,066
315
(37)
2,344
967
(382)
2,929

9,171
3,526
(686)
12,011
4,746
(408)
16,349

428
70

2,553
532

4

1,527
294

1,445
383

5,953
1,283

(354)
144
55

(79)
3,006
600

4
464

1,821
465

(33)
1,795
327

(466)
6,770
1,911

199

(21)
3,585

468

2,286

(357)
1,765

(378)
8,303

407

1,543

40

2,702

549

5,241

352

1,111

3,182

2,237

1,164

8,046

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2560 (0.30 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรขำยและบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

1,283

2561 (0.93 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรขำยและบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

1,911

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซึ่ งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำซื้ อ โดยมี
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 1.9 ล้ำนบำท (2560: 2.4 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์ จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่
มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 4.9 ล้ำนบำท
(2560: 5.1 ล้ำนบำท)
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

12. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

(หน่วย: พันบำท)
2561
2560
233,972
352,954
1,507
1,052
484
1,875
14,155
16,350
410
250,118
372,641

13. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่ อออกจำกงำน
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
2561
2560
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
5,060
3,383
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
2,043
1,572
ต้นทุนดอกเบี้ย
97
105
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร์
(125)
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนทำงกำรเงิน
9
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
(1,048)
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี
6,036
5,060
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ ในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน

ต้นทุนขำยและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยและกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน

2561
437
1,703
2,140

(หน่วย: พันบำท)
2560
392
1,285
1,677
13
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บริ ษทั ฯคำดว่ำจะไม่มีกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ (2560: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ระยะยำวของ
พนักงำนของบริ ษทั ฯประมำณ 10.65 ปี (2560: 9.62 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2561
2560
3%
3%
3%
3%
7% - 12%
16%

ผลกระทบของกำรเปลี่ ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

2561
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(533)
606
596
(534)
(568)
149

(หน่วย: พันบำท)
2560
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(390)
438
541
(484)
(423)
100

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิ ติบญั ญัติแห่ งชำติได้มีมติผ่ำนร่ ำงพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน
ฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวอยูใ่ นระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงำนฉบับ ใหม่ น้ ี ก ำหนดอัต รำค่ำชดเชยเพิ่ ม เติ ม กรณี น ำยจ้ำงเลิ ก จ้ำง ส ำหรั บ ลู ก จ้ำงซึ่ งท ำงำน
ติ ด ต่ อ กั น ครบ 20 ปี ขึ้ นไปให้ มี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ ค่ ำ ชดเชยไม่ น้ อ ยกว่ ำ ค่ ำ จ้ำ งอัต รำสุ ดท้ ำ ย 400 วัน
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯมีหนี้ สินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 0.3 ล้ำนบำท
บริ ษทั ฯจะบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ทันทีในงบกำไรขำดทุนของงวดที่กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
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14. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2560 ที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติ
1) อนุ มตั ิกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของบริ ษทั ฯจำกเดิ มหุ ้นละ 10 บำท เป็ นหุ ้นละ 0.50 บำท
(ทุ น จดทะเบี ย นจำกเดิ ม หุ ้ น สำมั ญ 11,500,000 หุ ้ น มู ล ค่ ำ หุ ้ น ละ 10 บำท เป็ นหุ ้ น สำมั ญ
230,000,000 หุน้ มูลค่ำหุ น้ ละ 0.50 บำท)
2) อนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จำนวน 110,000,000 บำท จำกเดิม 115,000,000 บำท เป็ น
225,000,000 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท
ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2560
โดยมีรำยละเอียดกำรจัดสรรหุน้ ดังนี้
- จัดสรรหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 100,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นเดิมตำมสัดส่ วน เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 บริ ษทั ฯกำหนดให้เรี ยกชำระค่ำหุ ้นครั้ง
แรกร้อยละ 100 ของทุนส่ วนที่เพิ่ม บริ ษทั ฯได้รับชำระค่ำหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่ำวตำมสัดส่ วนกำร
ถื อ หุ ้ น ของผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม จ ำนวน 50,000,000 บำท แล้ว ในเดื อ นเมษำยน 2560 และได้จ ด
ทะเบียนทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560
- จัดสรรหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 108,000,000 หุ ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็ นครั้งแรก
(Initial Public Offering)
- จัด สรรหุ ้ น สำมัญ ใหม่ จ ำนวน 12,000,000 หุ ้ น เพื่ อ เสนอขำยให้ แ ก่ ก รรมกำรและ/หรื อ
พนักงำน
ในระหว่ำงวัน ที่ 8 และ 11-12 กัน ยำยน 2560 บริ ษ ทั ฯได้เสนอขำยหุ ้น ให้แก่ ป ระชำชนทั่วไปและ
กรรมกำรและ/หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯเป็ นครั้งแรกจำนวน 120,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 1.84 บำท
มี ผ ลท ำให้ บ ริ ษ ัท ฯมี ทุ น ที่ อ อกจ ำหน่ ำ ยและช ำระแล้ว จำกจ ำนวน 165,000,000 บำท (หุ ้ น สำมัญ
330,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้ น ละ 0.50 บำท) เป็ นจ ำนวน 225,000,000 บำท (หุ ้ น สำมั ญ
450,000,000 หุ ้น มู ลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ ้นสำมัญ
จำนวน 450,000,000 หุ ้น มู ลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนและเริ่ มทำกำร
ซื้อขำยได้ในวันที่ 15 กันยำยน 2560
ทั้งนี้ ในกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่ มทุ นดังกล่ ำว บริ ษ ัทฯมี ค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ ้น
เกิดขึ้นเป็ นจำนวนเงินประมำณ 5.7 ล้ำนบำท (สุ ทธิจำกภำษีเงินได้ 1.4 ล้ำนบำท) ซึ่งบริ ษทั ฯได้บนั ทึกหัก
กับส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ สำมัญ
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15. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หัก
ด้ว ยยอดขำดทุ น สะสมยกมำ (ถ้ำมี ) จนกว่ำ ทุ น ส ำรองนี้ จะมี จ ำนวนไม่ น้อ ยกว่ำ ร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปันผลได้
16. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำปรับงำนล่ำช้ำและกำรรับประกันผลงำน
ค่ำรับรอง
ซื้ อสิ นค้ำ
ค่ำจ้ำงผูร้ ับเหมำ
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำ

2561
77,301
1,987
1,993
5,864
378,827
311,218
92,781

(หน่วย: พันบำท)
2560
69,153
1,362
907
10,005
402,158
510,128
(147,602)

17. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
2561
2560
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
23,903
18,525
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
(822)
(529)
ผลกระทบต่อภำษีเงินได้จำกค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุน้
1,434
เพิม่ ทุนให้แก่ประชนชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (หมำยเหตุ 14)
23,081
19,430
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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จำนวนภำษีเงินได้เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไร
จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
รวม

(หน่วย: พันบำท)
2561
2560
233
233

-

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: พันบำท)
2561
2560
107,861
85,606
20%
21,572

20%
17,121

1,624
(115)
1,509
23,081

2,369
(60)
2,309
19,430

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
2561
2560
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
เจ้ำหนี้สัญญำซื้ อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
5
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
1,207
1,012
สำรองค่ำปรับงำนล่ำช้ำและกำรรับประกันผลงำน
1,103
704
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
17
16
รวม
2,327
1,737
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18. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรั บปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไรสำหรับปี (พันบำท)
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (พันหุน้ )
กำไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (บำทต่อหุน้ )

2561
84,781
450,000
0.19

2560
66,176
335,319
0.20

19. ส่ วนงำนดำเนินงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯคือ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯดำเนิ นธุ รกิ จหลักในส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่รำยงำนเพียงส่ วนงำนเดี ยว คือ ขำยและให้บริ กำร
ติ ด ตั้ง งำนระบบโทรคมนำคมและดำเนิ น ธุ รกิ จ ในเขตภู มิ ศ ำสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัท ฯ
ประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัด
มูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบ
กำรเงิ น ดังนั้น รำยได้ กำไรจำกกำรดำเนิ นงำน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำร
รำยงำนตำมส่ วนงำนดำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 4 รำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 871 ล้ำนบำท
ซึ่ งมำจำกกำรขำยและให้บริ กำรติ ดตั้งงำนระบบโทรคมนำคม (ปี 2560 มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่
จำนวน 4 รำย เป็ นจำนวนเงิ น 807 ล้ำนบำท ซึ่ งมำจำกส่ วนงำนขำยและให้บ ริ ก ำรติ ดตั้งงำนระบบ
โทรคมนำคม)
20. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงำนบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
สำรองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุ นเป็ นรำยเดื อนในอัตรำ
ร้ อยละ 5 ของเงิน เดื อน กองทุ นส ำรองเลี้ ยงชี พ นี้ บริ หำรโดยบริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์จดั กำรกองทุ นรวม
บัวหลวง จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของ
บริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 2.4 ล้ำนบำท (2560:
2.1 ล้ำนบำท)
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21. โครงกำรสะสมหุ้นสำหรับพนักงำนบริษัทจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ ประชุ มกรรมกำรบริ ษ ทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิโครงกำรสะสมหุ ้นสำหรับ
พนั ก งำนบริ ษ ัท จดทะเบี ย น โดยมี ร ะยะเวลำ 3 ปี นั บ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 สิ งหำคม 2561 ถึ ง วัน ที่ 31
กรกฎำคม 2564 โดยมีรูปแบบและกำรจ่ำยเงินสมทบโครงกำรดังนี้
-

พนักงำนจ่ำยในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน
ปี ที่ 1 บริ ษทั ฯจะจ่ำยเงินสมทบในอัตรำร้อยละ 50 จำกเงินสะสมของพนักงำน
ปี ที่ 2 บริ ษทั ฯจะจ่ำยเงินสมทบในอัตรำร้อยละ 100 จำกเงินสะสมของพนักงำน
ปี ที่ 3 บริ ษทั ฯจะจ่ำยเงินสมทบในอัตรำร้อยละ 150 จำกเงินสะสมของพนักงำน

โครงกำรสะสมหุน้ สำหรับพนักงำนบริ ษทั จดทะเบียนนี้บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน) ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ฯได้จ่ำยเงินสมทบโครงกำรทั้งสิ้ นเป็ นจำนวน 0.5 ล้ำนบำท
22. เงินปันผล
เงินปั นผล
เงินปั นผลประจำปี 2560
เงินปั นผลระหว่ำงกำล
สำหรับปี 2561
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้ เงินปั นผลจ่ำย
(บำท)
(พันบำท)
0.09*

40,500

0.05*

22,500
63,000

(หมายเหตุ * บริ ษัทฯจ่ ายเงินปั นผลด้ วยจานวน 449,996,900 หุ้ น และ 449,998,000 หุ้ น ตามจานวนที่บริ ษัท
ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด แจ้ งไว้ )

23. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
23.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำนและสั ญญำบริกำร
บริ ษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนและสัญญำบริ กำรที่เกี่ ยวข้องกับกำรเช่ ำอำคำร พื้นที่ในอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำนและรถยนต์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี
บริ ษทั ฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนและสัญญำบริ กำร
ที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
3
2
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
1
3
19
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23.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับกำรขำยและให้ บริกำรตำมสั ญญำ
บริ ษ ทั ฯมีสัญญำขำยสิ นค้ำและบริ กำรกับลู กค้ำซึ่ งยังไม่ได้ส่งมอบหรื อให้บ ริ กำรจำนวนประมำณ
1,456 ล้ำนบำท (2560: 672 ล้ำนบำท)
23.3 กำรคำ้ ประกัน
23.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษ ทั ฯมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯ
เหลืออยูเ่ ป็ นจำนวนประมำณ 194 ล้ำนบำท (2560: 182 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพัน
ทำงปฏิ บ ัติ บ ำงประกำรตำมปกติ ธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯ โดยประกอบด้วยหนัง สื อ ค้ ำประกัน
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
ค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำ
130
112
64
70
ค้ ำประกันกำรชำระคืนเงินรับล่วงหน้ำ
194
182
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 วงเงินสิ นเชื่ อของหนังสื อค้ ำประกันดังกล่ำวข้ำงต้นค้ ำประกันด้วย
เงินฝำกประจำของบริ ษทั ฯ (2560: ค้ ำประกันด้วยที่ดินของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯและเงินฝำก
ประจำของบริ ษทั ฯ)
23.3.2 ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 บริ ษั ท ฯมี เ ลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต เหลื อ อยู่ ร วมเป็ นจ ำนวน
1.14 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ ก ำและ 25.02 ล้ำนบำท (2560: 0.98 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ ก ำ
และ 49.79 ล้ำนบำท)
24. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
24.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯตำมที่นิ ยำมอยูใ่ นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงิ น สด เงิ น ลงทุ น ชั่วครำว ลู ก หนี้ กำรค้ำและลู ก หนี้ อื่ น เงิ นฝำกประจำธนำคำรที่ มี ภำระค้ ำประกัน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำซื้ อ บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ฝ่ ำยบริ หำรควบคุม
ควำมเสี่ ยงนี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อที่เหมำะสม และลูกค้ำส่ วน
ใหญ่เป็ นหน่ วยงำนรำชกำรหรื อบริ ษทั ซึ่ งมีรัฐบำลถื อหุ ้นใหญ่ ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คำดว่ำจะได้รับ
ควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ โดยจำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำก
กำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ทั ฯมีค วำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยที่ ส ำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ น เงินลงทุ น
ชัว่ ครำว และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำซื้ อ สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภท
อัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำม
วันที่ครบกำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่
ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

350.3
37.5
67.2
455.0
0.4
0.4

-

-

-

144.8
144.8

350.3
37.5
144.8
67.2
599.8

0.1 - 0.9
0.9
0.1 - 0.9

1.0
1.0

-

-

250.1
250.1

250.1
1.4
251.5

6.0 - 6.3
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ

188.5
0.6
129.0
318.1
0.4
0.4

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

308.1
308.1

188.5
0.6
308.1
129.0
626.2

0.1 - 0.4
0.9
0.1 - 0.9

1.4
1.4

-

-

372.6
372.6

372.6
1.8
374.4

6.0 - 6.3

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษั ท ฯมี ค วำมเสี่ ยงจำกอัต รำแลกเปลี่ ย นที่ ส ำคัญ อัน เกี่ ย วเนื่ องจำกกำรซื้ อสิ นค้ ำ เป็ นเงิ น
ตรำต่ำงประเทศ บริ ษทั ฯได้ตกลงทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอำยุ
สัญญำไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2560 บริ ษั ท ฯมี ย อดคงเหลื อ ของหนี้ สิ นทำงกำรเงิ น ที่ เป็ นสกุ ล เงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศ (2561: ไม่มี) ดังนี้
สกุลเงิน

หนี้สินทำงกำรเงิน
2560
(ล้ำน)
0.32

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2560
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.85

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมีสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ (2561: ไม่มี)
ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
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จำนวนที่ซ้ื อ
2560
(ล้ำน)
0.32

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของ
จำนวนที่ซ้ื อ
วันครบกำหนดตำมสัญญำ
2560
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.70
14 มีนำคม 2561
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24.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รำดอกเบี้ย
ใกล้เคี ย งกับ อัตรำดอกเบี้ ย ในตลำด บริ ษ ัท ฯจึง ประมำณมู ล ค่ ำยุติธ รรมของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น
ใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มู ลค่ ำยุติธ รรม หมำยถึ ง จำนวนเงิ นที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ ยนสิ นทรัพ ย์กนั หรื อจ่ ำยช ำระ
หนี้สินในขณะที่ท้งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้
อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของ
เครื่ องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำร
วัดมูลค่ำที่เหมำะสม
25. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือกำรจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ น้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.65:1 (2560: 0.96:1)
26. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯมีเหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562 บริ ษทั ฯลงนำมในสัญญำโอนหุ ้นสำมัญในบริ ษทั เอ็กซ์เปิ ร์ท เอ็นจิเนี ยริ่ ง
แอนด์ คอมมู นิ เคชั่น จำกัด ซึ่ งจดทะเบี ยนในประเทศไทย จำนวน 102,000 หุ ้ น มู ลค่ ำที่ ตรำไว้
หุ ้นละ 100 บำท ในรำคำ 350 บำทต่อหุ ้น โดยมี สัดส่ วนกำรถื อหุ ้นในบริ ษ ทั ดังกล่ ำวร้ อยละ 51
บริ ษทั ฯชำระเงินค่ำหุ น้ ดังกล่ำวจำนวน 35.7 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2562
2. เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษ ทั ฯได้มี มติให้นำเสนอที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขออนุ มตั ิจดั สรรกำไรประจำปี 2561 เป็ นสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 4.3 ล้ำนบำท
และจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรจำกกำรดำเนิ นงำนในปี 2561 ในอัตรำหุ ้นละ 0.09 บำท เพิ่มเติมจำกที่
จ่ำยปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำหุ ้นละ 0.05 บำท
27. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ส�ำหรับปี 2561

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
ส�ำหรับปี 2561 นับเป็นอีกปีที่น่าจดจ�ำส�ำหรับ ICN เนื่องจากบริษัทชนะการประมูลงานโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยพื้นที่ทั้งหมด
8 โซน โดยบริษัทภายใต้ชื่อ “กิจการค้าร่วมไออาร์” ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะในโครงการดังกล่าวส�ำหรับพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3 ทั้งนี้ บริษัทรับผิดชอบเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นมูลค่า 1,237.60 พันล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากมูลค่า
เต็มทั้งหมด 2,426.66 พันล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งนับเป็นอีกก้าวของความส�ำเร็จที่บริษัทได้รับผิดชอบในโครงการ
มูลค่าสูงดังกล่าวนี้
ในส่วนผลประกอบการของบริษัทส�ำหรับปี 2561 ยังคงมีการเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปี 2560 โดยมี
รายได้รวมเป็นจ�ำนวน 1,017.95 ล้านบาท เพิม่ สูงขึน้ เท่ากับ 59.43 ล้านบาท หรือเติบโตเท่ากับร้อยละ 6.20 เมือ่ เทียบกับปี 2560
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการสามารถรับรู้รายได้จากโครงการหลัก ๆ ที่ได้รับมา เช่น โครงการ IP Access Network โครงการ
จ้างขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ Backhaul ระหว่างส่วนกลางกับสถานีเคเบิ้ลใต้น�้ำ โครงการ USO Mobile Network และ
โครงการบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลีย่ นโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง เป็นต้น โดยรายได้จากการขายและบริการ
ในปี 2561 เป็นจ�ำนวน 1,015.55 ล้านบาท ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.76 และเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ
ในปี 2560 เป็นจ�ำนวน 956.85 ล้านบาท ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.83 ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่าย ส�ำหรับปี 2561 เป็น
จ�ำนวน 910.09 ล้านบาท มีสัดส่วนที่ร้อยละ 89.40 ของรายได้รวม โดยเมื่อเทียบกับปีก่อนจะเป็นจ�ำนวน 872.91 ล้านบาท เป็น
สัดส่วนที่ ร้อยละ 91.07 ของรายได้รวม ส่งผลให้กำ� ไรสุทธิอยูใ่ นอัตราส่วนทีส่ งู ขึน้ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น โดยมีจำ� นวน 85.71 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.42 ของรายได้รวมในปี 2561 และเป็นจ�ำนวน 66.18 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 6.90 ของรายได้รวม ของ
ปี 2560 ทั้งนี้ได้รวมรายการก�ำไรที่เกิดจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปี 2561 จ�ำนวน 0.93 ล้านบาท
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 นั้น บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวน 286.52 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
รายได้จากการขายและบริการเป็นจ�ำนวน 285.83 ล้านบาท และรายได้อนื่ 0.69 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560
มีรายได้รวมเป็นจ�ำนวน 357.61 ล้านบาท จากการที่รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการ
เลื่อนระยะเวลาการเซ็นสัญญาของบางโครงการ ส่งผลให้ไม่สามารถรับรู้รายได้ได้ตามแผนงานเดิม ส�ำหรับสัดส่วนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายเป็นจ�ำนวน 257.65 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 89.92 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และเป็นจ�ำนวน
328.40 ล้านบาท ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.83 ของรายได้รวมของระยะเวลาเดียวกันในปี 2560 ซึ่งสัดส่วนที่ลดลง สืบเนื่องจาก
ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริษทั มีโครงการทีส่ ามารถสร้างอัตราก�ำไรขัน้ ต้นทีด่ ขี นึ้ ส�ำหรับก�ำไรสุทธิเป็นจ�ำนวน 22.43 ล้านบาท เป็น
สัดส่วนร้อยละ 7.83 ของรายได้รวมของไตรมาสที่ 4 ในปี 2561 และเป็นจ�ำนวน 21.94 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 6.13 ของ
รายได้รวมของระยะเวลาเดียวกันในปี 2560
นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทมีแผนเข้าซื้อหุ้นของบริษัทเอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 51 เพื่อเป็นการขยายฐานธุรกิจในด้านวิศวกรรมสื่อสารให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยสัญญาโอนหุ้นดังกล่าวมีผล
ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 และสถานะ ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ด�ำเนินการขั้นตอนทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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1. การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
1.1 รายได้
		 บริษัทมีรายได้รวมส�ำหรับปี 2561 จ�ำนวน 1,017.95 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.20 จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี
รายได้รวม 958.52 ล้านบาท เนือ่ งจากสามารถรับรูร้ ายได้จากโครงการหลัก ๆ ทีบ่ ริษทั ได้รบั มา เช่น โครงการ IP Access Network
โครงการจ้างขยายความจุระบบสือ่ สัญญาณ Backhaul ระหว่างส่วนกลางกับสถานีเคเบิล้ ใต้นำ�้ โครงการ USO Mobile Network
และโครงการ บ�ำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง เป็นต้น
2560

ประเภท

ล้านบาท

1. รายได้จากการขายและบริการ
2. รายได้อื่น*
รวมรายได้

2561
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

956.85

99.83

1,015.55

99.76

1.67

0.17

2.40

0.24

958.52

100.00

1,017.95

100.00

หมายเหตุ * รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

รายได้รวมของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ และรายได้อื่น โดยส�ำหรับปี 2561 และปี 2560 บริษัท
มีสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 99.76 และร้อยละ 99.83 ตามล�ำดับ และมีสัดส่วน
รายได้อื่นต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 0.24 และ 0.17 ตามล�ำดับ

รายได้รวม

ล้านบาท
1,200
1,100
1,000

958.52

%
+6.20

YoY 1,017.95

900
800
700
600
500

2560

2561
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รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการของบริษัท ของปี 2561 ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบทั้งระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า รวมถึงรายได้จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และรายได้จากการบ�ำรุงรักษา
โครงข่าย
2560

กลุ่มผลิตภัณฑ์

2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ

545.12

56.97

616.01

60.66

- รายได้จากการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม

456.34

47.69

615.96

60.65

- รายได้จากงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า

88.78

9.28

0.05

0.01

รายได้จากธุรกิจการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ และบ�ำรุงรักษา

411.73

43.03

399.54

39.34

- รายได้จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม

109.40

11.43

210.87

20.76

- รายได้จากการบ�ำรุงรักษาโครงข่าย
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

302.33

31.60

188.67

18.58

956.85

100.00

1,015.55

100.00

รายได้จากการขายและบริการ

รวมรายได้จากการขายและบริการ

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ และรายได้จากธุรกิจการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษา จ�ำนวน
616.01 ล้านบาทและจ�ำนวน 399.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.66 และร้อยละ 39.34 ต่อรายได้จากการขายและ
บริการตามล�ำดับ โดยรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบเติบโตร้อยละ 13.01 เมือ่ เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจาก
สามารถรับรู้รายได้จากโครงการหลักๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการลงทุนของภาครัฐที่มากขึ้นในปี 2560 ส่วนรายได้จากธุรกิจ
การจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษาลดลงร้อยละ 2.96 เนื่องจากมีบางโครงการที่เลื่อนระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างออกไป
จึงไม่สามารถรับรู้รายได้ได้ตามก�ำหนดเดิม
ล้านบาท
800
700
600
500
400
300
200
100
0

รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ
oY
1% Y

545.12

2560

0
+13.

616.01

2561

รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ

146

-2.96%

YoY

411.73

399.54

2560

2561

รายได้จากธุรกิจการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ และบ�ำรุงรักษา

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2561

รายได้อื่น
ในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จ�ำนวน 1.67 และ 2.40 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 0.17 และ
ร้อยละ 0.24 ของรายได้รวม โดยรายได้อื่นที่ส�ำคัญของบริษัท ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ

1.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
		 ค่าใช้จา่ ยหลักของบริษทั ประกอบด้วยต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริการ ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
และค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยในปี 2560 และ 2561 บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 872.91 ล้านบาทและจ�ำนวน
910.09 ล้านบาทตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.07 และร้อยละ 89.40 จากรายได้รวม
2560

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ล้านบาท

ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
รวมรายได้

		

811.61
21.63
39.61
0.06
872.91
958.52

2561
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

84.67
2.26
4.13
0.01
91.07
100.00

844.40
23.25
42.43
0.01
910.09
1,017.95

82.95
2.28
4.17
0.00
89.40
100.00

ต้นทุนขายและบริการ

		 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการในปี 2560 และ 2561 จ�ำนวน 811.61 ล้านบาท และจ�ำนวน 844.40 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 15.18 และร้อยละ 16.85 ต้นทุนขายและบริการของบริษทั สามารถแบ่งออกได้
ตามธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจรับเหมาวางระบบ และต้นทุนธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษา โดยต้นทุนขายและ
บริการหลักของทั้ง 2 ธุรกิจประกอบด้วย ต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าจ้างงานเหมา และค่าบริหารจัดการโครงการ
2560
ต้นทุนขายและบริการ

ล้านบาท

2561

อัตราก�ำไรขั้นต้น
(%)

ล้านบาท

อัตราก�ำไรขั้นต้น
(%)

ต้นทุนธุรกิจรับเหมาวางระบบ

457.15

16.14

515.85

16.26

ต้นทุนธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษา

354.46

13.91

328.55

17.77

ต้นทุนขายและบริการรวม

811.61

15.18

844.40

16.85

		

ต้นทุนธุรกิจรับเหมาวางระบบ

		 ต้นทุนงานรับเหมาวางระบบของบริษัทมีจ�ำนวน 457.15 ล้านบาทในปี 2560 และจ�ำนวน 515.85 ล้านบาท
ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 16.14 และร้อยละ 16.26 ตามล�ำดับ
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ต้นทุนการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษา

		 บริษัทมีต้นทุนการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษาในปี 2560 และ 2561 จ�ำนวน 354.46 ล้านบาท และจ�ำนวน
328.55 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 13.91 และ ร้อยละ 17.77 การพัฒนา ที่ดีขึ้นเกิดจากมี
บางโครงการที่สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นจากที่ประมาณการไว้ ส่งผลให้ก�ำไรขั้นต้นสูงขึ้นเมื่อจบโครงการ

		

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

		 ในปี 2560 และ 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการจ�ำนวน 21.63 ล้านบาท และจ�ำนวน 23.25 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.26 และร้อยละ 2.28 ของรายได้รวม โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริการหลักของบริษัท ได้แก่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน เงินกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
ในระหว่างปี 2561 มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานในฝ่ายขายและฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เข้าไปช่วยในการด�ำเนินงาน
โครงการจ�ำนวน 2.96 ล้านบาท ส่งผลให้การเพิ่มของค่าใช้จ่ายการขายและบริการอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีก่อน

		

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

		 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�ำนวน 39.61 ล้านบาทในปี 2560 และจ�ำนวน 42.43 ล้านบาทในปี 2561 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.13 และร้อยละ 4.17 ต่อรายได้รวมตามล�ำดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน ซึ่งมีบุคลากรเพิ่มขึ้นในปี 2561 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส�ำนักงาน และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

		

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

		 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2560 และ 2561 จ�ำนวน 0.06 ล้านบาท และจ�ำนวน 0.01 ล้านบาท ตามล�ำดับ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01 และร้อยละ 0.00 ต่อรายได้รวม ค่าใช้จ่ายทางการเงินหลักของบริษัท ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่
เหลือจากการปันส่วนเป็นต้นทุนโครงการ

1.3 ก�ำไรสุทธิ
		 จากผลการด�ำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้ในปี 2560 และ 2561 บริษัทมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 66.18 ล้านบาท และ
จ�ำนวน 85.71 ล้านบาทตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 6.90 และร้อยละ 8.42 ของรายได้รวม ก�ำไรสุทธิของบริษัท
เพิ่มขึ้นในปี 2561 อย่างมีนัยส�ำคัญ สืบเนื่องมาจากการมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น และการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม ทั้งนี้ได้รวม
รายการก�ำไรที่เกิดจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปี 2561 จ�ำนวน 0.93 ล้านบาท
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2 ฐานะทางการเงิน
2.1 สินทรัพย์
		 ณ สิ้นปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 971.26 ล้านบาท และจ�ำนวน 854.18 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยสินทรัพย์หลักของบริษทั ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้า รายได้ทยี่ งั ไม่เรียกช�ำระ และสินค้าคงเหลือ
ณ สิ้นปี 2560 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์หลักดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 19.40 ร้อยละ 31.72 ร้อยละ 14.79
และร้อยละ 15.31 ตามล�ำดับ และสิน้ ปี 2561 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 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 บริษัทมีลูกหนี้การค้า-สุทธิจ�ำนวน จ�ำนวน 307.55 ล้านบาท และจ�ำนวน 144.65 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.67 และร้อยละ 16.93 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ
ระยะเวลาค้างช�ำระ

ณ 31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท

ร้อยละ

ณ 31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท

ร้อยละ

ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

171.60

55.80

95.84

66.26

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

307.55

100.00

144.65

100.00

ค้างช�ำระ

รวมลูกหนี้การค้า
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ

-

-

307.55

144.65

		 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระจ�ำนวนร้อยละ 55.80
ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือนจ�ำนวนร้อยละ 22.73 ลูกหนี้ที่ค้างช�ำระเกิน 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือนจ�ำนวนร้อยละ 13.69 และ
เกิน 6 เดือนไม่เกิน 12 เดือนจ�ำนวนร้อยละ 7.78 ของยอดลูกหนี้การค้า-สุทธิ
		 ณ สิ้น ปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน ค้างช�ำระระหว่าง 3 เดือน
ไม่เกิน 6 เดือน และค้างช�ำระเกิน 6 เดือนไม่เกิน 12 เดือน เป็นร้อยละ 66.26 ร้อยละ 30.80 ร้อยละ 1.47 และร้อยละ 1.47
ของยอดลูกหนี้การค้า-สุทธิ ตามล�ำดับ การลดลงของลูกหนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 เนื่องจากส่วนหนึ่งของลูกหนี้การค้า
ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเป็นลูกค้าภาครัฐวิสาหกิจอยู่ระหว่างการด�ำเนินการแก้ไขสัญญาจึงไม่สามารถด�ำเนินการเบิกจ่ายได้ ซึ่งใน
ปี 2561 มีการเบิกจ่ายได้ครบถ้วนภายหลังจากที่การแก้ไขสัญญาเสร็จสิ้น
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รายได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระ

		 จากการที่บริษัทให้บริการวางระบบโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงรับรู้รายได้ของงานดังกล่าวตามอัตราส่วน
ของงานที่ท�ำเสร็จ (Percentage of Completion) ซึ่งอาจไม่ตรงกับการเรียกเก็บเงินค่าบริการตามสัญญา ดังนั้น ณ สิ้นปี 2560
และสิ้นปี 2561 บริษัทจึงมีรายได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระจ�ำนวน 143.67 ล้านบาท และจ�ำนวน 177.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 14.79 และร้อยละ 20.77 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ เนื่องจาก บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการตรวจรับและส่งมอบ
ตามงวดงานก่อนการเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น

		

สินค้าคงเหลือ

		 ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 บริษัทมีสินค้าคงเหลือซึ่งเกิดจากการค�ำนวณตามอัตราส่วนของงานที่ท�ำเสร็จ
(Percentage of Completion) โดยมีจ�ำนวน 148.75 ล้านบาท และจ�ำนวน 55.97 ล้านบาท ซึ่งสิ้นปี 2560 มีการเพิ่มขึ้นอย่าง
มีสาระส�ำคัญ เนื่องจากมีโครงการหลัก ๆ ในปี 2560 ที่มีการน�ำส่งอุปกรณ์มายังหน้างานแต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตั้งจึง
ไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ และต้องแสดงรายการเป็นสินค้าคงเหลือ ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นของที่สั่งซื้อเพื่อโครงการนั้น ๆ อย่างไร
ก็ดี ในปีนี้ ทางโครงการได้น�ำอุปกรณ์มาด�ำเนินการติดตั้งตามแผนงาน จึงสามารถรับรู้เป็นรายได้ และท�ำให้สินค้าคงเหลือมี
จ�ำนวนลดลง

		

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษัทประกอบด้วย ภาษีซื้อ ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนด ลูกหนี้กรมสรรพากร เป็นต้น โดยใน
ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 24.15 ล้านบาท และจ�ำนวน 7.91 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งสิ้นปี
2560 มีรายการหลัก คือ ลูกหนี้กรมสรรพากรจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจ�ำนวน 11.67 ล้าน

		

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน

		 ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 128.96 ล้านบาท และจ�ำนวน
67.22 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกันจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการในการใช้สินเชื่อของ
บริษัท อย่างไรก็ดี ยอดคงเหลือที่ลดลงนั้น เกิดจากการที่บริษัทได้ด�ำเนินการเจรจาปรับปรุงเงื่อนไขการวางหลักค�้ำประกันให้
สอดคล้องกับสถานะของบริษัทที่เติบโตดีขึ้น กับสถาบันการเงิน ซึ่งมีผลช่วยให้บริษัทเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินในการ
ประกอบธุรกิจต่อไป

2.2 แหล่งที่มาของเงินทุน
		

หนี้สิน

		 บริษัทมีหนี้สินจ�ำนวน 474.92 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 และจ�ำนวน 335.13 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 โดยหนี้สิน
ส่วนใหญ่ของบริษัท ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ ซึ่งหนี้สินดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
		 หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นหนี้สินหมุนเวียน โดยสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อหนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2560
และสิ้นปี 2561 เท่ากับร้อยละ 98.63 และร้อยละ 97.91 ตามล�ำดับ

		

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

		 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 จ�ำนวน 372.64 ล้านบาท และจ�ำนวน
250.12 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเปลี่ยนแปลงตามผลการด�ำเนินงานและต้นทุนของบริษัท
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รายงานประจ�ำปี 2561

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า

ณ 31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท

ร้อยละ

ณ 31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท

ร้อยละ

352.95

94.72

233.97

93.55

เจ้าหนี้อื่น

1.05

0.28

1.51

0.60

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

1.88

0.50

0.48

0.19

16.76

4.50

14.16

5.66

372.64

100.00

250.12

100.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

		 โดยเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ หลักของบริษทั คือ เจ้าหนีก้ ารค้า ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ ารค้าค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ
และค่าจ้างเหมาในโครงการต่างๆ

		

ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ

		 ต้ น ทุ น ที่ ยั ง ไม่ เ รี ย กช� ำ ระของบริ ษั ท เกิ ด ขึ้ น ในกรณี ท่ี ผู ้ รั บ เหมาช่ ว งยั ง ไม่ เ รี ย กเก็ บ เงิ น ในโครงการที่ บ ริ ษั ท มี
การรับรู้รายได้ตามขั้นความส�ำเร็จของงาน ท�ำให้ต้นทุนที่รับรู้สูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยบริษัทมีต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ
ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 เป็นจ�ำนวน 35.89 ล้านบาท และจ�ำนวน 44.95 ล้านบาท ตามล�ำดับ

		

รายได้รับล่วงหน้า

		 รายได้รับล่วงหน้าของบริษัทเกิดขึ้นเมื่อบริษัทสามารถเก็บเงินตามงวดงานได้มากกว่าการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นตาม
ขั้นความส�ำเร็จของงาน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในโครงการที่บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างหลังจากเซ็นสัญญา โดยบริษัท
มีรายได้รับล่วงหน้า ณ สิ้นปี 2560 และ สิ้นปี 2561 จ�ำนวน 40.63 ล้านบาท และจ�ำนวน 16.51 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งจะมี
การรับรู้รายได้จากรายได้รับล่วงหน้าตามสัดส่วนความส�ำเร็จของเนื้องาน

		

ส่วนของผู้ถือหุ้น

		 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 496.34 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 และจ�ำนวน 519.05 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทในแต่ละงวด โดยมีก�ำไรสะสมที่เป็นส�ำรองตามกฎหมายเป็น
จ�ำนวน 10.30 ล้านบาท และส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจ�ำนวน 128.69 ล้านบาท หลังจากได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นจ�ำนวน
63.00 ล้านบาท

		

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

		

บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.96 เท่า และ 0.65 เท่า ณ สิน้ ปี 2560 และสิน้ ปี 2561 ตามล�ำดับ
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