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ปณิธานในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีความต้ังใจอย่างแน่วแน่ในการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักจริยธรรมหรือหลักความประพฤติ 
ท่ีดีงาม มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มุ ่งมั่นในการพัฒนา
นวัตกรรม และโซลูชั่นทางด้านโทรคมนาคมให้ถูกต้องตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าและเกิดความพึงพอใจในสินค้าและ
บรกิารของบรษิทั บรษิทัรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทกุฝ่าย
อย่างเท่าเทยีมกัน รบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม รวมทัง้ร่วมรกัษา 
สิ่งแวดล้อม

  

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้น�าด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนวัตกรรม  
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)
• พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และศักยภาพให้ทันต่อการ 
 เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

• ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ เพ่ือประโยชน ์
 สูงสุดให้แก่ลูกค้า

• ปลูกฝังจริยธรรมภายในองค์กรและค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
 พร้อมช่วยเหลือชุมชนและสังคม

 ค่านิยมหลัก (Core Values)
• มีทัศนคติที่ดี (Attitude)

• ท�างานอย่างมีความสุข (Happiness)

• เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน (Sustainability)

แนวทางการด�าเนินธุรกิจ



19 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

24 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

51 ปัจจัยความเสี่ยง

55 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

57 ข้อพิพาททางกฎหมาย

58 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

60 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

62 โครงสร้างการจัดการ

73 การก�ากับดูแลกิจการ

97 ความรับผิดชอบต่อสังคม

103 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

02
ข้อมูลทางการเงิน

05
สารจากประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

06
คณะกรรมการบริษัท

12
 คณะผู้บริหาร

สารบัญ

106 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

108 รายการระหว่างกัน

110 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทต่อรายงานทางการเงิน

111 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

118 งบการเงิน

126 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

160 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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ข้อมูลทางการเงิน	

ณ วันสิ้นสุด ปี 2562* ปี 2561 ปี 2560

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม 1,207.11 854.18 971.26

หนี้สินรวม 634.00 335.13 474.92

ส่วนของผู้ถือหุ้น 573.11 519.05 496.34

ผลประกอบการ

รายได้จากการขายและบริการ 1,198.72 1,015.55 956.85

รายได้รวม 1,201.27 1,017.95 958.52

ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,082.89 910.07 872.86

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 94.29 85.71 66.18

อัตราส่วนการเงิน

อัตราก�าไรขั้นต้น	(%) 15.87% 16.85% 15.18%

อัตราก�าไรสุทธิ	(%) 7.80% 8.42% 6.90%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 17.49% 16.88% 20.01%

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 0.21 0.19 0.20**

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 1.15 0.65 0.96

มูลค่าตามบัญชี	(บาท/หุ้น) 1.23 1.15 1.48**

*แสดงเป็นงบการเงินรวม เนื่องจากมีการซื้อหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด  (EEC) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 

**ปรับด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นที่ออกระหว่างปี และจ�านวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนของราคาพาร์ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น  
 

(หน่วย: ล้านบาท)



03รายงานประจ�าปี 2562

หมายเหตุ : *แสดงเป็นงบการเงินรวม เนื่องจากมีการซื้อหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด  (EEC) 

   เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

1,201.27

1,017.95

985.52 94.2985.71

66.18

รายได้รวม ก�าไรสุทธิ

2562* 2561 2560
(ล้านบาท)

กลุ่มลูกค้าเอกชน (ล้านบาท) กลุ่มลูกค้ารัฐวิสาหกิจ/ราชการ (ล้านบาท)

งานรับเหมาวางระบบโทรคมนาคม/ 
งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า การจ�าหน่ายอุปกรณ์และงานบ�ารุงรักษา

(ล้านบาท) (ล้านบาท)

สัด
ส่ว
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าย
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บริษทั อนิฟอร์เมช่ัน แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เนท็เวิร์คส จ�ำกดั (มหำชน) “ICN” 
ก่อต้ังเม่ือวันที่ 13 กันยำยน 2550 ด�ำเนินธุรกิจวิศวกรรมระบบส่ือสำรโทรคมนำคมให้กับ 
หน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกจิ และบริษัทเอกชน บริษัทมีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ และควำมเช่ียวชำญ
ในกำรออกแบบ รวบรวมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร 
เข้ำมำประยุกต์ให้เป็นระบบ เหมำะสมกบัควำมต้องกำรของแต่ละองค์กร หรือเรียกว่ำ Systems 
Integrator

ICN โดยนายมนชัย มณีไพโรจน์ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับงานในโครงการจัดให้มี
บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู ในพ้ืนทีห่่างไกล 
(Zone C) กลุม่ที ่5 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 3  
จาก กสท. ซึ่งเป็นผู ้เข้าร่วมประมูลงานกับ 
กสทช และเป็นผู้ชนะการประกวด โดยมีมูลค่า
รวมของโครงการ 2,426 ล้านบาท ในนามของ 
“IR Consortium” โดยเป็นสดัส่วนงานของ ICN 
มูลค่า 1,237 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายมนชัย มณี
ไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วย  
นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายและการตลาด นางวิไลพร  
ธรรมวิชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร 
ทั่วไป และพนักงานบริษัทร่วมให้ข้อมูล และ 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัท แก่นักลงทุนใน
งาน mai Forum 2019

เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 นายธรรมวัฒน์  
อุชุไพบูลย์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและ
การตลาด และ นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบัญชี ร่วม
ให้ข้อมูลกับนักลงทุน เก่ียวกับการด�าเนินการ 
ผลประกอบการด้านการเงิน และแนวโน้มทาง
ธุรกิจในอนาคต ในงาน Opportunity Day 
ไตรมาส 2/2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2562 นางสาวภทัร์นรนิทร์  
มลวิลัย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี 
ได้รับเกียรติจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในการบรรยาย
หัวข้อ “การน�ากลยุทธ์สู่การปฎิบัติ (Strategic 
Implementation)” ให้แก่นิสิตปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

เมื่อเดือนกันยายน 2562 ICN ได้รับใบอนุญาต
การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง (ประเภท
ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง) จาก 
กสทช ก�าหนดระยะเวลา 5 ปี เพ่ือให้บริการ
อินเทอร์เน็ต ครอบคลุมทั้งแบบการให้บริการ
ผ่านสายและไร้สาย 

นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ ประธานเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายการเงินและบัญชี  ได ้รับมอบของท่ีระลึก 
จากนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายกฤษฎา  
เสกตระกูล รองผู ้ จัดการ  ตลาดหลักทรัพย ์ 
แห่งประเทศไทย จากการเข้าร่วมเป็นโค้ชจิตอาสา  
ในโครงการ SET Social Impact Gym 2019 ในการ 
ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการประกอบธุรกิจให ้
ประสบความส�าเร็จ โดยการให้ค�าปรึกษาทางด้าน 
การบริหาร การเงิน การตลาด และ Supply Chain  
ให้กับกลุ่ม ART STORY BY AUTISTIC THAI 
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 ในปี 2562 นับเป็นปีที่มีความท้าทาย และเป็นปีที่บริษัท 
ยังคงด�าเนนิการตอบรบักับความเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีม่ขีึน้ ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของการบรหิารจดัการโครงการขนาดใหญ่  ทีบ่รษิทัได้รบัมา 
และการเริ่มลงทุนในกิจการอื่น ที่นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการขยาย
ฐานธุรกิจ รวมไปถึงเป็นปีท่ีมกีารจดัการเลอืกตัง้  และจดัตัง้รฐับาล
ชดุใหม่ โดยหน่ึงในนโยบายของรฐับาลนัน้ คอื การส่งเสรมิการลงทุน
ทางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล  และการมุ่ง
สู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ เช่น การลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ 
และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเน่ือง รองรับการเชื่อมต่อจ�านวน
มากและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพเพื่อสร้างมูลค่า
เพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด้านสงัคม อาท ิการบรกิาร
ด้านการศึกษา และการบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้าง
โอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน เพ่ือให้สอดรับกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการปรับตัว (Technology 
Disruption) นับเป็นปัจจัยส�าคัญที่บริษัทตระหนักเป็นอย่างดี

 ด้วยค�านึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัท
จึงด�าเนินการในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
เหล่านี้ โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท  
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด เมื่อต้นปี 2562 เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพทางธุรกิจและขยายโอกาสในการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับบริษัท และในปี 2562 น้ีเอง จัดได้ว่า 
เป็นปีท่ีมีความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างสูงท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ ภาพรวมของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ท�าให้เศรษฐกิจในประเทศเกิดการ 
ชะลอตัว อย่างไรก็ดี จากนโยบายการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งเป็น 
กลุ่มลูกค้าที่ส�าคัญของบริษัท ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัท
ยังคงด�าเนินไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกับแผนธุรกิจที่วางไว้  ส�าหรับ
ในปี 2563 บริษัทจะขยายพื้นที่ทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ทั้ง
ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ส�าหรับงานบ�ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมโครงข่าย รวมถึงงานในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
ส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  โครงการ
พัฒนาเครือข่ายเพ่ือการศึกษา การเกษตรและการสาธารณสุข 
โครงการบริหารจัดการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โครงการนวัตกรรม
เมืองอัจฉริยะและความปลอดภัย โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานบน
อินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Cloud Services) โครงการ
พัฒนาระบบ Logistic และระบบขนส่งทางราง โครงการขยายโครง
ข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที ่5G เป็นต้น นอกจากน้ัน ในปี 2562 บรษิทัได้
ให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้บริหาร
ของบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม SET Social Impact Gym 2019 ใน
การเป็นโค้ชจิตอาสาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และเทคนิค
การประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการกิจการเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงและผสานความร่วมมือระหว่าง
ภาคธุรกิจและภาคสังคม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม เพิ่ม
ศกัยภาพการแข่งขันในยุคดจิทัิล  เพ่ือการจดัการ  และบรหิารธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม  และสิ่งแวดล้อม
ให้แข็งแกร่งและยั่งยืน 

 ในนามของคณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน ICN  
ขอขอบคณุท่านผูถื้อหุ้น นกัลงทนุ พันธมติรทางธุรกิจ และผูม้ส่ีวนได้
เสียทุกกลุ่ม ที่ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ  ในการสนับสนุน
บริษัทตลอดมา บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ที่ดี ที่จะพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ ด้วย
ความเชี่ยวชาญทางด้านโทรคมนาคมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความต้องการ  และความพึงพอใจ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาบุคลากร โดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และ
การส่งเสริมสนับสนุนสุขอนามัยท่ีดี รวมถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม
และการสร้างประโยชน์แก่สังคม อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฎิบัติ
ตาม “เป้าหมายความยั่งยืน 17 ข้อ” (Sustainable Development 
Goals – SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้บริษัทเติบโตได้
อย่างแข็งแรง มั่นคง และยั่งยืน

สารจากประธานกรรมการบริษัทและ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร 
ประธานกรรมการบริษัท (ซ้าย)

นายมนชัย มณีไพโรจน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา)



06 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

1 2 3 4

คณะกรรมการบริษัท

1	 นายเสกสรรศ์		รอยลาภเจริญพร 
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

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

3.	 นายรณภูมิ		รุ่งเรืองผล 
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

4.	 นายพีระ		เลาหสมบูรณ ์
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
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5 6 7

โดยมี นางสาวธนัญกรณ์ คลังเปรมจิตต์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

5.	 นายอนุวัติร์		เหลืองทวีกุล 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

6.	 นายชนะชัย		กุลนพฤกษ ์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

7.	 นางสาวภัทร์นรินทร์		มลิวัลย ์
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี  
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)



08 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

ประวัติกรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 107/2008
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
• 2552 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม
• 2549 - 2551 กรรมการ                         บมจ. กสท โทรคมนาคม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562)

 -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 -

นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 75 ปี 
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

•	 Master	of	Information	Systems,	City	University,	U.S.A.
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
	 รุ่นที่	103/2013
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

•	 พ.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	
	 	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 บมจ.	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	
	 	 คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส
•	 2553	-	2556	 รองกรรมการผู้จัดการ
	 	 บมจ.	ล็อกซเล่ย์	ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 19.49%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 -

นายมนชัย  มณี ไพโรจน์ 
กรรมการบริษัท  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ 57 ปี

นายรณภูมิ  รุ่งเรืองผล 
กรรมการบริษัท 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

•	 ปริญญาโท	Industrial	Education,	Texas	Southern	
	 University,	U.S.A.
•	 ปริญญาตรี	Construction	Technology,	Texas	Southern	
	 University,	U.S.A.
•	 ปรญิญาตร	ีนติศิาสตรบณัฑิต	มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
	 รุ่นที่	133/2017
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

•	 พ.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	
	 	 บมจ.	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	
	 	 คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส
•	 2557	-	2558	 กรรมการบริษัท
	 	 บจ.	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	
	 	 คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส
•	 2543	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท
	 	 บจ.	ไอด้าพาร์เซ็ล	โพสต์
•	 2539	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท
	 	 บจ.	วังประดู่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 0.07%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 -



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

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

•	 ปริญญาโท	Telecom	Management,	
	 Asian	Institute	of	Technology
•	 ปริญญาตรี	Solid	State	Electronics	
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
	 รุ่นที่	131/2016
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

•	 พ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	
	 	 บมจ.	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	
	 	 คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส
•	 2550	-	2557	 กรรมการผู้จัดการ
	 	 บจ.	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	
	 	 คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 7.77%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 -

นายพีระ เลาหสมบูรณ์  
กรรมการบริษัท  
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรังสิต
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(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	Role	of	Compensation	Committee	(RCC)	
	 รุ่นที่	21/2016
•	 หลักสูตรความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร	
	 (Board	and	Performance	Evaluation	Program)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCot)	
	 รุ่นที่	11/2018	
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

•	 2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท
	 	 บมจ.	ธนชาตประกันภัย
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ	
	 	 บมจ.	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	
	 	 คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส
•	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 	 บมจ.	ราชธานี	ลิสซิ่ง
•	 2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท
	 	 บมจ.	ราชธานี	ลิสซิ่ง
•	 2552	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการ
	 	 บมจ.	ธนาคารธนชาต
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 0.07%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร           
 -

นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ
อายุ 56 ปี
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บัญชี/บริหาธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 133/2017
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 
  คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2551 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  (สายงานกลุ่มธุรกิจ) 
  และเลขานุการบริษัท 
  บมจ. กุลธรเคอร์บี้
• 2557 - 2560 กรรมการบริษัท
  บจ. กุลธร แมททีเรียลส์ 
  แอนด์ คอนโทรลส์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 0.07%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร           
 -

นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ
อายุ 56 ปี

นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ 
กรรมการบริษัท และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บริหารการเงิน และบัญชีระหว่างประเทศ) 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาเยอรมัน 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 73/2016
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 155/2018
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธาน
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี 
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 
  คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2561 - 2562 กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 
  คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2559 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
  บัญชี และเลขานุการบริษัท
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 
  คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2557 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี 
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 
  คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2556 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
  บจ. ลอว์ตันเอเชีย อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
• 2555 - 2556 หัวหน้าส�านักกลยุทธ์
  บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
• 2551 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่สายบริหารการเงิน / 
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
  การพาณิชย์ / บริษัท ซีเมนส์ ไอที โซลูชั่นส์ 
  แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 0.17%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร           
 -



12 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

1 2 3 4 5

คณะผู้บริหาร

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

2.	 นางสาวภัทร์นรินทร์		มลิวัลย์
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี  
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

3.	 นายธรรมวัฒน์		อุชุไพบูลย์วงศ์	
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

4.	 นายสุวัฒน์		อยู่เจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ

5.	 นายสุรศักดิ์		กองจันทรา
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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6 7 8 9 10

9.	 นางวิ ไลพร		ธรรมวิชัย
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

10.	 นางสาววัลภา		เหลืองดิลก 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

6.	 นายวรพจน์		วงษ์สวัสดิ์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 3

7.	 นายศิริศักดิ์	วิริยะมั่นพงศ์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1

8.	 นายเอกพจน์		บุณยรัตพันธ ์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ



14 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

•	 Master	of	Information	Systems,	City	University,	U.S.A.
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่ที	่103/2013
 ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

•	 พ.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	และประธาน
	 	 เจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 บมจ.	อินฟอร์เมชั่นแอนด์	
	 	 คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส
•	 2553	-	2556	 รองกรรมการผู้จัดการ
	 	 บมจ.	ล็อกซเล่ย์	ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 19.49%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 - 

นายมนชัย  มณี ไพโรจน์ 
กรรมการบริษัท  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ 57 ปี

ประวัติคณะผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(บริหารการเงิน	และบัญชีระหว่างประเทศ)	
	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
•	 ปริญญาตรี	อักษรศาสตร์	ภาควิชาภาษาเยอรมัน	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นที่	73/2016
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
	 รุ่นที่	155/2018
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

•	 2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	และประธาน
	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี	
	 	 บมจ.	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	
	 	 คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส
•	 2561	-	2562	 กรรมการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่
	 	 ฝ่ายการเงินและบัญชี	และเลขานุการบริษัท
	 	 บมจ.	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	
	 	 คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส
•	 2559	-	2561	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
	 	 บัญชี	และเลขานุการบริษัท
	 	 บมจ.	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	
	 	 คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส
•	 2557	-	2559	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี	
	 	 บมจ.	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	
	 	 คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส
•	 2556	-	2557	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
	 	 บจ.	ลอว์ตันเอเชีย	อินชัวรันส์	โบรกเกอร์
•	 2555	-	2556	 หัวหน้าส�านักกลยุทธ์
	 	 บมจ.	เอส	แอนด์	พี	ซินดิเคท	
•	 2551	-	2554	 ประธานเจ้าหน้าที่สายบริหารการเงิน	/	
	 	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
	 	 การพาณิชย์	/	บริษัท	ซีเมนส์	ไอที	โซลูชั่นส์	
	 	 แอนด์	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 0.17%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร           
 -

นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงินและบัญชี 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ 44 ปี
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นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  
และการตลาด
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟ้า	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
	 	 บมจ.	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	คอมมวนิเคชั่น
	 	 เน็ทเวิร์คส
•	 2558	-	2560	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
	 	 บมจ.	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	คอมมิวนิเคชั่น
	 	 เน็ทเวิร์คส
•	 2553	-	2558	 ผู้อ�านวยการอาวุโส
	 	 บมจ.	ล็อกซเล่ย์	ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 0.17%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

•	 ปริญญาโท	Telecommunications,	Asian	
	 Institute	of	Technology
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
	 	 บมจ.	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	คอมมิวนิเคชั่น	
	 	 เน็ทเวิร์คส
•	 2558	-	2560	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
	 	 บมจ.	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	คอมมิวนิเคชั่น	
	 	 เน็ทเวิร์คส
•	 2554	-	2558	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
	 	 บมจ.	ล็อกซเล่ย์	ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 0.05%               

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 -

นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
อายุ 47 ปี



16 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท เศรษศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 
  เน็ทเวิร์คส
• 2561  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 3
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 
  เน็ทเวิร์คส
• 2557 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ 

 พิเศษ 2
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 
  เน็ทเวิร์คส
• 2554 - 2557 ผู้อ�านวยการฝ่าย
  บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 0.34%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร           
 -

นายสุรศักดิ์ กองจันทรา
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
อายุ 51 ปี

นายวรพจน์ วงษ์สวัสดิ์
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายขาย 3
อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 3
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 
  คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2561  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 4
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 
  คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2537 - 2560 ผู้อ�านวยการฝ่าย
  บจ.ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ 
  เซอร์วิสเซส 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 0.03%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 1
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 
  เน็ทเวิร์คส
• 2557 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 
  เน็ทเวิร์คส
• 2553 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 0.49%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

นายศิริศักดิ์  วิริยะมั่นพงศ์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 1
อายุ 41 ปี

นายเอกพจน์ บุณยรัตพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 
  เน็ทเวิร์คส
• 2561  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 
  เน็ทเวิร์คส
• 2558 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการ
  และซ่อมบ�ารุง
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 
  เน็ทเวิร์คส
• 2556 - 2558 ผู้จัดการอาวุโส
  บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
• 2539 - 2556  ผู้จัดการโครงการ
  บจ. ซีเมนส์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 0.11%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร         

 -



18 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 
  คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2541 - 2560 ผู้อ�านวยการอาวุโส
  บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 0.03%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร           
 -

นางวิ ไลพร ธรรมวิชัย
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
อายุ 52 ปี

นางสาววัลภา เหลืองดิลก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี 
อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 
  คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
  บจ. สิงห์ไทย ดอท คอม
• 2558 - 2559 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
  บจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 
  คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2557 - 2558 ผู้จัดการแผนกบัญชีและภาษี
  บจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก
• 2543 - 2556 ผู้จัดการแผนกบัญชี
  บจ. ยี่หนินอาหารแช่แข็ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/2562) : 0.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร           
 -



19รายงานประจ�าปี 2562

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	 อินฟอร์เมชั่น	 แอนด์	 คอมมิวนิเคชั่น	 เน็ทเวิร์คส	จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (“บริษัท”)	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	 13	 กันยำยน	2550	 
โดยในปี	 2557	บริษัทได้มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรเพ่ือให้บริษัท	 มีศักยภำพในกำรให้บริกำรมำกข้ึน	 รวมท้ังมีกำรเพ่ิมทุนอีก	 
65	ล้ำนบำท	รวมเป็น	115	ล้ำนบำท		และได้แต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร	คอื		นำยมนชยั		มณีไพโรจน์		ซึง่เป็นผูม้ปีระสบกำรณ์
ในธุรกิจกำรสือ่สำรโทรคมนำคมกว่ำ	25	ปี	เข้ำมำบรหิำรกิจกำรพร้อมกับทีมผูบ้รหิำรและพนกังำนซึง่ล้วนเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์ใน
กำรท�ำงำนด้ำนระบบสื่อสำรโทรคมนำคมให้กับบริษัทโทรคมนำคมชั้นน�ำระดับประเทศกว่ำ	40	คน		ด้วยประสบกำรณ์	ควำมรู้ 
และควำมเชี่ยวชำญของทีมผู้บริหำรและพนักงำนใหม่ของบริษัท	 ส่งผลท�ำให้บริษัทสำมำรถให้บริกำรรับเหมำวำงระบบสื่อสำร 
โทรคมนำคมแบบเบ็ดเสร็จ	 (Turnkey	 Business)	 โดยครอบคลุมตั้งแต่ให้ค�ำปรึกษำ	 ออกแบบ	 จัดหำ	 ติดตั้ง	 ทดสอบ	 
เชื่อมต่อระบบ	และให้บริกำรหลังกำรขำย	 โดยบริษัทจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จำกพันธมิตรทำงกำรค้ำซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นน�ำของโลก 
ไม่ว่ำจะเป็น	Nokia,	Huawei,	Coriant,	Oscilloquartz,	H3C	และ	Thales	(Gemalto	ถูกซือ้กิจกำรโดย	Thales	ในปี	2562)	เป็นต้น		
นอกจำกนี้	เพื่อที่จะสำมำรถให้บริกำรลูกค้ำแบบครบวงจร		บริษัทยังให้บริกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้ำ
ซื้อเก็บส�ำรองไว้ใช้ทดแทน	 (Supply)	และให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบส่ือสำรโทรคมนำคม	 (Maintenance)	 	และในปี	
2559	บริษัทได้เริ่มธุรกิจออกแบบและวำงระบบงำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ำ		(Construction	and	Electrical	Systems)	โดย 
ได้ให้บริกำรก่อสร้ำงดำต้ำเซ็นเตอร์แก่ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมขนำดใหญ่รำยหนึ่ง

	 เมื่อวันท่ี	 18	 เมษำยน	2560	ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2560	 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน
จ�ำกัด	โดยเปลีย่นชือ่เป็น	บรษิทั	อนิฟอร์เมชัน่	แอนด์	คอมมวินิเคชัน่	เน็ทเวร์ิคส	จ�ำกัด	(มหำชน)	รวมท้ังเพ่ิมทุนจดทะเบยีนจ�ำนวน	
110	ล้ำนบำท	จำกทุนจดทะเบียนเดิม	115	ล้ำนบำท	เป็น	225	ล้ำนบำท	ซึ่งส่งผลให้	ณ	วันที่	27	เมษำยน	2560	บริษัทมีทุนที่
เรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน	165	ล้ำนบำท	นอกจำกนี้	ในวันที่	15	กันยำยน	2560	บริษัทได้เข้ำจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	
ไอ	เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไปครั้งแรก	(IPO)	จ�ำนวน	120,000,000	หุ้นที่รำคำหุ้นละ	1.84	บำท	ท�ำให้บริษัท 
มีทุนเรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวน	225	ล้ำนบำท



20 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าหมาย

	 	 วิสัยทัศน์	(Vision)
	 	 เป็นผู้น�ำด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนวัตกรรม	เพื่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำโดยยึดหลักธรรมำภิบำล

	 	 พันธกิจ	(Mission)
	 	 •	พัฒนำบุคลำกรให้มีองค์ควำมรู้และศักยภำพให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง

	 	 •	ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจ	เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้ำ

	 	 •	ปลูกฝังจริยธรรมภำยในองค์กรและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมพร้อมช่วยเหลือชุมชนและสังคม

  

	 	 เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
	 	 •	 เพ่ือควำมย่ังยืนทำงธุรกิจและกำรเจรญิเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งของบรษิทั	โดยจะเพ่ิมสดัส่วนรำยได้ประจ�ำ	(Recurring 
	 	 	 Income)	จำกธุรกิจให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบส่ือสำรให้มำกกว่ำร้อยละ	50	ของรำยได้รวม	และขยำย 
	 	 	 ฐำนลูกค้ำทั้งในหน่วยงำนรำชกำรและองค์กรเอกชน

	 	 •	 สร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้ำ	ด้วยกำรเสนอผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นท่ียอมรบัน่ำเชือ่ถือระดบัแนวหน้ำของโลก	และ 
	 	 	 กำรบริกำรอย่ำงมืออำชีพที่รวดเร็ว	ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ

	 	 •	 เพ่ือเป็นหลกัประกันทำงเศรษฐกิจของพนกังำนและสมำชกิในครอบครวัของบรษิทั	ด้วยกำรพัฒนำขดีควำมสำมำรถ	 
	 	 	 ควำมเชี่ยวชำญ	ทักษะ	ควำมรู้และนวัตกรรมอย่ำงสม�่ำเสมอ

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

	 	 ค่านิยมหลัก	(Core	Values)
	 	 •	 มีทัศนคติที่ดี	(Attitude)

	 	 •	 ท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข	(Happiness)

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

	 ปี	2550

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

	 •	 รับงำนวำงระบบสื่อสำรโทรคมนำคมจำกบริษัท	เจ.อำร์.ดับเบิ้ลยู.	ยูทิลิตี้	จ�ำกัด	ที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยและได้รับกำร	
	 	 โอนงำนให้บริกำรแก่ลูกค้ำภำครัฐ	จำกบริษัท	โนเกีย	ซีเมนส์	เน็ตเวิร์คส	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

	 ปี	2552

	 •	 ลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	10	ล้ำนบำท	จำกทุนจดทะเบียนเดิม	20	ล้ำนบำท	เป็น	10	ล้ำนบำท	โดยกำรลดจ�ำนวนหุ้น 
	 	 สำมัญจ�ำนวน	1,000,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	10	บำท	

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

	 •	 เพ่ิมทุนจดทะเบยีนจ�ำนวน	10	ล้ำนบำท	จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ	10	ล้ำนบำท	เป็น	20	ล้ำนบำท	โดยกำรออกหุน้สำมญั 
	 	 ใหม่จ�ำนวน	1,000,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	10	บำท	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร

	 ปี	2555

	 •	 เพ่ิมทุนจดทะเบยีนจ�ำนวน	30	ล้ำนบำท	จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ	20	ล้ำนบำท	เป็น	50	ล้ำนบำท	โดยกำรออกหุน้สำมญั 
	 	 ใหม่จ�ำนวน	3,000,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	10	บำท	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร

	 ปี	2557

	 •	 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	 65	 ล้ำนบำท	 จำกทุนจดทะเบียนเดิม	 50	 ล้ำนบำท	 เป็น	 115	 ล้ำนบำท	 โดยกำรออก 
	 	 หุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน	6,500,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	10	บำท	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร

	 •	 ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น	Reseller	ในกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคมภำยใต้ตรำสินค้ำ	Alcatel	 
	 	 Lucent	จำก	Alcatel	Lucent	(Thailand)	Co.,	Ltd.	(Alcatel	Lucent	ถูกซื้อกิจกำรโดย	Nokia	ในปี	2559)

	 •	 ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น	Reseller	ในกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคมภำยใต้ตรำสินค้ำ	Coriant	 
	 	 จำก	Coriant	GmbH	ประเทศเยอรมัน

	 •	 เริ่มให้บริกำรเป็นผู้รับเหมำหลัก	(Main	Contractor)	ในกำรออกแบบและวำงระบบโทรคมนำคมแบบเบ็ดเสร็จให้กับ	 
	 	 บริษัท	กสท	โทรคมนำคม	จ�ำกัด	(มหำชน)	และ	บริษัท	ทีโอที	จ�ำกัด	(มหำชน)	

	 •	 เริ่มธุรกิจจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบสื่อสำร		

	 ปี	2558

	 •	 ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น	Channel	Partner	ในกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคมภำยใต้ตรำสินค้ำ 
	 	 Huawei	จำก	Huawei	International	Pte.	Ltd.	ประเทศสิงคโปร์



22 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

	 ปี	2559

	 •	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น	Partner	 ในการจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการประเภท	Mobile	Network	ภายใต้ตราสินค้า 
	 	 Nokia	จาก	Nokia	Solution	and	Networks	(Thailand)	Co.,	Ltd

	 •	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น	 Value	Added	Reseller	 ในการจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการสื่อสารโทรคมนาคมภายใต้ 
	 	 ตราสินค้า	Oscilloquartz	จาก	Oscilloquartz	SA	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

	 •	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น	Value	Added	Reseller	 ในการจัดจ�าหน่าย	Hardware	และ	Software	ภายใต้ตราสินค้า	 
	 	 Gemalto	จาก	Gemalto	(Thailand)	Ltd.	(Gemalto	ถูกซื้อกิจการโดย	Thales	ในปี	2562)

	 •	 เริ่มให้บริการในธุรกิจงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า	โดยให้บริการรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า	Data	Center	ให้แก่ 
	 	 บริษัทในกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นน�าของประเทศ	

	 ปี	2560

	 •	 	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	เมื่อวันที่	18	เมษายน	2560	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท	ด�าเนินการดังนี้

	 •	 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด

	 •	 เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ	10	บาท	เป็น	0.50	บาท

	 •	 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�านวน	110	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	 115	ล้านบาท	 เป็น	 225	ล้านบาท	 โดยการออก 
	 	 หุ้นสามัญใหม่จ�านวน	220,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

	 	 1.	 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ�านวน	100,000,000	หุน้	เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิ	ซึง่จดัสรรเรยีบร้อยแล้ว	ส่งผลให้ทุนช�าระ 
	 	 	 แล้วของบริษัท	เท่ากับ	165	ล้านบาท

	 	 2.	 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	108,000,000	หุ้น	เสนอขายให้แก่ประชาชน

	 	 3.	 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	12,000,000	หุ้น	เสนอขายให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	ในราคา 
	 	 	 เดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน

	 •	 บริษัท	เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	เมื่อวันที่	15	กันยายน	2560	

	 •	 เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก	(IPO)	จ�านวน	120,000,000	หุ้น	ที่ราคาหุ้น	ละ	1.84		บาท

	 •		 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น	Value	Added	Reseller	ในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	Software	และบริการภายใต ้
	 	 ตราสินค้า	ZTE	จาก	ZTE	(Thailand)	Ltd.	

	 •	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น	Value	Added	Reseller	ในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	Software	และบริการ 
	 	 ภายใต้ตราสินค้า	HP	จาก	HP	Inc	(Thailand)	Ltd.

	 ปี	2561

	 •	 ได้รับการแต่งตั้งเป็น	Reseller	ในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	Software	ภายใต้ตราสินค้า	IBM	 
	 	 จาก	IBM	Singapore	Pte	Ltd.

	 •	 ได้รับการแต่งตั้งเป็น	Reseller	ในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	Software	ภายใต้ตราสินค้า	Oracle	 
	 	 จาก	Oracle	Corporation

	 •	 ได้รับการแต่งตั้งเป็น	Reseller	ในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	Software	ภายใต้ตราสินค้า	HPE	 
	 	 จาก	Hewlett	Packard	Enterprise

	 •	 ได้รบังานโครงการจดัให้มบีรกิารอนิเตอร์เน็ตความเรว็สงูในพ้ืนท่ีห่างไกล	(Zone	C)	กลุม่ที	่5	ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	 
	 	 3	 จาก	 กสท.	 ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประมูลงานกับ	 กสทช.	 โดยมีมูลค่ารวมของโครงการ	 2,426	 ล้านบาท	 ภายใต้	 
	 	 “IR	Consortium”	โดยเป็นสัดส่วนงานของ	ICN	มูลค่า	1,237	ล้านบาท
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	 ปี	2562

	 •	 เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท	 เอ็กซ์เปิร์ท	 เอ็นจิเนียริ่ง	 แอนด์	 คอมมูนิเคชั่น	 จ�ำกัด	 (EEC)	จ�ำนวน	102,000	 หุ้น	 
	 	 หรือคิดเป็นร้อยละ	51	ของหุ้นทั้งหมด	ในเดือนมกรำคม	2562

	 •	 ได้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง	จำก	กสทช.	เป็นระยะเวลำ	5	ปี	ในเดือนกันยำยน	2562

	 โครงสร้างกลุ่มบริษัท

	 บริษัทได้เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท	เอ็กซ์เปิร์ท	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	คอมมูนิเคชั่น	จ�ำกัด	(EEC)	จ�ำนวน	102,000	หุ้น	
หรอืคดิเป็นร้อยละ	51	ของหุน้ท้ังหมด	มลูค่ำทัง้สิน้	35.70	ล้ำนบำท	โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพทำงธุรกิจ	และขยำยโอกำส
ในกำรเสรมิสร้ำงธุรกิจให้กับบรษิทั	มผีลตัง้แต่วนัที	่2	มกรำคม	2562	ทัง้นี	้EEC	ประกอบธุรกจิวำงระบบสือ่สำรโทรคมนำคมและ
เทคโนโลยี	อำทิ	กำรบริกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ	ระบบตรวจวัดข้อมูลและควบคุมระยะไกล	เป็นต้น

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวร์คส จ�ำกัด (มหำขน)

บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
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	 บรษิทัถือเป็นผูใ้ห้บรกิารออกแบบและวางระบบ	(System	Integrator)	ทีค่รบวงจร	โดยบรษิทัสามารถให้บรกิารออกแบบและ
วางระบบโครงข่ายสือ่สารโทรคมนาคม	(Telecommunication	System)		ซึง่เป็นระบบทีบ่รษิทัมคีวามเชีย่วชาญ		รวมทัง้ให้บรกิาร
ออกแบบและวางระบบงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้าอืน่	ๆ 		(Construction	and	Electrical	Systems)		นอกจากนี	้บรษิทัยังให้
บริการจ�าหน่ายอุปกรณ์เพื่อใช้ทดแทน	(Supply)	และให้บริการบ�ารุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม	(Maintenance)

โครงสร้างรายได้
	 จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท	 	 สามารถจ�าแนกรายได้ของบริษัท	 ได้เป็น	 2	กลุ่มหลัก	 ได้แก่	 (1)	 รายได้จาก 
ธุรกิจรับเหมาวางระบบ	 (Turnkey	 Project)	 ท้ังด้านสื่อสารโทรคมนาคม	 และงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า	 และ	 (2)	 
รายได้จากธุรกิจการจ�าหน่ายอุปกรณ์และบ�ารุงรักษา	 (Supply	 and	Maintenance)	 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการจ�าหน่าย 
อุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม	และการให้บริการบ�ารุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม	 	 โดยโครงสร้าง 
รายได้ของบริษัท	ในปี	2560-2562	เป็นดังนี้

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562*

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการ       

    รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ       

					-	รายได้จากการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม	 456.34 47.61 615.96 60.65 932.58 77.63

					-		รายได้จากงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า 88.78 9.26 0.05 0.01 15.25 1.27

   รายได้จากธุรกิจการจ�าหน่ายอุปกรณ์และ

   บ�ารุงรักษา     

					-		รายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์โครงข่าย			 109.40 11.42 210.87 20.76 115.78 9.64

								ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

					-		รายได้จากการบ�ารุงรักษาโครงข่ายระบบ 302.33 31.54 188.67 18.58 135.11 11.25

								สื่อสารโทรคมนาคม

รวมรายได้จากการขายและบริการ 956.85 99.83 1,015.55 99.76 1,198.72 99.79

รายได้อื่น** 1.67 0.17 2.40 0.24 2.55 0.21

รวมรายได้ทั้งหมด 958.52 100.00 1,017.95 100.00 1,201.27 100.00
  

หมายเหตุ	:
*แสดงเป็นงบการเงินรวม	เนื่องจากมีการซื้อหุ้นของ	บริษัท	เอ็กซ์เปิร์ท	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(EEC)	เมื่อวันที่	2	มกราคม	2562
**รายได้อื่น	ประกอบด้วย	ดอกเบี้ยรับ	และก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	เป็นต้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท	แยกตามโครงสร้างรายได้เป็นดังนี้

	 	 ธุรกิจรับเหมาวางระบบ	(Turnkey	Project)	
	 	 บรษิทัสามารถให้บรกิารรบัเหมาวางระบบแบบครบวงจร		โดยเมือ่ได้รบัการว่าจ้าง	จะน�าเสนอแผนงานต่อลกูค้ารวมถึง 
	 ท�าความเข้าใจในการด�าเนนิการทุกข้ันตอน	เมือ่แผนงานได้รบัอนุมตั	ิบรษิทัจะเริม่ด�าเนนิการส�ารวจ	ออกแบบ	สัง่ซือ้อปุกรณ์	 
	 ติดตั้ง	 ตรวจสอบ	ทดสอบ	และส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้า	ตามช่วงเวลา	 (Phase)	 ท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละโครงการ	 	 โดย 
	 สามารถแยกระบบที่บริษัท	ให้บริการได้เป็น	2	ประเภท	ดังนี้

	 	 1.	ระบบสื่อสารโทรคมนาคม	(Telecommunication	System)

	 	 ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นระบบท่ีบริษัท	 มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์	 	 ซึ่งเป็นระบบการติดต่อสื่อสาร 
	 โดยการรับส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งผ่านตัวกลางต่าง	 ๆ	 โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 	 	 โดยท่ัวไประยะ 
	 เวลาในการด�าเนินการจะใช้เวลาประมาณ	3-6	 เดือนตามข้อก�าหนดในสัญญา	หรืออาจใช้ระยะเวลาถึง	 1-2	ปีหากเป็น 
	 โครงการขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน	 โดยบริษัทสามารถออกแบบ	 จัดหาอุปกรณ์	 ติดตั้งระบบโทรคมนาคมได้ทั้ง 
	 แบบระบบสื่อสารแบบใช้สาย	(Wired	Network)	และระบบสื่อสารไร้สาย	(Wireless	Network)	ดังนี้

	 	 	 1)	อุปกรณ์	Transport	Network

	 	 	 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับส่งข้อมูลระยะไกลโดยใช้เทคนิคในการส่งข้อมูลแบบต่าง	 ๆ	 ซึ่งอุปกรณ์	 Transport	 
	 	 Network	 จะติดตั้งอยู่ในชุมสายซึ่งเป็นโครงข่ายหลัก	 (Core	 Network)	 เพ่ือใช้ในการรับส่งข้อมูลจ�านวนมาก 
	 	 โดยอุปกรณ์	Transport	Network	ที่บริษัท	สามารถให้บริการออกแบบและวางระบบ	ได้แก่

	 	 	 	 (1)	IP	Router/Carrier	Switch

	 	 	 	 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี	IP,	Ethernet	และ	Multi-Protocol	Label	Switching	 
	 	 	 (MPLS)	ในการรบัส่งข้อมลู	ซึง่สามารถจดัการเส้นทางการรบัส่งข้อมลู	(Routing)	และจดัล�าดบัความส�าคญัในการ 
	 	 	 รับส่งข้อมูลตามท่ีผู้ใช้งานก�าหนด	 เพ่ือให้สามารถรับส่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการ 
	 	 	 รับส่งข้อมูลในระยะทางไม่เกิน	 40	 กิโลเมตรและรองรับการส่งข้อมูลท่ีระดับ	 100	 Gbps	 โดยบริษัท	 
	 	 	 ให้บริการออกแบบ	ติดตั้ง	 IP	 Router/Carrier	 Switches	 ด้วยสินค้าของท้ัง	Nokia	 และ	Huawei	 ซึ่งเป็น 
	 	 	 ตราสินค้าชั้นน�า	2	อันดับแรกของโลก

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

	 	 	 	 เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยี	Dense	Wavelength	Division	Multiplexing	 (DWDM)	 ในการส่งข้อมูลไป 
	 	 	 บนหลาย	ๆ	 ช่วงความยาวคลื่นของสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง	 ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งข้อมูล 
	 	 	 จ�านวนมากในคราวเดยีว	ท�าให้สามารถรองรบัการส่งข้อมลูทีส่งูถึงระดบั	3200	Gbps	และสามารถรบัส่งข้อมลูได้ 
	 	 	 ไกลถึง	 200	 กิโลเมตร	นอกจากน้ี	Next-Gen	DWDM	 ยังมีเทคโนโลยี	Generalized	Multi-Protocol	 Label	 
	 	 	 Switching/Automatically	Switched	Optical	Network	(GMPLS/ASON)		ซึ่งจะช่วยให้ระบบสามารถค�านวณ 
	 	 	 หาเส้นทางการส่งข้อมูลใหม่	 (Protection	 Path)	 โดยอัตโนมัติ	 เมื่อเส้นทางที่ก�าลังใช้งาน	 (Working	 Path)	 
	 	 	 เกิดความเสียหายท�าให้โครงข่ายของผู ้ใช้งานมีความเสถียร	 โดยอุปกรณ์ท่ีบริษัท	 ให้บริการออกแบบ 
	 	 	 และติดตั้งเป็นตราสินค้าของทั้ง	Nokia	และ	Huawei	ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้นน�า	2	อันดับแรกของโลก
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ภาพตัวอย่างโครงข่าย Optical Transport Network

    

ภาพตัวอย่าง Optical Transport Network

    (3) Mobile Backhaul Router 

    บริษัทรับออกแบบและติดตั้งระบบ Mobile Backhaul Router ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท ์
   เคลื่อนท่ีภาคพ้ืนดินของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีกับส่วนควบคุมสถานีฐานเข้าด้วยกัน ซึ่งบริษัท ให้บริการ 
   โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Huawei และ Nokia

 

ภาพตัวอย่าง Mobile Backhaul Transport

    (4) Synchronous Digital Hierarchy (SDH)

    เป็นระบบสื่อสารข้อมูลที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน โดยเป็นการใช้สายทองแดงหรือสายโทรศัพท์ใน 
   การรับส่งข้อมูลจากชุมสายให้แก่ผู ้ใช้งาน ซึ่งเป็นระบบท่ีมีความเสถียรและความปลอดภัยในการใช้งาน  
   แต่รองรับการส่งข้อมูลได้เพียง 10 Gbps อย่างไรก็ตาม ยังมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในกลุ่ม 
   ลูกค้าบางกลุ่มที่ยังคงต้องการความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งบริษัทให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Coriant

	 	 	 2)	อุปกรณ์	Access	Network

   เป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงจากโครงข่ายหลัก (Core Network) ไปยังอุปกรณ์ปลายทางเพื่อให้บริการส่งผ่านข้อมูล 
  ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Voice, Video, Data, Multimedia เป็นต้น โดยผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น โครงข่าย 
  สายโทรศัพท์ที่เป็นทองแดง (ADSL, VDSL), โครงข่ายสายเคเบิ้ลทีวีที่เป็นทองแดง (DOCSIS), โครงข่าย 
  สายเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสง (FTTX) เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัท จ�าหน่าย ออกแบบ และติดต้ังโดยใช้ผลิตภัณฑ์ 
  ของ Nokia และ Huawei

ภาพตัวอย่างโครงข่าย Access Network

Router/Switch Router/Switch

Inter Domain

Domain A Domain B

Core Network Core Network

DWDM DWDM
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   3) สำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง (Fiber Optic Cable: FOC)

	 	 	 เป็นสำยสัญญำณท่ีใช้ในกำรรับ-ส่งข้อมูลโดยใช้หลักกำรสะท้อนของแสงในกำรส่งข้อมูล	 จึงท�ำให้สำยส่ง 
	 	 สัญญำณประเภทนี้สำมำรถส่งข้อมูลได้ด้วยควำมเร็วเกือบเท่ำแสง	มีควำมสูญเสียของสัญญำณต�่ำ	และส่งข้อมูล 
	 	 ได ้ไกลกว่ำสำยส่งสัญญำณประเภทอื่น	 ดังน้ัน	 สำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงจึงเป ็นท่ีนิยมใช ้เป ็นตัวกลำง 
	 	 ในกลำงรับส่งสัญญำณในปัจจุบัน	โดยบริษัทจัดซื้อสำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงจำกผู้ผลิตในประเทศ	โดยพิจำรณำจำก 
	 	 ข้อก�ำหนดและควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละโครงกำร

ภำพตัวอย่ำงสำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง

   4) อุปกรณ์ Microwave Radio 

	 	 	 ระบบกำรสื่อสำรไมโครเวฟเป็นคลื่นควำมถ่ีวิทยุชนิดหน่ึงท่ีมีควำมถ่ีอยู่ระหว่ำง	 0.3	 GHz	 -	 300	 GHz	 
	 	 ส่วนในกำรใช้งำนน้ัน	ส่วนมำกนิยมใช้ช่วงควำมถ่ีระหว่ำง	 1	GHz	 -	 60	GHz	 เน่ืองจำกเป็นย่ำนควำมถ่ีท่ีสำมำรถ 
	 	 ผลิตขึ้นได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 โดยเป็นกำรส่งข้อมูลโดยอำศัยสัญญำณไมโครเวฟซึ่งเป็นสัญญำณ 
	 	 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำไปในอำกำศพร้อมกับข้อมูลท่ีต้องกำรส่ง	 และจะต้องมีสถำนีท่ีท�ำหน้ำท่ีส่งและรับข้อมูล	 
	 	 เนื่องจำกสัญญำณไมโครเวฟจะเดินทำงเป็นเส้นตรงในระดับสำยตำ	 (Line	 of	 Sight)	 จึงต้องมีกำรต้ังสถำนีรับ-ส่ง 
	 	 ข ้อมูลเป็นระยะ	 ๆ	 และส่งข้อมูลต่อกันเป็นทอด	 ๆ	 ระหว่ำงสถำนีต่อสถำนีจนกว่ำจะถึงสถำนีปลำยทำง	 
	 	 กำรส่งข้อมูลด้วยสื่อกลำงชนิดนี้เหมำะกับกำรส่งข้อมูลในพ้ืนท่ีห่ำงไกลมำก	 ๆ	 และทุรกันดำร	 ซึ่งอุปกรณ  ์
	 	 สื่อสัญญำณ	Microwave	Radio	ที่บริษัท	จ�ำหน่ำย	ออกแบบและติดตั้งภำยใต้ตรำสินค้ำ	Nokia	และ	Huawei	

 

ภำพตัวอย่ำงระบบกำรสื่อสำรไมโครเวฟ

   5) Broadband Wireless Access (BWA)

	 	 	 Broadband	Wireless	 Access	 (BWA)	 เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง 
	 	 ซึ่งท�ำให้เครือข่ำยไร้สำยมีอัตรำควำมเร็วเทียบเท่ำกับเครือข่ำยใช้สำยบำงเครือข่ำย	 โดย	 BWA	 จะท�ำหน้ำที่ 
	 	 รับส่งข้อมูลจำกโครงข่ำยหลัก	 (Core	Network)	 ไปยังผู้ใช้งำนโดยไม่ใช้สำย	ส�ำหรับกำรใช้งำนส่วนมำกจะรับส่ง 
	 	 ข้อมูลผ่ำนคลื่นวิทยุซึ่งนิยมใช้ช่วงควำมถ่ี	 2.3	 -	 2.4	GHz	และควำมถ่ี	 2.5	 -	 2.6	GHz	ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีทำงบริษัท	 
	 	 จ�ำหน่ำย	ออกแบบ	และติดตั้งภำยใต้ตรำสินค้ำ	Nokia	และ	Huawei
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ภำพตัวอย่ำง	Broadband	Wireless	Access

   6) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 3G/4G/5G Mobile Network

	 	 	 บริษัท	 สำมำรถให้บริกำรติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่	 3	 (3G)	 เทคโนโลยี 
	 	 สื่อสำรไร้สำยควำมเร็วสูง	 4G	 หรือ	 เทคโนโลยี	 Long	 Term	 Evolution	 (LTE)	 และเทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำย 
	 	 ควำมเร็วสูงยุคท่ี	 5	 หรือ	 5G	 ก�ำลังจะมำในอนำคตอันใกล้	 เป็นระบบที่สำมำรถให้บริกำรสื่อสำรทำงเสียง	 
	 	 (Voice)	 วิดีโอ	 (Video	 Telephony)	 และข้อมูลควำมเร็วสูง	 (High	 Speed	 Data)	 รวมถึงกำรเข ้ำถึง 
	 	 อินเทอร์เน็ต	 (Internet	 Access)	 และบริกำรเสริมต่ำง	 ๆ	 โดยบริษัทสำมำรถออกแบบและติดตั้งอุปกรณ  ์
	 	 ในระบบ	 3G/4G/5G	Mobile	 Network	 เช่น	Mobile	 Switching	Center	 Server	 (MSC-S)	 ในโครงข่ำยหลัก	 
	 	 Radio	Network	Controller	 (RNC)	 ในสถำนีฐำน	 ระบบบริกำรเสริมพ้ืนฐำน	 (Value	Added	 Service	 -	 VAS)	 
	 	 และระบบสนับสนุนกำรให้บริกำร	 (Business	Support	 System	 -	BSS)	 	 เป็นต้น	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัท	 จ�ำหน่ำย	 
	 	 ออกแบบ	และติดตั้งภำยใต้ตรำสินค้ำ	Nokia	และ	Huawei

   7) อุปกรณ์อื่น ๆ

									 	 บริษัทให้บริกำรรับเหมำวำงระบบอื่น	 ๆ	 ที่นอกเหนือจำกระบบสื่อสำรโทรคมนำคมใช้สำยและไร้สำย	 โดยม ี
	 	 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อไปนี้

    • Mobile Device Management (MDM)

	 	 	 	 MDM	 เป็นระบบท่ีท�ำงำนร่วมกับโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท้ังโครงข่ำย	 3G/4G	 ในกำรบริหำร 
	 	 	 จัดกำรลูกข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 	 (Subscriber)	 เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนของลูกข่ำย 
	 	 	 ในกำรตั้งค่ำต่ำง	 ๆ	 ในตัวเคร่ือง	 เก็บข้อมูลเพ่ือวิเครำะห์ฐำนข้อมูลลูกข่ำยและแนวโน้ม	 เพ่ือวำงแผน 
	 	 	 กำรตลำด	 และสำมำรถเพ่ิมระบบบริกำรเสริม	 (Mobile	 Value-Added	 Services)	 เป็นต้น	 โดยตัวระบบ 
	 	 	 สำมำรถจัดกำรเครื่องลูกข่ำยได้หลำกหลำยแพลตฟอร์ม	 และมีส่วนเสริมด้ำนควำมปลอดภัยต่ำง	 ๆ	 
	 	 	 เพ่ิมเข้ำมำไม่ว่ำจะเป็น	 Mobile	 Application	 Management	 หรือ	 Mobile	 Content	 Management	 
	 	 	 โดยบริษัท	ให้บริกำรติดตั้งระบบ	MDM	โดยใช้ผลิตภัณฑ์	Thales	(ชื่อเดิม	คือ	Gemalto)
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ภำพตัวอย่ำงระบบ	Mobile	Device	Management

    • อุปกรณ์ระบบ Synchronization 

	 	 	 	 เป ็นอุปกรณ์กระจำยสัญญำณนำฬิกำอ้ำงอิงส�ำหรับโครงข ่ำยส่ือสำรโทรคมนำคม	 ซึ่งจ�ำเป ็น 
	 	 	 ส�ำหรับหน่วยงำนหรือบริษัททั่วไปที่ลงทุนติดตั้งโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคม	 เพ่ือช่วยในกำรปรับเทียบ 
	 	 	 จังหวะสัญญำณโทรคมนำคมหรือกำรซิงโครไนซ์	 โดยเฉพำะกำรซิงโครไนซ์ที่ใช้ในกำรสื่อสำรข้อมูลดิจิทัล 
	 	 	 แบบอนุกรมเพ่ือกำรสื่อสำรระยะไกลและควำมเร็วสูง	 เช่น	 กำรส่งข้อมูลจำกชุมสำยในกรุงเทพมหำนคร 
	 	 	 ไปยังต่ำงจังหวัด	 ผ่ำนกำรสื่อสำรระบบไมโครเวฟ	 รวมท้ังชุมสำยเคเบิ้ลใต้น�้ำที่เชื่อมโยงกำรสื่อสำรดำวเทียม 
	 	 	 ข้ำมทวีปและกำรเชื่อมโยงจำกช่องทำงสื่อสำรอื่น	 ๆ	 ที่มำต่อเข้ำด้วยกัน	 ต้องมีกำรปรับเทียบจังหวะ 
	 	 	 สัญญำณจึงท�ำให้สื่อสำรกันได้	 โดยข้อมูลอนุกรมจำกหลำยแหล่งหรือจำกผู ้ส ่งไปยังผู ้รับต้องมีกำร 
	 	 	 ก�ำหนดจังหวะสัญญำณท่ีสอดคล้องกันเพ่ือให้ผู ้ส ่งและผู ้รับทรำบว่ำ	 เริ่มกำรส่งข้อมูล	 กำรหยุดพัก 
	 	 	 กำรส่งและท�ำกำรส่งข้อมูลเสร็จเมื่อใด	 โดยบริษัท	 ให้บริกำรออกแบบและติดตั้งระบบ	 Synchronization	 
	 	 	 โดยใช้ผลิตภัณฑ์	Oscilloquartz

    • ระบบ Order Management (OM)  

	 	 	 	 เป็นระบบ	 Software	 ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรในกำรเปิด	 ปรับเปล่ียน	 และยกเลิกบริกำรต่ำงๆ	 
	 	 	 ท่ีให ้บริกำรในโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี	 3G/4G	 LTE	 เช ่น	 กำรเปิด/ปิด	 SIM	 Card	 ท้ังประเภท 
	 	 	 เติมเงิน	 (Prepaid)	 หรือรำยเดือน	 (Postpaid),	 กำรให้บริกำรเปิด	National	 Roaming,	 กำรเปิด/ปิดบริกำร	 
	 	 	 Data,	กำรให้บริกำรเปลี่ยน	SIM	Card	ใหม่เบอร์เดิม	

    • ระบบ Service Activation At once Management (SAAM) 

	 	 	 	 เป็นระบบที่ต่อเชื่อมกับระบบ	 OM	 (Order	 Management)	 เพ่ือช่วยแปลงใบค�ำส่ังงำนจำกระบบ	 
	 	 	 OM	 ไปยังอุปกรณ์ปลำยทำงของระบบชุมสำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 ซึ่งต่ำงมี	 Protocal	 และรูปแบบกำร 
	 	 	 รับส่งข้อมูลที่หลำกหลำย	โดยอุปกรณ์ปลำยทำงที่มีกำรเชื่อมต่อ	เช่น	

	 	 	 	 -		HLR	(Home	Location	Registering)	เป็นระบบฐำนข้อมูล	ท�ำหน้ำที่เก็บข้อมูล	ID	และ	ข้อมูลของผู้ใช้ทุกคน

	 	 	 	 -		PCRF	(Policy	and	Charging	Rules	Function)	ท�ำหน้ำท่ีจดักำรปรมิำณกำรใช้งำนข้อมลูภำยในโครงข่ำย 
	 	 	 	 		 ของผู ้ใช้บริกำรให้	 เป็นไปตำมหลักกำรใช้งำนอย่ำงยุติธรรม	 มีคุณภำพของบริกำรได้	 เหมำะสม 
	 	 	 	 		 ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในระบบ	 เช่น	 เงื่อนไขว่ำเมื่อผู ้ใช้งำนใช้งำนข้อมูลครบตำมปริมำณท่ีก�ำหนดไว	้ 
	 	 	 	 		 ผู้ใช้งำนรำยน้ัน	 ๆ	 จะถูกลดขนำดของแบนด์วิทด์ลงตำม	 เงื่อนไขท่ีก�ำหนด	ส่งผลให้ควำมเร็วในกำร 
	 	 	 	 		 ใช ้งำนข ้อมูลของผู ้ ใช ้งำนรำยนั้นลดลงจำกค ่ำปกติ 	 ด ้วยหลักกำรดังกล ่ำวจะท�ำให ้ผู ้ ให 	้ 
	 	 	 	 		 บริกำรโทรคมนำคมสำมำรถรับประกันคุณภำพกำรให้บริกำรกับผู้ใช้งำน	ทุกคนในระบบ

	 	 	 	 -	 Value-Added	Service	(VAS)	ระบบบริกำรเสริมต่ำงๆ	RBT	(Ring	Back	Tone)		MCN	(Missed	Call	 
	 	 	 	 		 Notification)	เป็นต้น		
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    • ระบบ Over The Air (OTA)

	 	 	 	 OTA	 platform	 เป็น	 Software	 ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำร	 SIM	Card	 บนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที	 
	 	 	 3G/4G	LTE	 ได้จำกระยะไกล	 (Remotely)	 ด้วยวิธีกำรส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยท่ีเรียกว่ำ	Over-The	Air	 (OTA)	 
	 	 	 ท�ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำร	 SIM	Card	 (ท่ีจ�ำหน่ำยและถูกใช้งำน)	 จำกระยะไกล	 โดยทำงผู้ใช้งำนโทรศัพท ์
	 	 	 เคลื่อนที่ไม่จ�ำเป็นต้องขอเข้ำรับบริกำรท่ีศูนย์บริกำรหรือต้องติดต่อควำมช่วยเหลือจำก	 Call	 Center	 
	 	 	 ของผู ้ให้บริกำร	 เช่น	 กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย	 กำร	 Update	 ข้อมูลใน	 SIM	 Card	 ของผู้ใช้บริกำร	 
	 	 	 กำร	 Download	 และติดต้ังข้อมูล	 Aplication	 ใหม่บน	 SIM	 Card	 ของผู้ใช้บริกำร	 โดยไม่ต้องท�ำกำร 
	 	 	 เปลี่ยน	SIM	Card	ใหม่

	 	 จำกอุปกรณ์ข้ำงต้น	บริษัทสำมำรถให้บริกำรธุรกิจรับเหมำวำงระบบโทรคมนำคมแบบเบ็ดเสร็จ	 (Turnkey	Project)	 
	 ได้	3	ประเภทได้แก่

  1. งำนสร้ำงระบบสื่อสำรโทรคมนำคมหรือโครงข่ำย 

	 	 บริษัทให้บริกำรสร้ำงระบบสื่อสำรโทรคมนำคมหรือโครงข่ำยใหม่	 ท้ังภำยในอำคำรและภำยนอกอำคำร	 ท้ังภำยใน 
	 พ้ืนที่ลูกค้ำและภำยนอกพ้ืนที่ลูกค้ำ	 โดยใช้อุปกรณ์ส่ือสำรตำมข้อก�ำหนดและมีคุณภำพจำกท้ังในและต่ำงประเทศ	 
	 โดยบรษิทั	จะท�ำกำรส�ำรวจ	ออกแบบ	ตดิตัง้	ทดสอบ	ส่งมอบ	และจดัฝึกอบรมให้กับบคุลำกรของลูกค้ำ	เพ่ือให้สำมำรถเข้ำใจ 
	 กำรใช้งำน	กำรบ�ำรงุรกัษำและบรหิำรจดักำรระบบ	รวมถงึกำรติดต่อประสำนงำน	และขออนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง	 
	 เช่น	กรมทำงหลวง	กรุงเทพมหำนคร	กำรไฟฟ้ำนครหลวง	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	เป็นต้น	เพื่อให้สำมำรถติดตั้งระบบสื่อสำร 
	 โทรคมนำคมหรือโครงข่ำยได้	

  2. งำนขยำยระบบสื่อสำรโทรคมนำคมหรือโครงข่ำย

	 	 บริษัทให้บริกำรขยำยระบบสื่อสำรโทรคมนำคมหรือโครงข่ำยเดิมที่ลูกค้ำมีอยู่	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรขยำยทั้งด้ำน 
	 พ้ืนที่ให้บริกำร	 (Coverage)	 และควำมจุช ่องสัญญำณ	 (Capacity)	 ท้ังน้ี	 บริษัทต้องมีควำมเชี่ยวชำญ	 และ 
	 ควำมเข้ำใจในโครงข่ำยเดิมของลูกค้ำที่มีอยู่	 โดยบริษัท	จะท�ำกำรส�ำรวจ	ออกแบบ	ติดตั้ง	ทดสอบ	และ	ส่งมอบอุปกรณ์ 
	 เทคโนโลยีท่ีส�ำคัญในกำรขยำยโครงข่ำย	 ซึ่งประกอบด้วย	 อุปกรณ์ขยำยช่องสัญญำณโดยกำรเพ่ิม	 Access	 Node	 
	 อุปกรณ์ขยำยควำมจุระบบสื่อสัญญำณ	DWDM	และอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุงโหนด	 Topology	 แบบ	Chain	 หรือ	 Spur	 
	 ให้เป็น	Ring	โดยจะท�ำให้เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรส่งข้อมูลให้แก่เครือข่ำยและครอบคลุมพื้นที่มำกขึ้น

  3. งำนปรับปรุงระบบสื่อสำรโทรคมนำคมหรือโครงข่ำย

	 	 บริษัทให้บริกำรปรับปรุง	 เพ่ิมเติม	หรือเปลี่ยนแปลง	Software/Firmware/License	และหรือ	Hardware	ของระบบ 
	 สื่อสำรโทรคมนำคมหรือโครงข่ำยเดิมของลูกค้ำให้มีคุณภำพท่ีดีข้ึน	 ทันสมัยข้ึน	 (Site	Upgrade)	 รวมถึงกำรโยกย้ำย 
	 อุปกรณ์ทั้ง	 Hardware	 และ	Software	 และปรับปรุงโครงข่ำยให้มีระบบหรือเส้นทำงส�ำรอง	 (Protection	 Route)	 เพ่ือ 
	 ให้ระบบมีเสถียรภำพ/ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรมำกขึ้น	 เพ่ือลดเหตุเสียหรือกำรหยุดชะงักกำรให้บริกำรของลูกค้ำ	 
	 ซึ่งต้องอำศัยควำมเชี่ยวชำญ	ควำมช�ำนำญและควำมเข้ำใจในโครงข่ำยเดิมของลูกค้ำที่มีอยู่เพ่ือให้สำมำรถปรับปรุง 
	 โครงข่ำยของลูกค้ำโดยไม่มีข้อขัดข้อง	 	
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โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

	 บรษิทั	อนิฟอร์เมชัน่	แอนด์	คอมมวินเิคชัน่	เนท็เวิร์คส	จ�ำกัด	(มหำชน)	ร่วมกับ	บรษิทั	เรย์	เทล	จ�ำกัด	ในนำม	“IR	Consortium”	
ได้มีกำรลงนำมสัญญำจ้ำงเลขที่	สพ.	001/2562	เมื่อวันที่	7	กุมภำพันธ์	2562	กับ	บริษัท	กสท	โทรคมนำคม	จ�ำกัด	(มหำชน)	
(“กสท”)	 ซึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมประมูลงำนกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์	 และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ	(“กสทช”)	ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนในโครงกำรจัดให้มีบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในพื้นที่ห่ำงไกล	(Zone	C)	กลุ่มที่	5	 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	3	ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของ	5	จังหวัด	ประกอบด้วย	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครรำชสีมำ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	
มูลค่ำรวมของสัญญำ	2,426,659,420	บำท	และเป็นสัดส่วนของบริษัทจ�ำนวน	1,237,596,304	บำท	 โดยมีระยะเวลำในกำร
ด�ำเนินงำน	5	ปี	270	วัน	นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ

	 กำรจัดให้มีบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง	 (Broadband	 Internet	Service)	หมำยถึง	กำรจัดให้มีสัญญำณอินเทอร์เน็ต 
ที่มีควำมเร็วในกำรดำวน์โหลด/อัพโหลด	30/10	Mbps	มี	2	รูปแบบ	ดังนี้

	 	 •	 ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงของ	กสท	จ�ำนวน	100	จุดบริกำร	 โดยจะต้องจัดสร้ำงโครงข่ำย	 Last	mile	 
	 	 	 เพื่อเชื่อมต่อจุดเป้ำหมำยกับโครงข่ำยเดิมของ	กสท

	 	 •		 ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงที่ผู้รับจ้ำงต้องด�ำเนินกำรจัดหำ	จ�ำนวน	2,664	จุดบริกำร

	 โครงกำรนี้ได้แบ่งงำนออกเป็น	2	ส่วน	ในพื้นที่	5	จังหวัด	ดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น	ดังนี้

	 	 1.		 งำนที่ด�ำเนินกำรส�ำหรับกำรจัดให้มีบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในพ้ืนท่ีห่ำงไกล	 (Zone	 C)	 กลุ่มท่ี	 5		 
	 	 	 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	3	

	 	 2.		 งำนโครงข่ำย	Last	mile	ส�ำหรับเชื่อมต่อจุดบริกำรกับโครงข่ำยของ	กสท	

 ลักษณะการจัดให้มีบริการของงานในโครงการ	สำมำรถแบ่งได้เป็น	5	ประเภท	ดังนี้

 1.  ประเภทท่ี 1	 กำรจัดให้มีบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงสำธำรณะหมู่บ้ำน	 (USO	Wi-Fi)	ประกอบด้วย	กำรจัดหำ 
	 	 ชดุอปุกรณ์กระจำยสญัญำณ	(แบบไร้สำย)	และสัญญำณอนิเทอร์เน็ตควำมเรว็สูง	เพ่ือให้บรกิำรอนิเทอร์เน็ตควำมเรว็สงู 
	 	 สำธำรณะ	ในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย

  

กำรติดตั้งเสำและอุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบไร้สำยเพื่อให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงสำธำรณะหมู่บ้ำน	
ณ	หมู่	5	ดอน	ต�ำบลด่ำนใน	อ�ำเภอด่ำนขุนทด	จังหวัดนครรำชสีมำ	ส�ำหรับงำนในโครงกำรประเภทที่	1
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 2.  ประเภทท่ี 2 การจดัให้มกีารจดัให้มศีนูย์บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูสาธารณะ (USO Net) ประกอบด้วย การจดัให้ 
  มีสถานท่ีบริการ โดยท�าการสร้างอาคารบริการภายในบริเวณโรงเรียน พร้อมจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์  
  อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ เพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเพ่ือ 
  ประโยชน์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนและบริการชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

  

  

อาคารบริการภายในบริเวณโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม จังหวัดขอนแก่น ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส�าหรับงานในโครงการประเภทที่ 2

 3.  ประเภทท่ี 3 การจดัให้มห้ีองบรกิารอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงูสาธารณะ (USO Wrap) ประกอบด้วย การจดัให้มสีถานที่ 
  บริการโดยท�าการปรับปรุงภายในห้องเรียนของโรงเรียน พร้อมจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสิ่งอ�านวย 
  ความสะดวกอืน่ ๆ  เพ่ือให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู และเพ่ือประโยชน์ในการเรยีนการสอนของโรงเรยีนและบรกิาร 
  ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

   

การปรับปรุงห้องภายในโรงเรียนบ้านดอนด่านใน อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ ส�าหรับงานในโครงการประเภทที่ 3
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 ห้องที่ได้ปรับปรุงแล้ว พร้อมจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ ภำยในโรงเรียนบ้ำนบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่ำหิน 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงสำธำรณะ ส�ำหรับงำนในโครงกำรประเภทที่ 3

 4.  ประเภทที่ 4 กำรจัดให้มีบริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงสำธำรณะส�ำหรับโรงเรียน (Last mile to School)  
  ประกอบด้วย กำรจดัให้มชีดุอปุกรณ์กระจำยสญัญำณ (แบบไร้สำยและแบบมสีำย) สญัญำณอนิเทอร์เนต็ควำมเรว็สงู  
  เครือ่งคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์และอืน่ ๆ  เพ่ือให้บรกิำรอนิเทอร์เน็ตควำมเรว็สูง และเพ่ือประโยชน์ในกำรเรยีนกำรสอน 
  ของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เป้ำหมำย

  

กำรจัดให้มีชุดอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ  สัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ในโรงเรียนบ้ำนหนองบง 
ต�ำบลด่ำนใน อ�ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ ส�ำหรับงำนในโครงกำรประเภทที่ 4

 

 5.  ประเภทที ่5 กำรจดัให้มบีรกิำรสญัญำณอนิเทอร์เน็ตควำมเรว็สงูสำธำรณะส�ำหรบัโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพประจ�ำ 
  ต�ำบล (รพ.สต.) (Last mile to Sub-district Health Promoting Hospital) ประกอบด้วย กำรจดัให้มชีดุอปุกรณ์กระจำย 
  สญัญำณ (แบบไร้สำยและแบบสำย) สญัญำณอนิเทอร์เน็ตควำมเรว็สงู และอืน่ ๆ  เพ่ือให้บรกิำรอนิเทอร์เน็ตควำมเรว็สงู 
  แก่แพทย์ พยำบำล ผู้ป่วย ภำยใน รพ.สต. ในพื้นที่เป้ำหมำย และบริกำรชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

  

กำรจัดให้มีบริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงสำธำรณะส�ำหรับ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลหินดำด
ต�ำบลหินดำด อ�ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ ส�ำหรับงำนในโครงกำรประเภทที่ 5
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	 โดยมีจ�ำนวนจุดบริกำรในแต่ละจังหวัดแบ่งตำมประเภทกำรจัดให้มีบริกำร	ดังนี้

จังหวัด ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 รวม

ขอนแก่น 400 4 43 86 - 533

ชัยภูมิ 341 4 35 75 2 457

นครรำชสีมำ 470 2 55 111 1 639

บุรีรัมย์ 455 7 52 76 1 591

สุรินทร์ 430 5 55 54 - 544

2,096 22 240 402 4 2,764

	 ณ	ปัจจุบัน	โครงกำรยังคงด�ำเนินกำรอยู่	และสำมำรถเปิดใช้ได้ในจุดที่ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 2.	งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า	(Construction	and	Electrical	Systems)	

	 บริษัทเล็งเห็นถึงโอกำสและควำมต้องกำรในกำรออกแบบและติดต้ังระบบงำนอื่น	 และเพ่ือให้บริษัท	 สำมำรถเป็น	 
System	 Integrator	 ได้ในหลำกหลำยธุรกิจ	 บริษัทจึงได้เริ่มธุรกิจงำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ำในปี	 2559	 โดยบริษัท 
สำมำรถให้บริกำร	ดังนี้

  1) บริการวางระบบไฟฟ้า

	 	 บริษัทสำมำรถให้บริกำรในกำรวำงระบบไฟฟ้ำให้แก่ศูนย์ดำต้ำเซ็นเตอร์แบบครบวงจรด้วยมำตรฐำนสำกลที่ได้รับ 
	 กำรยอมรับ	 โดยงำนก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำของศูนย์ดำต้ำเซ็นเตอร์	 ประกอบด้วยกำรออกแบบและก่อสร้ำงระบบ 
	 ไฟฟ้ำภำยในห้องต่ำง	 ๆ	 ได้แก่	 ห้องอุปกรณ์แม่ข่ำย	 (Server	 Room)	 ห้องระบบไฟฟ้ำเครื่องกล	 (Mechanical	 and	 
	 Electrical	 Room)	 ห้องปฎิบัติกำร	 (NOC	 Room)	 ห้องเก็บของ	 (Stock	 Room)	 ห้องประชุม	 (Meeting	 Room)	 
	 และ	ห้องระบบไฟฟ้ำหลัก	 (Generator	 Power	 Plant	Room)	นอกจำกน้ี	บริษัทยังเป็นผู้ออกแบบและติดต้ังงำนระบบ 
	 ที่เก่ียวข้องภำยในศูนย์ดำต้ำเซ็นเตอร์	 ได้แก่	 ระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้ำ	 ระบบท�ำควำมเย็นและปรับอำกำศ	 
	 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	 ระบบรักษำควำมปลอดภัย	 เป็นต้น	 บริษัทเชื่อมั่นว่ำประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงระบบไฟฟ้ำ 
	 ภำยในศูนย์ดำต้ำเซ็นเตอร์	 จะช่วยให้บริษัทมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรก่อสร้ำงงำนระบบไฟฟ้ำท่ีมีควำมซับซ้อน	 
	 และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันส�ำหรับกำรวำงระบบโทรคมนำคมได้อย่ำงครบวงจรต่อไป

  2) ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

						 	 ระบบ	 SCADA	 เป็นระบบตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลแบบ	 Real-time	 ท่ีใช้ในกำรตรวจสอบสถำนะตลอดจน 
	 ถึงควบคุมกำรท�ำงำนของระบบควบคุมในอุตสำหกรรมและงำนวิศวกรรมต่ำง	 ๆ	 เช่น	 งำนด้ำนส่ือสำรโทรคมนำคม 
	 สื่อสำร	 กำรประปำ	 กำรบ�ำบัดน�้ำเสีย	 กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน	 เป็นต้น	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งำนรับทรำบเหตุกำรณ์และ 
	 แก้ไขได้ทันท่วงที	 ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน	 โดยมีลักษณะกำรเชื่อมต่อท่ีใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสำรทั้ง 
	 แบบใช้สำยและแบบไร้สำย	 ซึ่งบริษัทมีทีมงำนและพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีประสบกำรณ์และผลิตภัณฑ์ท่ีพร้อมติดตั้ง 
	 และให้บริกำรระบบดังกล่ำว	

ภำพตัวอย่ำงระบบ	SCADA



35รายงานประจ�าปี 2562

	 ธุรกิจการจ�าหน่ายอุปกรณ์และบ�ารุงรักษา	(Supply	and	Maintenance)	
	 	 เพื่อท่ีจะสำมำรถให้บริกำรลูกค้ำแบบครบวงจร	 (Total	 Solution)	 บริษัทจึงมีบริกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ไว้ใช้ทดแทน	 
	 รวมทั้งกำรให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบสื่อสำรโทรคมนำคม	โดยมีรำยละเอียดของบริกำร	เป็นดังนี้	

  1  ธุรกิจจ�ำหน่ำยอุปกรณ์โครงข่ำยระบบสื่อสำรโทรคมนำคม (Supply)

	 	 บริษัทจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคมทุกประเภท	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้ำ 
	 ซื้อเก็บส�ำรองไว้ใช้ทดแทนในกำรซ่อมบ�ำรุงรักษำเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้อยู่เกิดควำมเสียหำยหรือเสื่อมอำยุกำรใช้งำน	 
	 โดยลูกค้ำสำมำรถน�ำไปติดตั้งหรือเปลี่ยนได้เอง	หรือจัดซื้อพร้อมว่ำจ้ำงให้บริษัท	 เป็นผู้ติดตั้งให้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมรู ้
	 ควำมช�ำนำญในกำรติดตั้ง	โดยอุปกรณ์ที่บริษัท	จัดจ�ำหน่ำยจะมีกำรรับประกัน	1-2	ปี	

												 อปุกรณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจสือ่สำรโทรคมนำคมทีบ่รษิทั	จดัจ�ำหน่ำย	ได้แก่	อปุกรณ์ทีใ่ช้ในโครงข่ำยระบบโทรคมนำคม 
	 ทั้งแบบใช้สำย	 (Wired	Network)	 และแบบไร้สำย	 (Wireless	Network)	 โดยบริษัทสำมำรถจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ในระบบ 
	 ต่ำง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 -	 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่	3G,	4G	หรือ	LTE

	 	 	 -	 ระบบสื่อสำรผ่ำน	IP	(Internet	Protocol)	Network	เพื่อรองรับกำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต	

	 	 	 	 หรือ	Internet	of	Things	(IoT)

	 	 	 -	 ระบบสื่อสัญญำณควำมเร็วสูง	(Optical	Network)

	 	 	 -	 ระบบสื่อสัญญำณด้วยคลื่นควำมถี่ไมโครเวฟ	(Microwave	Network)	กรณีระบบสื่อสัญญำณ

	 	 	 	 แบบใช้สำยไม่รองรับหรือไม่คุ้มค่ำในกำรลงทุน	เช่น	ข้ำมเกำะหรือพื้นที่กันดำร

	 	 	 -	 ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลของ	SIM	Card	ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

	 	 	 -	 ระบบสัญญำณนำฬิกำ	(Synchronization)	ให้กับอุปกรณ์โทรคมนำคมเพื่อมิให้ข้อมูล

	 	 	 	 ที่สื่อสำรในระบบเกิดควำมคลำดเคลื่อน

	 	 	 -	 ระบบ	IT	Infrastructure	Servers	and	Storages	ส�ำหรับ	Cloud	Computing

	 	 	 -	 ระบบ	Mobile	Device	Management	(MDM)	เพ่ือบริหำรและจัดกำรเครื่องลูกข่ำย

	 	 	 	 ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภำพ

	 	 	 -	 ระบบ	Software	Defined	Network		(SDN)	เพื่อกำรบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ใน	Data	Center

	 	 	 -	 ระบบเคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสงและอุปกรณ์ประกอบในกำรติดตั้ง

	 	 บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยจำกผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบโทรคมนำคมชั้นน�ำของโลก	ไม่ว่ำจะเป็น	Nokia,	 
	 Huawei,	Coriant,	 Thales	 (ชื่อเดิม	Gemalto),	Oscilloquartz,	 ZTE,	H3C	และ	HP	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนิยมและใช ้
	 อย่ำงแพร่หลำยในประเทศ	ส�ำหรับอุปกรณ์อื่นท่ีบริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย	 เช่น	 สำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง	บริษัท 
	 สำมำรถจัดหำจำกผู้ผลิตชั้นน�ำภำยในประเทศ	เช่น	บริษัท	เอชบีซี	เทเลคอม	จ�ำกัด	บริษัท	สยำมไฟเบอร์	อ๊อพติคส์		จ�ำกัด	 
	 และบริษัท	ไทยไชน่ำ	ไฟเบอร์	ออพติคส์	จ�ำกัด	เป็นต้น



36 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

  2   ธุรกิจให้บริการบ�ารุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Maintenance)

													 	 บริษัทให้ความส�าคัญของธุรกิจบ�ารุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ประจ�า	 
	 	 (Recurring	Income)	มกีารแข่งขนัทีไ่ม่สงูมาก	เน่ืองจากต้องใช้บคุลากร	ทีม่คีวามรูแ้ละความช�านาญ	โดยงานบรกิาร 
	 	 บ�ารุงรักษาระบบโทรคมนาคมที่บริษัทสามารถให้บริการ	ได้แก่	

	 	 	 -	 การบ�ารุงรักษาชุมสายหลักของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

	 	 	 -	 การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ของสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่	

	 	 	 -	 การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง	 (Optical	 Network)	 อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ 
	 	 	 	 ด้วยคลื่นความถ่ีไมโครเวฟ	 (Microwave	 Network)	 	 อุปกรณ์	 IP	 Router/Carrier	 Switches	 และ 
	 	 	 	 อุปกรณ์ระบบสื่อสารผ่าน	 IP	 (Internet	 Protocol)	 Network	 ที่รองรับการส่งผ่านเสียง	 ภาพ	 วีดีโอ 
	 	 	 	 และข้อมูลต่าง	ๆ

	 									 โดยการบ�ารุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมมี	 3	 ลักษณะ	 ได้แก่	 การบ�ารุงรักษาในเชิงป้องกัน	 
	 	 (Preventive	Maintenance)	บ�ารุงรักษาเมื่อเกิดเหตุเสีย	 (Corrective	Maintenance)	และบ�ารุงรักษาแบบปรับปรุง	 
	 	 ปรับเปลี่ยน	หรือโยกย้าย	(Proactive/Adaptive	Maintenance)	

	 									 ในการให้บรกิารบ�ารงุรกัษาโครงข่าย	บรษิทั	ยังมข้ีอตกลงระดับการให้บรกิาร	(Service	Level	Agreement:	SLA)	 
	 	 ซึ่งเป็นข้อตกลงรับประกันคุณภาพการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ	เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
	 	 ตามระดับท่ีตกลงกันไว้	 โดยบริษัทยังมีศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย	Network	Operation	Center	 (NOC)	ซึ่งมีทีมงาน 
	 	 ของบริษัท	คอยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุเสีย	และตรวจติดตามแก้ไขในกรณีที่มีเหตุเสียต่าง	ๆ 	เกิดขึ้น	เพื่อให้เป็นไปตาม	 
	 	 SLA	ที่บริษัทได้ตกลงไว้			
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ขั้นตอนในการให้บริการของบริษัท

ยื่นประมูล / ยื่นข้อเสนอ 
ทางเทคนิค

จัดท�าใบเสนอราคา

จัดท�าสัญญา

จัดท�าแผนด�าเนินโครงการ สั่งซื้ออุปกรณ์ จัดท�าแผนงานบ�ารุงรักษา

สั่งซื้ออุปกรณ์ / ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง ส่งมอบ/ติดตั้งอุปกรณ์

ทดสอบ

ตรวจรับ

ปิดโครงการ

สั่งซื้ออุปกรณ์ (ถ้ามี) /
ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง

วางระบบ ด�าเนินงานตามแผนงานบ�ารุงรักษา

ทดสอบ

ตรวจรับ

จัดท�ารายการ

ต่อเชื่อมระบบ

ปิดโครงการตรวจรับ

ปิดโครงการ

ธุรกิจรับเหมาวางระบบ ธุรกิจจ�าหน่ายอุปกรณ์ ธุรกิจบ�ารุงรักษาโครงข่าย

สอบถามความต้องการจากลูกค้า

	 บริษัทมีขั้นตอนในกำรให้บริกำรในแต่ละธุรกิจแตกต่ำงกันไปตำมแผนภำพข้ำงต้น	 ส่วนใหญ่	 ธุรกิจรับเหมำวำงระบบ 
จะมีระยะเวลำในกำรให้บริกำรประมำณ	 120-540	 วัน	 ธุรกิจจ�ำหน่ำยอุปกรณ์จะมีระยะเวลำในกำรให้บริกำรประมำณ	 
60-180	วัน	และธุรกิจบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยจะมีระยะเวลำในกำรให้บริกำรประมำณ	1-5	ปี
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	การตลาดและการแข่งขัน

	 กลยุทธ์ ในการแข่งขัน
	 	 1)	เป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชั้นน�าระดับโลก	

	 	 บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายของผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นน�าระดับโลก	 ไม่ว่าจะเป็น	 
	 Nokia,	Huawei,	Coriant,	Thales	(ชือ่เดมิ	Gemalto),	Oscilloquartz,	ZTE,	H3C	และ	HP	ซึง่เป็นสินค้าชัน้น�าในระบบส่ือสาร 
	 โทรคมนาคม	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 Nokia,	 Huawei,	 ZTE	 และ	HP	 ซึ่งเป็นผู้น�าในด้าน	 Solution	 ของระบบส่ือสาร 
	 โทรคมนาคม	นอกจากน้ีทางบริษัทยังมีความร่วมมือกับบริษัทท่ีให้บริการด้าน	 IT,	 Software	 รวมท้ัง	 Solution	 ต่างๆ	 
	 ทางด้าน	Internet	of	Things	(IoT),	Big	Data,	Chatbot	เช่น	Siemens,	Oracle,	IBM,	Inspur,	Acer	(Taiwan)	เป็นต้น	 
	 และด้วยความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบริษัท	 กับพันธมิตรทางธุรกิจประกอบกับการสนับสนุนจากพันธมิตรในด้านความ 
	 รู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์	 รวมถึงการให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาในด้านผลิตภัณฑ์ในการเข้าประมูลโครงการ 
	 ต่าง	 ๆ	 ท�าให้บริษัท	 สามารถจ�าหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ังหน่วยงานรัฐและ 
	 เอกชนได้อย่างตรงตามความต้องการและมีคุณภาพ

  2) บุคลากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

	 	 ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจซึ่งต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้	 ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับ 
	 การสื่อสารโทรคมนาคม	ดังนั้นบุคลากรส่วนใหญ่ในบริษัท	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงฝ่ายขาย	ฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น	และ 
	 ฝ่ายบริการและซ่อมบ�ารุงจะต้องเป็นวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในระบบส่ือสัญญาณความเร็วสูงและอุปกรณ์ที ่
	 เก่ียวข้องเพ่ือที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยวิศวกรของบริษัท	 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู	้ 
	 ความช�านาญ	และมีประสบการณ์ในด้านสื่อสารโทรคมนาคมมากว่า	 25	 ปี	 ผ่านการท�างานกับบริษัทโทรคมนาคม 
	 ชั้นน�าทั้งระดับโลกและระดับประเทศ	ท�าให้มีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการติดต้ัง	 จ�าหน่าย	และบ�ารุงรักษา	 
	 ระบบสื่อสารโทรคมนาคมขนาดใหญ่ระดับประเทศหลายโครงการ	 นอกจากน้ี	 บุคลากรของบริษัทยังได้รับการอบรม 
	 จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัท	 เช่น	 หลักสูตร	 Nokia	 	 Architecture	 and	 Evolution	 for	 DWDM	 
	 Technology	 หลักสูตร	Update	 on	DWDM	products	 เป็นต้น	 ส่งผลท�าให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
	 มากขึ้น	และตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนด		

  3) ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

	 	 จากประสบการณ์การท�างานกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นน�าทั้งระดับโลกและระดับประเทศมาอย่างยาวนานของ 
	 กลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	 ท�าให้มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	 เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี	 
	 และสามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการของลกูค้าเพ่ือให้ได้ความพึงพอใจสูงสดุ	และจากการท่ีได้เคยร่วมงานกับเจ้าของ 
	 ผลิตภัณฑ์	 รวมทั้งผู้รับเหมาช่วงจ�านวนมาก	ท�าให้บริษัทสามารถคัดเลือกผลิตภัณฑ์และผู้รับเหมาได้อย่างเหมาะสม 
	 ในแต่ละโครงการ	 	 รวมทั้งสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านต้นทุน	 และระยะเวลา 
	 ในการส่งมอบ	 จึงส่งผลให้บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ	 ภายในระยะเวลา 
	 ที่ลูกค้าก�าหนดในราคาที่แข่งขันได้	บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง	

	 	 ด้วยความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	 ท�าให้บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะเพ่ิมบริการต่าง	 ๆ	 โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ	 
	 ต่อยอดการให้บริการให้แก่ลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น	 โดยในปี	 2559	บริษัทได้เริ่มให้บริการงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า	 
	 ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตมากขึ้น		
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  4) กำรรับประกันผลงำนและกำรบริกำรหลังกำรขำย

	 	 เพื่อให้ลูกค้ำมั่นใจในคุณภำพของสินค้ำและบริกำร	บริษัท	มีนโยบำยในกำรรับประกันสินค้ำและบริกำร		1	ปี	-	5	ปี	 
	 แล้วแต่ข้อก�ำหนดและควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 โดยบริษัทได้จัดตั้งฝ่ำยบริกำรและซ่อมบ�ำรุงซึ่งประกอบด้วยวิศวกร 
	 ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในสินค้ำและบริกำรแต่ละผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทให้บริกำรวำงระบบและกำรจัดจ�ำหน่ำยท�ำให ้
	 บริษัทสำมำรถลดระยะเวลำแก้ไขปัญหำหำกสินค้ำและบริกำรเกิดช�ำรุดบกพร่องให้กลับมำใช้งำนได้อย่ำงมี 
	 ประสิทธิภำพ	 รวมถึงกำรติดตำม	 ดูแล	 และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้กับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง	 	 ท�ำให้ลูกค้ำพอใจบริกำร 
	 และมั่นใจบริกำรในกรณีมีเหตุเสียเกิดขึ้นหรือต้องกำรควำมช่วยเหลือต่ำง	ๆ	อีกด้วย	

	 	 นอกจำกนี้	 ส�ำหรับบริกำรรับจ้ำงบ�ำรุงรักษำซ่อมแซม	แก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ำยโทรคมนำคม	บริษัทยังมีกำร 
	 รับประกันผลงำนตำมข้อก�ำหนดในสัญญำซึ่งระบุข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร	 (Service	 Level	 Agreement:	 SLA)	 
	 ที่เป็นข้อตกลงเพ่ือรับประกันคุณภำพกำรให้บริกำรระหว่ำงบริษัทกับลูกค้ำ	 เพ่ือเพ่ิมควำมมั่นใจแก่ลูกค้ำตำมระดับ 
	 ที่ตกลงกันไว้	

 ช่องทำงในกำรจัดจ�ำหน่ำยและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
	 เน่ืองจำกอุตสำหกรรมโทรคมนำคมเป็นอุตสำหกรรมท่ีจ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนในกำรด�ำเนินธุรกิจสูง	 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
ของบริษัท	 คือ	 ผู ้ให้บริกำรระบบสื่อสำรและโทรคนำคมขนำดใหญ่ท้ังภำครัฐและเอกชน	 โดยบริษัทสำมำรถให้บริกำร 
แก่ลูกค้ำทั้งกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำโดยตรง	และผ่ำนพันธมิตรทำงธุรกิจ

	 	 1)	การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าโดยตรง	(Main	Contractor)

															 บริษัทมีกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่ลูกค้ำโดยตรงผ่ำนฝ่ำยขำยและกำรตลำดของบริษัท	 ซึ่งดูแล 
	 ลูกค้ำองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน	 เช่น	 บริษัท	 กสท	 โทรคมนำคม	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 บริษัท	 ทีโอที	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 
	 กำรไฟฟ้ำนครหลวง	 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	บริษัท	 ไวร์เออ	 แอนด	์ 
	 ไวร์เลส	จ�ำกัด	และกลุ่มทรู	คอร์ปอเรชั่น	เป็นต้น

	 	 2)	การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ	(Subcontractor)

	 	 จำกกำรที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรสื่อสำรโทรคมนำคมมำเป็นเวลำนำน	 ได้ร่วมงำนกับบริษัทในอุตสำหกรรม 
	 ที่เก่ียวข้องจ�ำนวนมำก	 ท�ำให้มีพันธมิตรทำงธุรกิจที่เชื่อมั่นในควำมรู้	 ควำมเชี่ยวชำญของบริษัท	 ว่ำจ้ำงบริษัท	 ให้เป็น 
	 ผู้รับเหมำช่วงงำนระบบหรือบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยและอุปกรณ์ในโครงกำรต่ำง	ๆ	 เช่น	บริษัท	ไวร์เออ	แอนด์	ไวร์เลส	จ�ำกัด	 
	 บริษัท	 แอ็ดวำนซ์	 อินฟอร์เมชั่น	 เทคโนโลยี	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 บริษัท	 สำมำรถ	 คอมมิวนิเคชั่น	 เซอร์วิส	 จ�ำกัด	 
	 บริษัท	ไทยทรำน	สมิชชั่น	อินดัสทรี	จ�ำกัด	บริษัท	ยูไนเต็ด	เทเลคอม	เซลส์	แอนด์	เซอร์วิสเซส	จ�ำกัด	เป็นต้น

	 สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการของบริษัท	แยกตามช่องทางการจ�าหน่าย	ปี	2560-2562

ประเภทการให้บริการ
2560 2561 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรแก่ลูกค้ำโดยตรง 568.42 59.41 674.65 66.43 787.82 65.72

กำรจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์และบรกิำรผ่ำนพันธมติรทำงธุรกิจ 388.43 40.59 340.90 33.57 410.90 34.28

รวม 956.85 100.00 1,015.55 100.00 1,198.72 100.00
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	 นโยบายด้านราคา
	 1)	รับเหมาวางระบบ	(Turnkey	Project)	

	 บริษัทก�ำหนดรำคำโดยอ้ำงอิงต้นทุนรับเหมำโครงกำรเป็นหลัก	 โดยบริษัทจะพิจำรณำจัดหำ	 อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ ์
ท่ีเหมำะสมทั้งทำงด้ำนรำคำและเทคนิค	 	 รวมถึงวำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต  ้
ต้นทุนท่ีต�่ำสุด	 ซึ่งรวมถึงค่ำอุปกรณ์และค่ำบริกำรรับจ้ำงช่วงบวกด้วยอัตรำก�ำไรข้ันต้นท่ีเหมำะสม	 (Cost-Plus	 Pricing)	 
นอกจำกนี้	 ยังก�ำหนดรำคำโดยพิจำรณำโครงกำรที่สำมำรถต่อยอดหรือสั่งซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติมในอนำคต	 เและพิจำรณำ 
ถึงภำวะกำรแข่งขันของโครงกำรนั้น	ๆ	ด้วย

	 2)	บริการหลังการขาย		

	 ส�ำหรับธุรกิจจ�ำหน่ำยอุปกรณ์	 บริษัทจะก�ำหนดรำคำโดยอ้ำงอิงต้นทุนอุปกรณ์	 บวกด้วยอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่เหมำะสม	 
(Cost-Plus	 Pricing)	 รวมถึงพิจำรณำรำคำกลำงของอุปกรณ์ที่ลูกค้ำเคยจัดซื้อมำ	 ก่อนปรับเพ่ิมหรือลดรำคำ	 ตำมปริมำณ 
อุปกรณ์และเงื่อนไขต่ำง	ๆ	เช่น	กำรช�ำระเงิน	ระยะเวลำส่งมอบ	ระยะเวลำรับประกัน	เป็นต้น	

	 ส่วนธุรกิจบ�ำรุงรักษำโครงข่ำย	บริษัทจะก�ำหนดรำคำโดยพิจำรณำถึงรำยละเอียดของกำรบ�ำรุงรักษำ	 ลักษณะโครงข่ำย 
และระบบ	 พ้ืนท่ีในกำรบ�ำรุงรักษำ	 โดยศึกษำถึงควำมเสี่ยงต่ำง	 ๆ	 ในแต่ละพ้ืนที่	 ต้นทุนในกำรให้บริกำรในแต่ละพ้ืนท่ี	 
รวมถึงประสบกำรณ์	ควำมช�ำนำญของบริษัทในพื้นที่นั้น	ๆ	และภำวะกำรแข่งขัน	

ตลาดสื่อสารของประเทศไทย
	 	ตลำดสือ่สำร	(Communication	Market)	เป็นตลำดท่ีมคีวำมส�ำคัญในฐำนะท่ีเป็นแรงขับเคล่ือนตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร	(Information	and	Communication	Market)	อีกทั้งยังเป็นตลำดที่มีบทบำทและกลไกส�ำคัญต่อกำรพัฒนำและ
เตบิโตของภำคเศรษฐกิจและสงัคมของชำต	ิควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยส่ืีอสำรท�ำให้รปูแบบกำรส่ือสำรในปัจจบุนัและอนำคต
ได้มกีำรเปลีย่นจำกในอดตีอย่ำงมนียัส�ำคญั	กำรขบัเคลือ่นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจทัิลตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย
กำรพัฒนำดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม	จะเป็นแผนแม่บทหลกัในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมดจิทิลัของประเทศ	ระยะ	20	ปี	 
(พ.ศ.	2561	–	2580)	ที่ก�ำหนดทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำต	ิและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำต	ิโดยตลำดสือ่สำรสำมำรถจ�ำแนกได้เป็น	2	องค์ประกอบหลกั	ได้แก่

	 1.	ตลำดอุปกรณ์สื่อสำร	(Communication	Equipment	Market)

	 2.	ตลำดบริกำรสื่อสำร	(Communication	Service	Market)

	ประเภท
ปี	2559 ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562F

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1.	ตลำดอุปกรณ์สื่อสำร 246,513 261,360 256,914 263,444

2.	ตลำดบริกำรสื่อสำร 330,816 339,182 357,006 366,229

มูลค่ำตลำดรวม 577,329 600,542 613,920 629,673

                 
	 ที่มำ	:	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง	กิจกำรโทรทัศน์	และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ	(กสทช.)
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เครื่องรับโทรศัพท์

• โทรศัพท์ประจ�ำที่

• โทรศัพท์เคลื่อนที่

โครงสร้างตลาดอุปกรณ์สื่อสาร

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร ตลาดบริการสื่อสาร

โครงสร้างตลาดบริการสื่อสาร

บริการโทรศัพท์ประจ�าที่

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริการอินเทอร์เน็ตประจ�าที่่

บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

บริการสื่อสารข้อมูล

• บริกำรโทรศัพท์ภำยในประเทศ

• บริกำรเสริม

• บริกำรโทรศัพท์ภำยในประเทศ

• บริกำรเสริม

• บริกำรอินเทอร์เน็ต

• บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

• บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ

• บัตรโทรศัพท์

• บริกำรวงจรเช่ำ

• บริกำร Data Center 

• บริกำร Cloud Service

ที่มำ	:	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ	(กสทช.)

อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลัก

อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย

อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย

• Core Network Equipment

• Infrastructure Cabling 

• Serving Gateway

• Mobility Management Entity

• Access Equipment

• Network Cabling 

• PBX, Conventional PBX, IP PBX
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ภาพรวมตลาดสื่อสารของประเทศไทย	(รวมตลาดอินเทอร์เน็ต)
	 จากข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย	ในปี	2561	และประมาณการปี	2562	โดยส�านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสยีง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(“กสทช.”)	พบว่า	มลูค่าตลาดสือ่สารในปี	2561	มมีลูค่าทัง้สิน้	 
613,920	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	ร้อยละ	2.20	และคาดว่าในปี	2562	ยังมีทิศทางที่เป็นบวกมีมูลค่าประมาณ	629,673	 
ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2561	ร้อยละ	2.60

	 การลงทุนในตลาดอุปกรณ์สื่อสารปี	2561	มีมูลค่า	256,914	ล้านบาท	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	41.80	ขณะที่การใช้จ่ายในตลาด
บริการสื่อสารมีมูลค่าประมาณ	357,006	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	58.20	ของมูลค่าตลาดสื่อสาร	โดยแนวโน้มที่เกิดในปี	2562	
คาดว่ายังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	กล่าวคือ	สัดส่วนของตลาดอุปกรณ์สื่อสารต่อตลาดบริการสื่อสาร	เท่ากับ	41.80	:	58.20

	 แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในช่วงชะลอตัว	แต่การลงทุนในอุปกรณ์สื่อสารและการใช้จ่ายในบริการสื่อสารที่จะเกิดขึ้น 
ในปี	2562	คาดว่าจะปรับตัวเป็นบวกในช่วงแคบ	ๆ 	กล่าวคือ	มีมูลค่าการลงทุนประมาณ	263,444	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2561	
ร้อยละ	2.50	และมีการใช้จ่ายในด้านบริการสื่อสารประมาณ	366,229	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2561	ร้อยละ	2.60

	 	 ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	(Communication	Equipment	Market)

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร
ปี	2559 ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562F

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1.	เครื่องรับโทรศัพท์	 111,410 121,962 118,976 123,692

2.	อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลัก	 73,284 75,315 73,780 74,723

3.	อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย	 16,733 17,702 18,468 18,992

4.	อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย	 45,086 46,381 45,690 46,037

มูลค่าตลาดรวม 246,513 261,360 256,914 263,444

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)

 

	 ส�าหรับตลาดอุปกรณ์สื่อสารในปี	 2561	มีมูลค่า	 256,914	ล้านบาท	ลดลงจากปี	 2560	 ร้อยละ	1.70	อย่างไรก็ดีคาดว่า
ตลาดอปุกรณ์สือ่สารจะมอีตัราการเตบิโตในทางบวกในปี	2562	โดยคาดว่าจะมกีารลงทุนประมาณ	263,444	ล้านบาท	เพ่ิมจาก
ปี	2561	ร้อยละ	2.50	ปัจจัยบวกมาจากการลงทุนโครงการภาครัฐ	อาทิ	 โครงการระบบสายเคเบิลใต้น�้า	 เกาะสมุย	 เกาะพะงัน	 
เกาะเต่า	และการลงทุนของเอกชน	โดยทีต่ลาดอปุกรณ์สือ่สารประกอบด้วย	(1)	ตลาดเครือ่งรบัโทรศพัท์	(Telephone	Handset)	(2)	
ตลาดอปุกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลกั	(Telco	Network	Equipment)	(3)	ตลาดอปุกรณ์สือ่สารใช้สาย	(Wireline	Equipment)	 
และ	(4)	ตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย	(Wireless	Equipment)	

	 	 มูลค่าตลาดเครื่องรับโทรศัพท์

	 	 ในปี	2561	ตลาดเครื่องรับโทรศัพท์มีมูลค่า	118,976	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2560	ร้อยละ	2.40	โดยคาดว่าในปี	2562	 
	 จะปรับตัวเป็นบวกเพิ่มขึ้นจากปี	2561	ร้อยละ	4.00	มีมูลค่าโดยรวม	123,692	ล้านบาท	โดยตลาดเครื่องรับโทรศัพท์แบ่ง 
	 ออกเป็น	2	ประเภท	คือ	(1)	ตลาดโทรศัพท์ประจ�าที่	และ	(2)	ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่

	 	 โทรศัพท์ประจ�าที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ตั้งอยู่กับที่	กรณีที่สื่อสารด้วยสัญญาณอนาล็อก	จัดอยู่ในกลุ่ม	Conventional	 
	 Handset	และหากสื่อสารด้วยสัญญาณดิจิทัลจัดอยู่ในกลุ่ม	IP	Phone	

	 	 โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย	ปัจจุบันสื่อสารด้วยสัญญาณดิจิทัลท้ังหมด	แบ่งได้เป็น	 2	 แบบ	คือ 
	 ฟีเจอร์โฟน	 (Feature	 Phone)	 ซึ่งเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เน้นการใช้งานง่าย	 ผู้ใช้ไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 
	 เพิ่มเติมได้เอง	ส่วนสมาร์ทโฟน	(Smart	Phone)	เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถรองรับระบบปฎิบัติการต่าง	ๆ	ได้มากกว่า	 
	 Feature	Phone	และผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติมได้
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	 เมื่อพิจำรณำมูลค่ำท่ีเกิดข้ึนในตลำดย่อย	พบว่ำตลำดโทรศัพท์ประจ�ำท่ีท่ีสิ่อสำรด้วยสัญญำณอนำล็อก	 (Conventional	
Handset)	 และตลำดเคร่ืองโทรสำร	 (Fax)	มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2560	 เนื่องจำกผู้บริโภคนิยมใช้เทคโนโลยี 
สื่อสำรแบบดิจิทัลมำกข้ึน	 ส่งผลให้ตลำด	 IP	 Phone	มีมูลค่ำประมำณ	1,151	 ล้ำนบำท	และคำดว่ำจะเพ่ิมข้ึนเป็น	 1,185	 
ล้ำนบำท	ในปี	2562

	 ควำมต้องกำรใช้โทรศัพท์ประจ�ำที่แบบอนำล็อกและโทรสำรท่ีลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	 	 แต่ยังมีควำมต้องกำรในตลำด 
เพื่อทดแทนเครื่องเดิม	ส่งผลให้ตลำดโทรศัพท์ประจ�ำที่ในปี	2561	มีมูลค่ำ	85	ล้ำนบำท	และลดลงเหลือ	82	ล้ำนบำท	ในปี	2562	
ขณะที่โทรสำรในปี	2561	มีมูลค่ำ	26	ล้ำนบำท	และลดลงเหลือเพียง	21	ล้ำนบำทในปี	2562

	 กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องกำรสื่อสำรได้ทุกที่	 ทุกเวลำ	ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ม ี
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 แม้ว่ำตลำดโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยในปี	 2561	 เน่ืองจำกเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัว	
ท�ำให้มมีลูค่ำ	117,714	ล้ำนบำท	แต่มลูค่ำของตลำดนีค้ำดว่ำจะปรบัตวัเป็นบวกในปี	2562	และมมีลูค่ำประมำณ	122,404	ล้ำน
บำท	หรือเพิ่มขึ้นจำกปี	2561	ร้อยละ	4.00

	 กำรใช้กลยุทธ์ทำงกำลตลำดเพ่ือกระตุ้นผู้บริโภคให้สั่งซื้อสินค้ำหรือท�ำธุรกรรมผ่ำนแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
ส่งผลให้ตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ	 Feature	 Phone	มีควำมต้องกำรลดลงอย่ำงต่อเน่ืองมีมูลค่ำประมำณ	291	ล้ำนบำท	 
และคำดว่ำในปี	2562	จะลดลงอีกร้อยละ	10.00

	 แม้ว่ำในปัจจบุนัโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบ	Smart	Phone	จะเป็นท่ีนยิม	แต่ด้วยสภำพเศรษฐกิจทีช่ะลอตวัท�ำให้ตลำดโทรศพัท์
เคลือ่นทีแ่บบ	Smartphone	ในปี	2561	มมีลูค่ำ	117,423	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	ร้อยละ	2.50	แต่คำดว่ำจะปรบัตัวเป็นบวก
ในปี	2562	มีมูลค่ำ	122,142	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.00

มูลค่าตลาดอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลัก

	 อุปกรณ์โครงข่ำยโทรคมนำคมหลัก	เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรให้บริกำรสื่อสำร	สำมำรถจ�ำแนกออกเป็น	2	กลุ่มหลัก	ดังนี้	

  (1) Core Network Equipment	เป็นอปุกรณ์โครงข่ำยหลักท่ีติดต้ังก่อนถงึส่วนปลำยทำงท่ีเชือ่มต่อเข้ำถึงบ้ำนผูใ้ช้	เช่น	 
	 	 	 MPLS	(Multi-Protocol	Label	Switching),	OLT	(Optical	Line	Terminal)	เป็นต้น

  (2) Infrastructure Cabling	เป็นสำยเคเบิลที่ติดตั้งบริเวณโครงข่ำยหลักถึงบริเวณ	Distribution	Layer

	 	แม้ว่ำเศรษฐกิจโดยรวมยงัอยู่ในช่วงชะลอตวัและกำรลงทนุของภำคเอกชนในตลำดสือ่สำรทีด่�ำเนนิกำรไว้แล้วตัง้แต่ได้รบั
ใบอนุญำตในปีก่อน	แต่กำรลงทุนของภำครัฐที่ต้องกำรส่งเสริมให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงกำรสื่อสำร	 เช่น	 โครงกำร 
เน็ตชำยขอบ	 โครงกำรเน็ตประชำรัฐ	และกำรส่งเสริมให้สังคมไทยเข้ำสู่สังคมดิจิทัลมำกขึ้น	 	 ท�ำให้ภำพกำรลงทุนของตลำด 
อุปกรณ์โครงข่ำยโทรคมนำคมหลักในปี	 2561	หดตัวเล็กน้อย	 โดยในภำพรวมมีมูลค่ำ	 73,780	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	 2560	 
ร้อยละ	2.00	และคำดว่ำจะปรับตัวเป็นบวกเล็กน้อยในปี	2562	มีมูลค่ำกำรลงทุนประมำณ	74,723	ล้ำนบำท	

	 จำกกำรศกึษำพบว่ำ	ในปี	2561	กำรลงทนุทีเ่กดิขึน้ในกลุม่	Core	Network	Equipment	มีมลูค่ำประมำณ	46,792	ล้ำนบำท	
ลดลงจำกปี	2560	ร้อยละ	1.90	ขณะที่กำรลงทุนในกลุ่ม	Infrastructure	Cabling	มีมูลค่ำ	26,988	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	
ร้อยละ	2.30	โดยคำดว่ำในปี	2562	กำรลงทุนในตลำด	Core	Network	Equipment	จะปรบัตวัเป็นบวก	มมีลูค่ำ	47,768	ล้ำนบำท	
เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	ร้อยละ	2.10	ส่วนกำรลงทุนในตลำด	Infrastructure	Cabling	จะใกล้เคียงกับในปี	2561	ที่มีมูลค่ำประมำณ	
26,955	ล้ำนบำท

	 ทั้งนี้กำรลงทุนในกลุ่ม	Infrastructure	Cabling	ยังแบ่งออกเป็น	3	ตลำดย่อย	ได้แก่	(1)	ท่อร้อยสำย	(2)	สำยเคเบิลใต้น�้ำ	 
และ	 (3)	 กำรลงทุนทั่วไป	 	พบว่ำในปี	 2561	กำรลงทุนในท่อร้อยสำย	มีมูลค่ำ	 2,476	ล้ำนบำท	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 9.17	 
กำรลงทุนในสำยเคเบิลใต้น�้ำ	มีมูลค่ำ	 7,753	ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	28.73	และกำรลงทุนท่ัวไป	มีมูลค่ำ	 16,759	ล้ำนบำท	 
คิดเป็นร้อยละ	62.10	ของกำรลงทุนในกลุ่ม	 Infrastructure	Cabling	ทั้งหมด	 โดยคำดว่ำในปี	 2562	กำรลงทุนในท่อร้อยสำย
และสำยเคเบิลใต้น�้ำยังมีทิศทำงที่เป็นบวก	มีมูลค่ำประมำณ	2,709	ล้ำนบำท	และ	 8,155	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	 ซึ่งเพ่ิมขึ้น 
จำกปี	2561	ร้อยละ	9.40	และร้อยละ	5.20		ขณะที่กำรลงทุนทั่วไปในปี	2562	มีมูลค่ำลดลงประมำณร้อยละ	4.00	หรือมีมูลค่ำ
ประมำณ	16,091	ล้ำนบำท



44 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย

	 อุปกรณ์สื่อสำรใช้สำย	เป็นอุปกรณ์ปลำยทำงที่เชื่อมต่อสัญญำณจำกโครงข่ำยหลักจนถึงบ้ำนผู้ใช้	อุปกรณ์ที่ติดตั้งในส่วน
นี้จ�ำแนกได้	ดังนี้

	 (1)	 อุปกรณ์เชื่อมต่อปลำยทำงใช้สำย		(Access	Equipment)	เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจำกโครงข่ำยหลักจนถึงบ้ำนผู้ใช้

	 (2)	 สำยเคเบลิท่ีเชือ่มต่อไปถึงบ้ำนผูใ้ช้	(Network	Cabling)	เช่น	สำยทองแดง	(Copper	Wire)	สำยใยแก้วน�ำแสง	(FTTH)

	 (3)	 อุปกรณ์ชุมสำยและตู้สำขำ	ได้แก่	ตู้โทรศัพท์สำขำแบบอนำล็อก	(Switching	PBX)	ตู้โทรศัพท์สำขำแบบดิจิทัล

	 	 (IP	PBX,	IPBX)

	 นโยบำยของภำครัฐท่ีต้องกำรส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมดิจิทัล	ท�ำให้กำรลงทุนในอุปกรณ์สื่อสำรใช้สำยยังเติบโต 
อย่ำงต่อเนือ่ง	แม้เศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงชะลอตวั	โดยในปี	2561	มมีลูค่ำกำรลงทนุประมำณ	18,468	ล้ำนบำท	เพ่ิมขึน้จำกปี	2560	
ร้อยละ	4.30	และคำดว่ำในปี	2562	จะมีมูลค่ำประมำณ	18,992	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.80	โดยตลำดอุปกรณ์สื่อสำร 
ใช้สำย	ประกอบด้วย	(1)	ตลำด	Access	Equipment	(2)	ตลำด	Network	Cabling	และ	(3)	ตลำดอุปกรณ์	PBX	

	 ผลกำรศึกษำพบว่ำ	กำรลงทุนในตลำด	 	Access	Equipment	และตลำด	Network	Cabling	มีทิศทำงที่เป็นบวก	ขณะที่ 
กำรลงทุนในตลำด	PBX	ที่เป็นแบบ	Conventional	PBX	มีมูลค่ำลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	เนื่องจำกอุปกรณ์ปัจจุบันจะรองรับระบบ
ดิจิทัล	ท�ำให้ตลำด	IP	PBX	มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น

	 กำรลงทุนในตลำด	Access	Equipment	ในปี	2561	มีมูลค่ำประมำณ	9,530	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	ร้อยละ	9.10	
โดยคำดว่ำในปี	2562	จะมีมูลค่ำประมำณ	9,998	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	ร้อยละ	4.90

	 กำรลงทุนในตลำด	Network	Cabling	 ในปี	 2561	มีมูลค่ำประมำณ	6,959	ล้ำนบำท	 เพ่ิมข้ึนจำกปี	 2560	 ร้อยละ	3.60	 
โดยคำดว่ำในปี	2562	จะมีมูลค่ำประมำณ	7,144	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	ร้อยละ	2.70

	 ส่วนกำรลงทุนในตลำด	PBX	มีมูลค่ำ	1,979	ล้ำนบำท	แบ่งเป็นกำรลงทุนในอุปกรณ์แบบ	Conventional	PBX	ประมำณ	
382	ล้ำนบำท	และอุปกรณ์	 IP	 PBX	ประมำณ	1,597	ล้ำนบำท	 โดยคำดว่ำกำรลงทุนในอุปกรณ์แบบ	Conventional	 PBX	 
ในปี	2562	จะลดลงเหลือเพียง	202	ล้ำนบำท	ขณะที่กำรลงทุนในอุปกรณ์แบบ	IP	PBX	จะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นเป็น	1,648	ล้ำนบำท

มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย	

	 อุปกรณ์สื่อสำรไร้สำย	เป็นอุปกรณ์สื่อสัญญำณและเชื่อมต่อกำรสื่อสำรไร้สำย	อำทิ	Serving	Gateway	(SGW),	Mobility	
Management	Entity	(MME),	Packet	Data	Network	Gateway	(PDNG)	เป็นต้น

	 ในปี	2561	กำรลงทุนในตลำดอุปกรณ์ไร้สำยมีมูลค่ำ	45,690	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	ร้อยละ	1.50	โดยคำดว่ำมูลค่ำ
กำรลงทุนในปี	2562	จะปรับตัวเป็นบวกเล็กน้อยมีมูลค่ำ	46,037	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	ร้อยละ	0.80

ตลาดบริการสื่อสาร	(Communication	Service	Market)

ตลาดบริการสื่อสาร
ปี	2559 ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562F

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1.	บริกำรโทรศัพท์ประจ�ำที่ 12,006 10,829 9,516 8,458

2.	บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่	 241,564 246,102 251,241 257,522

3.	บริกำรอินเทอร์เน็ต	 55,740 61,106 75,391 79,160

4.	บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ	 6,960 5,995 5,413 4,871

5.	บริกำรสื่อสำรข้อมูล 14,546 15,150 15,445 16,218

มูลค่ำตลำดรวม 330,816 339,182 357,006 366,229
 

ที่มำ	:	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง	กิจกำรโทรทัศน์	และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ	(กสทช.)



45รายงานประจ�าปี 2562

	 ตลำดบริกำรสื่อสำรเป็นตลำดที่เป็นสัดส่วนหลักของตลำดสื่อสำร	 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 56.50	และร้อยละ	 58.20	
ของตลำดสื่อสำรในปี	 2560-2561	 ตำมล�ำดับ	 โดยตลำดบริกำรสื่อสำรในปี	 2561	 มีมูลค่ำ	 357,006	 ล้ำนบำท	 ปี	 2562	 
คำดว่ำจะมีมูลค่ำ	 366,229	ล้ำนบำท	 เพ่ิมจำกปี	 2561	 ร้อยละ	 2.58	 เน่ืองจำกสภำวะกำรแข่งขันท่ีรุนแรงท�ำให้ค่ำบริกำรไม่ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น	โดยที่ตลำดบริกำรสื่อสำรสำมำรถจ�ำแนกออกเป็น	(1)	ตลำดบริกำรโทรศัพท์ประจ�ำที่	 (Fixed	Line	Telephone	
Service)	(2)	ตลำดบรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	(Mobile	Telephone	Service)	(3)	ตลำดบรกิำรอนิเทอร์เน็ตประจ�ำที	่(Internet	Service)	 
(4)	ตลำดบรกิำรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศ	(International	Calling	Service)	(5)	ตลำดบรกิำรสือ่สำรข้อมลู	(Data	Communication	
Service)

มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่

	 เน่ืองจำกพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีหันมำนิยมสื่อสำรด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแทนโทรศัพท์ประจ�ำท่ี	 รวมถึงใช้บริกำรสื่อสำร 
ทำงเสียงผ่ำนช่องทำงเลือก	(Over	the	Top	หรือ	OTT)	ท�ำให้ตลำดบริกำรโทรศัพท์ประจ�ำที่หดตัวอย่ำงต่อเนื่อง	โดยในปี	2561	
มีมูลค่ำประมำณ	9,516	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	 2560	 ร้อยละ	 12.10	และคำดว่ำในปี	 2562	ตลำดบริกำรโทรศัพท์ประจ�ำท่ี 
จะมีมูลค่ำประมำณ	8,458	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2561	ร้อยละ	11.10

มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

	 จำกกำรส�ำรวจพบว่ำถึงแม้ผู้ให้บริกำรจะใช้กลยุทธ์ส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 รวมถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจเพ่ือให้ 
ผู้ใช้บริกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรใช้บริกำรแบบเติมเงินเป็นแบบรำยเดือนเพ่ือเพิ่มรำยได้เฉลี่ยต่อเลขหมำย	 (APRU)	แต่ตลำด
บรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ด้เข้ำสูภ่ำวะอิม่ตัว	ส่งผลให้มลูค่ำโดยรวมของตลำดบรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีเติบโตในกรอบท่ีจ�ำกัด	โดย 
ในปี	 2561	 มีมูลค่ำประมำณ	 251,241	 ล้ำนบำท	 เพ่ิมข้ึนจำกปี	 2560	 ร้อยละ	 2.10	 มูลค่ำตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ที่จะเกิดขึ้นในปี	2562	คำดว่ำจะมีอัตรำเติบโตเพียงร้อยละ	2.50	มีมูลค่ำประมำณ	257,522	ล้ำนบำท

	 มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นในตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสำมำรถจ�ำแนกออกเป็น	 2	ตลำดย่อย	 ได้แก่	 (1)	มูลค่ำท่ีเกิดจำกบริกำร
เสียง	(Mobile	Voice	Service)	และ	(2)	มูลค่ำที่เกิดจำกบริกำรที่ไม่ใช่เสียง	(Mobile	Non-voice	Service)	ซึ่งประกอบด้วย	SMS	
MMS	และบริกำรอินเทอร์เน็ตผ่ำนโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี	 ผลกำรศึกษำพบว่ำ	ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมส่ือสำรและใช้บริกำร 
ต่ำง	ๆ	ผ่ำนบริกำรที่ไม่ใช่เสียงเพิ่มขึ้น	ขณะที่กำรสื่อสำรทำงเสียงมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	โดยในปี	2561	มูลค่ำที่เกิดขึ้น
จำกกำรบริกำรทำงเสียงมีค่ำ	69,276	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	 2560	 ร้อยละ	4.00	และคำดว่ำจะลดลงเหลือ	60,963	ล้ำนบำท 
ในปี	2562	ส่วนบริกำรที่ไม่ใช่เสียงได้สร้ำงรำยได้ให้กับผู้ให้บริกำรในปี	2561	มีมูลค่ำ	181,965	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	
ร้อยละ	9.90	และเพิ่มขึ้นเป็น	196,559	ล้ำนบำทในปี	2562

มูลค่าตลาดบริการอินเทอร์เน็ตประจ�าที่

	 ในปี	 2561	ตลำดบริกำรอินเทอร์เน็ตประจ�ำที่มีมูลค่ำประมำณ	75,391	ล้ำนบำท	 เพ่ิมขึ้นจำกปี	 2560	 ร้อยละ	 23.40	 
อัตรำที่เพ่ิมสูงขึ้นเป็นผลมำจำกผลประกอบกำรของผู้ให้บริกำรบำงรำย	แม้ว่ำสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงชะลอตัว	
แต่คำดว่ำตลำดบรกิำรอนิเทอร์เน็ตประจ�ำท่ียังเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง	โดยคำดว่ำในปี	2562	จะมมีลูค่ำประมำณ	79,160	ล้ำนบำท	
เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	ร้อยละ	5.00	กำรเติบโตของตลำดบริกำรอินเทอร์เน็ตประจ�ำที่คำดว่ำเป็นผลจำกมำตรกำรของรัฐที่ต้องกำร
สนับสนุนให้มีกำรใช้อินเทอร์เน็ตในพ้ืนท่ีห่ำงไกล	 เช่น	 โครงกำรเน็ตประชำรัฐ	 โครงกำรเน็ตชำยขอบ	แต่เน่ืองจำกกำรแข่งขัน 
ที่เป็นไปอย่ำงรุนแรง	ส่งผลให้มูลค่ำตลำดไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด

มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

	 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสือ่สำรท�ำให้กำรตดิต่อผ่ำนช่องทำงทำงเลอืก	หรอื	OTT	มคีณุภำพด	ีมคีวำมชดัเจนแต่มค่ีำใช้จ่ำยท่ีต�ำ่
กว่ำกำรสื่อสำรผ่ำนโครงข่ำยโทรศัพท์แบบต่อตรง	(International	Direct	Dialing	หรือ	IDD)	ส่งผลให้มูลค่ำตลำดบริกำรโทรศัพท์
ระหว่ำงประเทศทีผ่่ำนโครงข่ำยโทรศพัท์แบบต่อตรงลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง	โดยในปี	2561	มมีลูค่ำประมำณ	5,413	ล้ำนบำท	ลดลง
จำกปี	2560	ร้อยละ	9.70	และคำดว่ำจะลดลงอีกร้อยละ	10	ในปี	2562	ท�ำให้ตลำดบริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศโดยรวมมี
มูลค่ำประมำณ	4,871	ล้ำนบำท
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	 มูลค่าท่ีเกิดขึ้นในตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่สามารถจ�าแนกออกเป็น	 3	ตลาดย่อย	 ได้แก่	 (1)	 ตลาดบริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศท่ีผ่านโครงข่ายโทรศัพท์แบบต่อตรง	 (IDD)	 (2)	 ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านโครงข่าย
อนิเทอร์เน็ต	(VoIP)	(3)	ตลาดการให้บรกิารบตัรโทรศพัท์ระหว่างประเทศและรายได้ท่ีเกิดจากการโรมมิง่	(International	Roaming)	
พบว่าทกุตลาดมมีลูค่าลดลงอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะตลาดการให้บรกิารบตัรโทรศพัท์ระหว่างประเทศท่ีมลูค่าตลาดลดลงเหลอื
เพียง	17	ล้านบาทในปี	2561		

มูลค่าตลาดบริการสื่อสารข้อมูล

	 การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารท�าให้รูปแบบและวิธีการเก็บข้อมูลขององค์กรเปลี่ยนไปจากอดีต	จากเดิม
ที่มีการเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งไว้ภายในองค์กรน้ัน	 ๆ	ปัจจุบันผู้ใช้บริการโดยเฉพาะหน่วยงานภาค
เอกชนได้หันไปใช้บริการเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูลที่บริหารจัดการโดยผู้ให้บริการมากขึ้น	รวมใช้บริการอื่น	ๆ	เช่น	Cloud	Service	
ท�าให้ตลาดบริการสื่อสารข้อมูลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	ในปี	2561	ตลาดนี้มีมูลค่าประมาณ	15,445	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	
2561	ร้อยละ	1.90	และคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น	16,218	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นจากปี	2561	ร้อยละ	5.00
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รายละเอียดมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยปี 2559 – 2561 และประมาณการปี 2562

ประเภทตลาด
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราเติบโต (%)

2559 2560 2561 2562f 59-60 60-61 61-62f

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร 246,513 261,360 256,914 263,444 6.00 -1.70 2.50

 เครื่องรับโทรศัพท์ 111,410 121,962 118,976 123,692 9.50 -2.40 4.00

 โทรศัพท์ประจ�าที่ 1,151 1,227 1,262 1,288 6.60 2.80 2.10

   Conventional Handset 70 89 85 82 27.10 -4.50 -3.50

   IP Phone 1,020 1,095 1,151 1,185 7.40 5.10 3.00

   Fax 61 43 26 21 -29.50 -40.00 -18.60

 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 110,259 120,735 117,714 122,404 9.50 -2.50 4.00

   Feature Phone 256 306 291 262 19.50 -4.90 -10.00

   Smartphone 110,003 120,429 117,423 122,142 9.50 -2.50 4.00

 อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลัก 73,284 75,315 73,780 74,723 2.80 -2.00 1.30

  Core Network Equipment 47,048 47,699 46,792 47,768 1.40 -1.90 2.10

  Infrastructure Cabling 26,236 27,616 26,988 26,955 5.30 -2.30 -0.10

  ท่อร้อยสาย - 2,271 2,476 2,709 - 9.00 9.40

  สายเคเบิลใต้น�้า - 6,715 7,753 8,155 - 15.50 5.20

  การลงทุนทั่วไป - 18,630 16,759 16,091 - -10.00 -4.00

 อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย 16,733 17,702 18,468 18,992 5.80 4.30 2.80

  Access Equipment 7,635 8,735 9,530 9,998 14.40 9.10 4.90

  Network Cabling 6,460 6,718 6,959 7,144 4.00 3.60 2.70

  PBX 2,638 2,249 1,979 1,850 -14.70 -12.00 -6.50

    Conventional PBX 1,150 703 382 202 -38.90 -45.70 -47.10

    IP PBX 1,488 1,546 1,597 1,648 3.90 3.30 3.20

  อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 45,086 46,381 45,690 46,037 2.90 -1.50 0.80

ตลาดบริการสื่อสาร 330,816 339,182 357,006 366,229 2.50 5.30 2.60

  บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ 12,006 10,829 9,516 8,458 -9.80 -12.10 -11.10

  บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 241,564 246,102 251,241 257,522 1.90 2.10 2.50

    Mobile Voice 95,897 80,553 69,276 60,963 -16.00 -14.00 -12.00

    Mobile Non-voice 145,667 165,549 181,965 196,559 13.60 9.90 8.00

  บริการอินเทอร์เน็ตประจ�าที่ 55,740 61,106 75,391 79,160 9.60 23.40 5.00

  บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 6,960 5,995 5,413 4,871 -13.90 -9.70 -10.00

    IDD/ VoIP 6,763 2,217 1,737 1,353 -67.20 -21.70 -22.10

    International Roaming - 3,753 3,659 3,513 - -2.50 -4.00

    Calling Card 197 25 17 5 -87.30 -32.00 -70.60

  บริการสื่อสารข้อมูล 14,546 15,150 15,445 16,218 4.20 1.90 5.00

มูลค่าตลาดสื่อสารรวม 577,329 600,542 613,920 629,673 4.00 2.20 2.60

 ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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	 ภาวะการแข่งขัน

	 	 เน่ืองจำกธุรกิจให้บริกำรวำงระบบสื่อสำรโทรคมนำคมเป็นธุรกิจท่ีมีอัตรำกำรเติบโตสูงซึ่งเป็นผลมำจำกนโยบำยกำร 
	 ลงทุนจำกทั้งภำครัฐและเอกชนเพื่อที่จะสำมำรถให้บริกำรและรองรับควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 
	 จึงมีผู้ประกอบกำรให้บริกำรค่อนข้ำงมำก	โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มผู้ให้บริกำรออกได้เป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้

   1. บริษัทขนำดใหญ่	-	ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์และเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตสินค้ำ 
	 	 จำกต่ำงประเทศ	สำมำรถจัดหำอุปกรณ์ได้ครบวงจร	และมีฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง	สำมำรถเข้ำร่วมประมูลงำน 
	 	 โครงกำรขนำดใหญ่ได้	เช่น	บริษัท	สำมำรถคอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	ล็อกซเล่ย์	ไวร์เลส	จ�ำกัด	(มหำชน)		 
	 	 บริษัท	 แอ็ดวำนซ์	 อินฟอร์เมชั่น	 เทคโนโลยี	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 บริษัท	 ฟอร์ท	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 
	 	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ำกัด	(มหำชน)	เป็นต้น

   2. บริษัทขนำดกลำง	 -	 เป็นบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน	 500	ล้ำนบำทและเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตสินค้ำ 
	 	 จำกต่ำงประเทศเช่นเดยีวกับบรษิทัขนำดใหญ่	แต่มข้ีอจ�ำกัดทำงด้ำนกำรเงนิและผลงำนในอดตี	(Track	Record)	ท�ำให้ 
	 	 มข้ีอจ�ำกัดในกำรเข้ำร่วมประมลูงำนขนำดใหญ่	ซึง่บรษิทัอยู่ในกลุม่นี	้และยังมบีรษิทัอืน่อกี	เช่น	บรษิทั	สกำย	ไอซทีี	จ�ำกัด	 
	 	 (มหำชน)	บริษัท	เทิร์นคีย์	คอมมูนิเคชั่น	เซอร์วิส	จ�ำกัด	และบริษัท	ไทยทรำนสมิชชั่น	อินดัสทรี	จ�ำกัด	เป็นต้น	

   3. บริษัทขนำดเล็ก -	 เป็นบริษัทท่ีไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ	 รวมทั้ง 
	 	 มีเงินทุนหมุนเวียนไม่มำกนัก	 ไม่สำมำรถรับงำนจำกลูกค้ำและ/หรือบริษัทขนำดใหญ่โดยตรง	ส่วนใหญ่จะรับงำน 
	 	 จำกบริษัทขนำดกลำง

	 ถงึแมบ้รษิัทจะเปน็บริษัทขนำดกลำงทีม่ีข้อจ�ำกดัด้ำนกำรเงนิและด้ำนผลงำนในอดตี	(Track	Record)	อย่ำงไรกต็ำม	 
จำกกำรที่ผู้บริหำรของบริษัทเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจโทรคมนำคมมำกว่ำ	 25	ปี	มีควำมสัมพันธ์อันดีกับทั้งเจ้ำของ 
ผลิตภัณฑ์	ผู้จัดจ�ำหน่ำย	และลูกค้ำ	 รวมท้ังพันธมิตรท่ีเป็นบริษัทขนำดใหญ่	ท�ำให้บริษัทสำมำรถรับงำนโครงกำรต่ำง	 ๆ	 
จำกลูกค้ำโดยตรง	 บริษัทสำมำรถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 หรือเข้ำร่วมค้ำ 
กับพันธมิตร	 หรือรับงำนต่อจำกบริษัทขนำดใหญ่ได้	 ทั้งนี้หลังจำกบริษัทได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด	 และเข้ำ 
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	 MAI	 เมื่อวันที่	 15	 กันยำยน	 2560	 ท�ำให้บริษัทสำมำรถระดมเงินทุนจำกตลำด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพ่ิมสภำพคล่องรวมถึงอ�ำนำจต่อรองต่ำง	ๆ	ท�ำให้สำมำรถลดภำระค่ำใช้จ่ำย	และเงื่อนไข 
จำกกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน	 ได้รับกำรสนับสนุนที่ดีมำกย่ิงข้ึนจำกคู่ค้ำพันธมิตรทั้งที่มีอยู่เดิม 
และเพ่ิมใหม่	 รวมท้ังได้สร้ำงโอกำส	 มีควำมน่ำเชื่อถือและได้รับกำรยอมรับในกำรติดต่อกับกลุ่มลูกค้ำรำยใหม่	 หรือ 
พันธมิตรคู่ค้ำใหม่จำกต่ำงประเทศ	 ซึ่งปัจจัยต่ำงๆ	 ท้ังหลำยเหล่ำน้ีเป็นแรงผลักดันในกำรสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขัน 
ในโครงกำรที่จะเกิดขึ้นในอนำคต	รวมถึงเพิ่มกำรเข้ำมีส่วนร่วมกับโครงกำรที่มีมูลค่ำโครงกำรที่สูงมำกขึ้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

	 การจัดซื้ออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
	 	 บริษัทมีกำรจัดหำอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์จำกพันธมิตรทำงกำรค้ำทั้งในและต่ำงประเทศเมื่อได้รับค�ำสั่งซื้อหรือ 
	 ท�ำสัญญำจำกลูกค้ำ	 	 โดยไม่มีนโยบำยในกำรส่ังซื้อสินค้ำล่วงหน้ำ	 เน่ืองจำกอุปกรณ์ในโครงกำรท่ีบริษัทให้บริกำร 
	 จะถูกก�ำหนดลักษณะและคุณสมบัติจำกลูกค้ำและเป็นอุปกรณ์ท่ีสำมำรถใช้ได้เฉพำะโครงกำรเท่ำน้ัน	 ปัจจุบัน	บริษัท	 
	 มีพันธมิตรทำงกำรค้ำท่ีผ่ำนกำรข้ึนทะเบียนรำยชื่อผู้ขำยอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์กับบริษัท	 (Approved	 Vendor	 List)	 
	 ทั้งหมด	93	รำย		โดยพิจำรณำจำก	คุณภำพ	ระยะเวลำกำรส่งมอบ	รำคำ	เครดิตเทอม	ศักยภำพในกำรผลิต	และมำตรฐำน 
	 ที่ได้รับกำรยอมรับ	โดยสำมำรถแบ่งกำรจัดซื้อของบริษัทได้เป็น	3	ประเภทตำมลักษณะของอุปกรณ์	ดังนี้
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    1. อุปกรณ์หลักในโครงข่ายและระบบสื่อสาร

	 	 	 ในกำรให้บริกำรวำงระบบโครงข่ำยส่ือสำรแบบเบ็ดเสร็จ	 (Turnkey	Project)	 	 ให้บริกำรก่อสร้ำงและวำงระบบ 
	 	 ไฟฟ้ำ	(Construction	and	Electrical	Systems)		กำรจ�ำหน่ำยอปุกรณ์	(Supply)	และกำรให้บรกิำรบ�ำรงุรกัษำโครงข่ำย 
	 	 ระบบสื่อสำร	 (Maintenance)	 บริษัทจะต้องจัดซื้ออุปกรณ์หลักซึ่งเป็นไปตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำ 
	 	 หรือขอบเขตงำน	 (TOR)	 ของลูกค้ำ	 เช่น	 อุปกรณ์	 DWDM	อุปกรณ์	 SDH	อุปกรณ์	Optical	 Trx	Multi-service	 
	 	 อุปกรณ์	Compact	MUX	อุปกรณ์ขยำยสัญญำณ	Access	 node	 เป็นต้น	 ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้ำจะก�ำหนดให้บริษัท 
	 	 ซื้ออุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติเฉพำะดังกล่ำวจำกผู้ผลิตจำกต่ำงประเทศ	 โดยบริษัทจะติดต่อกับผู้ผลิตจำกต่ำงประเทศ 
	 	 หรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์เพ่ือผลิตอุปกรณ์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 รวมถึงขอใบเสนอรำคำจำกผู้ผลิต 
	 	 จำกต่ำงประเทศ	 และบริษัทจะสั่งซื้ออุปกรณ์ผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำยของเจ้ำของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรแต่งต้ัง 
	 	 ในประเทศไทย	 หรือสั่งซื้อจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศโดยตรง	 โดยมีกำรช�ำระค่ำอุปกรณ์ท้ังเงินบำทและเงินตรำ 
	 	 ต่ำงประเทศ	ในกรณีทีต้่องช�ำระเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ	บรษิทัจะมกีำรก�ำหนดอตัรำแลกเปลีย่นในกำรช�ำระค่ำอปุกรณ์ 
	 	 กับผู้ขำย	หรือท�ำ	Forward	Contract	เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน	

	 	 	 ท้ังน้ีบริษัทได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ชั้นน�ำจำก 
	 	 ต่ำงประเทศ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 	Nokia	 จำกประเทศฟินแลนด์	Huawei	 จำกประเทศจีน	Coriant	 จำกประเทศเยอรมนี	 
	 	 Thales	(Gemalto	ถูกซือ้กิจกำรโดย	Thales	ในปี	2562)	จำกประเทศฝรัง่เศส	Oscilloquartz	จำกประเทศสวิสเซอร์แลนด์	 
	 	 ZTE	 จำกประเทศจีน	 และ	HP	 Inc	 จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ	 เป็นต้น	 และจำกกำรท่ีบริษัทมีควำมสัมพันธ์ท่ีด ี
	 	 กับเจ้ำของผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้น	 จึงได้รับกำรสนับสนุนจำกบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�ำหน่ำยในด้ำนควำมรู้เก่ียวกับ 
	 	 เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 ที่จะน�ำออกสู่ตลำด	 หรือกำรให้ส่วนลดในกำรสั่งซื้อ	 ส�ำหรับระยะเวลำในกำร 
	 	 สั่งซื้ออุปกรณ์หลักในโครงข่ำยและระบบสื่อสำรจำกผู ้ผลิตหรือผู ้จัดจ�ำหน่ำยจำกต่ำงประเทศ	 (Lead	 time)	 
	 	 จะอยู่ท่ีประมำณ	 90	 วันนับตั้งแต่วันสั่งซื้อจนถึงวันท่ีได้รับอุปกรณ์	 โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และ 
	 	 ปริมำณในกำรสั่งซื้อ	 ในกำรสั่งซื้ออุปกรณ์หลัก	 บริษัทจะต้องช�ำระเงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำประมำณร้อยละ	 10-15	 
	 	 ของมูลค่ำสั่งซื้อ	และท�ำกำรออก	Letter	of	Credit	หรือ	Domestic	Letter	of	Credit	(L/C	หรือ	DL/C)	ให้กับผู้ขำย 
	 	 ในส่วนที่เหลือ	

    2. สายใยแก้วน�าแสง

										 	 จำกกำรท่ีบริษัทเป็นผู้ให้บริกำรรับเหมำติดต้ังระบบสำยใยแก้วน�ำแสงท้ังภำยในและภำยนอกอำคำรให้แก่ 
	 	 ลูกค้ำ	 บริษัทจึงได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรคัดเลือกและจัดหำผู้ผลิตสำยใยแก้วน�ำแสงภำยในประเทศท่ีมีคุณภำพ	 
	 	 และทนทำนต่อสภำพอำกำศ	 เน่ืองจำกสำยใยแก้วน�ำแสงส่วนใหญ่อยู่ภำยนอกอำคำร	 บริษัทจึงไม่ได้พิจำรณำ 
	 	 ในด้ำนรำคำเพียงอย่ำงเดียว	 แต่พิจำรณำจำกคุณภำพก่อนแล้วจึงท�ำกำรเปรียบเทียบรำคำ	 จำกกำรที่บริษัท 
	 	 ด�ำเนินธุรกิจมำเป็นเวลำนำนจึงมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรพิจำรณำคุณภำพของสำยใยแก้วน�ำแสงให้ลูกค้ำ 
	 	 ได้อย่ำงเหมำะสม	 รวมถึงมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ผลิตสำยใยแก้วน�ำแสงในประเทศไทยเป็นอย่ำงดี	 จึงท�ำให้บริษัท 
	 	 มีอ�ำนำจในกำรต่อรองเพ่ือให้ได้รำคำท่ีดีท่ีสุด	 โดยระยะเวลำในกำรส่ังซื้อสำยใยแก้วน�ำแสงภำยในประเทศ	 
	 	 (Lead	time)	จะใช้ระยะเวลำประมำณ	30-45	วัน	โดยจะขึ้นอยู่กับ	ชนิด	ขนำด	และปริมำณควำมต้องกำรสำยใยแก้ว 
	 	 น�ำแสงที่ใช้ในแต่ละโครงกำร		โดยบริษัทได้รับเครดิตเทอมประมำณ	150	วัน

    3.อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ในโครงการ

	 	 	 ส�ำหรับกำรจัดซื้ออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ในโครงกำร	 เช่น	อุปกรณ์หัวต่อ	สำยเชื่อมสัญญำณ	ตู้อุปกรณ์	 
	 	 ระบบปรับอำกำศ	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 เป็นต้น	บริษัทจะจัดหำอุปกรณ์ดังกล่ำวจำกผู้จัดจ�ำหน่ำยในประเทศ	ผ่ำน 
	 	 กระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงโดยกำรเปรยีบเทียบรำคำและคณุสมบตัทิำงเทคนคิอย่ำงน้อย	3	รำย	โดยประมำณ	ซึง่บรษิทั 
	 	 ได้รับเครดิตเทอมจะประมำณ	30	วัน
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 ค่าบริการ 
	 	 1.	ค่าบริการและค่าที่ปรึกษาแก่เจ้าของผลิตภัณฑ์

	 	 ในบำงกรณี	 กำรท�ำธุรกิจให้บริกำรรับเหมำวำงระบบโทรคมนำคม	บ�ำรุงรักษำโครงข่ำยและระบบสื่อสำรท่ีม ี
	 ควำมซับซ้อน	 บริษัทมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้บริกำรหรือปรึกษำเจ้ำของผลิตภัณฑ์	 เช่น	 กำรบริกำรจัดกำรโครงกำร	 
	 (Project	Management)	 กำรออกแบบระบบวิศวกรรม	 (Design	System	Engineering)	และกำรติดต้ัง	 (Installation)	 
	 รวมถึงกำรฝึกอบรมท้ังในกรณีที่บริษัทเข้ำอบรมกับเจ้ำของผลิตภันฑ์	 หรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์มีกำรส่งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ 
	 ผลิตภัณฑ์มำอบรมให้แก่บริษัทและลูกค้ำที่หน้ำงำน	 (On	 the	 Job	 Training)	 ซึ่งบริษัทจะต้องมีค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว 
	 ให้แก่เจ้ำของผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม	 เพ่ือให้สำมำรถให้บริกำรได้ตรงตำมข้อก�ำหนด	 โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ	 
	 Nokia	และ	Huawei

  2. ค่าบริการผู้รับจ้างช่วง

กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรรับเหมำวำงระบบโทรคมนำคม	บ�ำรุงรักษำโครงข่ำยและระบบสื่อสำร	 รวมถึงงำนก่อสร้ำง		 
และวำงระบบไฟฟ้ำน้ัน	บริษัทจะมีกำรจัดหำผู้รับจ้ำงช่วง	 (Subcontractor)	 ซึ่งกระจำยอยู่ในทุกภูมิภำคของประเทศ	 
เพ่ือด�ำเนินกำรวำงระบบหรือบ�ำรุงรักษำตำมข้อก�ำหนดของลูกค้ำ	 โดยมีวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ควบคุมงำนผู้รับเหมำช่วง 
อย่ำงใกล้ชิดตลอดระยะเวลำกำรกำรวำงระบบหรือบ�ำรุงรักษำ	 ปัจจุบันบริษัทมีผู้รับจ้ำงช่วงท่ีข้ึนทะเบียนกับบริษัท	 
(Approved	Vendor	List)	จ�ำนวน	50	รำย	โดยบริษัทจะขึ้นทะเบียนผู้รับจ้ำงช่วงโดยพิจำรณำจำก	ประสบกำรณ์	ผลงำน 
ในอดีต	และด้ำนกำรเงิน	ซึ่งบริษัทมีขั้นตอนกำรจัดหำ/คัดเลือกผู้รับจ้ำงช่วงในแต่ละโครงกำร	ดังต่อไปนี้

	 	 	 -		 พิจำรณำรำยละเอียดโครงกำรทีเ่ก่ียวข้องทัง้หมด	เช่น	รปูแบบของงำนโครงกำร	ลกูค้ำ	ระยะเวลำกำรด�ำเนินงำน	 
	 	 	 	 ขอบเขตและควำมรับผิดชอบ	คุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิค	เงื่อนไขทำงด้ำนพำณิชย์	กำรรับประกันผลงำน

	 	 	 -		 แผนกจัดซื้อพิจำรณำรำยชื่อของผู้รับจ้ำงช่วงใน	Approved	Vendor	List	และคัดเลือกผู้รับจ้ำงช่วงเพื่อให้ 
	 	 	 	 น�ำเสนอรำคำกบับริษัทอย่ำงน้อย	3	รำยโดยประมำณ	โดยค�ำนงึถงึควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน	รำคำ	เทอม 
	 	 	 	 กำรช�ำระเงิน	และฐำนะทำงกำรเงิน

	 	 	 -		 เสนอรำยชื่อและใบเสนอรำคำของผู้รับจ้ำงช่วงให้แก่คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อพิจำรณำ

งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ  
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2562	 บริษัทมีงำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบท่ีได้รับค�ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำและยังไม่ได้จัดส่งให้ลูกค้ำ	 
จ�ำนวน	1,086,571,404	บำท	ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรำยได้ในปี	2563	ต่อไป
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	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียงจากการด�าเนินการธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอท้ังจากปัจจัย
ภายในและปัจจยัภายนอก	โดยจดัท�ามาตรการทีจ่ะลดความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้	อกีท้ัง	บรษิทัยังได้ทบทวนประเมนิปัจจยั
เสี่ยงและอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท	และผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�า่เสมอ	นอกจากน้ี	บริษัทได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อก�าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและได้จ�าแนกเป็นความเสี่ยงหลัก	ๆ	ดังต่อไปนี้

1.	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ�าหน่ายสินค้า
	 ด้วยธุรกิจหลักของบริษัทเป็นการให้บริการติดต้ังและวางเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม	 (Turnkey	Project)	 	 ท่ีต้อง 
สัง่ซือ้ผลติภณัฑ์จากตวัแทนจ�าหน่ายโดยตรง	ซึง่หากตวัแทนจ�าหน่ายดังกล่าวไม่สามารถจ�าหน่ายอปุกรณ์ท่ีจ�าเป็นในการให้บรกิาร 
ตดิตัง้	และวางระบบโทรคนาคมให้แก่บรษิทั	หรอืไม่สามารถจดัส่งอปุกรณ์ทีบ่รษิทัสัง่ซือ้ตามก�าหนดเวลา	ก็จะส่งผลต่อยอดขาย 
และก�าไรของบริษัทได้

	 อย่างไรก็ตาม	บรษิทัมคีวามสมัพันธ์ท่ีดกัีบผูผ้ลติมาโดยตลอด	ซึง่ในการท�าธุรกิจท่ีผ่านมา	บรษิทัไม่มปัีญหาใดๆ	ในการเป็น 
คูค้่าหรอืตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์		นอกจากนี	้บรษิทัยังได้เป็นคูค้่าหรอืตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของผูผ้ลติหลายรายในกลุม่ 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันหรือท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน	 ดังน้ันบริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนตามสถานการณ์	 
หากมีความจ�าเป็นจึงสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเพียงผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว	

2.	 ความเสี่ยงจากความไม่สม�่าเสมอของรายได้
	 บริษัทให้บริการรับเหมาวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ	ตั้งแต่การให้ค�าปรึกษา	การออกแบบ	จัดหา	 ติดต้ัง	 
ทดสอบ	ตรวจรับ	 เชื่อมต่อระบบ	และจ�าหน่ายอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม	 ให้แก่ลูกค้าที่เป็น 
ผู้ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่ต้องการขยาย	 ปรับปรุง	 หรือซ่อมแซมระบบส่ือสารโทรคมนาคมของตนเอง	 โดยในปี	 
2560-2562	บรษิทัมรีายได้จากธุรกิจรบัเหมาวางระบบและรายได้จากการจ�าหน่ายอปุกรณ์	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	68.40		ร้อยละ	 
81.42	 และร้อยละ	 88.73	 ของรายได้จากการขายและบริการรวมของบริษัท	 อย่างไรก็ตาม	 รายได้ของบริษัทจะขึ้นอยู่กับ 
แผนการลงทนุของกลุม่ลกูค้าของบรษิทั	หากกลุม่ลกูค้าชะลอการลงทุนหรอืด�าเนินการปรบัปรงุ	ซ่อมแซมระบบสือ่สารโทรคมนาคม 
ด้วยตนเอง	อาจท�าให้ผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบได้

	 บริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว	 จึงเน้นการให้บริการบ�ารุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารเพ่ือเป็นรายได้ต่อเน่ือง 
เพ่ิมมากขึ้น	 เน่ืองจากการให้บริการการบ�ารุงรักษาโครงข่ายจะมีระยะเวลาของสัญญา	 1-2	 ปี	 และบริษัทได้รับการต่ออายุ 
สัญญาการให้บริการมาโดยตลอด	โดยรายได้จากการให้บริการบ�ารุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสาร	คือ	ร้อยละ	31.60	ในปี	2560	 
เป็นร้อยละ	 18.58	 ในปี	 2561	และเป็นร้อยละ	 11.27	 ในปี	 2562	 ซึ่งเป็นจ�านวนเงิน	 302.33	 ล้านบาท	 188.67	 ล้านบาท	 
และ	 135.11	 ล้านบาท	ตามล�าดับ	 นอกจากน้ี	 บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายฐานลูกค้าเพ่ิมเติม	 เช่น	 การขยายงานหรือพ้ืนที ่
การบ�ารุงรักษา	การขยายงานในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการสื่อสารใหม่	ๆ	 
เป็นต้น	ซึ่งช่วยให้บริษัท	มีรายได้เพ่ิมเติมจากนโยบายดังกล่าว	 	 และจากการท่ีบริษัทมีประสบการณ์	 ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 
ดงักล่าวมาเป็นเวลานาน	ท�าให้มคีวามสมัพันธ์ทีด่แีละเข้าใจความต้องการของผู้ให้บรกิารโทรคมนาคม	รวมถึงการน�าเสนอบรกิาร
เพื่อพัฒนา	ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของกลุ่มลูกค้าได้อย่างดีตลอดมา	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้
ส่งมอบจ�านวน	1,086	ล้านบาท	จึงมั่นใจว่าสามารถรักษาความสม�่าเสมอของรายได้	รวมทั้งเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	

ปัจจัยความเสี่ยง
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3.	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
	 การพ่ึงพาลูกค้ารายใหญ่โดยเฉพาะลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีบริษัทค�านึงถึง	 หากภาครัฐและ 
รัฐวิสาหกิจมีการชะลอการใช้จ่ายงบประมาณ	 อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดย
ปัจจุบันสภาพการแข่งขันในธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงท้ังด้านราคา	 เทคโนโลยี	 และบริการ	 ท้ังจากคู่แข่งภายในประเทศและ
คู่แข่งจากต่างประเทศ	 ซึ่งอาจกระทบต่อรายได้ของบริษัท	 อย่างไรก็ตาม	 ด้วยรัฐบาลมีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ยุค	Thailand	4.0	ดังนั้นการลงทุนในภาครัฐและหน่วยงานราชการทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม 
และด้านไอทีคาดว่าจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ต่าง	 ๆ	 โครงการ 
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (EEC)	 เศรษฐกิจดิจิทัล	 (Digital	 Economy)	 ซึ่งทางบริษัทได้มีการพัฒนาคุณภาพ 
บริการและน�าเสนอเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด	 รวมทั้งการรักษา 
ความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจให้แน่นแฟ้น	อย่างต่อเนื่อง

	 นอกจากนี้	 บริษัทยังหาโอกาสในการท�าโครงการท่ีมีการดูแลบ�ารุงรักษาระยะยาวเพ่ิมมากขึ้น	 เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคง 
และต่อเนื่องของรายได้	การขยายฐานลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่		และยังคงรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน
ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

4.	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร
	 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการเชื่อมโยงที่รวดเร็วในยุคของ	Digital	 Transformation	 ด้วย
เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 ที่ทันสมัยและต้องรองรับข้อมูลปริมาณมากตามจ�านวนการใช้งานท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 จึงท�าให  ้
ผู้ให้บริการต้องพัฒนาระบบและโครงข่ายให้บริการอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน	 ดังนั้นหากบริษัทไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์หรือ
ระบบที่ทันสมัยเพ่ือน�าเสนอบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได	้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและส่งผลต่อ
ผลการด�าเนินงานของบริษัทได้

	 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม	ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ	 กับผู้ผลิต	 ผู้จัดจ�าหน่าย	 หน่วยงาน	 องก์กรภายนอกและ
ภายใน	 พันธมิตรทางธุรกิจ	ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ ์
ที่เปลี่ยนแปลง	 ข่าวสารและการบริการในรูปแบบใหม่	 ๆ	 เพ่ือสามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี	พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าการออกแบบบริการที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของลูกค้าได้	

5.	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร
	 ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยที่รวดเร็วและการเพ่ิมขึ้นของบริษัทในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม	ท�าให้ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้	 ความช�านาญฉพาะด้าน	บริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 
ด้านต่าง	ๆ	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรต้องมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่	ๆ	และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ	ให้ก้าวตามทันกับเทคโนโลยี
ที่ไม่หยุดน่ิง	 ทั้งการยกระดับทักษะ	 (Upskill)	 การปรับทักษะ	 (Reskill)	 และพัฒนาความสามารถให้มีความหลากหลาย	 
เพ่ือให้สอดรับกับการท�างานในอนาคต	 จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาและเร่งสรรหาบุคลากรเพ่ือมาเติมเต็มในส่วนดังกล่าว	
เพ่ือให้สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ดังน้ัน	 บริษัทจึงพัฒนากระบวนการจัดการความเสี่ยง
ในเรื่องบุคลากรโดยให้ความส�าคัญและพัฒนานโยบายทางด้านบุคลากรให้ทัดเทียมกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 
เพื่อเตรียมความพร้อม	และให้สอดคล้องหรือสนับสนุนธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

6.	 	ความเสี่ยงจากการให้บริการหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ก่อนท�าสัญญา
	 ในบางกรณีบริษัทมีความจ�าเป็นต้องให้บริการหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ก่อนท่ีจะเซ็นสัญญากับลูกค้า	 เพ่ือให้สามารถ 
ให้บรกิารได้ตามข้อก�าหนดของลกูค้า	หรอืเพ่ือให้สามารถส่งมอบอปุกรณ์ได้ทนัก�าหนดระยะเวลาตามข้อก�าหนดของลกูค้า	บรษิทั	
จงึอาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ได้รบัการช�าระเงนิจากลกูค้า	และอาจได้รบัผลกระทบจากต้นทุนทีเ่กิดข้ึน	หากไม่ได้รบัการท�าสญัญาใน
ทีส่ดุ	ซึง่จะส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของบรษิทัทัง้รายได้และก�าไร	อย่างไรก็ตาม	บรษิทัจะพิจารณาให้บรกิารก่อนมกีารลงนาม 
ในสัญญาเฉพาะโครงการท่ีไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับสัญญาในภายหลัง	 ส่วนกรณีท่ีบริษัทจ�าเป็นต้องส่ังซื้ออุปกรณ์ก่อน
บริษัทจะมีการก�าหนดเงื่อนไขในการสั่งซื้อกับผู้ผลิตว่าบริษัทสามารถยกเลิกการส่ังซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวได้	 หากบริษัทไม่ได้รับ 
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สัญญาจากลูกค้าในทีส่ดุ	หรอืในกรณีทีล่กูค้าบางรายมกีระบวนการพิจารณาลงนามในสญัญานาน	เช่น	รฐัวิสาหกิจหรอืหน่วยงาน 
เอกชนบางราย	 บริษัทจะขอให้ลูกค้าท�า	 Letter	 of	 Intent	 (LOI)	 เพ่ือยืนยันการจ้างงานก่อน	 ส�าหรับโครงการท่ีบริษัทได้รับ 
การว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 งานบ�ารุงรักษา	 เพ่ือให้การให้บริการบ�ารุงรักษาเป็นไปอย่างต่อเน่ือง	 และลดความเสี่ยง 
จากงานคงค้างสะสมจ�านวนมาก	 บริษัทจึงต้องให้บริการก่อนที่จะได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้า	 และถึงแม้ความเสี่ยง 
ที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาค่อนข้างต�่า	 บริษัทยังมีการป้องกันความเสี่ยงเพ่ิมเติม	 โดยจะยังไม่ท�าสัญญากับผู ้รับเหมา 
ช่วงจนกว่าบริษัทจะได้สัญญาจากลูกค้า	 และท่ีผ่านมาบริษัทยังไม่เคยมีปัญหาจากการให้บริการก่อนท�าสัญญาแล้วไม่ได้รับ
การลงนามว่าจ้างในสัญญา

7.	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมา
	 บริษัทมีการให้บริการติดต้ังอุปกรณ์	 รับเหมาวางระบบและให้บริการบ�ารุงรักษาโครงข่ายแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งมี 
พ้ืนท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ	 บริษัทจึงต้องมีการว่าจ้างผู้รับเหมาในการติดตั้งอุปกรณ์	 หรือให้บริการบ�ารุงรักษาโครงข่าย 
ในโครงการต่าง	 ๆ	 ให้แก่ลูกค้า	 หากบริษัทไม่สามารถหาผู้รับเหมาได้	 หรือผู้รับเหมาดังกล่าวไม่สามารถติดต้ังอุปกรณ	์ 
หรือให้บริการบ�ารุงรักษาโครงข่ายได้มาตรฐานตามท่ีก�าหนดหรือติดต้ังงานล่าช้า	 หรือไม่สามารถดูแลรักษาโครงข่าย 
ตามข้อก�าหนดที่ตกลงไว้ในสัญญา	จะกระทบต่อชื่อเสียงและผลการด�าเนินงานของบริษัทด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทมีทะเบียนรายชื่อผู้รับเหมา	(Approved	Vendor	List)	ซึ่งมีผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุมัติในการรับงาน 
ถึง	 50	 รายกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ	 โดยบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาจากคุณสมบัติหลายด้าน	 เช่น	
คุณภาพของผลงาน	 ประสบการณ์ในงานท่ีเก่ียวข้อง	 ทีมงานและบุคลากรที่มีความสามารถ	 ฐานะทางการเงิน	 รวมถึง 
ความคุ้นเคยกับลูกค้าและโครงข่ายที่เก่ียวข้อง	 	 โดยการคัดเลือกผู้รับเหมาในแต่ละโครงการ	 	 บริษัทจะพิจารณาเลือก 
ผู้รับเหมา	 จากผู้รับเหมาประมาณ	 3-4	 รายท่ีเสนอราคาแก่บริษัท	 	 และระหว่างการด�าเนินงานแต่ละโครงการ	 วิศวกร 
ของบริษัท	 จะควบคุมคุณภาพของผู ้รับเหมาอย่างใกล้ชิด	 และมีการประเมินคุณภาพของผู้รับเหมาหลังจากท่ีด�าเนิน
การแล้วเสร็จ	 	 ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาในการจัดหาและว่าจ้างผู้รับเหมาเพ่ือติดต้ังอุปกรณ์	หรือให้บริการบ�ารุงรักษา 
โครงข่ายในโครงการต่าง	ๆ	ของบริษัท

8.	 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ
	 งานโครงการของบริษัทมีการก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงาน	และส่งมอบโครงการที่แน่นอน	และต้องมีการรับประกัน
ผลงานตามที่ก�าหนดในสัญญา	หากไม่สามารด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาของแต่ละโครงการ	หรือ 
ในกรณีที่มีความบกพร่อง	 เก่ียวกับการด�าเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกหรือทรัพย์สินข้างเคียงให้ได้รับ 
ความเสียหาย	 หรือมีการรับประกันผลงาน	บริษัทอาจต้องชดใช้ค่าปรับตามท่ีระบุไว้ในสัญญา	 ท้ังน้ี	 บริษัทได้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญในการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว	 โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิด
ขึ้นได้	 เช่น	 การจัดให้มีการประกันภัยในแต่ละโครงการ	 การจัดการในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงไปยังเจ้าของสินค้า 
หรือผู้รับจ้าง	รวมถึงการจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้	มีความรู้	ความสามารถและความรับผิดชอบต่อองค์กร	

	 สาเหตหุลกัของความล่าช้าของโครงการมกัจะมาจากปัจจยัภายนอกท่ีอยู่นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทั	เช่น	ความล่าช้า 
จากการส่งของจากบริษัทผู้ผลิต	หรือจ�าเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้วเสียหรือช�ารุดก่อนการส่งมอบโครงการ	 การป้องกัน 
ความเสี่ยงด ้านการส ่งมอบโครงการจ�าเป ็นต ้องมี วิ ธีการจัดการโครงการอย่างชัดเจน	 กระบวนการนี้ต ้องอาศัย 
การติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดและการประสานงานท่ีดีระหว่างบริษัท	 ลูกค้า	 และบริษัทผู้ผลิต	 ซึ่งท�าให้สามารถระบุถึง 
ต้นเหตุของปัญหาและลดผลกระทบต่าง	 ๆ	 ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า	 เพ่ือติดตามและตรวจสอบ	 ระยะเวลาการส่งมอบ 
โครงการอย่างสม�่าเสมอ
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9.	 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
	 เนือ่งจากรายได้ของบรษิทัจากการให้บรกิารวางระบบ	รวมท้ังจ�าหน่ายอปุกรณ์และบ�ารงุรกัษาโครงข่ายโทรคมนาคม	ก�าหนด 
ในรูปเงินบาท	ขณะที่บริษัทมีการสั่งซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมบางส่วนที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ	และการสั่งซื้ออุปกรณ์จาก 
ผู้จัดจ�าหน่ายในประเทศบางรายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	 ซึ่งการช�าระค่าสินค้าจากฐานเงินตราต่างประเทศท�าให้บริษัท 
เกิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	 หากเงินบาทไทยมีการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ	อาจท�าให้ต้นทุน 
งานโครงการของบริษัทสูงขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้ตรวจสอบและติดตามการเปล่ียนแปลงของค่าเงินอย่างใกล้ชิด	มีการ 
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับผู้ขายหรือท�า	 Forward	Contract	 ในการช�าระค่าอุปกรณ์โดยพิจารณาตามความ 
เหมาะสม	 โดยบริษัทได้จัดเตรียมวงเงิน	 Forward	 Contract	 เพ่ือรองรับนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงและลด 
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทได้	 รวมถึงการเจรจา 
ให้ใช้สกุลเงินบาทในการประกอบธุรกรรมให้มากยิ่งขึ้น	เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการผันผวนของค่าเงิน
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัท	มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

(ล้านบาท)

ส่วนปรับปรุงส�านักงาน เป็นเจ้าของ - 0.30

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน เป็นเจ้าของ - 0.89

เครื่องมือและอุปกรณ์โครงการ เป็นเจ้าของ - 2.51

ยานพาหนะ สัญญาเช่าซื้อ/เป็นเจ้าของ - 1.77

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ เป็นเจ้าของ - 1.16

รวม 6.63

	 สัญญาเช่าอาคารส�านักงาน	และอาคารคลังสินค้า	

ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าอาคารส�านักงาน

คู่สัญญา : บริษัท	ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น	จ�ากัด	(“ผู้ให้เช่า”)	และบริษัท	(“ผู้เช่า”)

อายุสัญญา : ระยะเวลา	3	ปี	นับตั้งแต่วันที่	30	มิถุนายน	2560	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2563

การต่ออายุ : ผู้เช่าต้องด�าเนินการขอต่ออายุก่อนวันที่สัญญาเช่าอาคารส�านักงานสิ้นอายุไม่น้อยกว่า	2	เดือน	

สาระส�าคัญของสัญญา : -		ผูใ้ห้เช่าตกลงให้บรษิทัเช่าอาคารชือ่	“อาคาร	DKJ”	ตัง้อยู่เลขท่ี	393	ถนนสคุนธสวัสดิ	์แขวง
ลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	กรงุเทพมหานคร	10230	ชัน้	5	จ�านวนเนือ้ท่ีทัง้หมดจ�านวน	497	 
ตารางเมตร	โดยบรษิทัเป็นผูช้�าระค่าไฟฟ้า	ค่าน�า้	และค่าภาษโีรงเรอืน

-		ผูเ้ช่าจะไม่โอนสทิธิการเช่าในสถานทีเ่ช่า	หรอืน�าสถานท่ีเช่าทัง้หมดหรอืบางส่วนให้ผูอ้ืน่เช่าช่วง	 
เว้นแต่จะได้รบัความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้เช่า

ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าอาคารส�านักงาน

คู่สัญญา : บริษัท	ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น	จ�ากัด	(“ผู้ให้เช่า”)	และบริษัท	(“ผู้เช่า”)

อายุสัญญา : ระยะเวลา	3	ปี	นับตั้งแต่วันที่	30	มิถุนายน	2560	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2563

การต่ออายุ : ผู้เช่าต้องด�าเนินการขอต่ออายุก่อนวันที่สัญญาเช่าอาคารส�านักงานสิ้นอายุไม่น้อยกว่า	2	เดือน	

สาระส�าคัญของสัญญา : -		ผู้ให้เช่าตกลงให้บรษิทัเช่าอาคารช่ือ	“อาคาร	DKJ”	ตัง้อยู่เลขท่ี	393	ถนนสคุนธสวัสดิ	์ 
แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	กรงุเทพมหานคร	10230	ช้ัน	4	(บางส่วน)	จ�านวนเน้ือท่ี	 
ท้ังหมดจ�านวน	248.50	ตารางเมตร	โดยบรษิทัเป็นผูช้�าระค่าไฟฟ้า	ค่าน�า้	และค่าภาษโีรงเรอืน

-		ผูเ้ช่าจะไม่โอนสทิธิการเช่าในสถานทีเ่ช่า	หรอืน�าสถานท่ีเช่าทัง้หมดหรอืบางส่วนให้ผูอ้ืน่เช่าช่วง	 
เว้นแต่จะได้รบัความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้เช่า
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ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าอาคารส�านักงาน

คู่สัญญา : บริษัท	ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น	จ�ากัด	(“ผู้ให้เช่า”)	และบริษัท	(“ผู้เช่า”)

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

การต่ออายุ : ผู้เช่าต้องด�าเนินการขอต่ออายุก่อนวันที่สัญญาเช่าอาคารส�านักงานสิ้นอายุไม่น้อยกว่า	2	เดือน	

-		ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัทเช่าอาคารชื่อ	“อาคาร	DKJ”	ตั้งอยู่เลขที่	393	ถนนสุคนธสวัสดิ์	 
แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร	10230	ชั้น	3	(บางส่วน)	จ�านวนเนื้อที่ทั้งหมด
จ�านวน	99	ตารางเมตร	โดยบริษัทเป็นผู้ช�าระค่าไฟฟ้า	ค่าน�้า	และค่าภาษีโรงเรือน

-		ผู้เช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าในสถานที่เช่า	หรือน�าสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้อื่นเช่าช่วง	
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า

ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าอาคารส�านักงาน

คู่สัญญา : บริษัท	ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น	จ�ากัด	(“ผู้ให้เช่า”)	และบริษัท	(“ผู้เช่า”)

อายุสัญญา : ระยะเวลา	1	ปี	นับตั้งแต่วันที่	20	กุมภาพันธ์	2562	ถึงวันที่	19	กุมภาพันธ์	2563

การต่ออายุ : ผู้เช่าต้องด�าเนินการขอต่ออายุก่อนวันที่สัญญาเช่าอาคารส�านักงานสิ้นอายุไม่น้อยกว่า	2	เดือน

สาระส�าคัญของสัญญา : -		ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัทเช่าอาคารชื่อ	“อาคาร	DKJ”	ตั้งอยู่เลขที่	393	ถนนสุคนธสวัสดิ์	 
แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร	10230	ชั้น	6	(บางส่วน)	จ�านวนเนื้อที่ทั้งหมด
จ�านวน	120	ตารางเมตร	โดยบริษัทเป็นผู้ช�าระค่าไฟฟ้า	ค่าน�้า	และค่าภาษีโรงเรือน

-		ผู้เช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าในสถานที่เช่า	หรือน�าสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้อื่น 
เช่าช่วง	เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า

ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าอาคารคลังเก็บสินค้า

คู่สัญญา : บริษัท	ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น	จ�ากัด	(“ผู้ให้เช่า”)	และบริษัท	(“ผู้เช่า”)

อายุสัญญา : ระยะเวลา	2	ปี	10	เดือน	นับตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2560	ถึงวันที่	30	มิถุนายน2563

การต่ออายุ : ผู้เช่าต้องด�าเนินการขอต่ออายุก่อนวันที่สัญญาเช่าอาคารส�านักงานสิ้นอายุไม่น้อยกว่า	2	เดือน	

สาระส�าคัญของสัญญา : -		ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัทเช่าอาคารคลังเก็บสินค้า	“อาคาร	DKJ”	ตั้งอยู่เลขที่	391	ถนนสุคนธสวัสดิ์	
แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร	10230	ชั้น	1	(บางส่วน)	จ�านวนเนื้อที่ทั้งหมด
จ�านวน	100	ตารางเมตร	โดยบริษัทเป็นผู้ช�าระค่าไฟฟ้า	ค่าน�้า	และค่าภาษีโรงเรือน

-		ผู้เช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าในสถานที่เช่า	หรือน�าสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้อื่นเช่าช่วง	
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า

ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าพื้นที่

คู่สัญญา : บริษัท	ไคตัค	นาริตะ	จ�ากัด	(“ผู้ให้เช่า”)	และบริษัทฯ	(“ผู้เช่า”)

อายุสัญญา : ระยะเวลา	3	เดือน	นับตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2562	ถึงวันที่	29	มกราคม	2563

สาระส�าคัญของสัญญา : -		ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัทเช่าพื้นที่ห้องเก็บสินค้า	“อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม	อาคารไคตัค”	 
หมายเลข	N008050		ตั้งอยู่เลขที่	47/341	ถนนป๊อปปูล่า		ต�าบลบ้านใหม่	อ�าเภอปากเกร็ด		
จังหวัดนนทบุรี	11120	จ�านวนเนื้อที่ทั้งหมดจ�านวน	34	ตารางเมตร	โดยบริษัทเป็นผู้ช�าระค่าไฟฟ้า	
และค่าน�้า

-		ผู้เช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าในสถานที่เช่า	หรือน�าสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้อื่นเช่าช่วง	 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 บรษิทัจะลงทุนในบรษิทัทีม่วัีตถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดยีวกับธุรกิจหลกัของบรษิทั	หรอืกิจการทีม่ลีกัษณะใกล้
เคยีงกัน	หรอืกิจการท่ีสนับสนุนกิจการของบรษิทั	อนัจะท�าให้บรษิทัมผีลประกอบการหรอืผลก�าไรเพ่ิมมากขึน้	หรอืลงทนุในธุรกิจ
ทีเ่อือ้ประโยชน์	(Synergy)	ให้กับบรษิทั	โดยสามารถสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจหลักของบรษิทัให้มคีวามครบวงจรมากย่ิงขึน้	เพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

	 ทัง้นี	้ในการก�ากับดแูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม	บรษิทัจะส่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารท่ีมคีณุสมบตัแิละประสบการณ์ท่ีเหมาะ
สมกับการด�าเนนิธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบรหิารกิจการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมน้ัน	ๆ 	เพ่ือก�าหนดนโยบายท่ีส�าคญัและ
ควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย	และ/หรือ	บริษัทร่วมดังกล่าว	ทั้งนี้	กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท	จะต้องท�าหน้าที่
ในการก�ากับดูแลบริษัทย่อย	และ/หรือ	บริษัทร่วม	ให้บริหารจัดการ	หรือด�าเนินงานต่าง	ๆ	ตามนโยบายที่บริษัทก�าหนด	รวมถึง 
จะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ	และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีอนุมัติในเรื่องท่ีส�าคัญของบริษัทย่อย	และ
หรือบริษัทร่วม	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท	และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
	 รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
 ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส	จ�ำกัด	(มหำชน)

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

 ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ICN

 ประเภทธุรกิจ	 :	 ผู้ให้บริกำรออกแบบและวำงระบบ	 (System	 Integrator)	ที่ครบวงจร	 โดยบริษัท	สำมำรถให ้
	 	 	 บริกำรออกแบบและวำงระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคม	 (Telecommunication	System)		 
	 	 	 ซึ่งเป็นระบบที่บริษัทมีควำมเชี่ยวชำญ	 รวมท้ังให้บริกำรออกแบบและวำงระบบงำนก่อสร้ำง 
	 	 	 และวำงระบบไฟฟ้ำอื่น	ๆ	(Construction	and	Electrical	Systems)		นอกจำกนี้	ยังให้บริกำร 
	 	 	 จ�ำหน่ำยอุปกรณ์เพ่ือใช้ทดแทน	 (Supply)	 และให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบสื่อสำร 
	 	 	 โทรคมนำคม	(Maintenance)

 ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 :	 393	อำคำร	ด.ีเค.เจ.	ชัน้	5	ถนนสคุนธสวสัดิ	์แขวงลำดพร้ำว	เขตลำดพร้ำว	กรงุเทพมหำนคร	10230

 เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107560000184

 โทรศัพท์	 :	 0-2553-0755-6

 โทรสำร	 :	 0-2553-0757

 เว็บไซต์	 :	 www.icn.co.th

 ทุนจดทะเบียน	 :	 225,000,000	บำท	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	0.50	บำท

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

 จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	 :	 2,688	รำย	(	ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2562	)

 % Free float	 :	 56.58%

	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(บริษัทย่อย)
 ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	เอ็กซ์เปิร์ท	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	คอมมูนิเคชั่น	จ�ำกัด	

 ชื่อบริษัท (อังกฤษ)	 :	 Expert	Enginerring	and	Communication	Company	Limited

 ประเภทธุรกิจ	 :	 ให้บริกำรวำงระบบสื่อสำรโทรคมนำคมและเทคโนโลยี

 ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 :	 39	ซอยหมู่บ้ำนเสรีวิลล่ำ	แยก	1	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพมหำนคร	10250

 เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105538101214

 โทรศัพท์	 :	 0-2399-3437-8

 โทรสำร	 :	 0-2399-3439

 เว็บไซต์	 :	 www.eexpert.co.th

 ทุนจดทะเบียน	 :	 20,000,000	บำท	

 จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่ำ				:	หุ้นสำมัญจ�ำนวน	200,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	100	บำท

 สัดส่วนกำรถือหุ้น	 :	 51%
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	 นายทะเบียนหลักทรัพย์
 ชื่อบริษัท	 :	 บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

 ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 :	 93		ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหำนคร	10400

 โทรศัพท์	 :	 0-2900-9000

 โทรสำร	 :	 0-2900-9991

 เว็บไซต์	 :	 www.set.or.th/tsd

  

	 ผู้สอบบัญชี
 ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด

 ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 :	 เลครชัดำ	ออฟฟิช	คอมเพลก็ซ์	เลขท่ี	193/136-137		ชัน้	33	ถนนรชัดำภเิษกตดัใหม่	เขตคลองเตย	 
	 	 	 กรุงเทพมหำนคร	10110

 โทรศัพท์	 :	 0-2264-0777

 โทรสำร	 :	 0-2264-0789-90

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

	 ผู้ตรวจสอบภายใน
 ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	บีเค	ไอเอ	แอนด์	ไอซี	จ�ำกัด

 ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 :	 84/77	ซอยเจริญกรุง	80	แขวงบำงคอแหลม	เขตบำงคอแหลม	กรุงเทพมหำนคร	10120

 โทรศัพท์	 :	 0-2116-6033
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	2562	บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว	 จ�ำนวน	225,000,000	บำท	 เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	
450,000,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	0.50	บำท	

ผู้ถือหุ้น
						 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท	อ้ำงอิง	ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2562	สำมำรถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ (%)

1.	นำยมนชัย		มณีไพโรจน์ 87,707,877 19.49

2.	กลุ่มเลำหสมบูรณ์ 57,691,304 12.82

				2.1	นำยพีระ		เลำหสมบูรณ์ 34,950,000 7.77

				2.2	นำงสำวสำยพิน	ตั้งตรงจิตร 22,741,304 5.05

3.	กลุ่มรุ่งเรืองผล 42,908,894 9.54

				3.1	นำยรณภูมิ		รุ่งเรืองผล 300,000 0.07

				3.2	นำงสำวไอด้ำ	รุ่งเรืองผล 21,608,894 4.80

				3.3	นำยแดน	รุ่งเรืองผล 21,000,000 4.67

4.กลุ่มชลคดีด�ำรงกุล 18,748,239 4.17

				4.1	นำยสมพงษ์		ชลคดีด�ำรงกุล 11,580,939 2.57

				4.2	นำยพงษ์พัฒน์	ชลคดีด�ำรงกุล 3,246,000 0.72

				4.3	นำงสำวขนิษฐำ	ชลคดีด�ำรงกุล 1,861,300 0.41

				4.4	นำงสำวนัทยำ	ชลคดีด�ำรงกุล 1,860,000 0.41

				4.5	นำงวำรุณี	ชลคดีด�ำรงกุล 200,000 0.04

5.	นำงสำวพัฒน์ธวัณย์	แสงเนตร 18,685,610 4.15

6.	นำงสำวจันทณำ		กระแสร์แสน 16,490,201 3.66

7.	นำยวีจำยำคูมำ		บำลำกริสนัน 7,167,372 1.59

8.	นำยอรรณพ		ลิ้มประเสริฐ 6,700,000 1.49

9.	นำยสิทธิลักษณ์		ลี้อังกูรเสถียร 6,100,100 1.36

10.	นำงสำวเวธนีย์	มำลำกุล	ณ	อยุธยำ 4,972,300 1.10

ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 182,828,103 40.63
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การออกหลักทรัพย์อื่น
	 	 -ไม่มี-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ	40	ของก�ำไรสทุธิจำกงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษิทั	ภำยหลงั 
กำรหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและกำรจัดสรรทุนส�ำรองตำมกฎหมำย	อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลแตกต่ำง 
ไปจำกนโยบำยที่ก�ำหนดไว้ได้	 โดยจะข้ึนอยู่กับผลประกอบกำร	 สภำพคล่องทำงกำรเงิน	 และควำมจ�ำเป็นในกำรใช้เป็น 
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษัท	รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ

	 ทั้งนี้	มติของคณะกรรมกำรของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะมีกำรน�ำเสนอ	เพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่
เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล	ซึ่งคณะกรรมกำรของบริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้	และให้รำยงำน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป

เรื่อง 2560 2561 2562

ก�ำไรสุทธิ	(ล้ำนบำท) 66.17 85.72 93.04

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น	(บำท) 0.20 0.19 0.21

เงินปันผลระหว่ำงกำล	(บำท/หุ้น) - 0.05 0.05

เงินปันผล	(บำท/หุ้น) 0.09 0.09 0.10*

รวมเงินปันผลทั้งปี	(บำท/หุ้น) 0.09 0.14 0.15*

อัตรำกำรจ่ำยปันผลเปรียบเทียบกับก�ำไรสุทธิ	(%) 64.46 77.38 76.41

จ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น	(หุ้น) 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00

รวมเงินปันผลจ่ำย	(ล้ำนบำท) 40.50 63.00 67.50

หมำยเหตุ:	*	 	 ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนปี	2562	คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2563	เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
จ่ำยเงินปันผลในรูปของเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้นในอัตรำหุ้นละ	0.15	บำท	โดยเงินปันผลดังกล่ำว	บริษัทได้มีกำรจ่ำยครั้งแรก
เป็นเงินปันผลระหว่ำงกำล	ในอัตรำหุ้นละ	0.05	เมื่อวันที่	12	ธันวำคม	2562	คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ำยครั้งที่	2	ในอัตรำหุ้นละ	0.10	
บำท	ทั้งนี้กำรให้สิทธิปันผลดังกล่ำวต้องรอกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันที่	22	เมษำยน	2563	
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายขายและ 
การตลาด

ประธานเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายการเงิน 
และบัญชี

รองกรรมการ 
ผู้จัดการฝ่าย 
บริหารทั่วไป

ฝ่ายผลิตภัณฑ ์
และโซลูชั่น

เลขานุการบริษัทคณะที่ปรึกษา
กรรมการบริษัท

ฝ่ายขาย	3

ฝ่ายขาย	4

ฝ่ายขาย	1

ฝ่ายขาย	2

ฝ่ายบริหาร 
โครงการ

ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคล

ฝ่ายบริหาร 
และซ่อมบ�ารุง ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายไอทีและ
สารสนเทศ
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562		โครงสร้างการจัดการของบริษัท	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย
อีก	3	ชุด	คือคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	แต่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูท้�าหน้าทีแ่ทน	นอกจากน้ัน	เมือ่วันท่ี	8	พฤษภาคม	2562		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2562	ได้มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษากรรมการบริษัท	(Advisory	Board)	เพื่อให้ค�าแนะน�า
เกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวทางในการด�าเนินธุรกิจอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริษัท

	 ทัง้น้ี	กรรมการบรษิทั	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบรหิารและผูบ้รหิารของบรษิทัมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา	68	แห่ง
พระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง	ท้ังน้ี	ขอบเขต	อ�านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ	ของบริษัท	มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมการรวมทั้งสิ้น	7	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง

1.	นายเสกสรรศ์	รอยลาภเจริญพร ประธานกรรมการบริษัท	และประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	นายมนชัย	มณีไพโรจน์ กรรมการบริษัท	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.	นายรณภูมิ	รุ่งเรืองผล กรรมการบริษัท

4.	นายพีระ	เลาหสมบูรณ์ กรรมการบริษัท

5.	นายอนุวัติร์	เหลืองทวีกุล กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

6.	นายชนะชัย	กุลนพฤกษ์	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

7.	นางสาวภัทร์นรินทร์		มลิวัลย์ กรรมการบริษัท	และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

 
	 โดยมี	นางสาวธนัญกรณ์	คลังเปรมจิตต์	เป็นเลขานุการบริษัท	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	
1/2562	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2562

	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
	 นายมนชัย	มณีไพโรจน์	นายพีระ	เลาหสมบูรณ์	นายรณภูมิ	รุ่งเรืองผล	และนางสาวภัทร์นรินทร์	มลิวัลย์กรรมการสองในสี่
คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท	
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	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	

ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม/จ�ำนวนกำรประชุมทั้งหมด

ปี 2561 ปี 2562

1. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร 5/5 100% 6/6 100%

2. นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา1 2/5 40% - -

3. นายมนชัย มณีไพโรจน์ 5/5 100% 6/6 100%

4 นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล 5/5 100% 6/6 100%

5. นายพีระ เลาหสมบูรณ์ 5/5 100% 5/6 83%

6. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล 3/5 60% 5/6 83%

7. นายชนะชัย  กุลนพฤกษ์ 5/5 100% 5/6 83%

8. นางสาวภัทร์นรินทร์  มลิวัลย์1 1/5 20% 6/6 100%

หมายเหตุ:  1เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และนางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ ได้
รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ		
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

1. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล* กรรมการตรวจสอบ

3. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์* กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:   * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดย 
นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายกลยุทธ์และการเงิน  ธนาคาร ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)  
และส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ และ นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ เคยด�ารง
ต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลุ่มธุรกิจ)  และเลขานุการบริษัทบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน) และส�าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ-บัญชี (รายละเอียดเพ่ิมเติม ในเอกสารแนบ 1) 

 โดยมี นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม/จ�ำนวนกำรประชุมทั้งหมด

ปี 2561 ปี 2562

1. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร 4/4 100% 4/4 100%

2. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล 3/4 75% 3/4 75%

3. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ 4/4 100% 3/4 75%
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คณะกรรมการบริหาร	
      บริษัทมีกรรมการบริหารจ�านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

1. นายมนชัย มณีไพโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กรรมการบริหาร

3. นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ กรรมการบริหาร

4. นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการบริหาร

5. นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ กรรมการบริหาร

 โดยมี นางวิไลพร ธรรมวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

	 การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม/จ�ำนวนกำรประชุมทั้งหมด

ปี 2561 ปี 2562

1. นายมนชัย มณีไพโรจน์ 3/3 100% 12/12 100%

2. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล 3/3 100% 9/12 75%

3. นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ 3/3 100% 11/12 91%

4. นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 3/3 100% 12/12 100%

5. นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ 3/3 100% 12/12 100%

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
 บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง

1. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางวิไลพร ธรรมวิชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางสาววัลภา เหลืองดิลก กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายนพดล จิรายุวานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายฉัตรชัย ไชยเตกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายชวรณ เบ็ญจาธิกุล1 กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: 1 นายชวรณ เบ็ญจาธิกุล เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 แทน นายขจรกิตต์ จงสงวน
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	 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-สกุล
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งหมด

ปี 2561 ปี 2562

1.	นำยรณภูมิ	รุ่งเรืองผล 4/5 80% 6/6 100%

2.	นำงวิไลพร	ธรรมวิชัย 5/5 100% 6/6 100%

3.	นำงสำววัลภำ	เหลืองดิลก 5/5 100% 6/6 100%

4.	นำยนพดล	จิรำยุวำนนท์ 5/5 100% 6/6 100%

5.	นำยฉัตรชัย	ไชยเตกุล 5/5 100% 4/6 67%

6.	นำยขจรกิตต์	จงสงวน 3/5 60% - -

7.	นำยชวรณ	เบ็ญจำธิกุล1 - - 6/6 100%

หมำยเหตุ:	 1	นำยชวรณ	เบ็ญจำธิกุล	เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ได้รับแต่งตั้ง	เมื่อวันที่	1	มกรำคม	2562	แทนนำยขจรกิตต์	จงสงวน

ผู้บริหาร
										คณะผู้บริหำร	มีจ�ำนวนทั้งสิ้น	10	ท่ำน	ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1.	นำยมนชัย	มณีไพโรจน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2.	นำงสำวภัทร์นรินทร์	มลิวัลย์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี

3.	นำยธรรมวัฒน์	อุชุไพบูลย์วงศ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยและกำรตลำด

4.	นำยสุวัฒน์	อยู่เจริญ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร

5.	นำยสุรศักดิ์	กองจันทรำ รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ

6.	นำยวรพจน์	วงษ์สวัสดิ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด	3

7.	นำยศิริศักดิ์	วิริยะมั่นพงศ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด	1

8.	นำยเอกพจน์	บุณยรัตพันธ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยปฎิบัติกำร

9.	นำงวิไลพร	ธรรมวิชัย รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป

10.	นำงสำววัลภำ	เหลืองดิลก ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี	
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุ้นที่

ถือ ณ วันที่ 

28/12/2561

จ�ำนวนหุ้นที่

ถือ ณ วันที่ 

30/12/2562

จ�ำนวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง  

เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ใน

ปี 2562

สัดส่วนกำรถือหุ้น

ในบริษัท (%) ใน

ปี 2562

1

นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2
นายมนชัย มณีไพโรจน์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 87,454,512 87,707,877 253,365* 19.49

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3

นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กรรมการบริษัท  
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

300,000 300,000 - 0.07

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4
นายพีระ เลาหสมบูรณ์ กรรมการบริษัท 34,950,000 34,950,000 - 7.77

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 22,741,304 22,741,304 - 5.05

5
นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 300,000 300,000 - 0.07

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6
นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 300,000 300,000 -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7

นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ กรรมการบริษัท  
และประธานเจ้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

644,947 768,072 123,125* 0.17

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8
นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด 638,538 746,616 108,078* 0.17

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

9
นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ 222,830 247,205 24,375* 0.05

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

10
นายสุรศักดิ์ กองจันทรา รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1,455,066 1,548,319 93,253* 0.34

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

11
นายวรพจน์ วงษ์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 3 28,538 136,616 108,078* 0.03

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

12
นายศิริศักดิ์ วิริยะมั่นพงศ์** รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1 N/A 2,184,913 - 0.49

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A 7,500 - 0.00

13
นายเอกพจน์ บุณยรัตพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 417,836 486,577 68,741* 0.11

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

14
นางวิไลพร ธรรมวิชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป 28,538 134,707 106,169* 0.03

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

15
นางสาววัลภา เหลืองดิลก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี 129,790                                         186,795 57,005* 0.04

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

หมายเหตุ:  *  ได้รับหุ้นจากโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program – EJIP)  
 ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

 ** นายศิริศักดิ์ วิริยะมั่นพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  
 เป็นต้นไป
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เลขานุการบริษัท
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง  
นางสาวธนญักรณ์ คลงัเปรมจติต์ ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทัแทน นางสาวภัทร์นรนิทร์ มลิวัลย์ และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 
89/15 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 นางสาวธนญักรณ์ คลงัเปรมจติต์ ได้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบตัรส�าหรบัเลขานุการบรษิทั (Company 
Secretary Program : CSP) รุ่นที่ 99/2562 ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  
มีดังนี้

 1. ดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ

 2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติของที่ประชุมดังกล่าว

 3. ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรบัผิดชอบเป็นไปตามระเบยีบและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

  4.1 ทะเบียนกรรมการ 

  4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

  4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

  4.4 รายงานประจ�าปีของบริษัท

  4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 
 บรษิทัมกีารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นอตัราท่ีเพยีงพอส�าหรบัการรกัษากรรมการ
และผูบ้รหิารท่ีมคุีณภาพไว้โดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินควร และอยู่ในระดบัทีส่ามารถเทีบบเคยีงได้กับบรษิทัในกลุม่
อตุสาหกรรมเดยีวกัน ปัจจยัท่ีจะน�ามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ 
ทัง้น้ี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นของบรษิทั ในส่วนของค่าตอบแทนของ
ผูบ้รหิาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบรษิทัก�าหนดไว้ ซึง่จะพจิารณาจากภาระหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ  
ผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัท

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  

  ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี  
 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ จ�านวน 20,000 บาท/คน/ครั้ง

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จ�านวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 20,000 บาท/คน/ครั้ง

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง

- ค่าตอบแทนรายเดือนส�าหรับกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจ�าของบริษัท เดือนละ 80,000 บาท 

 ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง
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	 ในปี	2560	ปี	2561	และปี	2562	บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท	ตำมรำยละเอียดดังนี้	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บำท)	

ชื่อ-สกุล

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน

อื่น ๆ

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน

อื่น ๆ

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน

อื่น ๆ

1.นำยเสกสรรศ์		รอยลำภเจริญพร 90,000.00 - 160,000.00 - 190,000.00 -

2.นำงสำวประภำรัตน์	ตังควัฒนำ2 70,000.00 - 30,000.00 - - -

3.นำยมนชัย	มณีไพโรจน์1 - - 60,000.00 - 70,000.00 -

4.นำยรณภูมิ	รุ่งเรืองผล 50,000.00 720,000.00 60,000.00 960,000.00 70,000.00 960,000.00

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

6.นำยอนุวัติร์	เหลืองทวีกุล 35,000.00 - 45,000.00 - 75,000.00 -

7.นำยชนะชัย	กุลนพฤกษ์ 65,000.00 - 80,000.00 - 85,000.00 -

8.นำงสำวภัทร์นรินทร์	มลิวัลย์2 - - 10,000.00 - 70,000.00 -

รวม 350,000.00 720,000.00 505,000.00 960,000.00 620,000.00 960,000.00

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

		ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร	ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	4/2561	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกำยน	2561

	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	
	 ในปี	2560-2562	บรษิทัจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูบ้รหิำรจ�ำนวน	23.03	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	31.19	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	35.38	
ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	ทั้งนี้	ค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึง	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

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

2560 8 23,025,102

2561 9 31,191,061

2562 10 35,387,448

บุคลากร 
 จ�านวนบุคลากร
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2562	บริษัทมีจ�ำนวนพนักงำนดังนี้

สายงานหลัก จ�านวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธันวาคม 2562

1.	ฝ่ำยขำย 11

2.	ฝ่ำยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น 6

3.	ฝ่ำยปฎิบัติกำร

-		ฝ่ำยบริหำรโครงกำร 24

-		ฝ่ำยบริกำรและซ่อมบ�ำรุง 10

4.	ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี	และ	ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 12

รวม 63

   หมำยเหตุ	:	จ�ำนวนพนักงำนในตำรำงไม่รวมผู้บริหำร	10	ท่ำน
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ข้อพิพาทด้านแรงงาน
	 -ไม่มี-

ค่าตอบแทนพนักงาน

	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 ในปี	2560	-	2562	บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน	(ไม่รวมผูบ้รหิาร)	จ�านวน	37.38	ล้านบาท		จ�านวน	45.37	ล้าน
บาท	และจ�านวน	44.64	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน	โบนัส	ค่าล่วงเวลา	เงินสมทบกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ	สวัสดิการโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน	(Employee	Joint	Investment	Program)	
และสวัสดิการอื่น	ๆ

	 ค่าตอบแทนอื่น
	 -ไม่มี-

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
	 	 “บุคลากร”	 เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากท่ีสุดขององค์กร	 องค์กรจึงให้ความส�าคัญกับการสร้างคน	 เพ่ือให้บุคลากร	มีความ
สามารถและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรบนพ้ืนฐานจริยธรรมอันดี	 ตามวัฒนธรรมองค์กรท่ีก�าหนดไว้	 รวมถึงการมีทัศนคติที่ดี	 มี
ความสุขในการท�างาน	และเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืนตามค่านิยมหลักขององค์กร	พร้อมที่จะทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการ
ท�างานเพื่อความส�าเร็จร่วมกัน	

	 กลยุทธ์ส�าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายคือการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร	 เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความย่ังยืน	 	 ท้ังยังคงให้
ความส�าคัญต่อพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง	 โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะพัฒนา
ศกัยภาพของบคุลากรให้ได้ใช้ความรูค้วามสามารถของตนเองอย่างเตม็ที	่	และน�าพาองค์กรบรรลเุป้าหมายและวตัถุประสงค์ใน
การด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	พร้อมทั้งการเติบโตไปพร้อมกับความส�าเร็จขององค์กร		ซึ่งจะส่ง
ผลให้การด�าเนนิธุรกิจขององค์กรมุง่ไปสูจ่ดุหมายเดยีวกันได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	โดยก�าหนดเป็นแผนธุรกิจท่ีมคีวามสอดคล้อง
และไปในทิศทางเดยีวกัน		นอกจากน้ียงัมกีารก�าหนดตวัชีว้ดั	(Key	Performance	Indicators:	KPIs)	ทีถ่่ายทอดลงมาตามล�าดับ
เป็นรายบคุคล		ทัง้นีวั้ตถุประสงค์และตวัชีวั้ดนัน้	จะใช้เป็นกรอบการปฏบิตังิานและเป็นมาตรฐานการประเมนิผลการปฏิบตังิาน
ของบุคลากรแต่ละบุคคล	ที่จะสะท้อนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้

	 นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี
	 เพ่ือให้เป้าหมายการท�างานของบคุลากรสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร		องค์กรจงึได้น�าระบบการประเมนิ
ผลงานประจ�าปีบนพ้ืนฐานของตัวชี้วัดผลงาน	 (KPIs)	 จะเห็นได้ว่า	 KPIs	 เป็นเหมือนกุญแจส�าคัญ	 ในการตอบโจทย์ทั้งเรื่อง
ประสทิธิภาพการท�างานของบคุคลและประสทิธิผลของหน่วยงาน	ตวัชีวั้ดผลการด�าเนินงานเป็นทีน่่าเชือ่ถือ	มคีวามโปร่งใส	เท่ียง
ตรง	และตามความเป็นจริง	ระบบการประเมินผลงานนี้จะช่วยให้องค์กรบรรลุความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
อย่างเป็นรูปธรรม	มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		ความส�าคัญของการน�า	KPIs	มาใช้ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีจะ
ช่วยยกระดับการพัฒนาและศักยภาพในการท�างานของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้



รายงานประจ�าปี 2562 71

	 การพัฒนาบุคลากร
	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของบุคลากรทุกสายอาชีพในทุกระดับต�าแหน่ง	 	 โดยการน�า
สมรรถนะที่คาดหวังมาเป็นเกณฑ์ก�าหนดการพัฒนาความรู้ความสามารถ	คือ	

•	 ความรู้ที่จ�าเป็น	(Knowledge)	มุ่งเน้นการพัฒนาในส่วนความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ	ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 
	 และเตรียมพร้อมรับมือโอกาสใหม่ๆ	ทางธุรกิจหรือตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต			

•	 ทักษะท่ีจ�าเป็น	 (Skill)	 โดยมีการพัฒนาในส่วนทักษะด้านเทคนิค	 (Technical	 Skill)	 เป็นความรู้ความสามารถ 
	 และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ					

	 ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าว	เป็นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร	เน้นการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบ
ที่จะสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	ให้รองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

	 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนา
	 บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส�าเร็จและเติบโตได้
อย่างยัง่ยนื		องค์กรจึงพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถของบคุลากรในทกุระดับอย่างต่อเนือ่ง	ควบคูก่บัการน�าระบบการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง	ๆ 	มาประยุกต์ใช้โดยมีแผนการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม	ดังต่อไปนี้

	 การฝึกอบรมภายใน		
	 การจดัฝึกอบรมภายในองค์กร	เป็นการส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพผูบ้รหิารและพนักงาน	ให้สามารถท�างานตอบสนอง 
ต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	บริษัทจึงจัดให้มีการฝึกอบรม	ดังต่อไปนี้

•	 หลกัสตูรการเงนิส�าหรบัผูบ้รหิารทีไ่ม่ใช่นกัการเงนิ	(Finance	for	Non	Finance	Manager)		เพ่ือให้ผูท้ีไ่ม่ได้ท�างาน 
	 ด้านการเงินโดยตรง	 ได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดจนการพัฒนาทักษะเบื้องต้นทางด้านการเงินได้อย่างมี 
	 ประสิทธิภาพ	เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ทันต่อเหตุการณ์		

•	 หลกัสตูรพัฒนาความรูค้วามสามารถตามหน้าท่ีของสายวชิาชพีท่ีรบัผิดชอบ	ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ	ความรู้ 
	 ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ	 เช่น	 ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม	 
	 ดังต่อไปนี้				

	 	 	 	 ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 	 -	 การใช้โปรแกรม	Microsoft	office	ระดับกลางและระดับสูง

	 	 -	 การใช้โปรแกรม	Visio

	 	 	 	 ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม	

	 	 -	 มาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ส�าหรับประเทศไทย	

	 	 -	 TCP/IP	Advanced	

	 	 -	 Transmission	Microwave	(Basic)

	 	 -	 Transmission	DWDM	(Basic	&	Advanced)		

	 	 -	 มาตรฐานการติดตั้งงานโทรคมนาคมและการติดตั้งงานไฟฟ้า		
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	 การฝึกอบรมภายนอก	
	 นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในแล้ว	 บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจาก
สถาบันหรือองค์กรต่าง	ๆ	ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมอง	ใหม่	ๆ	กับองค์กรอื่นอีกด้วย	

•	 หลักสูตร	Chief	Transformation	Officer	(CTO),	Ultralink	China,	Corporate	Finance,	ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
	 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	เป็นต้น

•	 ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์		โทรคมนาคม		การเงนิและบญัช	ีและทักษะการใช้ภาษาองักฤษ	เช่น		หลกัสตูร 
	 ช่างไฟฟ้าอาคาร	,Alcatel-Lucent	1830	PSS-32/8	(Photonic	Service	Switch	–	32/8)		มาตรฐานการติดตั้ง 
	 ไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย	พ.ศ.2556	 (มาตรฐานฉบับใหม่),	 	 AutoCad	2D	 (Basic/Intermediate),	 Transfer	 
	 Pricing,	ภาษีส�าหรับนักบัญชีภาษีอากรท้ังระบบ,	 Beyond	 Treasury	Management,	 ก้าวทันมาตรฐานการ 
	 รายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะน�ามาใช้ปี	 2562	และ	2563	สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นท่ีส�าคัญของ	 
	 TFRS	(ฉบับปรับปรุง	2562)	และ	ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ		เป็นต้น

	 นอกจากหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นให้เกิดการพัฒนาความรู	้ทกัษะและคณุลกัษณะในด้านต่าง	ๆ 	แล้ว	บรษิทัยังให้ความส�าคญั
ต่อการสร้างนวตักรรมและส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์	โดยจดัให้มกิีจกรรม	“ICN	4.0	การใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่”	 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเชื่อมโยงสู่พันธกิจขององค์กร	ที่จะน�าพาองค์กรก้าวเข้าสู่เป้าหมายที่วางไว้	ทั้งยัง
ท�าให้เกิดพลงัของการท�างานเป็นทีม	เพ่ิมศกัยภาพและเป็นเวทใีห้แสดงออกถึงความคดิสร้างสรรค์		ตลอดจนเป็นการสร้าง
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง	(Talent)	ขององค์กรต่อไป

	 บรษิทัได้จดัหลกัสตูรฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้องกับการท�างานให้กับผูบ้รหิาร	และพนักงานอย่างต่อเน่ือง	โดยมจี�านวนชัว่โมง
อบรมเฉลี่ยของการฝึกอบรมในปี	2562	เท่ากับอัตรา		17		ชั่วโมง	/	คน	/	ปี

หลักสูตรฝึกอบรม (หมวด) จ�ำนวนผู้เข้ำอบรม จ�ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรม

หลักสูตรส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 4 238

หลักสูตรทางด้านเทคโนโลยี	โทรคมนาคม	และไฟฟ้า 25 406

หลักสูตรภาวะผู้น�าและจิตวิทยา	 5 48

หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19 117

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 5 100

หลักสูตรด้านการเงินและบัญชี 23 294

	 นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูงและการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง
	 บริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง	 โดยจัดให้มีหลักสูตรหรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกลุ่มดังกล่าว	พร้อมทั้งการเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ	เช่น	Job	Rotation,		Job	Assignment	
รองรบัการเตบิโตในองค์กร	ส�าหรบับคุลากรท่ีมผีลการปฏบิติังานท่ีดีและมศัีกยภาพสูง	เพ่ือสนับสนุนให้บคุลากรได้ใช้ความรู้
ความสามารถและศกัยภาพทีม่อียู่มาใช้ในการปฏบิตังิานได้อย่างเตม็ทีต่อบสนองเป้าหมายขององค์กรอย่างมปีระสทิธิภาพ
สูงสุด	นอกจากนี้	บริษัทยังเล็งเห็นและให้ความส�าคัญกับแผนการสืบทอดต�าแหน่งของบุคลากร	โดยเฉพาะผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัท	 เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่า	บริษัทมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน	เมื่อมีต�าแหน่งว่างลงหรือ
ส�าหรับรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต	
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การก�ากับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	
	 บริษัท	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	คอมมิวนิเคชั่น	 เน็ทเวิร์คส	จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลกิจกำรท่ีดี	 เน่ืองจำก
พิจำรณำเห็นว่ำเป็นกลไกส�ำคัญในกำรน�ำไปสู่กำรมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ	โปร่งใส	และสำมำรถตรวจสอบได้	ซึ่ง
จะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	 โดยกำรมีกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีเพ่ือเป็นเครื่องมือเพ่ิมมูลค่ำ	 สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 รวมท้ังส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืนของบริษัทใน 
ระยะยำว	ทีส่อดคล้องกับปณิธำนในกำรด�ำเนินธุรกิจของบรษิทั	ดงัน้ัน	บรษิทัจงึก�ำหนดให้มนีโยบำยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี	
ตำมแนวทำงที่ก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	โดยกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	1/2560	เมื่อวันที่	29	มีนำคม	2560	ที่ประชุมได้มีมติให้มีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อ
ถือเป็นหลักปฎิบัติ	ที่ครอบคลุมหลักกำร	5	หมวด	ดังนี้

	 หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 หมวดที่	2	กำรปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

	 หมวดที่	3	บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 หมวดที่	4	กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

	 หมวดที่	5	ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

	 ในปี	 2560	 คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ได้ออกหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส�ำหรับบริษัท 
จดทะเบียน	ปี	2560		(Corporate	Governance	Code	for	Listed	Companies	2017)		หรือ	CG	Code	ปี	2560	ซึ่งได้วำงหลัก
ปฎิบัติส�ำหรับคณะกรรมกำร	8	ข้อหลัก	คือ

	 1.	 ตระหนกัถึงบทบำทและควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้น�ำองค์กรท่ีสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงย่ังยืน

	 2.	 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน

	 3.	 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล	

	 4.	 สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร

	 5.	 ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

	 6.	 ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม

	 7.	 รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล

	 8.	 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น

	 เพ่ือเป็นหลักปฎิบัติให้คณะกรรมกำรบริษัท	 น�ำไปปรับใช้ในกำรก�ำกับดูแลให้กิจกำรมีผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำว 
น่ำเชือ่ถือส�ำหรบัผูถ้อืหุน้	และเพ่ือประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงย่ังยืน	ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั	ครัง้ท่ี	5/2561	
เมื่อวันที่	12	ธันวำคม	2561	จึงได้พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท	โดยให้น�ำหลักปฎิบัติตำมหลักกำร
ก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดสี�ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน	ปี	2560	ไปปรบัใช้ตำมท่ีเหมำะสมกับบรบิทของบรษิทัให้ได้มำกท่ีสุด	และก�ำหนด
แนวปฎิบตัเิพ่ิมเตมิทีบ่รษิทัควรจะด�ำเนนิกำรแก้ไขปรบัปรงุให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ของบรษิทั	และให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ทบทวนควำมเหมำะสมของกำรน�ำ	CG	Code	ไปปรับใช้อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	
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หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	(The	Rights	of	Shareholders)
	 บริษัทตระหนักและให้ควำมส�ำคัญถึงสิทธิพ้ืนฐำนต่ำง	 ๆ	 ของผู้ถือหุ้น	 จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตำมสิทธิ 
ขัน้พ้ืนฐำนของผูถื้อหุน้	โดยให้ผูถื้อหุ้นได้รบัข่ำวสำรข้อมลูอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม	รวมทัง้สนบัสนนุให้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 และไม่กระท�ำกำรใด	 ๆ	อันเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	 บริษัท 
จึงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย	ทั้งท่ีเป็นนักลงทุนชำวไทย	นักลงทุนต่ำงประเทศ	 
นักลงทุนรำยย่อย	และนักลงทุนสถำบัน	ได้มีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	รำยละเอียดดังนี้

	 นโยบายการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
			 1.	ก�ำหนดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปีภำยในระยะเวลำ	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท	และหำก
มคีวำมจ�ำเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจำรณำวำระพิเศษท่ีอำจเป็นเรือ่งทีก่ระทบหรอืเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นจ�ำเป็นต้อง 
ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น	คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป

	 2.	 จัดท�ำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท	 รวมถึงผู้ถือหุ้นสถำบัน	พร้อมทั้ง 
รำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม	ข้อมูลส�ำคัญและจ�ำเป็น	 เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น	พร้อมท้ังควำมเห็นของ 
คณะกรรมกำร	รำยงำนกำรประชมุครัง้ทีผ่่ำนมำ	รำยงำนประจ�ำปี	หนังสอืมอบฉนัทะทกุแบบ	ประกอบด้วย	แบบ	ก.	แบบ	ข.	และ
แบบ	ค.	ตำมที่กระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด	และระบุวิธีกำรมอบฉันทะให้ชัดเจน	พร้อมทั้งระบุสถำนที่	 วัน	 เวลำ	และแผนที่แสดง
สถำนที่ประชุม	ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรำยละเอียดของเอกสำรที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำมำแสดงในวันประชุมเพื่อรักษำสิทธิ 
ในกำรเข้ำประชุม	 โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	 21	 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมท้ังประกำศ
ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภำษำไทยเป็นเวลำ	3	วันติดต่อกัน	ก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย	3	วัน	นอกจำกนี้	บริษัทก�ำหนดให้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีฉบับสมบูรณ์	 พร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรประชุมบนเว็บไซต์	 โดยท่ีฉบับภำษำ
ไทยเผยแพร่ล่วงหน้ำก่อนวันประชมุเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ	30	วัน	และฉบบัภำษำองักฤษเผยแพร่ล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุเป็นเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ	7	วัน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่ำวสำรเพื่อกำรตัดสินใจในกำรลงมติอย่ำงเพียงพอ	ถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	และ
เพ่ือเป็นกำรบอกกล่ำวกำรเรยีกประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหน้ำส�ำหรบัให้ผูถื้อหุน้เตรยีมตวัเข้ำร่วมประชมุก่อนได้รบัเอกสำร
กำรประชมุด้วย	ทัง้น้ี	บรษิทัก�ำหนดให้มกีำรแจ้งผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ว่ำบรษิทัได้เผยแพร่หนังสอื
เชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

	 3.	อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุน้ในวันประชมุอย่ำงเท่ำเทียมกัน	โดยจดัเจ้ำหน้ำท่ีต้อนรบัและให้ข้อมลูในกำรตรวจเอกสำร
และลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุมอย่ำงเพียงพอ	ทั้งนี้บริษัทจะใช้ระบบกำรลงทะเบียนที่มีประสิทธิภำพและควำมรวดเร็ว	และ
ได้มกีำรจดัเตรยีมอำกรแสตมป์ในกรณีทีผู่ถื้อหุน้มกีำรมอบฉนัทะมำ	โดยไม่ต้องเสยีค่ำใช้จ่ำย	นอกจำกนี	้บรษิทัได้จดัให้สถำนที่ 
จัดกำรประชุมมีขนำดท่ีเพียงพอเพ่ือรองรับกับจ�ำนวนผู้ถือหุ้น	 และก�ำหนดสถำนท่ีประชุมเป็นบริเวณท่ีมีกำรคมนำคมสะดวก 
อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร

	 4.	บริษัทไม่กระท�ำกำรใด	ๆ	ที่มีลักษณะเป็นกำรจ�ำกัดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิ 
เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชุม

	 5.	 ก่อนเริ่มประชุมทุกคร้ัง	บริษัทจะช้ีแจงหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกำรประชุมท้ังหมด	 อำทิเช่น	 กำรเปิดประชุม	 วิธีกำร 
ลงคะแนน	และวิธีกำรนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีจะต้องลงมติในแต่ละวำระตำมข้อบังคับของบริษัท	 เป็นต้น	 ในกำรนับ 
คะแนนเสียง	บริษัทจะด�ำเนินกำรนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนทุกระเบียบวำระในห้องประชุม	และแสดง
ผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวำระอย่ำงชัดเจนในห้องประชุม	ซึ่งบริษัทได้จัดแยกกำรลงคะแนนเสียงส�ำหรับแต่ละเรื่อง 
อย่ำงชัดเจน	เพื่อรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้น

	 6.	กำรด�ำเนินกำรนบัคะแนนเสยีง	บรษิทัจดัให้มบีคุคลภำยนอกท่ีเป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำร
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้และวิสำมญัผูถื้อหุน้	อำทเิช่น	ผูต้รวจสอบบญัช	ีหรอืผูถื้อหุน้ทีไ่ด้รบักำรคดัเลอืกและเห็นชอบจำกทีป่ระชมุ	
เป็นต้น	พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบและบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
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	 7.	ประธำนกรรมกำรจดัสรรเวลำในกำรประชมุอย่ำงเพียงพอ		และด�ำเนินกำรประชมุอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส	โดยระหว่ำง
กำรประชุมเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถใช้สิทธิในกำรดูแลรักษำผลประโยชน์ของตน	โดยกำรซักถำม	แสดงควำมเห็น	
ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญต่ำง	ๆ	ที่อำจมีผลกระทบต่อบริษัท	เช่น	กำร
แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร	กำรเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำรอสิระ	กำรอนุมตัผิูส้อบบญัช	ีกำรจดัสรรเงนิปันผล	กำรลดทนุ
หรือเพิ่มทุน	กำรก�ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับ	บริคณห์สนธิและกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ	เป็นต้น

	 8.	ประธำนกรรมกำร	กรรมกำร	และผู้บริหำรท่ีเก่ียวข้องมีควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 เพ่ือตอบ
ค�ำถำมแก่ผู้ถือหุ้น

	 9.	ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นภำยหลังที่เริ่มประชุมแล้ว	มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวำระ
ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ

	 10.	บริษัทได้ระบุกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรไว้ในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	และในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	
หำกกรรมกำรท่ำนใดมส่ีวนได้เสยี	หรอืมส่ีวนเก่ียวข้องในกำรพิจำรณำวำระใด	ประธำนท่ีประชมุจะแจ้งให้ผูเ้ข้ำร่วมประชมุทรำบ
ก่อนกำรพิจำรณำในวำระนั้น	โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวำระนั้น	ๆ	

	 11.	บริษัทจะท�ำกำรเปิดเผยมติท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงภำยในวันท�ำกำรถัดไปผ่ำนระบบข่ำว
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และบนเว็บไซต์ของบริษัท

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

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

	 1.	 บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม	 ให้ควำมส�ำคัญต่อ 
ผู้ถือหุ้นทุกรำย	ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทย	ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือ 
ผู้ถือหุ้นรำยย่อย	 โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพ่ิมระเบียบวำระกำรประชุม	 และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้ำรับ 
กำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย	 3	 เดือน	 ก่อนวันส้ินสุดรอบปีบัญชี	 และเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรใช้สิทธิดังกล่ำว 
ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมท้ังได้แจ้งให้ทรำบถึงหลกัเกณฑ์กำรในกำรพิจำรณำว่ำจะรบัเรือ่งท่ีเสนอมำ 
นั้นอย่ำงชัดเจน	โดยกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

	 2.	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมและลงมติแทน	มีสิทธิได้รับเอกสำรและค�ำแนะน�ำในกำรมอบฉันทะแก่ผู้รับ
มอบฉันทะท่ีถูกต้องตำมกฎหมำย	 เม่ือย่ืนหนังสือมอบฉันทะให้กรรมกำรในท่ีประชุมแล้ว	ย่อมมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและลงมติ
เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประกำร

	 3.	บริษัทจะท�ำกำรเสนอรำยชื่อของกรรมกำรอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท	 เพ่ือเป็นทำงเลือกของผู้ถือหุ้นมีโอกำส
เลือกกำรมอบฉันทะแก่กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่ง

	 4.	บริษัทจะด�ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมล�ำดับระเบียบวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม	และมีนโยบำยที่จะไม่เพิ่ม
ระเบียบวำระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสศึกษำข้อมูลประกอบระเบียบวำระก่อน
ตัดสินใจ

	 5.	ประธำนกรรมกำร	กรรมกำรและผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องมีควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถำมแก่
ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้

	 6.	เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบยีน	แม้จะพ้นเวลำลงทะเบยีนแล้ว	เพ่ือเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ท่ีประสงค์จะร่วมประชมุสำมำรถ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
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	 7.	จดัท�ำบตัรลงคะแนนแยกตำมเรือ่งทีส่�ำคญั	ๆ 	ทกุระเบยีบวำระ	เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้ตำมท่ีเหน็สมควร	และ
มกีำรน�ำผลคะแนนมำรวมค�ำนวณกับคะแนนเสยีงท่ีได้ลงไว้ล่วงหน้ำในหนังสอืมอบฉนัทะ	ก่อนท่ีจะประกำศแจ้งมตขิองคะแนน
เสียงในที่ประชุม	และเพื่อควำมโปร่งใส	บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นเพื่อกำรตรวจสอบในภำยหลังได้

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

	 9.	ก�ำหนดหน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บริหำรห้ำมท�ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในช่วง	1	เดือน	ก่อนที่ข้อมูลงบกำรเงินหรือข้อมูล
อื่นที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน	และต้องไม่ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่ำจะพ้น
ระยะเวลำ	 24	ชั่วโมง	นับแต่กำรเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สำธำรณะทั้งหมด	 รวมถึงเมื่อกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงมีกำรซื้อขำย 
หลักทรัพย์ของบริษัท	 จะต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ภำยใน	 3	 วันท�ำกำรต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบเพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณชนต่อไป

	 10.	ก�ำหนดให้กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรระดบัสงูจะต้องรำยงำนกำรมส่ีวนได้ส่วนเสยีให้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ

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

	 12.	 ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยสำมำรถเสนอแนะ	และแสดงควำมคิดเห็น	หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธำนกรรมกำร
บริษัท	 (กรรมกำรอิสระ)	และเลขำนุกำรบริษัท	ผ่ำนอีเมล	 icn_companysecretary@icn.co.th	ซึ่งคณะกรรมกำรอิสระ	จะเป็น
ผู้พิจำรณำกลั่นกรองและพิจำรณำเรื่องต่ำง	ๆ	ให้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม	เช่น	กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่คณะกรรมกำร
อิสระพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำมีประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	จะน�ำเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท	 เพ่ือพิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรหรือก�ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมควำมเหมำะสม
ต่อไป	นอกจำกน้ียังจัดให้มีช่องทำงส�ำหรับนักลงทุนในกำรสอบถำมข้อมูลหรือแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนอีเมล	 icn_ir@icn.co.th	
ซึ่งมีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์	รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน	

หมวดที่	3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(The	Role	of	Stakeholders)
	 บริษัทมีนโยบำยในกำรให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยควำมเป็นธรรม	 โปร่งใส	 และสร้ำงควำม 
พึงพอใจต่อทุกฝ่ำย	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	 	 :	บริษัท	มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท	 และผู้ถือหุ้นโดยรวม	ด้วยควำมรู้และ 
	 	 	 	 ทักษะในกำรบรหิำรจัดกำรอย่ำงมปีระสทิธิภำพ	ควำมซือ่สตัย์สจุรติและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นรำยใหญ่และ 
	 	 	 	 รำยย่อย	โดยค�ำนงึถงึผลกำรด�ำเนินงำนท่ีดี	มกีำรเจรญิเติบโตอย่ำงมัน่คง	และคงไว้ซึง่ควำมสำมำรถในกำร 
	 	 	 	 แข่งขนั	สร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุให้กับผู้ถือหุ้น	เช่น	กำรจดักิจกรรมผูถื้อหุ้นเย่ียมชมกิจกำรพร้อมกับพบปะ 
	 	 	 	 กับผู้บริหำรระดับสูง	 กำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งจัดให้มีกำรช่องทำง 
	 	 	 	 เผยแพร่ข้อมูลและติดต่อกับผู้ถือหุ้นทำงเว็บไซต์	www.icn.co.th	และ	icn_ir@icn.co.th		

พนักงาน		 :	บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม	 รวมถึงให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสม	 
	 	 	 	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอโดยจัดให้มีกำรอบรมพัฒนำควำมรู ้
	 	 	 	 ควำมสำมำรถแก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือพัฒนำทักษะในด้ำนควำมรู้	ทักษะในกำรท�ำงำน	ตลอดจน 
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	 	 	 	 ปลูกฝังทัศนคติและจิตส�ำนึกที่ดี	 เพ่ือให้เป็นพนักงำนท่ีดี	 มีควำมสำมำรถและเป็นพลเมืองท่ีดีต่อสังคม	 
	 	 	 	 บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง	 ๆ	ที่เก่ียวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด	มีกำรจัดตั้งและ 
	 	 	 	 ให้เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงำน	 รวมถึงสวัสดิกำรอื่น	 ๆ	 เช่น	 กำรประกันสุขภำพ	 
	 	 	 	 กำรประกันอุบัติเหตุ	กำรมีวันหยุดพักผ่อน	เป็นต้น	

คู่ค้า		 	 :	บรษิทัมคีวำมมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อคู่ค้ำด้วยควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน 
	 	 	 	 ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ	 รวมถึงกำรปฏิบัติตำมสัญญำต่อคู่ค้ำอย่ำงจริงใจ	และไม่ด�ำเนินกำรใด	ๆ	ที่เป็น 
	 	 	 	 ทุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำและขัดต่อกฎหมำย	

เจ้าหนี้		 	 :	บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด	ในเรื่องวัตถุประสงค ์
	 	 	 	 กำรใช้เงนิ	กำรช�ำระคนื	กำรดแูลคณุภำพหลกัทรพัย์ค�ำ้ประกัน	และเรือ่งอืน่ใดทีไ่ด้ท�ำข้อตกลงไว้กับเจ้ำหน้ี	 
	 	 	 	 เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน	

ลูกค้า	 	 :	บรษิทัมุง่มัน่ท่ีจะสร้ำงควำมมัน่ใจและพึงพอใจกับลกูค้ำโดยน�ำเสนอผลติภัณฑ์และกำรบรกิำรทีด่มีคีณุภำพ	 
	 	 	 	 ในรำคำท่ีเหมำะสม	และปฏิบตัติำมเงือ่นไขต่ำง	ๆ 	ทีม่ต่ีอลกูค้ำโดยค�ำนึงถึงประโยชน์	ตรงตำมควำมต้องกำร 
	 	 	 	 ของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ	 รวมท้ังรักษำสัมพันธภำพท่ีดีและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำโดยมิได้รับอนุญำต	 
	 	 	 	 เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมข้อบังคับของกฎหมำย

คู่แข่ง	 	 :	บริษัทมีควำมมุ่งม่ันที่จะประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันท่ีดี	 รักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบัติใน 
	 	 	 	 กำรแข่งขัน	และหลีกเลี่ยงวิธีกำรไม่สุจริตเพื่อท�ำลำยคู่แข่ง	

ชุมชนและสังคม	 :	บรษิทัจะไม่ท�ำกำรใด	ๆ 	ทีจ่ะส่งผลเสยีหำยต่อสงัคม	ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสภำพแวดล้อม	อกีท้ังยังต้อง 
	 	 	 	 แสวงหำโอกำสสนบัสนุนกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม	ปลกูฝังจติส�ำนึกของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมให้เกิดขึน้ 
	 	 	 	 ในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง	รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
	 	 	 	 ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงำนก�ำกับดูแล

หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)
	 คณะกรรมกำรบรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเปิดเผยสำรสนเทศทีเ่ป็นข้อมลูส�ำคญัของบรษิทั	เน่ืองจำกเป็นเรือ่งทีม่ผีลกระทบ 
ต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย	 จึงมีควำมจ�ำเป็นท่ีต้องมีกำรควบคุม	และก�ำหนดมำตรกำรในกำรเปิดเผย
สำรสนเทศ	 ท้ังรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลท่ัวไปตำมหลักเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	อย่ำงถูกต้องตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	โดยมีสำระส�ำคัญ	ชัดเจน	ครบถ้วน	
เพียงพอ	เชื่อถือได้	โปร่งใส	รวดเร็วและเท่ำเทียมกัน	โดยเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนระบบ	SET	Portal	ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบรษิทั	www.icn.co.th	เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวข้องกับบรษิทั	ทัง้หมดได้รบัทรำบข้อมลูอย่ำงเท่ำเทยีมกัน	 
อำทเิช่น	รำยงำนนโยบำยและโครงสร้ำงกำรก�ำกับดแูลกิจกำรไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	รำยงำนประจ�ำ
ปี	(แบบ	56-2)	รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดตำมรำยละเอียดต่ำง	ๆ	ในกำรประชุมได้	

	 คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนักถึงควำมรบัผดิชอบต่อรำยงำนงบกำรเงนิทีม่ข้ีอมลูถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นจรงิ	และสมเหตสุมผล	 
งบกำรเงินของบริษัท	 จัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป	 โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติ 
อย่ำงสม�่ำเสมอ	และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง	 รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	
นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรด�ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล	 เพ่ือให้มั่นใจได้อย่ำงมีเหตุผล
ว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชีมีควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน	และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ	

	 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรและเป็นอิสระ 
อย่ำงเพียงพอ	 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน	 เพ่ือท�ำหน้ำที่ในกำร 
ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน	 รำยกำรระหว่ำงกัน	และระบบควบคุมภำยใน	 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนตรงต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัท
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	 หำกมีข้อสงสัยเพ่ือซักถำม	สำมำรถติดต่อได้ท่ีฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์	 เบอร์โทรศัพท์	 02-5530755	ต่อ	 502	 และอีเมล	 
icn_ir@icn.co.th		เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน

หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	(Responsibilities	of	the	Board	of	Directors)	
	 คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและบทบำทในกำรก�ำหนดนโยบำย	และทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วัตปุระสงค์	ข้อบงัคบัของบรษิทั	ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้น	โดยมกีำรก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจดักำร 
ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงมปีระสทิธิภำพและประสทิธิผล	เพ่ือรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั	เพ่ิมมลูค่ำทำง
เศรษฐกิจสงูสดุให้แก่บรษิทั	และควำมมัง่คัง่สงูสดุให้แก่ผูถื้อหุ้นบนพ้ืนฐำนของหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่	ีโดยคณะกรรมกำร
ได้ตดิตำมดแูลให้มกีำรน�ำกลยุทธ์ไปบรหิำรกิจกำรให้เกิดกำรเตบิโตอย่ำงย่ังยืน	ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วย	ผูท้รงคณุวุฒิ	
เป็นผู้มีภำวะผู้น�ำ	มีวิสัยทัศน์	มีควำมรู้	ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง	ๆ 	อย่ำงเหมำะสม	มีควำมซื่อสัตย์สุจริต	และ
มีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

	 คณะกรรมกำรได้ด�ำเนินกำรตำมแนวปฎิบัติที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในด้ำนต่ำง	ๆ	ดังนี้		

	 1.	 โครงสร้างคณะกรรมการ
	 	 	 	 	 	 	คณะกรรมกำรของบริษัท	ประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์ในระดับต�ำแหน่ง 
	 ผู้บริหำรจำกองค์กรต่ำง	 ๆ	 จึงสำมำรถน�ำประสบกำรณ์	ควำมรู้ควำมสำมำรถมำพัฒนำและก�ำหนดนโยบำยทิศทำงกำร 
	 ด�ำเนินธุรกิจของบรษิทั	ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ	และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั	และผูถื้อหุ้น	โดยคณะกรรมกำรบรษิทั	 
	 จะมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร	ตลอดจนมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลตรวจสอบ	 
	 ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	ให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้

	 	 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย	กรรมกำรอิสระมำกกว่ำ	1	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ	ปัจจุบัน	 
	 บริษัทมีกรรมกำรทั้งสิ้นจ�ำนวน	7	ท่ำน	แบ่งเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน	2	ท่ำน	และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 
	 จ�ำนวน	5	ท่ำน	ซึ่งรวมกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน	3	ท่ำน	 โดยประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำม 
	 ควำมหมำยของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และไม่มคีวำมสมัพันธ์ใด	ๆ 	กับฝ่ำยบรหิำร	โดยโครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
	 บรษิทั	มกีำรถ่วงดลุอ�ำนำจอย่ำงชดัเจน	เน่ืองจำกคณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บรหิำรมำกกว่ำก่ึงหนึง่ 
	 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด		รวมทัง้กรรมกำรแต่ละท่ำนมกีำรตัดสินใจท่ีเป็นอสิระออกจำกกัน		เพ่ือประโยชน์สงูสุดของบรษิทั		 
	 โดยคณะกรรมกำรบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง	ๆ	เพื่อช่วยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท	ดังนี้

	 	 1.1	 คณะกรรมกำรบริหำรบริษัท	มีกรรมกำรบริหำรทั้งสิ้น	5	ท่ำน	โดยคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้ก�ำหนดแนวทำง 
	 และกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท	 และเพ่ือให้กำรบริหำรงำน 
	 เป็นไปอย่ำงคล่องตัว	

	 	 1.2	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	บรษิทัมกีรรมกำรตรวจสอบท้ังสิน้	3	ท่ำน	เพ่ือปฏิบตัหิน้ำทีเ่ฉพำะเรือ่งและเสนอเรือ่งให้ 
	 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและรับทรำบ	ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิหน้ำท่ีตำมท่ีได้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนำจหน้ำที ่
	 ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ทัง้น้ี	กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย	1	ท่ำน	จะต้องมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ด้ำนบญัชเีพียงพอที ่
	 จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทได้

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	 เพ่ือให้ 
	 เกิดควำมชัดเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ�ำ	 โดย 
	 คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำร	และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรอย่ำงชดัเจน	ทัง้นี	้บรษิทัได้แบ่งแยก 
	 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน	 โดยคณะกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำท่ี	 
	 ในกำรก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับดแูลกำรด�ำเนินงำนของผู้บรหิำร	ขณะท่ีผู้บรหิำรท�ำหน้ำท่ีบรหิำรงำนของบรษิทัในด้ำนต่ำง	ๆ 	 
	 ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนด		และเพื่อเป็นกำรป้องกันกำรมีอ�ำนำจเบ็ดเสร็จ	บริษัทจึงได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ 
	 ไว้อย่ำงชัดเจนในอ�ำนำจด�ำเนินกำรของบริษัท	(Authority	Table)	



79รายงานประจ�าปี 2562

	 	 นอกจำกน้ี	 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะด�ำรง 
	 ต�ำแหน่งกรรมกำรได้ไม่เกิน	5	แห่ง	โดยไม่มีข้อยกเว้น	เนื่องจำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นจ�ำนวนที่กรรมกำรทุกคนสำมำรถ 
	 อุทิศเวลำเข้ำประชุมได้สม�่ำเสมอ	นอกจำกน้ี	 คณะกรรมกำรบริษัทยังได้แต่งต้ังเลขำนุกำรบริษัทตำมแนวทำงปฎิบัต ิ
	 ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง	ๆ 	ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบ	 
	 และปฎิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฎิบัติตำมมติคณะกรรมกำร

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรทีบ่ริษทัอื่นของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร	 
	 โดยแจ้งต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัถึงเหตผุล	และรำยละเอยีดของบรษิทัทีไ่ปด�ำรงต�ำแหน่ง	ทัง้น้ี	จะไปด�ำรงต�ำแหน่ง 
	 กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน	5	แห่ง

	 2.	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 	 บริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัท	 ปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน	 (Code	 of	 Best	 
	 Practices)	 ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ 
	 และควำมรับผิดชอบของตน	และต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจน 
	 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท	และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ	ทั้งนี้	คณะกรรมกำร 
	 บริษัทเป็นผู้ก�ำหนดนโยบำย	เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ	แผนธุรกิจ	ตลอดจนงบประมำณของบริษัท	และก�ำกับดูแลให้ฝ่ำย 
	 จัดกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย	แผนงำน	และงบประมำณท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 
	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	และผู้ถือหุ้นโดยรวม		

	 	 คณะกรรมกำรมีควำมเข้ำใจขอบเขตหน้ำท่ีของตน	และมอบหมำยอ�ำนำจกำรจัดกำรกิจกำรท่ีส�ำคัญ	 ได้แก่อ�ำนำจ 
	 ในกำรอนมุตัธุิรกรรมต่ำง	ๆ 	ให้แก่ฝ่ำยจดักำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร	อย่ำงไรก็ดกีำรมอบหมำยดงักล่ำวมไิด้เป็นกำรปลดเปลือ้ง 
	 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	คณะกรรมกำรยังคงต้องติดตำมดูแลฝ่ำยจัดกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีได้รับ 
	 มอบหมำย	ทัง้น้ีขอบเขตหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร	ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรและฝ่ำยจดักำร	อำจพิจำรณำแบ่งออกเป็น	ดงัน้ี

	 	 (1)	 เร่ืองที่ควรดูแลให้มีกำรด�ำเนินกำร	 เป็นเรื่องที่คณะกรรมกำรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	 ให้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำง 
	 เหมำะสม	ประกอบด้วย

	 	 	 ก.		 กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์	เป้ำหมำยหลักในกำรประกอบธุรกิจ

	 	 	 ข.		 กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ

	 	 	 ค.		 กำรดแูลโครงสร้ำงและกำรปฏิบตัขิองคณะกรรมกำร	ให้เหมำะสมต่อกำรบรรลวัุตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
	 	 	 	 หลักในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ

																		 ง.		 กำรสรรหำ	พัฒนำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทนและประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

																		 จ.		 กำรก�ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลำกรปฏิบัติงำน	ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์		
	 	 	 	 เป้ำหมำยหลักขององค์กร

	 	 (2)	 เร่ืองท่ีด�ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยจัดกำร	หมำยถึง	 เรื่องท่ีคณะกรรมกำร	ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและฝ่ำยจัดกำร 
	 พิจำรณำร่วมกัน	 โดยฝ่ำยจัดกำรเสนอให้คณะกรรมกำรเห็นชอบและรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบเป็นระยะ	ๆ	ตำมที ่
	 เหมำะสม	ประกอบด้วย

							 										 ก.	 กำรก�ำหนดและทบทวนกลยุทธ์	เป้ำหมำย	แผนงำนประจ�ำปี

																		 ข.	 กำรดูแลควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน

																		 ค.		 กำรก�ำหนดอ�ำนำจด�ำเนินกำรที่เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจัดกำร

							 										 ง.		 กำรก�ำหนดกรอบกำรจัดสรรทรัพยำกร	 กำรพัฒนำและงบประมำณ	 ท้ังน้ีรวมถึงนโยบำยและกำรจัดกำร 
	 	 	 	 และพัฒนำบุคลำกร	และแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ



80 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

																	 จ.		 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน

																	 ฉ.		 กำรดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ

	 	 (3)	 เรื่องที่คณะกรรมกำรไม่ควรด�ำเนินกำร	 เป็นเรื่องท่ีคณะกรรมกำรจะก�ำกับดูแลระดับนโยบำย	 โดยมอบหมำยให้ 
	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยจัดกำร	เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรด�ำเนินกำร	ประกอบด้วย

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

															 	 ข.		 เรื่องที่ข้อก�ำหนดห้ำมไว้	เช่น	กำรอนุมัติรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย	เป็นต้น

	 3.	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
	 คณะกรรมกำรบริษัทจะคัดเลือกกรรมกำรของบริษัท	 1	 ท่ำน	 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำร	และเพ่ือให้กำร 
แบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำที่ในเรื่องกำรก�ำหนดนโยบำยของบริษัท	และกำรบริหำรงำนของบริษัท	แยกจำกกันอย่ำงชัดเจน	บริษัท 
จึงก�ำหนดให้ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	เป็นคนละบุคคลกัน	โดยประธำนกรรมกำรมีบทบำทหน้ำที่	ดังนี้

	 (1)	 เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	และกำรประชุมผู้ถือหุ้น	ตลอดจน 
มีบทบำทในกำรก�ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกันกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

	 (2)	 ควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ	 เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับบริษัท	 สนับสนุนและเปิดโอกำสให้กรรมกำร 
แสดงควำมเห็นอย่ำงอิสระ

	 (3)	 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษัท	 ปฎิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ	 ตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่	 
ควำมรับผิดชอบและตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

	 (4)	 ดูแล	ติดตำม	กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท	 และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น	 ๆ	 ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
ที่ก�ำหนดไว้

	 (5)	 เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 มีกำรลงคะแนนเสียง	 และคะแนนเสียงท้ังสองฝ่ำย 
เท่ำกัน	

	 4.	 การประชุมคณะกรรมการ
	 บริษัทมีกำรก�ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรไว้ล่วงหน้ำ	ซึ่งช่วยให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้	
เว้นแต่กรณีมีวำระพิเศษ	ประธำนกรรมกำร	หรือกรรมกำรตำมจ�ำนวนท่ีกฎหมำยก�ำหนดสำมำรถเรียกประชุมเพ่ิมเติมได้ตำม
ควำมจ�ำเป็น	คณะกรรมกำรมีกำรก�ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุก	3	เดือน	โดยกำรประชุมแต่ละครั้งได้มีกำรก�ำหนด
วำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจน	 โดยระเบียบวำระกำรประชุมจะก�ำหนดขึ้นโดยกำรพิจำรณำร่วมกันระหว่ำงประธำนกรรมกำร
และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร	และมีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม	
ก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	 7	 วัน	 เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท	 ได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม 
ในแต่ละครั้ง	 ประธำนกรรมกำรจะท�ำหน้ำที่ประธำนในท่ีประชุม	 ดูแลให้มีกำรพิจำรณำในแต่ละวำระอย่ำงรอบคอบ	 และเปิด
โอกำสให้กรรมกำรทุกท่ำนได้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นและอภิปรำยร่วมกัน	และผู้บริหำรระดับสูงจะเข้ำร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง
ข้อมลูในฐำนะผูเ้ก่ียวข้องกับกำรปฎบิตังิำนโดยตรงจนเป็นทีพ่อใจก่อนกำรลงมตใินแต่ละวำระ	ทัง้นี	้ได้มกีำรจดบนัทกึรำยงำนกำร
ประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร	และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท	พร้อมให้คณะกรรมกำร
บริษัท	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

	 คณะกรรมกำรมีนโยบำยให้มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร	 โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม	 เพ่ือให้
กรรมกำรได้มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นโดยอิสระ	 และสำมำรถติดตำมกำรปฎิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ	 โดยในปี	 2562	 ได้มีกำรจัดประชุมของกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร	 รวม	 1	 ครั้ง	 เมื่อวันท่ี	 9	 ธันวำคม	 2562	 
ซึ่งที่ประชุมได้มีกำรพิจำรณำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนและประสิทธิภำพของฝ่ำยจัดกำร
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	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงหรือมีส่วนได้เสียกับวาระ 
ท่ีจะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระน้ัน	 ท้ังน้ี	 การพิจารณาว่าเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและผู้มีส่วนได้เสียน้ัน	 
คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าท่ีจัดท�ารายงานดังกล่าว	 ตามที่
คณะกรรมการมนีโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารจดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสยี	เพ่ือเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวต่อประธานกรรมการ
บริษัท	 และประธานกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับจ�านวนองค์ประชุมข้ันต�่า	ณ	 ขณะที่ 
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ	ให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

	 5.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 บรษิทัมกีารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นอตัราท่ีเพียงพอส�าหรบัการรกัษากรรมการ
และผูบ้รหิารทีม่คีณุภาพไว้โดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ากเกินควร	และอยู่ในระดบัทีส่ามารถเทยีบเคยีงได้กับบรษิทัในกลุม่
อตุสาหกรรมเดยีวกัน	ปัจจยัทีจ่ะน�ามาพิจารณา	ประกอบด้วย	ประสบการณ์	ภาระหน้าที	่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ	 
ทั้งนี้	การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	ในส่วนของค่าตอบแทน
ของผู้บริหาร	 จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้	 ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน	ประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัท

	 6.	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องในระบบ 
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท		ซึ่งรวมถึง	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัท	เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	หลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
(Thai	Institute	of	Directors	Association:	IOD)	เป็นต้น

	 ส�าหรับในปี	 2562	คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	และเลขานุการบริษัท	 เข้าอบรมและ 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมนา	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

	 	 •	 นางสาวภัทร์นรินทร์	มลิวัลย์	กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี	ได้เข้าอบรมหลักสูตร	 
	 	 	 Chief	 Transformation	 Off icer	 (CTO	 Course)	 ซึ่ งจัดโดยตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย 
	 	 	 ระหว่างวันที่	26	มิถุนายน	2562	–	28	สิงหาคม	2562

	 	 •	 นายธรรมวัฒน์	อชุไุพบลูย์วงศ์	ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายและการตลาด	ได้เข้าอบรมหลกัสตูร	ผูบ้รหิารระดับสงู 
	 	 	 ด้านการพัฒนาผู ้น�าเมือง	 (ผู ้น�าเมือง	 รุ ่น	 5)	 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	 ระหว่างวันท่ี	 29	 
	 	 	 พฤศจิกายน	2562	–	20	มีนาคม	2563

	 	 •	 นายสุวัฒน์	อยู่เจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ	 ได้เข้าอบรมหลักสูตร	Ultralink:	China	 รุ่น	2	 ระหว่าง 
	 	 	 วันที่	3	มิถุนายน	2562	–	7	มิถุนายน	2562		ณ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

	 	 •	 นายศริศิกัดิ	์วิรยิะมัน่พงศ์	รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด	ได้เข้าอบรมหลกัสตูร	ประกาศนียบตัรชัน้สงู 
	 	 	 การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน	รุน่ที	่19	ซึง่จดัโดยสถาบนัพระปกเกล้า	ระหว่างวนัท่ี	4	ตลุาคม	2562	–	 
	 	 	 31	กรกฎาคม	2563

	 	 •	 นางสาวธนญักรณ์	คลงัเปรมจติต์	เลขานุการบรษิทั	ได้เข้าอบรมหลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	 
	 	 	 รุ่นที่	99/2019	ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	เมื่อวันที่	27	-	28	มิถุนายน		2562	

	 7.	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
	 บรษิทัได้จดัให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้เข้ามาใหม่	โดยคณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้เลขานกุาร
บริษัท	เข้าพบกรรมการทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ใหม่	โดยจัดให้มกีารประชุมรว่มกนักบักรรมการ	และ/หรือผูบ้รหิาร	และ/หรือเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจงและตอบข้อซักถาม	พร้อมท้ังจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ	 เช่น	ข้อมูลเก่ียวกับ
บริษัท	ภาพรวมของธุรกิจ	 โครงสร้างผู้ถือหุ้น	 โครงสร้างองค์กร	หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	
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อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท	ก�ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรท้ังปี	พร้อมกันน้ีบริษัทยังได้จัดให้กรรมกำรได้เข้ำร่วม
อบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงตำมข้อเสนอแนะของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ซึ่งจัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

คณะกรรมการชุดย่อย	
	 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท	ประกอบด้วย	คณะกรรมกำรบริษัท	และคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก	3	ชุด	คือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ	คณะกรรมกำรบรหิำร	และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	(บรษิทัไม่มคีณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	
แต่ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ท�ำหน้ำที่แทน)	 โดยกรรมกำรบริษัท	 กรรมกำรตรวจสอบ	กรรมกำรบริหำรและ 
ผู้บริหำรของบริษัท	มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมมำตรำ	68	แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535	และตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	ขอบเขต	อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดต่ำง	ๆ	ของบริษัท	มีดังนี้

	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
		 	 1.	คณะกรรมกำรมอี�ำนำจ	หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรบรหิำรจดักำรและด�ำเนนิกจิกำรของบรษิทั	ให้เป็นไปตำม 
	 กฎหมำย	วัตถุประสงค์	ข้อบงัคบัของบรษิทั	ตลอดจนมตขิองท่ีประชมุผูถื้อหุน้	ด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ	และระมดัระวังรกัษำ 
	 ผลประโยชน์ของบริษัท		

	 	 2.	 จัดให้มีกำรท�ำงบดุลและงบก�ำไรขำดทุนของบริษัท	ณ	 วันส้ินสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัท	 ซึ่งผู้สอบบัญชี 
	 ตรวจสอบแล้ว	และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ

	 	 3.	ก�ำหนดเป้ำหมำย	แนวทำง	นโยบำย	แผนกำรด�ำเนินงำน	และงบประมำณของบรษิทั	รวมถึงควบคมุดแูลกำรบรหิำร 
	 และกำรจดักำรของฝ่ำยบรหิำร	หรอืของบคุคลใด	ๆ 	ทีไ่ด้รบัมอบหมำยให้ด�ำเนินงำนดงักล่ำวให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก�ำหนด	

	 	 4.	 พิจำรณำทบทวน	ตรวจสอบ	และอนุมัตินโยบำย	ทิศทำง	กลยุทธ์	 แผนงำนกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ของบริษัทที่เสนอ 
	 โดยฝ่ำยบริหำร

	 	 5.	ติดตำมกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง

	 	 6.	พิจำรณำก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง	(Risk	Management)	ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร	และก�ำกับดูแล 
	 ให้มรีะบบหรอืกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งโดยมมีำตรกำรรองรบัและวิธีควบคมุเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจ 
	 ของบริษัทอย่ำงเหมำะสม

	 	 7.	พิจำรณำก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน	มีอ�ำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	 
	 และคณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม	รวมถึงกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร	ประธำน 
	 เจ้ำหน้ำที่บริหำร	และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง	ๆ	ที่แต่งตั้ง

	 	 ท้ังน้ี	กำรมอบอ�ำนำจตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีท่ีก่�ำหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจท่ีท�ำให้คณะกรรมกำร 
	 บริหำร	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง	 ๆ	 ดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรท่ีอำจม ี
	 ควำมขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อืน่ใดท�ำกับบรษิทั	หรอืบรษิทัย่อย	(ถ้ำม)ี	ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิ 
	 รำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว

	 	 8.	 คณะกรรมกำรอำจมอบอ�ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
	 แทนคณะกรรมกำรได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ�ำนำจเพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจ 
	 ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก	 เพิกถอน	 
	 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอ�ำนำจนั้น	ๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร

	 	 ทั้งน้ี	 กำรมอบอ�ำนำจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจท่ีท�ำให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมัต ิ
	 รำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด 
	 ทีจ่ะท�ำขึน้กับบรษิทั	หรอืบรษิทัย่อย	(ถ้ำม)ี	ตำมทีนิ่ยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	และ/หรอืตลำดหลักทรพัย์ 
	 แห่งประเทศไทย	และ/หรอืประกำศอืน่ใดของหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง	เว้นแต่เป็น	กำรอนมุตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและ 
	 หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว



83รายงานประจ�าปี 2562

	 ขอบเขต	อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 	 1.	สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

	 	 2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	audit)	 
	 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบ 
	 ในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 
	 การตรวจสอบภายใน

	 	 3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์ 
	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 4.	 พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และเสนอ 
	 ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 
	 ปีละ	1	ครั้ง

	 	 5.	 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 	 6.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง 
	 ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 	 	 (ก)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

	 	 	 (ข)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

	 	 	 (ค)	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของ	

	 	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 	 (ง)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 	 (จ)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 	 (ฉ)	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

	 	 	 (ช)	 ความเห็นหรอืข้อสงัเกต	โดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร	(charter)

	 	 	 (ซ)	 รายการอื่นที่เห็นว่า	ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

	 	 	 	 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 	 7.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ขอบเขต	อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
	 	 1.		พิจารณาและน�าเสนอเป้าหมาย	นโยบาย	แผนธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปี	ให้คณะกรรมการบรษิทั	พิจารณาอนมุตัิ

	 	 2.	ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ 
	 กรรมการบริษัท

	 	 3.	 พิจารณาอนุมัติ	 การด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท	ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ
	 จากคณะกรรมการบริษัท	 โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการ	 เป็นไปตามตารางอ�านาจการด�าเนินการ	ที่ผ่านการอนุมัติจาก 
	 คณะกรรมการบริษัท

	 	 4.	น�าเสนอโครงสร้างองค์กร	และอ�านาจบริหารองค์กร	ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

	 	 5.	มีอ�านาจแต่งตั้ง	หรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กร	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 	 6.	 พิจารณาผลก�าไร	และขาดทุนของบริษัท	 การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	หรือเงินปันผลประจ�าปีเพ่ือเสนอ 
	 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
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	 	 7.	 ให้มีอ�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลำยคน	ปฏิบัติกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด	 โดยอยู่ภำยใต ้
	 กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร	หรืออำจมอบอ�ำนำจเพ่ือให้บุคคลดังกล่ำว	มีอ�ำนำจตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำร 
	 เห็นสมควร	 และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร	 ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก	 เพิกถอน	 
	 เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไข	บุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนำจ	หรือกำรมอบอ�ำนำจนั้น	ๆ	ได้ตำมที่เห็นสมควร

	 	 8.	ปฏิบัติหน้ำที่อื่น	ๆ	ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็นครำว	ๆ	ไป	

	 	 ท้ังนี้กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรน้ัน	 จะไม่มีลักษณะเป็นกำร 
	 มอบอ�ำนำจ	หรือมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตน	หรือบุคคล 
	 ทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง	(ตำมทีนิ่ยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ/ 
	 หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องก�ำหนด)	มีส่วนได้เสีย	หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	 
	 และ/หรอืบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง	คณะกรรมกำรบรหิำรไม่มอี�ำนำจอนมุตักิำรด�ำเนินกำรในเรือ่งดงักล่ำว	โดยเรือ่งดงักล่ำวจะต้อง 
	 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)	 เพ่ืออนุมัติต่อไป	ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติ 
	 รำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ	ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	และ/หรือ 
	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 1.	พิจำรณำกลัน่กรองนโยบำย	และแนวทำงกำรบรหิำรควำมเส่ียงโดยรวมของบรษิทัซึง่ครอบคลมุถึงควำมเส่ียงประเภท 
	 ต่ำง	ๆ	ที่ส�ำคัญ	เช่นควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน	และควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำร	 
	 เป็นต้น	เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ

	 	 2.	ก�ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	 
	 โดยสำมำรถประเมิน	ติดตำม	และดูปริมำณควำมเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม	

	 	 3.	 ดูแลและติดตำมกำรปฎิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้แนวทำงและนโยบำยท่ีได้รับอนุมัติจำก 
	 คณะกรรมกำรบริษัท

	 	 4.	ก�ำหนดเกณฑ์วัดควำมเสี่ยงและเพดำนควำมเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้

	 	 5.	ก�ำหนดมำตรกำรที่จะใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้เหมำะสมต่อสภำวกำรณ์

	 	 6.	ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง	 โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและ 
	 กำรปฎิบัติตำมนโยบำยที่ก�ำหนด

	 	 7.	รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม�ำ่เสมอเก่ียวกับกำรบรหิำร	กำรด�ำเนินงำน	และสถำนะควำมเสีย่งของบรษิทั 
	 และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง	ๆ		รวมถึงสิ่งที่ต้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด

	 	 8.	น�ำเสนอให้มคีณะท�ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งตำมควำมจ�ำเป็น	และสนับสนนุคณะท�ำงำนในด้ำนบคุลำกร	งบประมำณ	 
	 และทรัพยำกรอื่นที่จ�ำเป็น	ให้สอดคล้องกับขอบเขตควำมรับผิดชอบ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
	 เนื่องด้วยบริษัทยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	คณะกรรมกำรบริษัทจึงมอบหมำยให ้
กรรมกำรหลำยคนเป็นคณะท�ำงำน	 เป็นผู้ท�ำหน้ำที่สรรหำคัดเลือกและเสนอบุคคลเพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำร 
ระดับสูงของบริษัท	 โดยพิจำรณำคัดเลือกจำกประสบกำรณ์	 ควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 และคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 
พร้อมทั้งพิจำรณำผลตอบแทนให้เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ	และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	เพื่อพิจำรณำอนุมัติ		 
รวมท้ังกรณีที่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่หรือกรรมกำรออกตำมวำระ	จะด�ำเนินกำรสรรหำคัดเลือกบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง 
กรรมกำร	 และน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 เพ่ือพิจำรณำก่อนที่จะน�ำเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นเพ่ือพิจำรณำ 
คัดเลือกกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทต่อไป	
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	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
	 	 องค์ประกอบและกำรสรรหำ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	หรือพ้นจำกต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทนั้นได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ 
	 ของบริษัท	ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

	 	 1.	 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย	 กรรมกำรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	 5	 คน	 และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง	 
	 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร	และต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยก�ำหนด	

	 	 2.	 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร	ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ	

	 	 	 (2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้	 ในกรณี 
	 	 ที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

	 	 	 (3)	 บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รบักำรเลอืกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำ	จ�ำนวนกรรมกำร 
	 	 ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกต้ังในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน 
	 	 เกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

	 	 3.	 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง	 ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวนหน่ึงในสำมของจ�ำนวน 
	 กรรมกำรในขณะนั้น	 ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึง 
	 ในสำมกรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้	ให้จบัสลำกกัน	ส่วนปีหลงั	ๆ 	 
	 ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง	กรรมกำรที่จะออกตำมวำระอำจถูกเลือกเข้ำมำ 
	 รับต�ำแหน่งใหม่ก็ได้

	 	 4.	 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่งให้ย่ืนใบลำออกต่อบรษิทั	กำรลำออกมผีลนบัแต่วันทีใ่บลำออกไปถึงบรษิทั

	 	 5.	 ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ	 คณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคล 
	 ซึง่มคีณุสมบตั	ิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิทัมหำชนจ�ำกัด	และ/หรอืกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และ 
	 ตลำดหลกัทรพัย์เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุครำวถัดไป	เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำ	2	เดอืน	บคุคล 
	 ซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงแค่วำระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนแทนมติของ 
	 คณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

	 	 6.	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได	้ด้วยคะแนนเสียง 
	 ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ�ำนวนผูถื้อหุน้ทีม่ำประชมุและมสีทิธิออกเสยีง	และมหีุน้นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวน 
	 หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 	 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยคณะกรรมกำรท่ีมคีวำมรู	้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทีห่ลำกหลำยในสำขำต่ำง	ๆ 	 
	 ของธุรกิจ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	2562	คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	7	ท่ำน	 (ส�ำหรับประวัติโดยย่อของ 
	 กรรมกำรแต่ละท่ำนปรำกฎอยู่ในหน้ำ	8	-	11	ของรำยงำนประจ�ำปี	2562)	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง วันที่ด�ารงต�าแหน่งครั้งแรก

1.	นำยเสกสรรศ์	รอยลำภเจริญพร ประธำนกรรมกำรบริษัท	ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ	และกรรมกำรอิสระ

18	เมษำยน	2560

2.	นำยมนชัย	มณีไพโรจน์ กรรมกำรบริษัท 1	พฤษภำคม	2557

3.	นำยรณภูมิ	รุ่งเรืองผล	 กรรมกำรบริษัท 30	พฤศจิกำยน	2559	

4.	นำยพีระ	เลำหสมบูรณ์	 กรรมกำรบริษัท 13	กันยำยน	2550

5.	นำยอนุวัติร์	เหลืองทวีกุล กรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำรอิสระ 26	เมษำยน	2559

6.	นำยชนะชัย	กุลนพฤกษ์ กรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำรอิสระ 26	เมษำยน	2559

7.	นำงสำวภัทร์นรินทร์	มลิวัลย์ กรรมกำรบริษัท 6	พฤศจิกำยน	2561
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	 	 บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท	 (Board	Diversity)	 
	 โดยพิจำรณำเหน็ว่ำ	เป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรช่วยเสรมิสร้ำงควำมสมดุลด้ำนควำมคิด	กำรเพ่ิมประสทิธิภำพด้ำนกำรตัดสินใจ 
	 และกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั	ซึง่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	โดยไม่จ�ำกัดเพศ	เชือ้ชำต	ิศำสนำ	หรอืข้อจ�ำกดั 
	 อืน่ใด	บรษิทัจงึก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบรษิทัให้ประกอบด้วย	บคุคลทีม่คีวำมรู	้ควำมสำมำรถ	มปีระสบกำรณ์ 
	 ในกำรท�ำงำน	มีควำมเชี่ยวชำญหลำกหลำย	 รวมถึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม	 มีทัศนคติที่ดี	 มีภำวะผู้น�ำและ 
	 วิสัยทัศน์กว้ำงไกล	 อันจะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกำรก�ำหนดกลยุทธ์	 นโยบำย	 และทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ 
	 ของบริษัท

	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
	 	 คณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกันพิจำรณำเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ	 
	 โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	กฎหมำยว่ำด้วย 
	 หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	 รวมถึงประกำศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบ 
	 ที่เกี่ยวข้อง	นอกจำกนี้	คณะกรรมกำรบริษัทจะพจิำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิ	ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน	 
	 และควำมเหมำะสมด้ำนอื่น	 ๆ	 ประกอบกัน	 จำกน้ันจะน�ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งต้ังเป็นกรรมกำร 
	 ของบริษัทต่อไป	 ท้ังน้ี	 บริษัทมีนโยบำยในกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย	 1	 ใน	 3	 ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด	 
	 และต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	3	ท่ำน

	 	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 	 	 1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
	 	 หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

	 	 	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	 ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำ	 หรือ 
	 	 ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี 
	 	 ควำมขดัแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนวันท่ีย่ืนค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน 
	 	 คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

	 	 	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย	 ในลักษณะที่เป็นบิดำ 
	 	 มำรดำ	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร		รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือบุคคล 
	 	 ที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

	 	 	 4.	 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลท่ีอำจม ี
	 	 ควำมขัดแย้ง	 ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็น 
	 	 ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ	หรอืผูบ้รหิำร	ของผูท่ี้มคีวำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบรษิทั	บรษิทัใหญ่	 
	 	 บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	 
	 	 2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

	 	 	 5.	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนิติบคุคลท่ีอำจมคีวำมขัดแย้ง	 
	 	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ	ผู้บริหำร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของส�ำนักงำนสอบบัญชี		
	 	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่	เว้นแต่จะ 
	 	 ได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนวันทีย่ื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบั 
	 	 หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

	 	 	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด	 ๆ	ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ 
	 	 ทำงกำรเงิน	ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ	2	ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคล 
	 	 ท่ีอำจมคีวำมขดัแย้ง	ทัง้นี	้ในกรณีทีผู่ใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีเป็นนติบิคุคล	ให้รวมถึงกำรเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำร 
	 	 ซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ	 ผู ้บริหำร	 หรือหุ ้นส่วนผู้จัดกำร	 ของผู ้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วยเว้นแต่จะได้พ้น 
	 	 จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	 2	 ปีก่อนวันท่ีย่ืนค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 
	 	 หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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	 	 	 7.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้น 
	 	 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	

	 	 	 8.	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
	 	 ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือ 
	 	 ถือหุ้นเกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน 
	 	 และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท

	 	 	 9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท	

	 	 	 ทั้งนี้กรรมการอิสระแต่ละท่านจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน	9	ปี	โดยไม่มีข้อยกเว้น

	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	3	ท่าน	 
	 โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท	 ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึง 
	 ประกาศข้อบงัคบั	และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	นอกจากน้ี	กรรมการอสิระท่ีด�ารงต�าแหน่ง 
	 กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้	

	 	 1.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 
	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

	 	 2.	ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

	 	 3.	มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ	ทัง้นี	้ต้องมกีรรมการตรวจสอบ 
	 อย่างน้อยหน่ึงคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ 
	 งบการเงินได้	

	 	 ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	

	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
	 	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	 โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง 
	 ของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท	 และสามารถ 
	 ก�าหนดนโยบาย	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงสร้างการบริหารงาน	รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของ 
	 บริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
																	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยพิจารณาแต่งตั้งจากกรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	และพนักงาน 
	 บริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน	เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท

	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีส่รรหา	และแต่งต้ังผูม้คุีณสมบติัเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	 
	 โดยมีหลักเกณฑ์คือ

	 	 1.	 การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป	ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์	 และเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเป็น 
	 ผู้ก�าหนด

	 	 2.	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท

	 	 3.	 มีการก�าหนดบทบาท	อ�านาจ	และหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	แยกจากประธานคณะกรรมการบริษัท 
	 อย่างชัดเจน	เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการก�ากับดูแลกิจการ
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	 	 4.	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ก�ำหนดกรอบอ�ำนำจหน้ำที่	 และเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	 
	 และให้มีกำรประเมินผลงำนเป็นประจ�ำทุกปี	โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน	แบ่งเป็น	3	หมวด	ดังนี้

   หมวดที่	1	:	ควำมคืบหน้ำของแผนงำน

   หมวดที่	2	:	กำรวัดผลกำรปฎิบัติงำน	ซึ่งประกอบด้วย

	 	 	 (1)	ควำมเป็นผู้น�ำ	 	 	 	 (6)	ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก

	 	 	 (2)	กำรก�ำหนดกลยุทธ์	 	 	 (7)	กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร

	 	 	 (3)	กำรปฎิบัติตำมกลยุทธ์	 	 	 (8)	กำรสืบทอดต�ำแหน่ง

	 	 	 (4)	กำรวำงแผนและผลปฎิบัติทำงกำรเงิน		 (9)	ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร

	 	 	 (5)	ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร	 	 (10)	คุณลักษณะส่วนตัว

   หมวดที่	3	:	กำรพัฒนำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

	 	 5.		ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรมหีน้ำทีป่ระเมนิกำรปฏิบติังำนของผูบ้รหิำรระดบัสงูลงไปตำมล�ำดบั	โดยใช้เป้ำหมำยและ 
	 หลกัเกณฑ์ในกำรประเมนิท่ีเชือ่มโยงกบัแผนกลยุทธ์และแผนงำนประจ�ำปี	เพ่ือพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนและมำตรกำร 
	 จูงใจที่เหมำะสม

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

	 	 2.	จดัท�ำ	และน�ำเสนอนโยบำย	ทศิทำง	กลยทุธ์	แผนกำรด�ำเนินธุรกิจ	งบประมำณ	กำรลงทุน	โครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน 
	 ของบริษัท	และหลักเกณฑ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ	 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร	และ 
	 คณะกรรมกำรของบริษัท	เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป

	 	 3.	ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย	แผนงำน	และงบประมำณท่ีได้รับ 
	 อนมุตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทั	รวมถึงกำรตรวจสอบและประเมนิผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทั	ให้เป็นไปตำมนโยบำย 
	 ทีก่�ำหนด	และมหีน้ำท่ีรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนกำรบรหิำรจดักำรรวมถึงควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร 
	 บริหำร	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	และคณะกรรมกำรบริษัท

	 	 4.	พิจำรณำอนุมัติกำรด�ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท	ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำก 
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้ในตำรำงอ�ำนำจอนุมัติ	 ท่ีผ่ำนกำรอนุมัติ 
	 จำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว	 แต่ไม่เกินงบประมำณประจ�ำปีท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 รวมถึงกำรเข้ำท�ำ 
	 สัญญำต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่ำว

	 	 5.	มีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัท	ตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำก 
	 คณะกรรมกำรบริษัท	และเป็นไปตำมอ�ำนำจอนุมัติที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	

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

	 	 7.	มอี�ำนำจออกค�ำสัง่	ระเบยีบ	ประกำศ	เพ่ือให้กำรปฏบิตังิำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของบรษิทั	และ 
	 เพื่อรักษำระเบียบ	วินัย	กำรท�ำงำนภำยในองค์กร

	 	 8.	มอี�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจช่วง	และ/หรอื	มอบหมำยให้บคุคลอืน่ปฏิบตังิำนเฉพำะอย่ำงแทนได้	โดยกำรมอบอ�ำนำจ 
	 ช่วง	และ/หรอื	กำรมอบหมำยดงักล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ�ำนำจตำมหนังสอืมอบอ�ำนำจ	และ/หรอื	ให้เป็นไป 
	 ตำมระเบียบ	ข้อก�ำหนด	หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมกำรของบริษัท	และ/หรือบริษัท	ได้ก�ำหนดไว้

	 	 9.	ปฏิบตัหิน้ำทีอ่ืน่	ๆ 	ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั	หรอืคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำง	ๆ 	เป็นครำว	ๆ 	ไป	 



89รายงานประจ�าปี 2562

	 	 ท้ังน้ี	ในการด�าเนินการเรือ่งใดท่ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารหรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารหรอืบคุคล 
	 ทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง	(ตามนยิามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ/หรอื	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ/หรอื	 
	 หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด)	มส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิทั	และ/หรอื	บรษิทัย่อย	และ/หรอื 
	 บรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง		ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารไม่มอี�านาจอนมุตักิารด�าเนินการในเรือ่งดงักล่าว	โดยเรือ่งดงักล่าวจะต้องเสนอ 
	 ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น	(แล้วแต่กรณ)ี	เพ่ืออนมุตัต่ิอไปยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไป 
	 ตามธุรกิจปกตแิละเง่ือนไขการค้าปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรอื	ตลาดหลักทรพัย์ 
	 แห่งประเทศไทย		และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
	 	 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกป	ี 
	 โดยการประเมินผลการปฎิบัติงานของ	 คณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 ซึ่งประกอบด้วย	คณะกรรมการ 
	 ตรวจสอบ	คณะกรรมการบรหิาร	และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง	เป็นการประเมนิผลแบบรายคณะ	ท้ังน้ีแบบประเมนิผล 
	 ของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	โดยการ 
	 อ้างอิงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ปี	2558

	 	 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการ	โดยเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย	เป็นผู้	 
	 จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการ	 เพ่ือประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัท	 และบริษัทมีการน�าเสนอผลการประเมินต่อ 
	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือร่วมกันพิจารณาผลการประเมนิและก�าหนดแนวทางปรบัปรงุในการปฎบิตังิานให้ดย่ิีงขึน้		 
	 โดยผลประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด	 ส�าหรับปี	 2562	 อยู่ในระดับ	 
	 “ดีถึงดีเยี่ยม”	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ 

(ร้อยละ)

1.คณะกรรมการบริษัท 98.27

2.คณะกรรมการตรวจสอบ 98.76

3.คณะกรรมการบริหาร 98.33

4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 76.78

	 	 หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ	แบบรายคณะ	 
	 จะครอบคลมุประเดน็ส�าคญั	ได้แก่	(1)	โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ	(2)	บทบาท	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบ 
	 ของคณะกรรมการ	 (3)	 การประชุมคณะกรรมการ	 (4)	 การท�าหน้าที่ของกรรมการ	 (5)	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	 (6)	 
	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

	 แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
		 	 เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง	คณะกรรมการจะก�ากับดแูลให้มแีผนสบืทอดต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	 
	 เพ่ือเป็นการสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	และผู้บริหารระดับสูง	และมีการรายงานผลการด�าเนินงานตาม 
	 แผนสืบทอดต�าแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะด้วย

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 บริษัทจะลงทุนในบริษัทท่ีมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท	 หรือกิจการท่ีมีลักษณะ 
ใกล้เคียงกัน	หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัท	อันจะท�าให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก�าไรเพิ่มมากขึ้น	หรือลงทุนใน
ธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์	(Synergy)	ให้กับบรษิทั	โดยสามารถสนับสนนุการด�าเนนิธุรกจิหลกัของบรษิทัให้มคีวามครบวงจรมากย่ิงขึน้	 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
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	 ทัง้น้ี	ในการก�ากับดแูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม	บรษิทัจะส่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่คุีณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 
กับการด�าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมน้ัน	 ๆ	 เพ่ือก�าหนดนโยบายท่ีส�าคัญและ
ควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย	และ/หรือ	บริษัทร่วมดังกล่าว	ทั้งนี้	กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท	จะต้องท�าหน้าที่
ในการก�ากับดูแลบริษัทย่อย	และ/หรือ	บริษัทร่วม	ให้บริหารจัดการ	หรือด�าเนินงาน	ต่าง	ๆ	ตามนโยบายที่บริษัทก�าหนด	รวมถึง
จะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ	และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีอนุมัติในเรื่องท่ีส�าคัญของบริษัทย่อย	และ/
หรือบริษัทร่วม	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท	และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

	 ในปี	2562	บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	เอ็กซ์เปิร์ท	 เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(EEC)	จ�านวน	
102,000	หุน้	หรอืคิดเป็นร้อยละ	51	ของหุน้ท้ังหมด	มลูค่าท้ังสิน้	35.70	ล้านบาท	มผีลตัง้แต่วนัที	่2	มกราคม	2562	EEC	ประกอบ
ธุรกิจวางระบบสือ่สารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี	อาทิ	การบรกิารจดัการทรพัยากรน�า้	ระบบตรวจวัดข้อมลูและควบคุมระยะไกล	
เป็นต้น	บรษิทัได้แต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัเพ่ือเป็นตวัแทนในการบรหิารกิจการใน	EEC	โดยมผีลตัง้แต่วันท่ี	1	กุมภาพันธ์	
2562	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2561	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2561	ดังนี้

	 	 •	 นายธรรมวัฒน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดของ	 ICN	 เข้าด�ารง	ต�าแหน่งประธาน 
	 	 	 กรรมการบริษัทใน	EEC

	 	 •	 นายสุวัฒน์	 อยู่เจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการของ	 ICN	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	กรรมการ 
	 	 	 ผู้จัดการ	และเลขานุการบริษัทใน	EEC

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทั	ทียั่งไม่ได้เปิดเผยต่อ 
สาธารณชน	 รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเก่ียวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริษัท	 จึงได ้
ออกระเบียบปฎิบัติเพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทถือปฎิบัติ	ดังนี้

	 1.	ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัท	น�าความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท	ไปเปิดเผย 
หรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอืน่ใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รบัผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

	 2.	ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	 	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัท	 รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล 
ดังกล่าว	 ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท	 ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท	ซึ่งยังมิได ้
เปิดเผยต่อสาธารณชน	 เพ่ือท�าการซื้อ	 ขาย	 เสนอซื้อ	 เสนอขาย	 หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	 ขาย	 เสนอซื้อหรือเสนอขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัท	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ก่อนท่ีข้อมูลน้ันจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน	 ไม่ว่าการกระท�าดังกล่าว 
จะกระท�าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่	หรอืเพ่ือให้ผูอ้ืน่กระท�าดังกล่าวโดยตนได้รบัประโยชน์ตอบแทน	ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ 
ตามมาตรการทางวินัยของบริษัท

	 3.	บริษัทได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท	ของ 
ตนเอง	 คู่สมรส	 และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	 59	และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2559

	 4.	บริษัทได้ก�าหนดมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัท	 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าว	ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 ในช่วงระยะเวลา	1	 เดือน	ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ 
	 ทั้งนี้	บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัททราบเกี่ยวกับข้อก�าหนดข้างต้น	

ระบบการควบคุมภายใน
				 บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในส�าหรับท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ	 จึงได้มีการก�าหนด 
ขอบเขตหน้าท่ีและอ�านาจด�าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน ์
มากที่สุด	และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ	การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	และการจัดเก็บ 
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ดูแลทรัพย์สินออกจำกกัน	 เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม	นอกจำกน้ียังมีกำรควบคุมภำยใน 
เก่ียวกับระบบกำรเงิน	 โดยบริษัทจัดให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรสำยงำนท่ีรับผิดชอบ	 โดยผู้ตรวจสอบภำยใน 
จะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน	และรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 บริษัทมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสำมำรถวัดผลกำรด�ำเนินงำนได้	 โดยฝ่ำยบริหำรและจัดกำร 
จะมีกำรเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำนจริงกับเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน	 โดยจะมีกำรประเมินปัจจัยควำมเสี่ยง 
ทั้งที่มำจำกภำยนอกและภำยในที่พบในกำรด�ำเนินงำน	 วิเครำะห์ถึงปัจจัยท่ีเป็นสำเหตุและมีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำร 
ติดตำมเหตุกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตุของปัจจัยควำมเสี่ยง	 รวมทั้งมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยง	 รวมถึงมอบหมำยให้หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องติดตำมควำมเสี่ยงนั้น	ๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	และรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำร

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 บริษัทมีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท	 
และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งว่ำผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว	 โดยคณะ 
กรรมกำรบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับ	 
ประกำศ	ค�ำสั่ง	หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง	รวมตลอดถึง 
กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน	 และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไป 
ซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท	รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด	

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

ผู้สอบบัญชี
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีตำมเกณฑ์กำรประเมินของบริษัท	 ได้แก่	 ควำมเป็นอิสระในกำร 
ปฎิบัติงำน	 คุณภำพ	 มำตรฐำนกำรปฎิบัติงำน	 และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

	 ทั้งน้ีผู ้สอบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และต้องได้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 รวมถึงไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย 
กับบริษัท	 บริษัทย่อย	 ผู้บริหำร	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด	 มีควำมเป็นอิสระในกำร 
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน

ความสัมพันธ์ของนักลงทุน
	 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์โดยอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของฝ่ำยกำรเงินและบัญชี	 มีหน้ำที่และ 
ควำมรับผิดชอบเก่ียวกับด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ในกำรสื่อสำรและเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง	 ครบถ้วน	ตรงต่อควำมเป็นจริง 
และท่ัวถึง	 ให้กับนักลงทุน	 นักวิเครำะห์	 สื่อมวลชน	และผู้มีส่วนเก่ียวข้องอื่น	 ๆ	 อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม	ผ่ำนสื่อต่ำง	 ๆ		 
เช่น	เอกสำรเผยแพร่	กำรเผยแพร่ข้อมูลทำง	เว็บไซต์	อีเมล	เป็นต้น	โดยค�ำนึงถึงจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์	ดังต่อไปนี้

	 1.	เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อกำรตัดสินใจลงทุน	อย่ำงถูกต้อง	เพียงพอและทันเวลำ

	 2.	ดูแลรักษำข้อมูลภำยใน	ไม่ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น	 เพื่อใช้แสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
โดยมิชอบ

	 3.	เปิดเผยข้อมลูอย่ำงเท่ำเทยีม	และเป็นธรรมโดยเปิดโอกำสให้บคุคลทีเ่ก่ียวข้องทกุกลุม่สำมำรถเข้ำถึงและสอบถำมข้อมลูได้

	 4.	ปฎิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์	 สุจริตในวิชำชีพ	บนพ้ืนฐำนของหลักกำรของกำรเท่ำเทียมกันไม่มีกำรเลือกปฎิบัติบน 
อำมิสสินจ้ำงใด	 ๆ	 ท่ีเป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมำกกว่ำประโยชน์ของบริษัท	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง
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	 	 ในปี	 2562	 ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทได้เข้ำร่วมกิจกรรม	 “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน”	 (SET	Opportunity	Day)	 
ซึง่จดัโดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ในวันที	่8	สงิหำคม	2562	มนัีกวิเครำะห์และนักลงทุนเข้ำร่วมรบัฟัง	ณ	ตลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย	และทำงออนไลน์	www.set.or.th/oppday	และทำงแอพพลิเคชัน	SET	App

	 บริษัทได้มีกำรเปิดเผยและสื่อสำรข้อมูลที่มีสำระส�ำคัญทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	โดยกำรจัดท�ำ	“ข้อมูลพื้นฐำนหุ้น”	 
(Company	 Snapshot)	 	 ในทุกไตรมำส	 ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์	 mai	 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐำนของบริษัท	 เช่น	 
ข้อมูลทั่วไป	พัฒนำกำรหลักที่ส�ำคัญ	 โครงสร้ำงรำยได้	 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น	 อัตรำส่วนทำงกำรเงิน	แผนกำรด�ำเนินธุรกิจ	 เป็นต้น	 
เพ่ือให้นักลงทนุทัง้สถำบนัและนกัลงทนุรำยย่อยได้เข้ำถึงข้อมลูทีส่�ำคญัของบรษิทั	ในรปูแบบทีก่ระชบัและเข้ำใจง่ำย	อนัจะเป็น 
ประโยชน์ต่อนักลงทุนในกำรน�ำข้อมูลไปวิเครำะห์ด้ำนกำรลงทุนต่อไป	ซึ่งนักลงทุนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล	Company	Snapshot	 
ของ	ICN	ได้ที่		www.thailistedcompany.com	

	 นอกจำกนั้น	บริษัทยังเปิดโอกำสให้นักวิเครำะห์ได้เข้ำพบกันผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึง 
ข้อมลูของบรษิทัโดยไม่เลอืกปฎิบตั	ินกัลงทุนและนกัวิเครำะห์สำมำรถติดต่อหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรง	ผ่ำนโทรศพัท์ 
หมำยเลข	02-553-0755	ต่อ	502	หรือทำงอีเมล	icn_ir@icn.co.th	

การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
	 บรษิทัตระหนกัถึงควำมส�ำคญัของควำมเสีย่งด้ำนต่ำง	ๆ 	ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบรษิทั	จงึได้มกีำรจดัตัง้ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่ำ	 บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ 
กำรควบคุมภำยใน	ที่จะท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิผล	 และมีกำรปฎิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำน 
ที่เกี่ยวข้อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บริษัทได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น	 ซึ่งถือเป็นหลักกำรส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีจะไม่สนับสนุน 
กิจกำร	 กลุ่มบุคคล	หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับกำรแสวงหำผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ	 ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม	 
จำกกำรใช้อ�ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ	โดยมีแนวทำงชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภำครัฐบำลและภำคเอกชน

การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
	 1.	 คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจ	 ควบคู่ไปกับกำรสร้ำง 
คุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยมีแนวปฎิบัติ	ดังนี้

	 	 1.1	 คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงวัฒธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม	และดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร 
	 น�ำไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรทบทวนกลยุทธ์	กำรวำงแผนพัฒนำปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนและกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน

				 	 1.2	 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม	 เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำให้กิจกำรตำมสภำพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
	 อยู่เสมอ	 ซึ่งอำจครอบคลุมกำรก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ	 (Business	Model)	 วิธีคิดมุมมองในกำรออกแบบและพัฒนำ 
	 สินค้ำและบริกำร	กำรวิจัย	กำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน	รวมทั้งกำรร่วมมือกับคู่ค้ำ

	 2.	 คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ที่จะต้อง 
สะท้อนอยู่ในแผนด�ำเนนิกำร	(Operational	plan)	เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำ	ทกุฝ่ำยขององค์กรได้ด�ำเนินกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 
เป้ำหมำยหลักและแผนกลยุทธ์	(Strategies)	ของกิจกำร	โดยมีแนวปฎิบัติ	ดังนี้

	 	 2.1	คณะกรรมกำรดูแลให้มีกลไกที่ท�ำให้มั่นใจว่ำ	กิจกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม	มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
	 และสิ่งแวดล้อม	 ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 เพ่ือเป็นแนวทำงให้ทุกส่วนในองค์กรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์	 
	 เป้ำหมำยหลัก	ที่เป็นไปด้วยควำมยั่งยืน	โดยจัดท�ำนโยบำยหรือแนวปฏิบัติ	ซึ่งอย่ำงน้อยควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	ควำมรับผิดชอบต่อพนักงำนและลูกจ้ำง	 โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง	 โดย 
	 	 ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสิทธิมนุษยชน	ได้แก่	กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและค่ำผลประโยชน์อื่น	ๆ	 
	 	 ท่ีเป็นธรรมกำรจดัสวัสดกิำรท่ีไม่น้อยกว่ำท่ีกฎหมำยก�ำหนดหรอืมำกกว่ำตำมควำมเหมำะสม	กำรดแูลสขุภำพอนำมยั 
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	 	 และควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	กำรอบรมให้ควำมรู้	พัฒนำศักยภำพและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ	รวมถึงเปิดโอกำส 
	 	 ให้พนักงำนมีโอกำสพัฒนำทักษะกำรท�ำงำนในด้ำนอื่น	ๆ

	 	 	 (2)	 ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ	 โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง	 ควำมเป็นธรรม	 
	 	 กำรเก็บรกัษำข้อมลูลกูค้ำ	กำรบรกิำรหลงักำรขำยตลอดช่วงอำยุผลติภณัฑ์และบรกิำร	กำรติดตำมวัดผลควำมพึงพอใจ 
	 	 ของลูกค้ำเพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุงสินค้ำและบริกำร	 รวมท้ังกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำรขำย	 
	 	 (Sales	Conduct)	ต้องกระท�ำอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ	ไม่ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจผดิ	หรอืใช้ประโยชน์จำกควำมเข้ำใจผดิ 
	 	 ของลูกค้ำ

							 	 	 (3)	ควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ	โดยมีกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเงื่อนไขสัญญำหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม	ทั้งช่วย 
	 	 พัฒนำศักยภำพ	ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรให้ได้มำตรฐำน

	 	 	 (4)	ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน	โดยน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงธรุกจิมำพัฒนำโครงกำรที่สำมำรถสร้ำงเสริม 
	 	 ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม	มีกำรติดตำมและวัดผลควำมคืบหน้ำและควำมส�ำเร็จในระยะยำว

	 	 	 (5)	 ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยป้องกัน	 ลด	 จัดกำรและดูแลให้มั่นใจว่ำบริษัทจะไม่สร้ำงหรือก่อให ้
	 	 เกิดผล	กระทบในทำงลบต่อสิง่แวดล้อม	ซึง่ครอบคลมุกำรใช้พลงังำน	กำรใช้น�ำ้	กำรใช้ทรพัยำกรหมนุเวียน	กำรปลดปล่อย 
	 	 และจัดกำรของเสียที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจ	กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	เป็นต้น

							 	 	 (6)	กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม	 โดยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำร 
	 	 แข่งขันอย่ำงไม่เป็นธรรม

							 	 	 (7)	กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น	โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง	ก�ำหนดให้ 
	 	 บริษัทมีและประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นต่อสำธำรณะ	

	 3.	คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบและกำรพัฒนำทรัพยำกรตลอดสำย	Value	Chain	 เพ่ือให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
หลักได้อย่ำงยั่งยืน	โดยมีแนวปฎิบัติ	ดังนี้

	 	 3.1	คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นของทรัพยำกรท่ีต้องใช้	รวมทั้งตระหนักว่ำกำรใช้ทรัพยำกรแต่ละประเภท 
	 มีผลกระทบต่อกันและกัน

																3.2	 คณะกรรมกำรตระหนักว่ำ	 รูปแบบธุรกิจ	 (Business	Model)	 ท่ีต่ำงกัน	 ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกรที ่
	 ต่ำงกันด้วย	 ดังนั้น	 ในกำรตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ	 จึงค�ำนึงถึงผลกระทบและควำมคุ้มค่ำที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยำกร	 
	 โดยยังคงอยู่บนพื้นฐำนของกำรมีจริยธรรม	มีควำมรับผิดชอบและสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน

																3.3	คณะกรรมกำรจะดแูลให้มัน่ใจว่ำ	ในกำรบรรลวัุตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร	ฝ่ำยจดักำรมกีำรทบทวน	 
	 พัฒนำดูแลกำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 โดยค�ำนึงถึงกำรเปล่ียนแปลงของปัจจัย 
	 ภำยในและภำยนอกอยู่เสมอ

	 4.	 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร	 ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกิจกำร	 
รวมทั้งดูแลให้มีกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและพัฒนำกำรด�ำเนินงำน	กำรบริหำรควำมเสี่ยง	 
เพื่อให้กิจกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร	โดยมีแนวปฎิบัติ	ดังนี้

	 	 4.1	คณะกรรมกำรจะจดัให้มนีโยบำยและแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ	ซึง่ครอบคลมุถึงกำรจดัสรรทรพัยำกร 
	 ให้เพียงพอต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ

				 	 4.2	คณะกรรมกำรจะดูแลให้กำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร	ครอบคลุมถึงกำรบริหำรและจัดกำรควำมเส่ียงด้ำน 
	 เทคโนโลยีสำรสนเทศด้วย

	 	 4.3	คณะกรรมกำรจะจัดให้มีนโยบำยและมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 ในรอบปีบัญชี	2560	ปี	2561	และปี	2562	บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี	(	Audit	Fee)	ให้แก่ผู้สอบบัญชีของ
บริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด	ดังนี้

	 หน่วย	:	บำท

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี	(Audit	Fee) 1,520,000.00 1,520,000.00 1,800,000.00

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

รวม 1,716,000.00 1,520,000.00 1,800,000.00

หมำยเหตุ	*	เป็นค่ำตอบแทนบริกำรอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อกำรเตรียมตัวเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ	ของบริษัท

การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	ไปปรับใช้
	 ตำมที่คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ได้ออกหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน	 
ป	ี2560		(Corporate	Governance	Code	for	Listed	Companies	2017)		หรอื	CG	Code	ป	ี2560	คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
หลักปฎิบัติตำม	CG	Code	ดังกล่ำว	และตระหนักถึงบทบำทหน้ำท่ีในฐำนะผู้น�ำองค์กรท่ีสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงย่ังยืน	 
ในปี	2562	บริษัทได้น�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	มำปรับใช้	ดังนี้

	 •	 คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกำรก�ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ	 เพ่ือให้กรรมกำร 
	 	 บริษัทสำมำรถจัดเวลำเพื่อเข้ำร่วมประชุมได้	ทั้งนี้	บริษัทได้มีกำรจัดท�ำตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำ	ตั้งแต่	ปี	2560

	 •	 คณะกรรมกำรได้จัดให้มกีำรประเมนิผลกำรปฎบิตัหิน้ำทีป่ระจ�ำปี	2562	แบบรำยคณะ	ของคณะกรรมกำรบรษิทั	และ 
	 	 คณะกรรมกำรชุดย่อย

	 •	 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรจัดประชุมของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	รวม	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	9	ธันวำคม	2562

	 •	 คณะกรรมกำรบริหำรได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจ�ำทุกเดือน	

การปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น	ๆ	
	 บริษัทได้มีกำรทบทวนแนวทำงปฎิบัติให้สอดคล้องตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงสม�่ำเสมอ	 บริษัทได้เข้ำร่วม
โครงกำรประเมนิคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุ้น	ประจ�ำปี	2562	กับสมำคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย	ซึง่บรษิทัได้ผ่ำนกำรประเมนิ
โดยได้รับคะแนนร้อยละ	90

	 ในวันที่	1	พฤศจิกำยน	2562	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	หรือ	IOD	ได้ประกำศผลประเมินกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรปี	2562	(CGR)	ซึ่งบริษัทได้รับกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก	คือ	4	ดำว	โดยได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นร้อยละ	82

	 นอกจำก	กำรน�ำหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่สี�ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน	ปี	2560	ไปปรบัใช้แล้ว	บรษิทัยังปฎบิตัติำมหลกักำร 
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่น	ๆ	ดังนี้

	 •	 กำรสรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูง	และกำรบริหำรบุคลำกร	บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของทรัพยำกรบุคคล	 
	 	 จงึมนีโยบำยในกำรรกัษำบคุลำกรทีม่ศีกัยภำพเพ่ือพัฒนำทรพัยำกรบคุคลนัน้ให้ใช้ควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรปฎิบตัิ 
	 	 งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดต่อองค์กร	และยังค�ำนึงถึงควำมส�ำคัญของแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งของบุคลำกร	 
	 	 โดยเฉพำะผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท	ในปี	2562	บริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบำยพัฒนำบุคลำกร	รวมถึงกำรจัดท�ำคู่มือ 
	 	 กำรปฎิบัติงำนฝ่ำยบุคคล	 เช่น	คู่มือกำรสรรหำ	 คัดเลือกและบรรจุบุคลำกร	 คู่มือกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร	 
	 	 และคู่มือกำรจ่ำยค่ำจ้ำงและเงินเดือน	เพื่อให้กำรปฎิบัติงำนด้ำนบุคคลมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย	มีประสิทธิภำพ	 
	 	 และเพื่อให้พนักงำนที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฎิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
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	 •	 กำรส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ	 ในปี	 2562	 บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงำน 
	 	 ได้มส่ีวนร่วมในกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่	ๆ 	ให้กบัองค์กร	โดยกำรจดัประกวดโครงกำร	“ICN	4.0	กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิด 
	 	 นวัตกรรมใหม่”	โดยให้พนักงำนผูส้นใจสร้ำงสรรค์นวตักรรมส่งผลงำนเข้ำประกวด	ซึง่โครงกำรน้ีมวัีตถุประสงค์เชือ่มโยง 
	 	 กิจกรรมท่ีจดัขึน้ให้สอดคล้องกับวสิยัทัศน์และพันธกิจของบรษิทัทีจ่ะน�ำพำองค์กรก้ำวเข้ำสูเ่ป้ำหมำยเดยีวกนั	ท�ำให้เกิด 
	 	 กำรท�ำงำนเป็นทีม	เพิ่มศักยภำพและเป็นเวทีให้พนักงำนแสดงออกถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์

	 •	 กำรดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม	 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งต้ัง 
	 	 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนกังำนบรษิทัจำกสำยงำนต่ำง	ๆ 	ปฏบิตังิำน 
	 	 ภำยใต้กฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	โดยมกีำรจดัประชมุเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยไตรมำสละ	2	ครัง้	และรำยงำน 
	 	 ต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำสเก่ียวกับกำรบริหำร	 กำรด�ำเนินงำน	 และสถำนะควำมเสี่ยงของบริษัท	 และ 
	 	 กำรเปลี่ยนแปลงต่ำง	ๆ		รวมถึงสิ่งที่ต้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข	เพื่อสอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของบริษัท

	 •	 กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล	บริษัทได้เปิดเผยสำรสนเทศท้ังข้อมูลทำงกำรเงินและ 
	 	 ข้อมลูทีม่ใิช่ทำงกำรเงนิต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ผู้ถือหุ้น	และหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง	อย่ำงถูกต้อง	เพียงพอ	 
	 	 ทันเวลำ	 เพ่ือควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อกำรลงทุน	 โดยน�ำส่งข้อมูลท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนระบบ	 
	 	 SET	 Portal	 	 ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	 	 ทั้งข้อมูลตำมรอบระยะเวลำบัญชี	 ได้แก่	 งบกำรเงินรำยไตรมำส	 
	 	 งบกำรเงินประจ�ำปี	 แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	 (แบบ	56-1)	 รำยงำนประจ�ำปี	 ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห ์
	 	 ของฝ่ำยจัดกำร	 (MD&A)	และข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงินต่ำง	 ๆ	 เพ่ือให้นักลงทุนทรำบถึงข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของ 
	 	 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละรอบระยะเวลำกำรด�ำเนินงำน	 และกำรน�ำส่งข้อมูล 
	 	 ตำมเหตุกำรณ์ที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เมื่อม ี
	 	 เหตุกำรณ์ส�ำคัญที่จ�ำเป็นต่อกำรตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท	 เพ่ือให้กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ใน 
	 	 ตลำดหลักทรัพย์มีสภำพคล่อง	 มีควำมยุติธรรม	 และเป็นไปอย่ำงมีระเบียบ	 รวมท้ังเพ่ือให้ผู ้ลงทุนได้รับ 
	 	 สำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 นอกจำกน้ันบริษัทยังให้ควำมส�ำคัญต่อควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน	 ในกำรบริหำร 
	 	 จัดกำรลูกหนี้และเจ้ำหนี้	 รวมถึงสถำบันกำรเงินต่ำง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 โดยค�ำนึงถึงจริยธรรมและจรรยำบรรณที่ดี 
	 	 ในกำรปฎิบัติงำน

อื่น	ๆ				
				-	ไม่มี	-
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นโยบายภาพรวม
	 บริษัทยึดหลักในการด�าเนินงานตามแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักและน�าไปสู่การพัฒนาท่ี
ย่ังยนื	(Sustainability	Development)	ด้วยการด�าเนิน
ธุรกิจภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	ข้อ
ก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง	 ตลอดจนหลักคุณธรรมและหลัก
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 ค�านึงถึงการสร้างประโยชน์
สูงสุด	พร้อมดูแลสิทธิตามท่ีกฎหมายก�าหนดของผู้มี
ส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง	ๆ 	(Stakeholders)	ทั้งพันธมิตร
ทางธุรกิจ	พนักงาน	ผูถื้อหุน้	สงัคม	และสิง่แวดล้อมโดย

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

ประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม	เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ
ดังกล่าวได้รบัการคุ้มครองและปฏิบติัด้วยดี	ได้รบัผลตอบแทน
ที่เป็นธรรม	ผ่าน“นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ”	 (Corporate	
Governance	Policy)	เพื่อก�าหนดหลักการก�ากับดูแลที่ดี	และ	
“จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ”	 (Code	of	Conduct)	 เพ่ือ
เป็นแนวทางให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	โดยค�านึงถึง
ความเสมอภาค	เป็นธรรม	ไม่เอารัดเอาเปรียบ	มีความซื่อสัตย์
และโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ	 	 รวมถึงปลูกจิตส�านึกความ 
รับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนกับพนักงานทุกระดับอย่างต่อ
เน่ืองด้วยความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคม
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสมดุลในการท�างาน
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แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	 บริษัทมุ ่งเน ้นการประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม	
จริยธรรม	 สร้างความน่าเชื่อถือโดยยึดหลักการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต	 โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	 และยึดหลัก
การปฏิบัติต่อลูกค้า	คู่ค้า	และคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็น
ธรรม	มีความเสมอภาค	ไม่เอาเปรียบ	หรือไม่กระท�าการใด	ๆ	
ที่เป็นการโจมตี	 ให้ร้ายหรือท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง	 บริษัท
พร้อมส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมเพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาบริการให้ดีขึ้น	 หลีกเลี่ยงการด�าเนินการท่ีอาจ
น�าไปสู่การกระท�าที่ผิดกฎหมาย	หรือการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา	เช่น	 เลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
เท่านัน้	นอกจากนี	้บรษิทัยังมุง่เน้นใส่ใจการให้บรกิารแก่ลกูค้า
ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	เพียงพอเกี่ยวกับสินค้า	และบริการ	
ตลอดจนรับฟังและให้ค�าแนะน�าวิธีการแก้ไขปัญหา	และให้
ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี	มี
ความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	 โดยเฉพาะกระบวนการ
ที่เก่ียวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัทรวมถึงการ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม	 บริษัทจึง
ก�าหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้	
ดังนี้
•	 มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	 เป็นส่วนหนึ่ง 
	 ของการด�าเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 

	 คณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	พนักงานทุกคนทุกระดับ	 
	 มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือ 
	 ให้การด�าเนินการด้านการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ 
	 บรรลุตามนโยบายที่ก�าหนด
•	 ส่งเสรมิ	สนบัสนุน	ให้ผูส่้งมอบหรอืผูร้บัเหมาช่วง	มส่ีวนร่วม 
	 ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติ	 รวมถึง 
	 การร่วมปฏิบัติ	ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
•	 บรษิทัจะพัฒนามาตรการการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัช่ัน 
	 ให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 รวมถึงหลักปฏิบัติ 
	 ด้านศีลธรรมโดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงใน 
	 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องหรือสุ ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและ 
	 คอร์รปัชัน่และน�ามาจดัท�าเป็นคูม่อื/แนวทางในการปฏิบตั ิ
	 แก่ผู้เกี่ยวข้อง
•	 บริษัทจะไม่กระท�าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุก 
	 รูปแบบ	 ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้การดูแลรวมถึง	 การ 
	 ควบคุมการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง	การให้ของขวัญ 
	 ทางธุรกิจ	และสนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	มีความโปร่งใส 
	 และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือ 
	 เอกชน	ด�าเนินการที่ไม่เหมาะสม
•	 บรษิทัจะจดัให้มกีารควบคุมภายในท่ีเหมาะสม	สม�า่เสมอ 
	 เพ่ือป้องกันไม่ให้พนกังานมกีารปฏิบตัท่ีิไม่เหมาะสม	โดย 
	 เฉพาะงานขายและการตลาด	การจัดซื้อ
•	 บริษัทจะจัดให้ความรู ้ด้านการต่อต้านการทุจริตและ 
	 คอร์รปัชัน่แก่คณะกรรมการบรษิทั	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	 
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	 เพ่ือส่งเสริมความซื่อสัตย์	 สุจริต	 และรับผิดชอบในการ 
	 ปฎิบตัติามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	รวมถึงสือ่ให้เห็นความ 
	 มุ่งมั่นของบริษัท
•	 บริษัทจะจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ี 
	 โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�า
•	 บรษิทัจะส่งเสรมิให้มกีารสือ่สารท่ีหลากหลายช่องทางเพ่ือ 
	 ให้พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถแจ้งเบาะแส 
	 อันควรสงสัย	 โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการ 
	 คุ ้มครองและรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือตรวจสอบ 
	 ตดิตามทุกเบาะแสทีม่กีารแจ้งเข้ามา	โดยบรษิทัได้ก�าหนด 
	 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียนไว้ดังนี้
 ไปรษณีย์ :
	 น�าส่งที่	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 หรือ	 รองกรรมการ 
	 ผู้จัดการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
	 บริษัท	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส		
	 จ�ากัด	(มหาชน)
	 อาคาร	ดี.เค.เจ	ชั้น	5	เลขที่	393	ถนนสุคนธสวัสดิ์		 	
	 แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	10230
 อีเมล :
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		:	monchai.m@icn.co.th	
	 รองกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	:	 
	 wilaiporn.t@icn.co.th	
	 โทร.	02-553-0755
	 และ	กล่องรับข้อเสนอแนะ	/	ความคิดเห็น	/	 
	 ข้อร้องเรียนภายในบริษัท

3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์	จงึได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้รหิาร	และพนักงาน
ทุกคน	ต้องให้ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน	และให้ความ
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ทั้งของพนักงานทุกคนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย	อันเป็นหลักการตามมาตรฐานสากล	ซึ่งถือเป็น
รากฐานที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ	ได้แก่
	 บรษิทัสนับสนนุและเคารพการปกป้องสทิธิมนุษยชน	โดย
จะดแูลมใิห้ธุรกิจ	และพนกังานของบรษิทัเข้าไปมส่ีวนเก่ียวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 ไม่ใช้แรงงานบังคับ	 ไม่ใช้
แรงงานเด็ก	พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด	
	 บรษิทัจะให้ความเคารพและปฏบิตัติามหลกัสากล	ในการ 
จ้างงาน	ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ด้วยความเป็น
ธรรมบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 โดยให้โอกาส 
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้น
พ้ืนฐานท้ังในเรื่องเพศ	อายุ	 ศาสนา	 เช้ือชาติ	 ภูมิภาค	ฐานะ	

สภาพทางร่างกาย	ความคิดเห็นทางการเมือง
	 บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย	 คู่ค้า	 และผู้มี
ส่วนได้เสีย	 ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิ 
มนุษยชนอย่างเคร่งครัด	รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มี 
ส่วนได้เสียท่ีได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิ
อันสืบเนื่องมาจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด
	 บริษัทได้จัดสถานท่ีท�างานโดยค�านึงสภาพแวดล้อมที ่
น่าอยูน่่าท�างาน	และให้ความส�าคญัในเรือ่งความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการท�างานของพนักงาน
	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บรหิารจดัการและแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับการด�าเนินกิจการ
หรือกระบวนการท�างานของบริษัท	โดยผ่านช่องทาง	“กล่องรับ
ข้อเสนอแนะ	/	ความคิดเห็น”	ภายในบริษัท	เป็นต้น
	 บรษิทัก�าหนดมาตรการในการให้ความคุม้ครองพนักงาน
ที่แจ้งเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือการปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน	 โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่
ให้ถูกลงโทษ	หรือกลั่นแกล้ง	 หรือกระท�าด้วยประการใด	 ๆ	 
ที่จะท�าให้ผู้แจ้งแบะแสไม่สามารถท�างานต่อไปได้

4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บริษัทเชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็น
ก�าลังส�าคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไปสู่วิสัยทัศน์	 และ
ปฏิบัติตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	 ดังน้ันบริษัทจึงสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรใหม่	ๆ	ที่มีความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	
ทัศนคติท่ีดี	 และมีความพร้อมท่ีจะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท	
ควบคู่ไปกับการรักษาบุคลากรท่ีมีอยู่แล้ว	 ให้มีความรู้	 ความ
สามารถ	และทักษะต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้น	มีความคิดริเริ่ม	มุ่งหวังผล	 
ท�างานเป็นทีมได้ดี	 ช ่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 มีความรัก
ความผูกพัน	 อันจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 และท่ีส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใด	 ท่ี
บริษัทมุ่งเน้นมาโดยตลอด	คือการให้พนักงานท�างานอย่างมี
ความสุข	มีความรักและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร
	 การบริหารค่าจ้าง	ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง	ๆ
	 บรษิทัยดึหลกัการบรหิารค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรม	
มีกระบวนการจ้างงาน	และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม	รวม
ถึงการก�าหนดค่าตอบแทน	และการพิจารณาผลงานภายใต้
กระบวนการประเมินผลการท�างานท่ีเป็นธรรม	มีความเหมาะ
สมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข	มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบ
ของเงนิช่วยเหลอื	รวมถงึสวัสดิการทางด้านอืน่อกีมากมาย	เช่น	
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	โครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจ้างและ
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ลูกจ้าง	 (	 Employee	 Joint	 Investment	Program)	ค่ารักษา
พยาบาลทีน่อกเหนือจากประกันสงัคม	การตรวจสขุภาพประจ�า
ปี	การท่องเทีย่วประจ�าปี	ฯลฯ	ควบคูกั่บการส่งเสรมิให้พนกังาน
มีดุลยภาพในการด�าเนินชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนตัว	ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์	สทิธิและเสรภีาพของบคุคล	โดยดแูลการด�าเนินงานของ
บริษัทไม่ให้มีส่วนเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 รวม
ทัง้ปฏิบตัต่ิอพนกังานทุกคนด้วยความเท่าเทยีมกัน	เปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อ 
ผู้บังคับบัญชา	บริษัทยังได้จัดเตรียมตู้หรือกล่องรับข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรยีนอืน่	ๆ 	ไว้ภายในบรษิทัเพ่ือ
เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
น�าเสนอผู้บริหาร
	 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
	 บริษัทมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ	
ส�าหรับพนักงานทุกระดับ	 โดยการพัฒนาให้มีความรู้ความ
สามารถและทกัษะตามทีอ่งค์กรคาดหวังด้วยการส่งเสรมิให้ได้
ศึกษาเพิ่มเติม		เช่น	จัดให้มีการสัมมนา	ฝึกอบรมด้านต่าง	ๆ	ที่
เกี่ยวข้อง	รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และ
การท�างานเป็นทีมแก่พนักงานเพ่ือเป็นการสร้างให้พนักงาน 
ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
	 การมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน
	 บริษัทให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ	 เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม	 (CSR)	
โดยก�าหนดเป็นพันธกิจของบริษัท	 ซึ่งพนักงานได้มีส่วนร่วม
แสดงพลังในการท�าความดีตอบแทนและให้ความช่วยเหลือ
สังคมและชุมชน
	 การตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	จึงเป็นปัจจัยที่จะ
ช่วยเพ่ิมมลูค่าและเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัและ
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

5.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 บริษัทมีนโยบายท่ีจะให้ความส�าคัญกับลูกค้าซึ่งเป็น 
ผู้บริโภคโดยตรงของบริษัทและชุมชนสังคมซึ่งเป็นผู้บริโภค
ทางอ้อม	 โดยผ่านการให้ความรู้	 และข้อมูลท่ีถูกต้อง	 โปร่งใส	
มีมาตรฐานตามวิศวกรรมระบบ	 และปฏิบัติตามสัญญาท่ี 
เป็นธรรมต่อลูกค้า	ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของ
ลูกค้าให้มีความปลอดภัย	 และเป็นความลับ	 และได้ก�าหนด
นโยบายไว้ดังนี้
•	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะจดัหาสนิค้าทีม่คีณุภาพ	 

	 และให้บริการท่ีเป็นมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมคุณค่า	 รวมถึง 
	 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง	พร้อมกับ 
	 การให้ข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่บิดเบือน 
	 ข้อเท็จจริง
•	 ด�าเนนิธุรกิจโดยยึดถือความซือ่สตัย์	สจุรติ	เป็นธรรม	และ 
	 ไม่กระท�าการใด	ๆ 	ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า	รักษา 
	 ความลับทางการค้าของลูกค้า	 ไม่น�าไปใช้เพ่ือประโยชน ์
	 ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
•	 ปฏิบติัตามข้อตกลงทางการค้าในกรณีท่ีไม่สามารถปฏบิตัิ 
	 ได ้	 ให ้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า	 เพ่ือร ่วมกัน 
	 หาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
•	 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 เช่น	 
	 Website	 เพ่ือให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทและ 
	 ค�าร้องเรียนโดยด�าเนินการอย่างเป็นธรรม

6.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความ 
ปลอดภัย	 ชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมอย่างสูงสุด	 ซึ่งได  ้
มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
•	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ในด้านความ 
	 ปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
•	 ปฏิบัติตามมาตรฐานเพ่ือก่อให้เกิดความปลอดภัย 
	 ในสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรับ 
	 พนักงานทุกคน
•	 ส่งเสรมิการให้ความรูพ้นกังานในเรือ่งเก่ียวกับสขุอนามยั	 
	 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ	 ตลอดจน 
	 สนับสนุน	 วิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
	 สิ่งแวดล้อม
•	 เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นจรงิ	ในเรือ่งความปลอดภยั	ชวีอนามยั	 
	 สิ่งแวดล้อม	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท
	 โดยบรษิทัได้ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน	ลูกค้า	และ
บุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ	มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบ
ป้องกันภยั	มีการรณรงค์	ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า	ด้วยการใช้
ประโยชน์ทัง้	2	หน้าในส�านกังาน	หรอืใช้วิธีการรบั	-	ส่งไปรษณีย์
อเิล็กทรอนิกส์	หรอือเีมล์	(electronic	mail:	e-mail)	เพ่ือลดการ
ใช้กระดาษ	การปิดไฟช่วงกลางวันในเวลาพักเท่ียง	ต้ังอณุหภูมิ
เครื่องปรับอากาศของบริษัทที่เหมาะสม	เป็นต้น	โดยบริษัทจะ
ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า

7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
	 บริษัทมีนโยบายที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง 
ต่อเน่ือง	โดยตระหนกัถึงความรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม	ไม่ว่า
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จะเป็นนโยบายท่ีจะให้การสนับสนุนทางด้านการศกึษาแก่เยาวชน	
การบรจิาคอปุกรณ์การเรยีนและสนบัสนนุทนุการศกึษา	นอกจากนี	้ 
บรษิทัยังมนีโยบายท่ีจะให้ความสนับสนุนต่อสงัคมรอบข้าง	ไม่ว่า
จะเป็นการให้เงนิสนับสนนุแก่มลูนธิิต่าง	ๆ 	เพ่ือใช้ในการช่วยเหลอืผู้
ยากไร้	การจดัซือ้จัดจ้างเพ่ือสนับสนุนงานขององค์กรการกุศลด้าน
พัฒนาสงัคม	 เพ่ือสร้างรายได้	สร้างความภาคภมูใิจให้กบับคุคล
ด้อยโอกาส	การให้เงนิสนับสนุนแก่กิจการทางศาสนา	รวมถึงการ
ให้เงนิสนบัสนนุแก่โรงพยาบาลในการปรบัปรงุเครือ่งมอืเครือ่งใช้	
	 นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์กับชุมชนมาโดยตลอด	ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสรมิและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน	โดยจะต้องไม่กระท�าหรอื
สนับสนุนการกระท�าใด	 ๆ	 ท่ีผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิด 
ผลเสียต่อชุมชนและสังคม

8.	 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการ 
	 ด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
	 บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความคิดหรือ
ค้นหาและพัฒนาความรู้ใหม่	 ๆ	 รวมถึงการน�าความรู้ท่ีได้ไป
ปฏิบัติในเชิงธุรกิจ	 ตลอดจนการบริหารจัดการในการสร้าง
นวัตกรรม	จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการ
ท�างานในองค์กร	และในระดบัความร่วมมอืระหว่างองค์กร	การ
ด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	ซึง่หมายถึงการท�าสิง่ต่าง	ๆ 	ด้วยวิธีใหม่	ๆ 	และ 
ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด	การด�าเนินการ	
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า	 เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงบวก	 เพื่อท�าให้สิ่งต่าง	ๆ	 เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ในสังคม	 เช่น	 การน�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเปลี่ยนแปลง 
ตัวอกัษรบนหน้าหนังสอืต้นฉบบัให้กลายเป็นเอกสารซอฟท์ไฟล์
ส�าหรับแปลงมาเป็นต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพ่ือผู้พิการ
ทางสายตาได้อ่าน	

การด�าเนินการและจัดท�ารายงาน
	 บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุก
ระดับ	 เช่น	 กลุ่มพนักงาน	ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญของ
องค์กรในการประกอบธุรกิจ	และเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบริษัทกับพนักงานให้เกิดความผูกพัน	 ความ
สามัคคี	ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	 โดยมีการก�าหนดหลักการในการ
พัฒนาพนักงาน	การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการอย่าง
เป็นรูปธรรม	มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 โดยบริษัทให้การ
ฝึกอบรมและพัฒนา	ความรู	้ความเข้าใจ	ทกัษะ	ตลอดจนเสรมิ
สร้างทัศนคตท่ีิดใีห้กับพนกังานผ่านกระบวนการและเครือ่งมอื 
ที่เหมาะสม	 ซึ่งก�าหนดเป็นแผนการฝึกอบรมประจ�าปี	 และ
ได้ด�าเนินงานตลอดท้ังปี	 มีการจัดปฐมนิเทศพนักงานให้กับ
พนักงานใหม่เรือ่ยมา	เพ่ือให้ความรู	้เสรมิสร้างความเข้าใจท่ีถูก

ต้องในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติตลอดจน 
วัฒนธรรมองค์กรสามารถปรับตัวเข้าสู่การท�างานได้อย่าง
รวดเรว็	เมือ่พนกังานใหม่เข้ามาเริม่งานจะได้เรยีนรูแ้ละรบัการ
ถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานจากผู้บังคับบัญชา	เพื่อให้มี
ความรู	้ความเข้าใจในหน้าที	่และเรยีนรูก้ระบวนการท�างานใน
ระหว่างปฏิบตังิาน	มกีารสมัมนาเชงิปฏิบตักิารภายในหน่วยงาน 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้	ประสบการณ์	ข้อมูลอื่น	ๆ	
	 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือความราบรื่น
ในการด�าเนินงานโดยมีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้พนักงาน
ในหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้ท�าความรู้จักกันระหว่างหน่วยงาน	
เกิดความผูกพัน	 ส่งผลให้การประสานงานภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	 เช่น	 งานปีใหม่	 เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้รหิารและพนกังานได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน	เปิดโอกาส
ให้พนกังานได้มส่ีวนร่วมในการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทาง
ต่าง	ๆ	ในองค์กร	และด�าเนินการให้สวัสดิการที่เหมาะสม	เช่น	
กองทุนส�ารองเล้ียงชพี	โครงการสะสมหุ้นส�าหรบัพนักงานบรษิทั
จดทะเบียน	(Employee	Joint	Investment	Program	:	EJIP)	 
ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม	 การตรวจ
สุขภาพประจ�าปี	การท่องเที่ยวประจ�าปี	เป็นต้น

แนวปฏบิติัตามนโยบายการป้องกนัการมีส่วนร่วมเกีย่วข้อง
กับคอร์รัปชั่น
	 บรษิทัด�าเนนิงานด้วยความโปร่งใส	มคีณุธรรม	ภายใต้ข้อ
ก�าหนดของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกิจ	โดยบรษิทัก�าหนด
หลกัการในจรยิธรรมทางธุรกิจห้ามพนักงานเรยีกร้องทรพัย์สนิ	
หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า	 ผู้รับเหมา	หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น	 ๆ	
ห้ามใช้ทรัพย์สินหรือแอบอ้างชื่อของบริษัทรวมถึงใช้อ�านาจ
หน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนควรหลีกเล่ียงการรับของก�านัลจากคู่ค้า	 ผู ้รับเหมา	 
เว้นแต่ของขวัญตามเทศกาลประเพณีท่ีมีมูลค่าตามสมควร
ไม่สูงกว่าปกติท่ัวไป	บริษัทก�าหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานถือ
ปฏิบตัต่ิอผูร้บัเหมาทกุรายอย่างเท่าเทยีม	โดยค�านงึถึงประโยชน์
ที่เป็นธรรมท้ังสองฝ่ายตามข้อตกลงทางการค้าที่ท�าระหว่าง
กัน	และมิให้กระท�าการหรือยกเว้นกระท�าการใด	ๆ	ที่เป็นการ
เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมา	หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดร้าย
แรงและลงโทษสถานหนัก	 รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดการทุจริตและ
มาตรการทีบ่รษิทัด�าเนินการเพ่ือป้องกันเรือ่งดงักล่าว	นอกจาก
นี	้มกีารด�าเนนิการเพ่ือป้องกันการมส่ีวนเก่ียวข้องกับการทุจรติ
และคอร์รัปชั่น	ดังนี้
•	 บรษิทัได้สือ่สารนโยบายไปทัง้ระดบักรรมการ	ผูบ้รหิารและ 
	 พนักงาน	 ให้ด�าเนินการด้วยความซือ่สัตย์สุจริต	อยู่ภายใต้ 
	 กฎหมายโดยเคร่งครดั	และยึดถือจรยิธรรมของบรษิทั
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•	 บริษัทจัดให้มีช่องทางการรายงานการพบเห็นพฤติกรรม 
	 ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในบริษัท
•	 การให้ความร่วมมอืกับผูต้รวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบ 
	 จากภายนอก	พนักงานทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมือ 
	 อย่างเตม็ที	่รวมทัง้ให้ข้อมลูทีส่มบรูณ์ต่อส�านกัตรวจสอบ 
	 ภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ 
	 และประเมินข้ันตอน	กระบวนการ	 ตลอดจนระบบการ 
	 ควบคุมภายในว่ามีประสิทธิผล	 สามารถตอบสนองต่อ 
	 เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์

การติดตามผลตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
	 บรษิทัมกีารตดิตามผลตามนโยบายต่อต้านการทจุรติและ
คอร์รปัชัน่	ซึง่หน่วยงานทีม่หีน้าท่ีตรวจสอบและดแูล	ได้แก่	ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์	บริษัทคาดหมายให้ทุกคนรายงานโดยสุจริต
ถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการฯ	 ต่อผู้บังคับ
บัญชาโดยตรง	หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ได้อาจขอค�าปรึกษาจาก	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	โดยข้อมูลที่ให้
นั้นจะถือปฏิบัติเป็นความลับ	ทั้งน้ีผู้บังคับบัญชาเองก็มีภาระ
หน้าทีต้่องสอดส่องและแนะน�าผูใ้ต้บงัคบับญัชาตามล�าดบัชัน้	
ให้ปฏิบตัใิห้สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณทีบ่รษิทัได้
ก�าหนดไว้ในหลักการอย่างสม�่าเสมอ

การด�าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม
	 -	ไม่มี	-

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม
	 โครงการท่ีพนักงานเข้าไปมส่ีวนร่วมด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม	 ได้แก่	 การสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
ผ่านโครงการรับบริจาคปฏิทินต้ังโต๊ะ	 โดยร่วมกันน�าปฏิทิน 
ตั้งโต๊ะปี	2561	หรือเก่ากว่านั้นที่ไม่ใช้งานแล้ว	มารวบรวมเพื่อ
น�าไปบริจาคให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด	
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ	์
ส�าหรับใช้เป็นกระดาษในการพิมพ์อักษรเบรลล์เพ่ือส่งมอบ
ให้กับคนตาบอดต่อไป	และการพิมพ์หนังสือต้นฉบับส�าหรับ
ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ผ่านโครงการ	ICN	Type4Blind	โดย
มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ผู้พิการทางสายตา
ให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาในหนังสือตามที่ต้องการ	ซึ่งได้เปิดรับ
บริจาคหนังสือ	และอาสาสมัครพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ	ส่งมอบ
ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด	มูลนิธิช่วยคน
ตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์	 เพ่ือด�าเนิน

การผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตาได้อ่านเพ่ือ
ความรู้	 ความบันเทิง	 และประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ
ทางกายหรือจิตใจจากข้อมูลท่ีได้รับ	 รวมถึงยังได้เย่ียมชม 
ข้ันตอนการท�างาน	การผลิต	และส่งมอบหนังสืออักษรเบรลล์
ให้ผู้พิการทางสายตาได้อ่าน
	 การเข้าร่วมโครงการว่ิงสะสมระยะทางการกุศล	 หรือ	
maiA	Virtual	Run	เพื่อสภากาชาดไทย	โดยบริษัทท�ากิจกรรม
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์	 mai	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์	mai	 (maiA)	 และบริษัทสมาชิกอื่น	 ๆ	 ใน
ตลาดหลกัทรพัย์	mai	จ�านวนทัง้สิน้	38	บรษิทั	ซึง่วางเป้าหมาย 
เงินบริจาคของโครงการที่	1,000,000	บาทมอบให้สภากาชาด 
ไทย	 โดยให้ผู้บริหารและพนักงานของแต่ละแห่งร่วมกันว่ิง
สะสมระยะทาง	1	กิโลเมตร	=	10	บาท	ตั้งแต่วันที่	15	กันยายน	
2562	–	15	พฤศจิกายน	2562
	 บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์ของเด็ก	 และบุคคล 
ออทิสตกิทีผ่่านการจนิตนาการ	การถ่ายทอดความคดิ	และความ
รู้สึกผ่านงานศิลปะ	 ที่น�าภาพวาดมาสกรีนลายบนผลิตภัณฑ ์
ถุงผ้าออกวางจ�าหน่ายในราคาย่อมเยา	ภายใต้มลูนิธิออทสิตกิ 
ไทย	และบริษัท	 ออทิสติกไทย	 วิสาหกิจเพ่ือสังคม	 จ�ากัด	 ใน
โครงการศิลปะเพ่ือการพัฒนาศักยภาพเด็ก	 หรือ	 Creative	
Thinking	ที่น�าความสามารถทางศิลปะมาพัฒนาทั้ง	EQ	และ	
IQ	 	ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าว	บริษัทหวังให้พวกเขาเหล่านั้น
เกิดความภมูใิจ	พัฒนากระบวนการฟ้ืนฟู	พัฒนาความสามารถ	
มีความสุขเมื่อได้เห็นส่ิงท่ีเขาสร้างสรรค์มีความหมายกับผู้อื่น	
เป็นก�าลังใจให้พวกเขาเหล่าน้ันได้ผลิตผลงานดี	 ๆ	และสร้าง
รายได้ในอนาคต	พร้อมทั้งรับรู้ถึงการยอมรับความสามารถ
ของพวกเขาจากสังคมภายนอก	อีกทั้งเป็นการร่วมรณรงค์ลด
การใช้ถุงพลาสตกิ	เพ่ือให้ผูร้บัถงุผ้าดงักล่าวน�าไปใช้ประโยชน์	
ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม	และแก้ไขปัญหาด้านการจัดการ 
ของเสียและขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐ	 และเอกชนยังคงด�าเนินการหาแนวทางแก้ไขอย่าง 
ต่อเนือ่ง	เน่ืองจากขยะถุงพลาสติก	1	ใบใช้เวลาย่อยสลาย	450	
ปี	หากน�าไปเผาก็จะท�าให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน	ซึ่ง
เป็นอกีหน่ึงต้นเหตทุีก่่อให้เกิดภาวะโลกร้อน	ทีเ่ป็นปัญหาใหญ่
ของโลกเราในปัจจุบัน	
	 การสนับสนุนทุนทรพัย์บรจิาคให้กับมลูนิธิอะมรีลุมอ์ุมนินี	
เพ่ือเด็กก�าพร้า	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ให้ความช่วยเหลือ
เด็กก�าพร้าและผู้ด้อยโอกาสใน	3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ทั้งจัดหาทุนการศึกษา	ผู้อุปการะ	พ่อแม่
บญุธรรม	การส่งเสรมิอาชพี	และด้านอืน่	ๆ 	ทีจ่�าเป็น	อกีท้ังสร้าง
สามัญส�านึกแก่ชุมชนในการประกอบความดี	และสร้างความ
ปรองดองระหว่างพี่น้องมุสลิมและศาสนาอื่น	ๆ
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	 บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบท่ี
พึงมต่ีอสิง่แวดล้อม	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	การสนบัสนุนโครงการ
และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์	และมีการด�าเนินกิจกรรม
ต่าง	 ๆ	 ให้เกิดความต่อเน่ือง	 ด้วยความมุ่งหวังท่ีจะมีส่วนใน
การช่วยเหลือพัฒนา	 และตอบแทนให้กับสังคม	 โดยมีการ
ด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองตลอดท้ังปี	 ซึ่งในปี	 2562	 ICN	 รวม
พลังจิตอาสาปลูกป่าชายเลน	 ในโครงการ	 ICN	 รวมพลังท�าดี
เพื่อสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน	โดยความร่วมมือ
ร่วมใจของคณะพนักงานจิตอาสา	เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศและส่งเสริมจิตส�านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ท้ังน้ี
เจ้าหน้าท่ีของอุทยานเป็นผู้ให้ความรู้	 แนะน�าวิธีการปลูกป่า
ชายเลนที่ถกูต้องและน�าทีมเข้าสู่พืน้ที่ปลูกจริงโดยท�ากจิกรรม
ปลูกป่าชายเลน	ณ	 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	 
ค่ายพระรามหก	 อ.	 ชะอ�า	 จ.เพชรบุรี	 ซึ่งร่วมกันจัดตั้งโดย	 
กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 และมูลนิธิพระราช
นิเวศน์มฤคทายวัน	 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ	 

เจ้าฟ้าเพชรรตันราชสดุา	สริโิสภาพัณณวด	ีเพ่ือน้อมเกล้าฯ	ถวาย
สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 
สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ	4	รอบ	 
ขณะด�ารงพระอิสริยยศ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 ในปีพุทธศักราช	 2546	 โดยมีแนวทาง 
ในการด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริ	และพระราชกรณียกิจ
ท่ีได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงงานในบริเวณค่ายพระรามหก	 
เป็นแนวทางในการด�าเนินงานให้อทุยานฯ	เป็นเสมอืนพิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติ ท่ีมีชี วิต	 โดยมุ ่ งหวังว ่าเมื่ออุทยานฯ	 แห ่งนี้
เสร็จสมบูรณ์แล้ว	 จะเป็นสถานที่เผยแพร่พระเกียรติคุณ	 
และพระปรชีาสามารถในด้านการอนุรกัษ์ธรรมชาตสิิง่แวดล้อม	
ประวัติศาสตร์	 และศิลปวัฒนธรรม	 ให้เป็นท่ีประจักษ์ทั้ง 
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	 และจะเป็นสถานท่ีศึกษาหา 
ความรูท้างด้านการฟ้ืนฟูป่าชายเลน		ป่าชายหาด		ป่าเบญจพรรณ	
และท่ีอยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด	 ตลอดจนเป็นสถานท่ี 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	 และเชิงประวัติศาสตร์อัน 
ทรงคุณค่าของประเทศไทยและของโลก	
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การบริหารความเสี่ยงจากโครงการ
	 เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมูลและด�าเนินงานโครงการ		จึงตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง	ๆ 	ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการขายแต่ละโครงการ	บริษัทจึงได้ก�าหนดให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท	และมีคณะท�างานบริหารความเสี่ยง	 ท�าหน้าท่ีประเมินความเส่ียงต่าง	 ๆ	 ท้ังท่ีเกิดจากเรื่องการเงิน	 การบริหารโครงการ	
ด้านเทคนิค	รวมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
โดยโครงการส�าเร็จลุล่วงและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบริษัท

การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน	
รวมทั้งด�าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและ
ทรัพย์สินของบริษัท	การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง	การควบคุมทางการเงิน	การด�าเนินงาน	การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และการบริหารความเสี่ยง	

	 ระบบการควบคมุภายในทีบ่รษิทัได้จดัไว้อย่างมปีระสทิธิภาพ	จะช่วยให้บรษิทัมคีวามมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผล	ท่ีจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องดังนี้

•	 ระบบข้อมูล	และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง	เชื่อถือได้

•	 ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	นโยบาย	กระบวนการท�างานของบริษัท	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•	 ทรัพย์สินของบริษัท	มีอยู่จริงและได้มีการควบคุม	ดูแล	จัดเก็บ	รักษา	เป็นอย่างดี

•	 การด�าเนินงานของบริษัท	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้ง	มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

•	 วัตถุประสงค์	กลยุทธ์ของบริษัท	ได้มีการบรรลุและด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล

	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท	สรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้

1.	 ด้านการควบคุมภายในองค์กร	(Control	Environment)
	 บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่ส�าคัญของการควบคุมภายใน	ที่มีประสิทธิผล	
โดยบริษัทมีการก�าหนดวิสัยทัศน์	เป้าหมาย	กลยุทธ์	งบประมาณ	รวมทั้ง	ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลที่ชัดเจนในการด�าเนิน
งาน	และปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจเป็นประจ�าต่อเนื่อง	มีการปรับปรุงระบบการก�ากับดูแลกิจการ	สรรหา
บุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	มีนโยบายและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมธุรกรรมทางด้านการเงิน	จัด
ซื้อ	การบริหารความเสี่ยงและด้านอื่นอย่างครบถ้วน

	 ในปี	2562	จากผลการตรวจสอบภายในของบริษัท	บีเค	ไอเอ	แอนด์	ไอซี	จ�ากัด	ผู้ตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัท	
บรษิทัได้มกีารจดัท�าคูม่อืการปฎิบตังิานฝ่ายบคุคล	เช่น	คูม่อืการสรรหา	คดัเลอืกและบรรจบุคุลากร	คูม่อืการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร	คู่มือการจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน	เป็นต้น	เพื่อให้การปฎิบัติงานทางด้านบุคคลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	สามารถ
ตรวจสอบการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฎิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
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2.	 ด้านการประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)
	 บริษัทก�าหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินและพิจารณาความเสี่ยงในการท�าธุรกรรมต่าง	ๆ	โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท�า
หน้าที่ก�ากับดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	4/2562	ประชุมเมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2562	ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง	และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.	 ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)
	 บริษัทได้ก�าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน	 เพ่ือให้เกิดระบบการควบคุมระหว่างกัน	 ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีในการอนุมัติ
รายการและวงเงนิเป็นลายลกัษณ์อกัษร	และได้จดัท�าแนวทางการดแูลรายการท่ีเก่ียวโยงและรายการระหว่างกันให้เป็นไปตาม
กฎหมาย

4.	 ด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล	(Information	&	Communication)
	 บริษัทจัดให้มีระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินอย่างเพียงพอโดยมีหน่วยงานท่ีรวบรวม	 วิเคราะห์และจัดเก็บในระบบคลังข้อมูล 
ของบริษัท	ระบบข้อมูลในองค์กรมีการสื่อสารทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ	ในระดับคณะกรรมการบริษัท	ได้มีการจัดเตรียม 
ข้อมูลและเอกสารอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

5.	 ด้านระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)
	 ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท	คือ	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปี	2562	ได้ให้ความ
เห็นว่างบการเงนิของบรษิทั	อนิฟอร์เมช่ัน	แอนด์	คอมมวินเิคชัน่	เน็ทเวิร์คส	จ�ากัด	(มหาชน)	ถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าบรษิทั	มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสม	โดยบรษิทัได้จดัให้มบีคุลากรอย่าง
เพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถท�าให้การด�าเนินการของบริษัท	เป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Good	Corporate		Governance)	และมีความโปร่งใส	นอกจากนี้	บริษัทยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแล
การด�าเนนิงานของบรษิทั	เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรพัย์สนิของบรษิทั	จากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน�าไปใช้โดย
มชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ	รวมถึงการมรีะบบการควบคมุดแูลท่ีเพียงพอในเรือ่งการท�าธุรกรรมกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งหรอื
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

	 เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท	บีเค	 ไอเอ	แอนด์	 ไอซี	 จ�ากัด	 
ท�าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัท	ตั้งแต่ปี	 2558	และบริษัท	บีเค	 ไอเอ	แอนด์	 ไอซี	 จ�ากัด	 ได้มอบหมายให	้ 
นางสาวบุญณี	 กุศลโสภิต	 ท�าหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	 และเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นประจ�าทุกไตรมาส	ส่วนงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีในการให้ค�าปรึกษาและตรวจสอบ	ประเมินระบบควบคุมภายใน	 
ระบบบริหารความเสี่ยงและการก�ากับดูแลกิจการ	 เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายใน	 ระบบการบริหารความเสี่ยง	 
และกระบวนการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ	 มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว	้ 
ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้	นางสาวนิธินันท์	อนุฐิติพันธุ์	ผู้ควบคุมแผนกจัดซื้อ	และ	นางสาวดวงกมล	พงศ์ปัญจศิล	 เจ้าหน้าที่
แผนกทรัพยากรมนุษย์	เป็นผู้ประสานงานกับบริษัท	บีเค	ไอเอ	แอนด์	ไอซี	จ�ากัด

	 ส่วนงานตรวจสอบภายในของบรษิทัได้จดัท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี	โดยพิจารณาตามปัจจยัเส่ียง	(Risk	Based	Approach)	
ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงส�าคัญต่าง	ๆ	ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท	และความถูกต้องของการเงิน

	 บรษิทั	บีเค	ไอเอ	แอนด์	ไอซ	ีจ�ากัด		ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั	ได้น�าเสนอแผนการตรวจภายในประจ�าปี	2562	และได้รบัการ 
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั	ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่1/2562	โดยมรีายละเอยีดแผนการตรวจสอบภายในดงัน้ี
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วงจร/ระบบที่จะตรวจสอบหรือติดตามผล
ระยะเวลาของ

ข้อมูลเอกสารที่จะตรวจสอบ
วันที่เข้าตรวจสอบ

1.	การควบคุมบุคลากร	และจ่ายเงินเดือน	ค่าตอบแทนพนักงาน	และจ่ายค่ารับรอง ม.ค.	–	ก.พ.	2562 มี.ค.	2562

2.	การควบคุมการขายสินค้า	ประมูลงานโครงการ	ควบคุมงานโครงการ	 

				และส่งมอบสินค้า/ส่งมอบงานโครงการ
ม.ค.	–	เม.ย.	2562 พ.ค.	2562

3.	การบันทึกบัญชี	รับรู้รายได้	และต้นทุนจากการขายสินค้า/บริการ	 

				และติดตามการรับช�าระหนี้
มิ.ย.	–	ก.ค.	2562 ส.ค.	2562

4.	การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง	และจ่ายช�าระ ก.ย.	–	ต.ค.	2562 พ.ย.	2562

	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปีดังกล่าว	และติดตามผลการตรวจสอบ
และผลการปฏิบติังานของส่วนงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส	นอกจากน้ีส่วนงานตรวจสอบภายในของบรษิทั	ยังได้อ้างองิ
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน	เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่	มีความเป็น
อิสระและความเที่ยงธรรม	ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็นอย่างเพียงพอ



106 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท	 ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท	 เพ่ือให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าท่ีอันจะ
พึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ความรับผิดชอบ	และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัท

	 ในปี	2562	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร	ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี	รวม	4	ครั้ง	เพื่อ
สอบถามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฎิบัติหน้าท่ี
และข้อเสนอแนะต่าง	ๆ 	ต่อคณะกรรมการบรษิทั	เป็นประจ�าทกุไตรมาส	ซึง่สามารถสรปุสาระส�าคญัของการปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้ดงันี้

	 1.	 พิจารณางบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจ�าปี	ก่อนน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ 
	 	 ตรวจสอบได้สอบถาม	และรบัฟังค�าชีแ้จงจากฝ่ายบรหิาร	และผูส้อบบญัชใีนเรือ่งความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงนิ 
	 	 และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลู	เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน	รายการปรบัปรงุบญัชทีีม่ผีลกระทบ 
	 	 ต่องบการเงินที่มีสาระส�าคัญ	 เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐาน 
	 	 การรายงานทางการเงิน	ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้	รวมทั้ง	มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
	 	 อย่างเพียงพอและทันเวลา	เพ่ือเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

	 2.		 ในการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
	 	 รายงานผลการตรวจสอบภายในปี	2562	ซึง่ได้ท�าการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบรหิารและหรอืตรวจทานเอกสารหลกัฐาน 
	 	 และพิจารณาแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจัดท�าแล้วสรุปได้ว่า	จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท	 
	 	 ในด้านต่าง	ๆ 	5	องค์ประกอบ	คือ	การควบคุมภายในองค์กร	การประเมินความเสี่ยง	การควบคุมการปฎิบัติงาน	ระบบ 
	 	 สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตาม	คณะกรรมการเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท	 
	 	 มีความเพียงพอและเหมาะสม	มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ	โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่าง 
	 	 เพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท	จากการที่ 
	 	 กรรมการหรอืผูบ้รหิารน�าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ	รวมถึงธุรกรรมกับบคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้งและบคุคล 
	 	 ที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว		

	 3.		 ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ซึ่ง 
	 	 สอดคล้องกับข้อก�าหนดของทางการและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 ท่ีมีความถูกต้องสมเหตุสมผลมีเงื่อนไข 
	 	 ทางธุรกิจตามปกติและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

	 4.	 ในการประชุมแต่ละครั้ง	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
	 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ 
	 	 ธุรกิจของบรษิทั	ผลการสอบทานเก่ียวกับการด�าเนนิงานของบรษิทั	ในรอบปี	2562	ทีผ่่านมา	ไม่พบประเดน็ทีเ่ป็นสาระ 
	 	 ส�าคัญในเร่ืองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
	 	 แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 5.	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจ�าปี	2562	ของบริษัท	บีเค	ไอเอ	แอนด์	 
	 	 ไอซ	ีจ�ากัด	ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัแล้ว	เหน็ว่าสามารถปฏบิตังิานตรวจสอบได้ผลด	ีไม่พบสิง่บ่งชี ้
	 	 ของการกระท�าทจุรติหรอืข้อบกพร่องด้านการควบคมุภายในท่ีมนัียส�าคัญ		มคีวามเป็นอสิระ	และมข้ีอเสนอแนะท่ีเป็น 
	 	 ประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเพื่อใช้ก�ากับดูแลกิจการ	รวมทั้งได้เสนอค่าตอบแทนงานตรวจสอบที่เหมาะสม
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	 6.	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทน	ผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2563	 เพื่อ 
	 	 น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ซึ่ง	คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 	 ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน	ความเป็นอิสระ	และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งต้ัง	 
	 	 นางสาวธัญพร	ตั้งธโนปจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	9169	หรือนางสาวอริสา	ชมวิสูตร	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
	 	 ทะเบยีนเลขท่ี	9393	หรอืนายสวุฒัน์	มณีกนกสกุล	ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท่ี	8134	ในนามบรษิทั	สอบบญัช ี
	 	 ธรรมนิติ	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี	2563	เนื่องจากเห็นว่า

	 	 •	 มีมาตรฐานในการท�างานที่ดี	มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี	

	 	 •	 พิจารณาเปรยีบเทียบกับปรมิาณงานและอตัราค่าสอบบญัชขีองผู้สอบบญัชจีากบรษิทัอืน่แล้วเห็นว่า	บรษิทั	สอบ 
	 	 	 บัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด	มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง	มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม	โดยเสนอค่าสอบบัญชีประจ�าปี	 
	 	 	 2563	จ�านวน	1,240,000	บาท	(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	

	 	 •	 เป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ให้ 
	 	 	 ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้

	 	 •	 ส�านักงานสอบบัญชี	 และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น	 ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท 
	 	 	 ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว	จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง 
	 	 	 ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

	 7.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตอ�านาจที่ก�าหนดไว้ส�าหรับบทบาทของคณะกรรมการ 
	 	 ตรวจสอบท่ีสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
	 	 แห่งประเทศไทย

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการด�าเนินงานของบริษัท	ส�าหรับปี	2562	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	ที่ผ่านมา
เป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม	รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง	ครบถ้วนและ
เชือ่ถือได้	มกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมกับสภาพธุรกิจ	มกีารปฏิบตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ	และข้อก�าหนดต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง
กับการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทั	รวมทัง้	การเปิดเผยข้อมลูให้หน่วยงานก�ากับดูแลต่าง	ๆ 	อย่างถูกต้อง	มกีารปฏบิติังานท่ีสอดคล้อง
กับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ	โปร่งใส	และเชื่อถือได้

               
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายเสกสรรศ์	รอยลาภเจริญพร)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
	 ในระหว่างปี	 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป 
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท	และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปได้ดังนี้	

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2562 2562 2561 2560

รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้น

ดอกเบี้ยจ่าย - - - 0.3 อัตราร้อยละ	5	ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการค�้าประกัน - - 0.2 0.4 อัตราร้อยละ	1	ต่อปี

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขายและบริการ - - - 135.9 ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

  
	 ทัง้นี	้ในปี	2562	บรษิทัไม่มรีายการธุรกิจทีส่�าคัญกับบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกัน	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบ
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในทุกไตรมาส	

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	2561	และ	2560	บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้านบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2562 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 36.0 35.3 29.8 23.0

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1.6 1.6 1.4 1.1

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
								บริษัทอาจมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการท�าธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมี
การก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกนัอย่างชดัเจน	โดยเป็นราคาและเงือ่นไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่
ก�าหนดให้กับบุคคล	และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	เช่น	การซื้อสินค้าการให้หรือรับบริการต่าง	ๆ	รวมทั้งการค�้าประกันวงเงิน
สนิเชือ่ของกรรมการบรษิทั	โดยรายการระหว่างกันทีจ่ะเกิดขึน้น้ันเป็นไปเพ่ือความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทั	และเป็น
ไปเพ่ือประโยชน์ของบรษิทั	นอกจากนี	้บรษิทัไม่มนีโยบายให้กรรมการ	ผู้บรหิารและพนักงานกู้ยืมจากบรษิทั	ท้ังน้ี	คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตสุมผลของรายการทีเ่กิดข้ึนทกุไตรมาส	

รายการระหว่างกัน
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	 ส�าหรับรายการระหว่างกันท่ีมิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตบริษัท	จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการท�ารายการดังกล่าวก่อนท่ีบริษัท	จะเข้าท�ารายการน้ันๆ	 โดย
ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ	ความสมเหตุสมผล	และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น	โดย
พิจารณาจากเงื่อนไขต่าง	ๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในราคาตลาด	ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่
เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	
บริษัทจะให้บุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ	เช่น	ผู้สอบบัญชี	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	ส�านักกฎหมาย	เป็นต้น	ที่เป็นอิสระ
จากบริษัท	และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	หรือผู้ถือหุ้น	ตามแต่
กรณี	โดยจะด�าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น	อย่างไรก็ตาม	รายการ
ระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต	คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง
กัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท	หรือบริษัทย่อย	ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั	อนิฟอร์เมชัน่	แอนด์	คอมมวินิเคชัน่	เน็ทเวิร์คส	จ�ากัด	(มหาชน)	
รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
ในประเทศไทย	โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีทีเ่หมาะสมและถือปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ	ใช้ดลุยพินิจอย่างรอบคอบ	และประมาณการ
ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดท�า	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

	 งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ	คือ	บริษัท	ส�านักงาน	
อีวาย	 จ�ากัด	 ซึ่งในการตรวจสอบนั้น	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถ 
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้ตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีโดยความเหน็ของผูส้อบบญัชไีด้ปรากฏในรายงานของผูส้อบบญัชี	
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธิผล	เพ่ือให้มัน่ใจ
ได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท	และป้องกันมิให้
เกิดการทุจริต	หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 เพ่ือท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน	มีระบบการควบคุมภายใน	 
และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงาน
ประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	ระบบการควบคุมภายในของบริษัท	โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินบริษัท	 อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	 คอมมิวนิเคชั่น	 เน็ทเวิร์คส	จ�ากัด	
(มหาชน)	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	ที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	
และปฎิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 (นายเสกสรรศ์	รอยลาภเจริญพร)	 	 	 	 					(นายมนชัย		มณีไพโรจน์)

						 		 					ประธานกรรมการบริษัท		 	 	 								 						ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน  



 

    

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อินฟอร์เมชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิร์คส จาํกัด (มหาชน)                                    

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั อินฟอร์เมชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิร์คส จาํกัด (มหาชน) 

และบริษทัย ่อย (กลุ ่มบริษทั) �ึ� งประกอบด ้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ  วนัที � 31 ธ ันวาคม 2562                         

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม                    

สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี               

ที�สําคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเฟอร์เมชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิร์คส 

จาํกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นี� แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อินฟอร์เมชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิร์คส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

และเฉพาะของบริษทั อินฟอร์เมชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิร์คส จาํกัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควร               

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที�

เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ตามที�ระบุใน

ขอ้กาํหนดนั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณ�ใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร��องส�าคัญในการตรว�สอบ  

เรื� องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้า      

ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ

เรื�องเหล่านี�   

รายงานของผู้้�สอบบัญชีีรับอนุญาต
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ  

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ �ึ� งไดร้วมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี� ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ �ึ� งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื�องเหล่านี�

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื�องมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ 

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยนโยบายการรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการตามสัญญา ประมาณการตน้ทุนโครงการตามสัญญา

และสํารองเผื�อผลขาดทุนสําหรับโครงการตามสัญญา ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.1 ก) และ ขอ้ 5.1 ข) 

ขา้พเจา้พิจารณาว่า การรับรู้รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนที�อาจจะเกิดขึ�นจากสัญญาเป็นความเสี�ยงที�มีนยัสําคญั

ในการตรวจสอบ เนื�องจากรายไดจ้ากสัญญาที�บริษทัฯรับรู้ในแต่ละงวดมีจาํนวนเงินที�มีสาระสําคญัเมื�อเปรียบเทียบ

กบัรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั นอกจากนี�  กระบวนการในการวดัมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาที�เหมาะสมในการรับรู้

รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนที�อาจจะเกิดขึ�นนั�นเป็นเรื�องที�ตอ้งใช้ดุลยพินิจที�มีนัยสําคญัของผูบ้ริหารในการ

ประเมินขั�นความสําเร็จของงานและความน่าจะเป็นของโอกาสที�จะเกิดผลขาดทุนและวดัมูลค่าผลขาดทุนที�อาจจะ

เกิดขึ�น รวมทั�งบริษทัฯอาจเขา้ทาํสัญญารอง�บบัอื�น�ึ� งอาจมีผลกระทบต่อเงื�อนไขในสัญญาหลกั�ึ� งทาํให้เกิดความ

เสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนที�อาจจะเกิดขึ�นจากสัญญา 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุม�ายในที�บริษทัฯไดก้าํหนดให้มีขึ�นเพื�อควบคุมกระบวนการในการ

ทาํสัญญา การประมาณการและการปรับเปลี�ยนต้นทุนโครงการ การบันทึกรับรู้รายได้ และการประมาณการขั�น

ความสําเร็จของงานและผลขาดทุนที�อาจจะเกิดขึ�นจากสัญญา โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือก

ตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที�บริษทัฯออกแบบไว ้ 

นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดเ้ลือกสัญญาที�สาํคญัและสุ่มตวัอยา่งเพิ�มเติมเพื�อ 

• อ่านสัญญาดงักล่าวเพื�อพิจารณาเงื�อนไขต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัการรับรู้รายได ้

• สอบถามผูบ้ริหารและวิศวกร/ผูค้วบคุมโครงการของบริษทัฯเกี�ยวกบัเงื�อนไขและความเสี�ยงต่าง ๆ ของสัญญา

ดงักล่าวเกี�ยวกบัการรับรู้รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนที�อาจจะเกิดขึ�น  

112 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)



3 

• สอบถามผูบ้ริหารและวิศวกร/ผูค้วบคุมโครงการของบริษทัฯที�รับผิดชอบและทาํความเขา้ใจกระบวนการที�

บริษทัฯใช้ในการประเมินขั�นความสําเร็จของงานและการประมาณตน้ทุนตลอดทั�งโครงการ เปรียบเทียบ

ประมาณการตน้ทุนโครงการกบัแผนงบประมาณสําหรับแต่ละโครงการที�ไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจและ

สุ่มทดสอบกบัเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงพิจารณาเหตุผลของการปรับเปลี�ยนตน้ทุนโครงการที�เกิดขึ�น และ

เปรียบเทียบการประมาณการในอดีตของผูบ้ริหารโครงการดังกล่าวกับต้นทุนโครงการที�เกิดขึ�นจริงเพื�อ

ประเมินความสามารถในการประมาณการตน้ทุนโครงการของผูบ้ริหารโครงการ ตรวจสอบตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริง

กบัเอกสารประกอบรายการ และทดสอบการคาํนวณขั�นความสําเร็จของงานจากตน้ทุนจริงที�เกิดขึ�น รวมทั�ง

วิเคราะห์เปรียบเทียบขั�นความสาํเร็จของงานที�เกิดจากตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงกบัขั�นความสําเร็จของงานที�ประเมิน

โดยวิศวกร/ผูค้วบคุมโครงการของบริษทัฯ 

• ประเมินการประมาณผลขาดทุนที�อาจจะเกิดขึ�นของผูบ้ริหารโดยการวิเคราะห์ตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงของตน้ทุน

โครงการกบัประมาณการตน้ทุนโครงการ 

• ตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชีที�เกี�ยวขอ้งกับบัญชีรายได้ซึ� งถูกบนัทึกผ่านสมุดรายวนัทั�วไปเพื�อหาความ

ผิดปกติในการบนัทึกรายการดงักล่าว  

• พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับเกณ�์การรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที�อาจจะเกิดขึ�นใน            

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

การรวมธุรกจิ 

ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ในระหว่างปีปัจจุบนับริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั เอ็กซ์เปิร์ท 

เอ็นจิเนียริ�ง แอนด ์คอมมูนิเคชั�น จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัฯที�ให้บริการติดตั�งงานระบบโทรคมนาคมทางทรัพยากรนํ� า 

ณ วนัที�ซื�อกิจการ บริษทัฯไดรั้บรู้และวดัมูลค่าสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ได้มาและหนี� สินที�รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมที�เกิดขึ�นจากการรวมธุรกิจ จากการวดัมูลค่าตามวิธีซื�อ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไดใ้ห้ความสําคญั

เป็นพิเศษกับรายการซื� อธุรกิจนี�  เนื�องจากเป็นรายการที�มีสาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวมและฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�ไดม้าและหนี� สินที�รับมาดงักล่าวทาํ

ใหเ้กิดความเสี�ยงในการรับรู้มูลค่าของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและหนี� สินที�รับมารวมถึงค่าความนิยม 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้มูลค่าของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและหนี� สินที�รับมาจากการซื�อธุรกิจโดยการ 

 ตรวจสอบข้อตกลงและเงื�อนไขในสัญญาซื� อขายธุรกิจ รวมถึงสอบถามกับฝ่ายบริหารถึงลักษณะและ

วตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซื�อดงักล่าวเพื�อประเมินวา่รายการซื�อธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามคาํนิยามของ

การรวมธุรกิจภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 3 เรื�อง การรวมธุรกิจ  

 ตรวจสอบมูลค่าการซื�อธุรกิจกบัเอกสารประกอบการซื�อธุรกิจและการจ่ายเงินเพื�อประเมินว่ามูลค่าดงักล่าว

สะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�โอนใหแ้ละไม่รวมถึงตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อธุรกิจ  
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 ประเมินการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและหนี� สินที�รับมาที�ระบุในเอกสารการวดั

มูลค่าตามวิธีซื�อซึ� งจดัทาํโดยผูบ้ริหาร โดยพิจารณาวิธีการและขอ้สมมติที�สําคญัต่าง � ที�ผูบ้ริหารใชใ้นการ

คาํนวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดงักล่าว 

 สอบทานองค์ประกอบของขอ้มูลในแบบจาํลอง ทดสอบขอ้สมมติที�สําคญักบัขอ้มูลในอดีตของกิจการและ

ขอ้มูลเกี�ยวกบัอุตสาหกรรมและเ�รษฐกิจ เช่น อตัราดอกเบี�ย อตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ เปรียบเทียบอตัราคิดลด

กบัตน้ทุนทางการเงินของกิจการและของอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาความรู้ ความสามารถและความเที�ยง

ธรรมของผูบ้ริหาร 

 พิจารณาความสมเหตุสมผลสนบัสนุนค่าความนิยมที�กลุ่มบริษทับนัทึกไวโ้ดยทาํการวิเคราะห์รูปแบบในการ

กาํหนดราคาซื�อขาย (Pricing Model) ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัรายการซื�อธุรกิจดงักล่าวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค่าความนิยม 

เนื� องจากค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที� มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ตามที�กล่าวไว้ใน               

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ดังนั�นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชี              

ที�สําคญัที�ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตที� กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั� น รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและ                      

อตัราการเติบโตในระยะยาวที�เหมาะสม ซึ�งทาํใหเ้กิดความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าของค่าความนิยม 

ขา้พเจ้าได้ประเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินที�ฝ่ายบริหารของ      

กลุ่มบริษทัเลือกใช้โดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคลอ้งตามลกัษณะการให้

ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติที�สําคญัที�ใชใ้นการประมาณการ

กระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยที์�จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัโดยการเปรียบเทียบ

ขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของกลุ่มบริษทั รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด

ในอดีตกบัผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ�นจริงเพื�อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแส

เงินสดที�คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดที�ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใช้โดย            

การวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ� าหนักของกลุ่มบริษทัและอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผูเ้ชี�ยวชาญ

ภายในสาํนกังาน�เพื�อช่วยประเมินขอ้มูลดงักล่าวโดยการเปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตามฐานความรู้และ

ประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ชี�ยวชาญ ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของค่าความนิยม

ดังกล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติที�สําคัญต่อมูลค่า          

ที�คาดว่าจะได้รับคืนโดยเ�พาะอตัราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี�  ข้าพเจ้าได ้               

สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

114 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
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ข้อมูลอ��น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น �ึ�งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยู่ในรายงานนั�น) �ึ� งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ
เชื�อมั�นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื�นนั�น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นนั�นมี
ความขัดแยง้ที�มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที�กล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวให้ผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแลทราบเพื�อให้มีการ
ดาํเนินการแกไ้ขที�เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้า�ี��นการก�ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าที� รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อให้สามารถ

จดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง 
การเปิดเผยเรื� องที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื� องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับ

กิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชี�ึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�น

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี�  

115รายงานประจ�าปี 2562
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ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู ้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความ

เสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณ�์ในการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั�ึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแ�งการ

ควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณ�์การบญัชีสําหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร และ

สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที� เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการ

สอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�องได ้

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้อง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ                            

ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ                          

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง���� งรวมถ�งขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถ�งขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้�ิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�น��� ง

ขา้พเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจ้าและมาตรการที�

ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื� องทั� งหลายที�สื� อสารกับผูมี้หน้าที�ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่าง � ที� มีนัยสําคัญที�สุดใน                     

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ไว้

ในรายงานของผูส้อบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื� องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดข��น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสื�อสารดงักลา่ว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

กฤษดา เลิศวนา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพนัธ์ 2563 
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บริษัท อนิ�อร์เมชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน�ทเวร์ิคส ��ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 284,716,554      282,005,123      350,281,450   

เงินลงทุนชั�วคราว - เงินฝากประจาํธนาคาร 721,616             533,235             37,517,585     

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 9 258,358,469      248,515,669      144,787,004   

รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ 326,181,473      309,560,176      177,416,758   

สินคา้คงเหลือ 10 160,564,710      160,564,710      55,967,444     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 14,219,123        13,719,123        1,952,367       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 22,081,822        21,667,843        7,910,661       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,066,843,767   1,036,565,879   775,833,269   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 11 104,864,859      95,579,859        67,216,899     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         35,700,000        -                      

ส่วนปรับปรุงสาํนกังานและอุปกรณ์ 13 6,631,440          6,237,032          8,046,003       

ค่าความนิยม 14 14,401,062        -                         -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 13,247,664        397,800             198,796          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 -                         1,935,076          2,326,720       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 1,125,865          1,116,865          560,749          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 140,270,890      140,966,632      78,349,167     

รวมสินทรัพย์ 1,207,114,657   1,177,532,511   854,182,436   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท อนิ�อร์เมชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน�ทเวร์ิคส ��ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 284,716,554      282,005,123      350,281,450   

เงินลงทุนชั�วคราว - เงินฝากประจาํธนาคาร 721,616             533,235             37,517,585     

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 9 258,358,469      248,515,669      144,787,004   

รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ 326,181,473      309,560,176      177,416,758   

สินคา้คงเหลือ 10 160,564,710      160,564,710      55,967,444     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 14,219,123        13,719,123        1,952,367       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 22,081,822        21,667,843        7,910,661       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,066,843,767   1,036,565,879   775,833,269   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 11 104,864,859      95,579,859        67,216,899     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         35,700,000        -                      

ส่วนปรับปรุงสาํนกังานและอุปกรณ์ 13 6,631,440          6,237,032          8,046,003       

ค่าความนิยม 14 14,401,062        -                         -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 13,247,664        397,800             198,796          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 -                         1,935,076          2,326,720       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 1,125,865          1,116,865          560,749          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 140,270,890      140,966,632      78,349,167     

รวมสินทรัพย์ 1,207,114,657   1,177,532,511   854,182,436   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
ณ วันท่� 31 ธัันว�คม 2562
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บริษัท อนิ�อร์เมชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน�ทเวร์ิคส ��ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 284,716,554      282,005,123      350,281,450   

เงินลงทุนชั�วคราว - เงินฝากประจาํธนาคาร 721,616             533,235             37,517,585     

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 9 258,358,469      248,515,669      144,787,004   

รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ 326,181,473      309,560,176      177,416,758   

สินคา้คงเหลือ 10 160,564,710      160,564,710      55,967,444     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 14,219,123        13,719,123        1,952,367       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 22,081,822        21,667,843        7,910,661       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,066,843,767   1,036,565,879   775,833,269   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 11 104,864,859      95,579,859        67,216,899     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         35,700,000        -                      

ส่วนปรับปรุงสาํนกังานและอุปกรณ์ 13 6,631,440          6,237,032          8,046,003       

ค่าความนิยม 14 14,401,062        -                         -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 13,247,664        397,800             198,796          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 -                         1,935,076          2,326,720       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 1,125,865          1,116,865          560,749          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 140,270,890      140,966,632      78,349,167     

รวมสินทรัพย์ 1,207,114,657   1,177,532,511   854,182,436   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อนิ�อร� เมชั�น แอนด� คอมมิวนิเคชั�น เน�ทเวริ�คส ��ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

หนี�สินและส่วน�อง�ู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 16 125,113,364      125,113,364      -                      

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 17 400,616,338      396,212,007      250,118,410   

ตน้ทุนที�ยงัไม่เรียกชาํระ 21,136,105        20,920,120        44,953,937     

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 58,639,592        58,639,592        16,509,989     

หนี� สินตามสญัญาเช่าซื�อที�ถ�งกาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 536,887             493,064             464,730          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,445,181          4,445,181          2,641,228       

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 13,310,207        10,945,591        13,438,928     

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 623,797,674      616,768,919      328,127,222   

หนี�สิน�ม่หมุนเวยีน

หนี� สินตามสญัญาเช่าซื�อ - สุทธิจากส่วนที�ถ�ง

   กาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 483,877             472,922             965,986          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 9,583,423          8,888,132          6,035,636       

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 135,937             -                         -                      

รวมหนี�สิน�ม่หมุนเวยีน 10,203,237        9,361,054          7,001,622       

รวมหนี�สิน 634,000,911      626,129,973      335,128,844   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
ณ วันท่� 31 ธัันว�คม 2562
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บริษัท อนิ�อร� เมชั�น แอนด� คอมมิวนิเคชั�น เน�ทเวริ�คส ��ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

� วนัท�� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 450,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 225,000,000      225,000,000      225,000,000   

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 450,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 225,000,000      225,000,000      225,000,000   

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 155,062,688      155,062,688      155,062,688   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 15,000,000        15,000,000        10,300,000     

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 156,976,087      156,339,850      128,690,904   

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 552,038,775      551,402,538      519,053,592   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 21,074,971        -                     -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 573,113,746      551,402,538      519,053,592   

รวมหน��สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,207,114,657   1,177,532,511   854,182,436   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท อนิ�อร์เมชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน�ทเวร์ิคส ��ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 284,716,554      282,005,123      350,281,450   

เงินลงทุนชั�วคราว - เงินฝากประจาํธนาคาร 721,616             533,235             37,517,585     

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 9 258,358,469      248,515,669      144,787,004   

รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ 326,181,473      309,560,176      177,416,758   

สินคา้คงเหลือ 10 160,564,710      160,564,710      55,967,444     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 14,219,123        13,719,123        1,952,367       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 22,081,822        21,667,843        7,910,661       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,066,843,767   1,036,565,879   775,833,269   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 11 104,864,859      95,579,859        67,216,899     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         35,700,000        -                      

ส่วนปรับปรุงสาํนกังานและอุปกรณ์ 13 6,631,440          6,237,032          8,046,003       

ค่าความนิยม 14 14,401,062        -                         -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 13,247,664        397,800             198,796          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 -                         1,935,076          2,326,720       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 1,125,865          1,116,865          560,749          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 140,270,890      140,966,632      78,349,167     

รวมสินทรัพย์ 1,207,114,657   1,177,532,511   854,182,436   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
ณ วันท่� 31 ธัันว�คม 2562
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บริษัท อนิ�อร�เมชั�น แอนด� คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิร�คส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,198,723,912   1,139,442,118   1,015,546,157   

รายไดอ้ื�น 2,542,292          2,309,553          2,402,212          

รวมรายได้ 1,201,266,204   1,141,751,671   1,017,948,369   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,008,532,075   958,626,301      844,399,312      

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 32,564,842        28,893,483        23,249,885        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 41,791,133        37,468,148        42,424,343        

รวมค่าใช้จ่าย 1,082,888,050   1,024,987,932   910,073,540      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 118,378,154      116,763,739      107,874,829      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน -                         -                         (13,440)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 118,378,154      116,763,739      107,861,389      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (24,092,387)       (23,725,495)       (23,080,687)       

กาํไรสําหรับปี 94,285,767        93,038,244        84,780,702        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น:

��������������������������������������������������������

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         -                         931,332             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นสําหรับปี -                         -                         931,332             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 94,285,767        93,038,244        85,712,034        

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของ���ื้อหุน้ของบริษทั� 93,674,481        93,038,244        84,780,702        

ส่วนที�เป็นของ��มี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 611,286             

94,285,767        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของ���ื้อหุน้ของบริษทั� 93,674,481        93,038,244        85,712,034        

ส่วนที�เป็นของ��มี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 611,286             

94,285,767        

กาํไรต่อหุ้น 23

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรส่วนที�เป็นของ���ื้อหุน้ของบริษทั� 0.21                   0.21                   0.19                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกำาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จ
บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
สำ�หริับปีีสิ�นสุด์วันท่� 31 ธัันว�คม 2562
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บริษัท อนิ�อร�เมชั�น แอนด� คอมมิวนิเคชั�น เน�ทเวิร�คส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับ�� สิ�นสุดวันท�� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2562 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 118,378,154      116,763,739      107,861,389      

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,580,635          2,325,633          1,986,651          

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเพิ�มขึ�น 58,647               -                         -                         

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายส่วนปรับปรุงสาํนกังานและอุปกรณ์ 40,419               40,419               29,803               

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษี�ูกหกั ณ ที�จ่าย -                         -                         4,906,132          

   สาํรองค่าปรับงานล่าชา้และการรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) 880,215             (875,503)            1,993,270          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,038,540          2,852,496          2,140,243          

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (53,681)              (53,681)              (25,671)              

   ดอกเบี�ยรับ (2,129,790)         (1,985,533)         (1,870,471)         

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย -                         -                         13,440               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 124,793,139      119,067,570      117,034,786      

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (113,250,044)     (103,728,665)     163,270,549      

   รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ (142,957,299)     (129,255,266)     (33,748,167)       

   สินคา้คงเหลือ (104,512,323)     (104,597,266)     92,780,641        

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ (12,228,706)       (11,766,756)       16,604,755        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (13,818,999)       (13,817,849)       13,794,693        

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (556,116)            (556,116)            (29,017)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท อนิ�อร์เมชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน�ทเวร์ิคส ��ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 284,716,554      282,005,123      350,281,450   

เงินลงทุนชั�วคราว - เงินฝากประจาํธนาคาร 721,616             533,235             37,517,585     

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 9 258,358,469      248,515,669      144,787,004   

รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ 326,181,473      309,560,176      177,416,758   

สินคา้คงเหลือ 10 160,564,710      160,564,710      55,967,444     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 14,219,123        13,719,123        1,952,367       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 22,081,822        21,667,843        7,910,661       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,066,843,767   1,036,565,879   775,833,269   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 11 104,864,859      95,579,859        67,216,899     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         35,700,000        -                      

ส่วนปรับปรุงสาํนกังานและอุปกรณ์ 13 6,631,440          6,237,032          8,046,003       

ค่าความนิยม 14 14,401,062        -                         -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 13,247,664        397,800             198,796          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 -                         1,935,076          2,326,720       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 1,125,865          1,116,865          560,749          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 140,270,890      140,966,632      78,349,167     

รวมสินทรัพย์ 1,207,114,657   1,177,532,511   854,182,436   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด
บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
สำ�หริับปีีสิ�นสุด์วันท่� 31 ธัันว�คม 2562
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บริษัท อนิ�อร�เมชั�น แอนด� คอมมิวนิเคชั�น เน�ทเวิร�คส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2562 2562 2561

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 144,727,639      146,147,278      (122,705,751)     

   ตน้ทุนที�ยงัไม่เรียกชาํระ (23,933,702)       (24,033,817)       9,065,527          

   รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 42,129,603        42,129,603        (24,120,677)       

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (4,891,936)         (1,617,834)         (7,401,263)         

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (104,498,744)     (82,029,118)       224,546,076      

   จ่ายดอกเบี�ย -                         -                         (13,440)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (23,676,739)       (22,107,528)       (21,261,519)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (128,175,483)     (104,136,646)     203,271,117      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสุท�ิเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12) (9,611,864)         (35,700,000)       -                         

เงินลงทุนชั�วคราว (เพิ�มขึ�น) ลดลง 36,795,969        36,984,350        (36,873,786)       

เงิน�าก�นาคารที�มีภาระคํ�าประกนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง (27,171,326)       (28,362,960)       61,738,896        

ซื�ออุปกรณ์ (598,736)            (451,085)            (4,551,579)         

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (590,068)            (305,000)            (161,860)            

ดอกเบี�ยรับ 2,181,622          2,046,200          1,811,478          

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 1,005,597          (25,788,495)       21,963,149        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น 125,113,364      125,113,364      -                         

เงินสดจ่ายหนี� สินตามสัญญาเช่าซื�อ (508,554)            (464,730)            (421,487)            

จ่ายเงินปันผล (62,999,820)       (62,999,820)       (62,999,621)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 61,604,990        61,648,814        (63,421,108)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเ�ิ�มข��น (ลดลง) สุทธิ (65,564,896)       (68,276,327)       161,813,158      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 350,281,450      350,281,450      188,468,292      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 284,716,554      282,005,123      350,281,450      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเ�ยเ�ิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   อุปกรณ์เพิ�มขึ�นจากเจา้หนี�อื�น -                         -                         194,775             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท อนิ�อร์เมชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน�ทเวร์ิคส ��ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 284,716,554      282,005,123      350,281,450   

เงินลงทุนชั�วคราว - เงินฝากประจาํธนาคาร 721,616             533,235             37,517,585     

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 9 258,358,469      248,515,669      144,787,004   

รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ 326,181,473      309,560,176      177,416,758   

สินคา้คงเหลือ 10 160,564,710      160,564,710      55,967,444     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 14,219,123        13,719,123        1,952,367       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 22,081,822        21,667,843        7,910,661       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,066,843,767   1,036,565,879   775,833,269   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 11 104,864,859      95,579,859        67,216,899     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         35,700,000        -                      

ส่วนปรับปรุงสาํนกังานและอุปกรณ์ 13 6,631,440          6,237,032          8,046,003       

ค่าความนิยม 14 14,401,062        -                         -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 13,247,664        397,800             198,796          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 -                         1,935,076          2,326,720       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 1,125,865          1,116,865          560,749          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 140,270,890      140,966,632      78,349,167     

รวมสินทรัพย์ 1,207,114,657   1,177,532,511   854,182,436   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
สำ�หริับปีีสิ�นสุด์วันท่� 31 ธัันว�คม 2562
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บริษัท อนิ�อร์เมชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน�ทเวิร์ค� จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

�ําหรับป� �ิ�น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม 2562  

1. ข้อมูลทั�ว�ป 

 บริษทั อินฟอร์เมชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิร์คส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชน

และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือให้บริการติดตั�งงานระบบโทรคมนาคม        

ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที� 393 อาคารดี.เค.เจ ชั�น 5 ถนนสุคนธสวสัดิ�  แขวงลาดพร้าว 

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1  งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพ�ันาธุรกิจการคา้ลงวนัที�                        

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามก�หมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี� ได้จัดทําขึ� นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบาย                 

การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั อินฟอร์เมชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น 

เน็ทเวิร์คส จาํกัด (มหาชน) (ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า 

“บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี�  

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั�งขึ�น อตัราร้อยละของการถือหุน้  

ในประเทศ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั เอก็ซ์เปิร์ท เอน็จิเนียริ�ง 

แอนด ์คอมมูนิเคชั�น จาํกดั 

ประกอบกิจการใหบ้ริการ 

ติดตั�งอปุกรณ์สื�อสาร 

ไทย ร้อยละ 51 

 

หุ้มายเหุ้ตุประกอบงบการเงิน
บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
สำ�หริับปีีสิ�นสุด์วันท่� 31 ธัันว�คม 2562
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ข)  บริษทัฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั�งการ

กิจกรรมที�ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้ 

ค) บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั� งแต่วนัที�บริษัทฯ                  

มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัฯ สิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมนี�แลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพย�สุทธิของ

บริษทัย่อยส่วนที�ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท��เริ�มม���บัง�ับใ�� ใน�� �ั��ุบัน 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จาํนวนหลายฉบับ �ึ� งมีผล

บังคับใช้สําหรับงบการเงินที� มีรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มในหรือหลังวันที�  1 มกราคม 2562                

มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มี

เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ           

งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่              

�ึ�งไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�    
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 �า���า�กา��า��า��า�กา����� ������� 15 ������ �า���้�าก����า�����าก���ูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน              

การบญัชีที�เกี�ยวขอ้งต่อไปนี�   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง โปรแกรมสิท�ิพิเ�ษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 กบัสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สัญญาที�อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื�น มาตรฐานฉบบันี�ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั�นตอน

สําหรับการรับรู้รายได้ที� เกิดข��นจากสัญญาที�ทํากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงิน                 

ที�สะทอ้นถ�งสิ�งตอบแทนที�กิจการคาดว่าจะมีสิท�ิไดรั้บจากการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือบริการที�ได ้              

ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์            

ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั�นตอน  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้ผลสะสมของการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบันี�มาถือปฏิบติัโดย

ปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนที�แสดง

เปรียบเทียบ โดยเลือกใชแ้นวทางปฏิบติัที�ผอ่นปรนต่อไปนี�   

- ไม่ปรับปรุงยอ้นหลังการแสดงรายการของสัญญาที�กิจการได้มีการโอนสินค้าหรือบริการทั� ง

หมดแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม ��� งพิจารณาว่าเป็นสัญญาที�เสร็จสมบูรณ์แล้ว ณ วนัที�  1 

มกราคม 2562 

- ไม่ปรับปรุงยอ้นหลังสําหรับการเปลี�ยนแปลงสัญญาที�เกิดข��นก่อนวนัที�  1 มกราคม 2562 แต่

สะทอ้นผลกระทบรวมของการเปลี�ยนแปลงทั�งหมด��� งเกิดข��นก่อนหนา้นั�นในการระบุ�าระที�ตอ้ง

ปฏิบัติ การกาํหนดราคาของรายการ และการปันส่วนของราคาของรายการให้กับ�าระที�ตอ้ง

ปฏิบติั 

ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

128 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)



4 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท����ม��ล��งค�������า�ร��ง�การเงินท��ม�ร��ร�ย�เ�ลา�����ท��เริ�ม

�น�ร���ล�ง��นท�� 1 มกราคม 2563 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง �ึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชี

ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจัดให้มีขึ� นเพื�อให้มีเนื� อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ             

�ดยส่วนใหญ่เป� นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชี

กบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนี� ที�มีการเปลี�ยนแปลง

หลกัการสาํคญั�ึ�งสามาร�สรุปไดด้งันี�  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ�มเคร���งม��ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกับการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเครื� องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่าย�ดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงิน�ดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวม�ึง

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มนี� มีผลบังคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั�ูกยกเลิกไป 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชื�อว่ามาตรฐานฉบบันี�  จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั

ตอ่งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาต��า��า��า��า��า��า���ิ� �บับ��� 16 ��ื�อ� �ั��า���า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหนี� สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 

ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ

เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชื�อว่ามาตรฐานฉบบันี�  จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. �����ม�า��า��ป������ป�����บา��า�บั�����ื�อ��า��า���ามาต��า��า��า��า��า��า���ิ���ม�

มาถือปฏิบัติ 

ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที� 15 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการ

เปลี�ยนแปลงโดยบนัท�กปรับกบักาํไรสะสม � วนัที� 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงิน

ปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อกําไรสะสมต้นงวด 2562 จากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื�องจากการนํา

มาตรฐานฉบบันี�มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม/                            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบตอ่กาํไรสะสม � วนัที� 1 มกราคม 2562   

การรับประกนัประเภทการใหบ้ริการ  2.89 

ค่าใชจ่้ายภาษีที�เกี�ยวขอ้ง  (0.58) 

รวม  2.31 
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จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที� มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน � วันที�                      

31 ธนัวาคม 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งันี�    

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ตามนโยบาย            

การบญัชีเดิม เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ตามมาตรฐาน           

การรายงานทาง

การเงิน�บบัที� 15 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพย์    

รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ 458.02 (131.84) 326.18 

สินคา้คงเหลือ 42.53 118.03 160.56 

หนี�สิน    

ตน้ทุนที�ยงัไม่เรียกชาํระ 46.23 (25.09) 21.14 

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 49.15 9.49 58.64 

หนี� สิน (สินทรัพย)์ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (0.22) 0.36 0.14 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ตามนโยบาย                 

การบญัชีเดิม เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ตามมาตรฐาน                

การรายงานทาง

การเงิน�บบัที� 15 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

กําไรขาดทุน    

รายไดจ้ากการการขายสินคา้และบริการ 1,342.94 (144.22) 1,198.72 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,151.65 (143.12) 1,008.53 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 24.31 (0.22) 24.09 

ผลกระทบต่อกําไรสําหรับปี  (0.88)  

กําไรต่อหุ้น (บาท)    

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน  (0.002)  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามนโยบาย            

การบญัชีเดิม เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ตามมาตรฐาน           

การรายงานทาง

การเงินฉบบัที� 15 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพย์    

รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ 441.40 (131.84) 309.56 

สินคา้คงเหลือ 42.53 118.03 160.56 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2.30 (0.36) 1.94 

หนี�สิน    

ตน้ทุนที�ยงัไม่เรียกชาํระ 46.01 (25.09) 20.92 

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 49.15 9.49 58.64 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามนโยบาย                 

การบญัชีเดิม เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ตามมาตรฐาน                

การรายงานทาง

การเงินฉบบัที� 15 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

กําไรขาดทุน    

รายไดจ้ากการการขายสินคา้และบริการ 1,283.66 (144.22) 1,139.44 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,101.75 (143.12) 958.63 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 23.94 (0.22) 23.72 

ผลกระทบต่อกําไรสําหรับปี  (0.88)  

กําไรต่อหุ้น (บาท)    

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน  (0.002)  

รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   

- การรับประกนัประเภทการใหบ้ริการ - บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยพิจารณาว่าการรับประกนัสาํหรับการ

ให้บริการและการซ่อมบาํรุงแก่ลูกคา้เพิ�มเติมที�เกินกว่าปกติจะตอ้งรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลา

ของการใหบ้ริการในอนาคตจากเดิมที�รับรู้เป็นส่วนหนึ�งของรายไดจ้ากการขายและบริการ 
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5. ��ยบายการบั�ช������าคั�  

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) รายได ้

 ขายและบริการ 

 รายได้จากการขายพร้อมบริการติดตั� งและบํารุงรักษาระบบโทรคมนาคมรับรู้ตลอดช่วงเวลาที�

ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั�นความสําเร็จของงาน ซึ� งคาํนวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนที�เกิดขึ�นแลว้

จนถึงวนัสิ�นงวดกบัตน้ทุนทั�งหมดที�คาดวา่จะใชใ้นการป�ิบติัตามสัญญา  

 รายไดที้�รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ” 

ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 จาํนวนเงินที�กิจการไดรั้บหรือมีสิท�ิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระที�ตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบั

ลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 สาํหรับการรับประกนัที�เป็นการให้บริการแก่ลูกคา้เพิ�มเติมนอกเหนือจากการสร้างความเชื�อมั�นตามที�

ตกลงกัน บริษทัฯ บันทึกส่วนของการรับประกันประเภทการให้บริการดังกล่าวเป็นรายได้ตลอด

ระยะเวลาของการใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อบริษทัฯไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนัยสําคญัของความ

เป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้�อแลว้ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม สาํหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ��ก�บ� �ยร�บ 

 ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 

 รายไดอื้�นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง  

ข) ค่าใชจ่้าย 

 ต้นทุนจากการให้บริการติดตั�งและให้บริการซ่อมบาํรุง และขายสินคา้บันทึกตามอัตราส่วนขั�น

ความสําเร็จของงาน (รับรู้รายไดแ้ลว้) ของประมาณการตน้ทุน โดยจะบนัทึกสํารองเผื�อผลขาดทุน

สําหรับโครงการทั�งจาํนวนเมื�อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั� นจะประสบผลขาดทุน ผลต่างระหว่าง

ตน้ทุนที�บันทึกตามอัตราส่วนขั�นความสําเร็จของประมาณการต้นทุนและต้นทุนงานโครงการที�

เกิดขึ�นจริงบนัทึกเป็น “งานระหว่างทาํ” ภายใตสิ้นคา้คงเหลือหรือ “ตน้ทุนที�ยงัไม่เรียกชาํระ” ภายใต้

หนี� สินหมุนเวียน 

 ค่าใชจ่้ายอื�นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มี

ส�าพคล่องสูง �ึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืน�ายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที�ได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนี�การค้า 

 ลูกหนี� การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื�อหนี�

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที� อาจเกิดขึ� นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ได ้                    

�ึ�งโดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี�   

5.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปและงานระหวา่งทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที�

จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ยตน้ทุนของค่าอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่า

งานผูรั้บเหมาช่วงและค่าใชจ่้ายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยที�แสดงอยู่ในงบการเงินเ�พาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษทัฯจะ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเมื�อมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บของเงินลงทุนตํ�ากว่าราคาทุน 

5.6 ส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์ และค่าเสื�อ�ราคา 

 ส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเสื� อมราคาของส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี

เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี�  

  ส่วนปรับปรุงสาํนกังาน - 10  ปี 

  เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน - 5  ปี 

  เครื�องมือและอุปกรณ์โครงการ - 5  ปี 

  ยานพาหนะ - 5  ปี 

  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ - 3 - 5  ปี 

ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจาก

บญัชี 
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5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยน์ั�น � วนัที��ื�อธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�ได้มาจากการอื�น บริษทัฯจะบนัทึก

ตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพยน์ั�นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริ�มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเ�ื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี� ของสินทรัพยน์ั�น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดังกล่าวเมื�อมีข้อบ่งชี� ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา                  

การตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย               

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี�  

         อายกุารใหป้ระโยชน ์

  ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  7 ปี 

  สัญญาขายสินคา้และบริการกบัลูกคา้ที�ยงัไม่ไดส่้งมอบหรือใหบ้ริการ 7 ปี 

  ลิขสิทธิ� �อ�ตแ์วร์  3 - 5 ปี 

5.8 ค่าความนิยม  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน �ึ�งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที�สูงกว่า

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าสูงกว่าตน้ทุน

การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนที�สูงกวา่นี� เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเ�ื�อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า

ความนิยมทุกปีหรือเมื�อใดก็ตามที�มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 

 เพื�อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมที�เกิดขึ�นจากการรวม

กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด�ที�

คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ�มขึ�นจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าที�คาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์

ที�ก่อให้เกิดเงินสด� หากมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดตํ�ากว่า

มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่

สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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5.9 รายการธุรกจิกบับุคค��ร�อกจิการท��เก��ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันกับบริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจ
ควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง                  
หรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม�ึ�งทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย 
ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยที�มีอาํนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ
ตํ�ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่า  

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที� จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท �ึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงิน�ึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของอุปกรณ์หรือ
สินทรัพย์ที�ไม่มีตัวตนของบริษัทฯและบริษทัย่อย หากมีข้อบ่งชี� ว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า         
บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่า
ตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั� งนี� มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะ�ั�นของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและโครงการ

สะสมหุน้สาํหรับพนกังานบริษทัจดทะเบียนเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อย และพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ �ึ� งประกอบดว้ยเงินที�

พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน

สํารองเลี� ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินที�บริษทัฯและบริษทัย่อย               

จ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน �ึ� งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษัทฯและบริษทัย่อยคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน              

โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดย ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ 

ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  

5.14 ประ�า�การ�นี��ิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบันทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบัญชีเมื�อภาระผูกพนั�ึ� งเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ�นแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย         

จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  

5.15 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณ�ที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคา                  

ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละ
หนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษี 
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี รวมทั�ง

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี
ทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�
เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.16 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญา���อขายเงินตราต�างประเท�ล��งหน้า  

 ลูกหนี�และเจา้หนี�ตามสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปลี�ยน 
ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ  

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�ส�า�ัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี�
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ผลที� เกิดขึ� นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที�ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  

 การประมาณการรายได้จากการขายและให้บริการและต้นทุนขายและบริการ 

 ในการคาํนวนรายไดจ้ากการขายและให้บริการและตน้ทุนขายและบริการ ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจบน

พื�นฐานของขอ้มูลที�ดีที�สุดที�มีในสภาวะปัจจุบนัและประสบการณ์จากการประกอบ�ุรกิจโดยอิงขอ้มูล
จากวิศวกร/ผูค้วบคุมโครงการในการประมาณการตน้ทุนทั�งหมดที�จะใช้ในการให้บริการติดตั�งและ

ให้บริการซ่อมบํารุง ซึ� งประกอบด้วยต้นทุนของค่าอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่างานผูรั้บเหมาช่วงและ

ค่าใชจ่้ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งของแต่ละสัญญาและจะทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ� หรือเมื�อ
ตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงแตกต่างจากประมาณการอยา่งมีสาระสาํคญั 
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รายไ�้�ากสัญญาที�ท�าก�ัลูกค้า 

การระบุ�าระ���ต้อง��ิบัต ิ

ในการระบุภาระที�ตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้เพื�อพิจารณาว่าสินคา้หรือ

บริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที�แยกจากกนัหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบนัทึกสินคา้หรือบริการแต่

ละรายการแยกจากกนั ก็ต่อเมื�อสินคา้หรือบริการดงักล่าวสามารถระบุไดว้า่แยกจากสินคา้หรือบริการ

อื�นในสัญญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั�น 

การกาํหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

ในการกาํหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมิน

เงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้เพื�อพิจารณาว่าภาระที�ตอ้งปฏิบติันั�นเสร็จสิ�นตลอด

ช่วงเวลาหนึ� งหรือเสร็จสิ�น ณ เวลาใดเวลาหนึ� ง ทั�งนี�  กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ� ง เมื�อ

เป็นไปตามเงื�อนไขขอ้ใดขอ้หนึ�งต่อไปนี�  

- ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จาก�ลของการปฏิบติังานของกิจการในขณะที�กิจการปฏิบติังาน  

- การปฏิบติังานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพยที์�ลูกคา้ควบคุมในขณะที�สร้างสินทรัพยด์ังกล่าว 

หรือ 

- การปฏิบติังานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยที์�กิจการสามารถนาํไปใช้ประโยชน์อื�นได ้และ

กิจการมีสิทธิในการรับชาํระสาํหรับการปฏิบติังานที�เสร็จสิ�นถึงปัจจุบนั 

ในกรณีที�ไม่เขา้เงื�อนไขขา้งตน้ กิจการจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจในการประเมินวา่ภาระที�ตอ้งปฏิบติันั�นไดเ้สร็จสิ�นลงเมื�อใด 

ค่า����อ�นี�สงสัย�ะสูญของลูก�นี� 

 ในการประมาณค่าเ�ื�อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การ�ลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี� แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 

อายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเ�ร��กิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้ 

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบันทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วนัที�ได้มา ตลอดจน          

การทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บ

ในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั�งการเลือกอตัราคิดลดที�

เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั�น ๆ 
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7. รายการธุรกจิกบับุคคลที�เกี�ย����งกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที�สาํค�ักับบุคคลที� เกี�ยว�้องกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเงื�อนไ�ทางการค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย              

และบุคคลที�เกี�ยว�อ้งกนัเหล่านั�น �ึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�   

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562 2562 2561 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบัผูถื้อหุ้น     

ค่าธรรมเนียมการคํ�าประกนั - - 0.2 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 36.0 35.3 29.8 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.6 1.6 1.4 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

เงินสด 15 15 17 

เงินฝากธนาคาร 284,701 281,990 350,264 

รวม 284,716 282,005 350,281 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี (2561:  

ร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี) 
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9. ลู�หน���า�ค้า�ล�ลู�หน��อื�น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยว�อ้งกนั    

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ    

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 228,397 218,561 95,835 

คา้งชาํระ    

 ไม่เกิน 3 เดือน  29,807 29,807 44,553 

 3 - 6 เดือน - - 2,129 

 6 - 12 เดือน - - 2,128 

 มากกวา่ 12 เดือน 59 - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยว�อ้งกนั 258,263 248,368 144,645 

หกั: ค่าเ�ื�อหนี�สงสัยจะสูญ (59) - - 

ลูกหนี�การคา้-กิจการที�ไม่เกี�ยว�อ้งกนั - สุทธิ 258,204 248,368 144,645 

รวมลูกหนี�การคา้ 258,204 248,368 144,645 

ลูกหนี� อื�น    

เงินทดรองจ่าย - - 73 

อื�น� 154 148 69 

รวมลูกหนี� อื�น 154 148 142 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 258,358 248,516 144,787 

10. สินค้าคงเหลือ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

งานระหวา่งทาํ 47,689 47,689 55,967 

ค่าอุปกรณ์และตน้ทุนในการบาํรุงรักษา               

รอการรับรู้ 112,876 112,876 - 

รวม 160,565 160,565 55,967 
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11. เงิน����น���รท������ร������ร��นั 

 ยอดคงเหลือนี�  คือ เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากประจาํซ��งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํไปคํ�าประกนั

วงเงินสินเชื�อ 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุน�นบริษทัยอ่ย�ามที�แสดงอยู�่นงบการเงินเ�พาะกิจการ มีรายละเอียดดงั�่อไปนี�    

(หน่วย: พนับาท) 

 

บริษทั 

 

ทุนเรียกชาํระแลว้ 

 

สัดส่วนเงินลงทนุ 

 

ราคาทุน 

เงินปันผลที�บริษทัฯ 

รับระหว่างปี 

 2562 2562 2562 2562 

  ร้อยละ   

บริษทั เอก็ซ์เปิร์ท เอน็จิเนียริ�ง 

แอนด ์คอมมูนิเคชั�น จาํกดั 20,000 

 

51 

 

35,700 - 

 เมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 2561 ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทัฯ ได้มีม�ิอนุม�ิัการลงทุน �ดยเขา้ซื�อหุ้น

ของบริษทั เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ คอมมูนิเคชั�น จาํกดั บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซื�อหุ้นจาํนวน 102,000 

หุ้นจากผู ้ถือหุ้นเดิม (คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที�ออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทดังกล่าว)                     

�ดยบริษทัฯมีอิท�ิพลอย่างมีนัยสําค�ั�นบริษทัดงักล่าว บริษทัฯ ไดรั้บ�อนหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมเมื�อ

วนัที�  2 มกราคม 2562 (วนัที�ซื� อ) และได้ชําระค่าหุ้นที�ซื� อจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท เอ็กซ์เปิร์ท                

เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์คอมมูนิเคชั�น จาํกดัเป็นจาํนวนเงิน 35.7 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 3 มกราคม 2562  
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 โดยมูลค่าของสินทรัพย์ที� ได้มาและหนี� สินที� รับมาจากบริษัท เอ�ก�์ เปิร์ท เอ�นจิเนียริ� ง แอนด ์                  
คอมมูนิเคชั�น จาํกดั ณ วนัที��ื�อมีรายละเอียดดงันี�   

 (หน่วย: พนับาท) 

 

มูลค่ายติุธรรม              
ณ วนัที��ื�อ 

มูลค่าตามบญัชี               
ณ วนัที��ื�อ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  26,088 26,088 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 380 380 

รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ 2,919 2,919 

สินคา้คงเหลือ 85 85 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 408 408 

เงิน�ากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 10,477 10,477 

อุปกรณ์ 378 378 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 15) 14,688 53 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 633 633 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 9 9 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (5,824) (5,824) 

ตน้ทุนที�ยงัไม่เรียกชาํระ (116) (116) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (944) (944) 
ประมาณการหนี� สินการรับประกนัผลงาน (2,656) (2,656) 

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (1,227) (1,227) 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน (99) (99) 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (509) (509) 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,927) - 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 41,763 30,055 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
(ร้อยละ 49) (20,464) (14,727) 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนการถือหุน้                 

(ร้อยละ 51) 21,299 15,328 
บวก: ผลแตกต่างระหวา่งเงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อเงินลงทุนกบั

มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนที�             

บริษทัฯลงทุน 

 

- 20,372 
บวก: ค่าความนิยม (หมายเหตุ 14) 14,401 - 

เงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 35,700 35,700 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (26,088) (26,088) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื�อ�ื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9,612 9,612 
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 ผลต่างระหว่างผลรวมของสิ�งตอบแทนท��จ่าย�ป ณ วนัท��ซื�อธุรกิจและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

สุทธิท��ระบุ�ด้ท���ด้รับมาถูกรวมเป� นส่วนหนึ� งของค่าความนิยมในงบแสดง�านะทางการเงินรวม                

ณ วนัท�� 31 ธนัวาคม 2562 

13. ส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วน

ปรับปรุง

สาํนกังาน 

เครื�องตกแต่ง

และเครื�องใ�้

สาํนกังาน 

เครื�องมือ

และอุปกรณ์

โครงการ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ 

 

 

รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2562 551 4,696 3,650 4,523 2,929 16,349 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย 

(หมายเหตุ 12) - 980 342 421 413 2,156 

ซื�อเพิ�ม - 83 1 - 515 599 

ตดัจาํหน่าย  - (142) - - (294) (436) 

31 ธนัวาคม 2562 551 5,617 3,993 4,944 3,563 18,668 

ค่า�ส��อมราคาสะสม       

1 มกราคม 2562 199 3,585 468 2,286 1,765 8,303 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย 

(หมายเหตุ 12) - 745 271 421 341 1,778 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับป�  55 524 747 466 560 2,352 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนท�� 

ตดัจาํหน่าย - (131) - - (265) (396) 

31 ธนัวาคม 2562 254 4,723 1,486 3,173 2,401 12,037 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2562 297 894 2,507 1,771 1,162 6,631 

ค่า�ส��อมราคาสํา�รับปี      

2562 (1.20 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขายและบริการ ส่วนท��เหลือรวมอยูใ่นค่าใ�จ้่ายในการบริหาร) 2,352 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วน

ปรับปรุง

สาํนกังาน 

เครื�องตกแต่ง

และเครื�องใช้

สาํนกังาน 

เครื�องมือ

และอุปกรณ์

โครงการ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ 

 

 

รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2561 551 4,549 44 4,523 2,344 12,011 

ซื�อเพิ�ม - 173 3,606 - 967 4,746 

ตดัจาํหน่าย  - (26) - - (382) (408) 

31 ธนัวาคม 2561 551 4,696 3,650 4,523 2,929 16,349 

ซื�อเพิ�ม - 66 - - 385 451 

ตดัจาํหน่าย  - (142) - - (294) (436) 

31 ธนัวาคม 2562 551 4,620 3,650 4,523 3,020 16,364 

ค่า�ส���มราคาส�สม       

1 มกราคม 2561 144 3,006 4 1,821 1,795 6,770 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 55 600 464 465 327 1,911 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที� 

ตดัจาํหน่าย - (21) - - (357) (378) 

31 ธนัวาคม 2561 199 3,585 468 2,286 1,765 8,303 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 55 460 730 466 509 2,220 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที� 

ตดัจาํหน่าย - (131) - - (265) (396) 

31 ธนัวาคม 2562 254 3,914 1,198 2,752 2,009 10,127 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2561 352 1,111 3,182 2,237 1,164 8,046 

31 ธนัวาคม 2562 297 706 2,452 1,771 1,011 6,237 

ค่า�ส���มราคาส�า�รับ�ี      

2561 (0.93 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขายและบริการ ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 1,911 

2562 (1.20 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขายและบริการ ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 2,220 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ�� ง�ด้มา�ายใต้

สัญญาเช่าซื�อ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1.5 ลา้นบาท (งบเฉพาะกิจการ: 1.5 ลา้นบาท 

2561: 1.9 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จาํนวนหน�� งซ�� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้

แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจาํนวนเงิน

ประมาณ 8.8 ลา้นบาท (งบเฉพาะกิจการ: 7.1 ลา้นบาท 2561: 4.9 ลา้นบาท)  
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14. ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมจาํนวน 14.4 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมเกิดขึ�นจากการที�บริษทัฯ เขา้ซื�อหุ้น

ของบริษทั เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ� ง แอนด์ คอมมูนิเคชั�น จาํกัด เมื�อวนัที� 2 มกราคม 2562 ซึ� งทาํให้

บริษทัฯ มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ คอมมูนิเคชั�น จาํกดั คิดเป็นร้อย

ละ 51 ของทุนเรียกชาํระแลว้ของบริษทั เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ� ง แอนด์ คอมมูนิเคชั�น จาํกัด โดยมี

ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อหุ้นดงักล่าวเป็นจาํนวน 35.7 ลา้นบาท ในขณะที�มูลค่ายุติธรรม

สุทธิของสินทรัพย ์หนี� สิน และหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นที�ระบุได้ ณ วนัที�ซื� อหุ้นตามสัดส่วนที�ลงทุนมี

จาํนวน 21.3 ลา้นบาท 

บริษัทฯและบริษัทย่อยปันส่วนค่าความนิยมที� เกิดจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที�

ก่อใหเ้กิดเงินสดเพื�อทดสอบการดอ้ยค่าประจาํปี  

บริษทัฯพิจารณามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการ

ทางการเงินซึ�งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา  5 

ปี 

ขอ้สมมติที�สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งันี�  

 ร้อยละต่อปี 

อตัราการเติบโต 2 

อตัราคิดลดก่อนภาษี 11 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีตและการคาดการณ์การเติบโต                 

ของตลาดและอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที�สะทอ้น�ึงความเสี�ยงซึ� งเป็นลกัษณะเ�พาะที�เกี�ยวขอ้ง

กบัส่วนงานนั�น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื�อวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน � วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                  

เฉพาะกิจการ 

 

ลิขสิทธิ�

ซอฟตแ์วร์ 

ความสัมพนัธ์กบั

ลูกคา้ 

สัญญาขายสินคา้

และบริการกบั

ลูกคา้ที�ยงัไม่ได้

ส่งมอบหรือ

ให้บริการ 

 

รวม 

 

ลิขสิทธิ�

ซอฟตแ์วร์ 

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562:      

ราคาทุน 1,242 14,319 316 15,877 890 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (546) (2,038) (45) (2,629) (492) 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 696 12,281 271 13,248 398 

� วนัที� 31 ธันวาคม 2561:      

ราคาทุน     585 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     (386) 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ     199 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 199 199 112 

ลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย 

(หมายเหตุ 12) 53 - - 

ซื�อลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ 590 305 162 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพิ�มขึ�นจาก              

การซื�อบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12) 14,319 - - 

สัญญาขายสินคา้และบริการกบัลูกคา้ที�ยงั            

ไม่ไดส่้งมอบหรือใหบ้ริการเพิ�มขึ�นจาก             

การซื�อบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12) 316 - - 

ค่าตดัจาํหน่าย (2,229) (106) (75) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 13,248 398 199 
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16. เงินกู้ย��ระยะสั�น�ากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย    

(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม/            

งบการเงินเฉพาะกิจการ                                           งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562 2561 

เจา้หนี�ทรัสตรี์ซีท 4.00 - 5.24 22,549 - 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 3.50 - 3.75 102,564 - 

รวม  125,113 - 

 เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคํ�าประกนัโดยเงินฝากประจาํของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

17. เ�้า�นี�การ�้า�ละเ�้า�นี�อ��น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 383,794 380,257 233,972 

เจา้หนี� อื�น 479 479 1,507 

เจา้หนี� เงินประกนัผลงาน 1,816 1,816 484 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,527 13,660 14,155 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 400,616 396,212 250,118 

18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ� งเป� นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงาน

แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 6,036 6,036 5,060 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12) 509 - - 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,573 2,402 2,043 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 173 158 97 

ตน้ทุนบริการในอดีต 292 292 - 
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(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

ส่วนที�รับร� ้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:    

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ�าน             

ดา้นประชากรศาสตร์ - - (125) 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ�าน             

ทางการเงิน - - 9 

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - (1,048) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 9,583 8,888 6,036 

 เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที� 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              

ราชกิจจานุเบกษา �ึ� งไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับล�กจา้ง�ึ� งทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย

ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั� งแต่วนัที�  5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี�ยนแปลงดังกล่าว�ือเป็น                 

การแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยมีหนี� สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ�มขึ�น 0.29 ลา้นบาท (งบเฉพาะกิจการ: 

0.29 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวโดยรับร� ้ตน้ทุน

บริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของปีปัจจุบนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี

ขา้งหนา้ (2561: ไม่มี) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี�ย�่วงนํ� าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 10.65 - 10.93 ปี (เฉพาะของบริษทัฯ: 10.65 ปี 2561: 

10.65 ปี) 

 สมมติ�านที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

อตัราคิดลด 3% 3% 3% 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  3% 3% 3% 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0% - 12% 7% - 12% 7% - 12% 
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 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติ�านที�สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประ�ยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (860) 982 (753) 857 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  1,081 (960) 938 (836) 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (917) 253 (803) 204 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (533) 606 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  596 (534) 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (568) 149 

19. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป� นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก

ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                

ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้  

20.  รายได้จากส���าท��ทําก�บ�ูกค้า 

 การจําแนกรายได้  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ    

รายไดจ้ากการจาํหน่ายอุปกรณ์และ 

การบาํรุงรักษา 

247,872 245,013 399,533 

รายไดจ้ากการรับเหมาวางระบบ 947,833 891,410 616,013 

รายไดจ้ากการรับประกนั 3,019 3,019 - 

รวมรายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ 1,198,724 1,139,442 1,015,546 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้    

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน��ง 177,695 176,729 263,631 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน�� ง 1,021,029 962,713 751,915 

รวมรายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ 1,198,724 1,139,442 1,015,546 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน�อื�น�องพนกังาน 90,071 81,769 77,301 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,582 2,326 1,987 

ค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน (โอน

กลบั) 

(4,276) (3,028) 1,993 

ค่ารับรอง 6,080 5,647 5,864 

ซื�อสินคา้ 602,448 584,516 378,827 

ค่าจา้งผูรั้บเหมา 479,982 453,658 311,218 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร�จรูปและงานระหวา่งทาํ (104,512) (104,597) 92,781 

22. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: 2562 2562 2561 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 24,501 23,911 23,903 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราว (409) (186) (822) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที��สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 24,092 23,725 23,081 
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จาํนวนภาษีเงินไดเ้กี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นสําหรับปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัผลกาํไร                            

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - 233 

รวม - - 233 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 118,378 116,764 107,861 

    

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษ ี 23,676 23,352 21,572 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:    

ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้ม 526 481 1,624 

ค่าใชจ้่ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (110) (108) (115) 

รวม 416 373 1,509 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 24,092 23,725 23,081 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,917 1,778 1,207 

สาํรองค่าปรับงานล่าชา้และการรับประกนัผลงาน 779 497 1,103 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 18 17 

อ��น� 19 - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายบ�ั�ี

เนื�องจากการนาํมาตร�านรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 15 มาถือปฏิบติั (358) (358) - 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (2,456) -  

สั��าขายสินคา้และบริการกบัลูกคา้ที�ยงัไม่ได ้              

ส่งมอบหรือใหบ้ริการ (55) - - 

รวมสินทรั��� �หนี�สิน� ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (136) 1,935 2,327 

23. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�น�านคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สาม�ัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

กําไรต่อหุ้น�ั�น���น�าน    

กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 93,674 93,038 84,781 

จาํนวนหุน้สาม�ัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุ้น) 450,000 450,000 450,000 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.21 0.21 0.19 

24. ส่วนงานดําเนินงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที�นําเสนอนี� สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที�ผูมี้อาํนาจ

ตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใ�้ในการตัดสินใจใน          

การจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัคือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯและบริษัทย่อยดาํเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาํเนินงานที�รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ                

ขายและให้บริการ ติดตั� งงานระบบโทรคมนาคมและดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ                        

ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจาก

การดาํเนินงาน�ึ� งวดัมูลค่าโดยใ�้เกณ�์เดียวกบัที�ใ�้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน

และสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั�น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยที์�แสดงอยู่ใน       

งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
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ขอ้มูลเกี�ยวกบัลูกคา้รายใหญ ่

ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 923 ลา้นบาท 

�ึ� งมาจากการขายและให้บริการติดตั�งงานระบบโทรคมนาคม (ปี 2561 มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่

จําน วน  4 ราย เป็ น จําน วน เงิน  871 ล้าน บ าท  �ึ� งม าจากส่ วนงาน ขายและให้ บ ริก ารติดตั� ง                    

งานระบบโทรคมนาคม) 

25. กองทุนสํารองเ�ี�ยง�ีพ 

 บ ริษัท ฯ บ ริษัท ย่อยและพ นักงานบ ริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั� งกองทุ นสํ ารองเลี� ยงชีพ ขึ� นตาม

พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานจะจ่าย

สมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี� บริหาร             

โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อพนักงานนั�น

ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯและ

บริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 2.9 ลา้นบาท (งบเฉพาะกิจการ: 2.6 ลา้นบาท 

2561: 2.4 ลา้นบาท) 

26. โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน 

เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ที�ประชุมกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัโครงการสะสมหุ้นสําหรับ

พนักงานบริษัทจดทะเบียน โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับตั� งแต่ว ันที�   1 สิงหาคม 2561 �ึงวันที�  31 

กรกฎาคม 2564 โดยมีรูปแบบและการจ่ายเงินสมทบโครงการดงันี�  

- พนกังานจ่ายในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

- ปีที� 1 บริษทัฯจะจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 50 จากเงินสะสมของพนกังาน 

- ปีที� 2 บริษทัฯจะจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 100 จากเงินสะสมของพนกังาน 

- ปีที� 3 บริษทัฯจะจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 150 จากเงินสะสมของพนกังาน 

โครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังานบริษทัจดทะเบียนนี�บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย)   

จาํกดั (มหาชน) ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบโครงการทั�งสิ�นเป็นจาํนวน 1.8 ลา้นบาท 

(2561: 0.5 ลา้นบาท) 
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27. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

(บาท) 

เงินปันผลจ่าย 

(พนับาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2560 ที�ประชุมสามญัผ�ถื้อหุน้ของบริษทัฯ            

เมื�อวนัที� 26 เมษายน  2561 0.09* 40,500 

เงินปันผลระหว่างปี 2561              ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                       

เมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน 2561 0.05* 22,500 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2561 
 

1.14 63,000 

เงินปันผลประจาํปี 2561 ที�ประชุมสามญัผ�ถื้อหุน้ของบริษทัฯ            

เมื�อวนัที� 24 เมษายน  2562 0.09* 40,500 

เงินปันผลระหว่างปี 2562              ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                       

เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562 0.05* 22,500 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2562 
 

1.14 63,000 

(หมายเหตุ * บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลด้วยจํานวน 449,996,900 หุ้น และ 449,998,000 หุ้น สําหรับปี 2561 

และจํานวน 449,998,000 หุ้น และ 450,000,000 หุ้น สําหรับปี 2562 ตามจํานวนที�บริษัท ศ�นย์รับ�าก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด แจ้งไว้) 

28. ภาระผูก�นัและ�น��สิน����า�เก�ิ���น 

28.1 ภาระผูก�นัเก����กบัสัญญาเ��า��าเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าอาคาร 

พื�นที�ในอาคาร อุปกรณ์สาํนกังานและรถยนต ์อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั�งแต ่1 ถึง 4 ปี  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ

สัญญาบริการ ที�บอกเลิกไม่ได ้ดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

จ่ายชาํระ    

ภายใน 1 ปี 2 1 3 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 1 - 1 
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28.2 ภาระผูก��ั�ก��ยวกบัการขายและให้บริการตามสัญญา 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญาขายสินคา้และบริการกับลูกคา้ ซ�� งยงัไม่ได้ส่งมอบหรือให้บริการ

จาํนวนประมาณ 1,199 ลา้นบาท (งบเฉพาะกิจการ: 1,087 ลา้นบาท 2561: 1,456 ลา้นบาท) 

28.3 การ���า�ระก�ั 

28.3.1 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ�าประกนัซ��งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย 

ซ�� งเกี�ยวเนื�องกบัภาระ�ูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

โดยประกอบดว้ยหนงัสือคํ�าประกนัดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

คํ�าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา 271 262 130 

คํ�าประกนัการชาํระคืนเงินรับล่วงหนา้ 80 80 64 

คํ�าประกนัการยื�นซองประกวดราคา                         63 63 - 

รวม 414 405 194 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 วงเงินสินเชื�อของหนงัสือคํ�าประกนัดงักล่าวขา้งตน้คํ�าประกนัดว้ย

เงินฝากประจาํของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (2561: ค ํ�าประกนัดว้ยเงินฝากประจาํของบริษทัฯ) 

28.3.2 ณ  วัน ที�  31 ธัน วาค ม  2562 บ ริษัท ฯมี เลต เตอร์ออฟ เค รดิต เห ลื ออยู่ รวม เป็ น จําน วน                                                

0.04 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 22.41 ล้านบาท (2561: 1.14 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

และ 25.02 ลา้นบาท) 

29. ��ร����ม���า�การ��ิ� 

29.1 ��ยบายการบริหาร�วาม�ส��ย� 

 เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 

107 “การแสดงรายการและการเปิดเ�ยขอ้มูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั�วคราว ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น เงินฝากประจาํธนาคารที�มี            

ภาระคํ� าประกัน เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น และหนี� สินตามสัญญาเช่าซื�อ บริษัทฯและบริษทัย่อยมี               

ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดงันี�  
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกับลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น              

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี� ยงนี� โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อ                 

ที�เหมาะสม และลูกค้าส่วนใหญ่เป� นหน่วยงานราชการหรือบริษทัซึ� งมีรัฐบาลถือหุ้นใหญ่ ดังนั� น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที� เป� นสาระสําคัญจากการให้สินเชื�อ                

โดยจาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบญัชี

ของลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

�������������������������� 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 

เงินลงทุนชั�วคราว และหนี� สินตามสัญญาเช่าซื�อ สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา

ดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 � วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สาํคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบี� ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�สามารถแยกตาม

วนัที�ครบกาํหนด หรือ วนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่

ถึงก่อน) ไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 � วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มี  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 284.7 - - - - 284.7 0.1 - 0.9 

เงินลงทุนชั�วคราว 0.7 - - - - 0.7 0.6 - 0.9 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - - 258.4 258.4 - 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 104.9 - - - - 104.9 0.1 - 0.9 

 390.3 - - - 258.4 648.7  

�น��สินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 125.1 - - - - 125.1 3.5 - 5.2 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 400.6 400.6 - 

หนี� สินตามสัญญาเช่าซื�อ 0.5 0.5 - - - 1.0 6.0 - 6.3 

 125.6 0.5 - - 400.6 526.7  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 � วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มี  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 282.0 - - - - 282.0 0.1 - 0.9 

เงินลงทุนชั�วคราว 0.5 - - - - 0.5 0.7 - 0.9 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - - 248.5 248.5 - 

เงิน�ากธนาคารที�มีภาระค��าประกนั 95.6 - - - - 95.6 0.1 - 0.9 

 378.1 - - - 248.5 626.6  

�น��สินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 125.1 - - - - 125.1 3.5 - 5.2 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 396.2 396.2 - 

หนี� สินตามสัญญาเช่าซื�อ 0.5 0.5 - - - 1.0 6.0 - 6.3 

 125.6 0.5 - - 396.2 522.3  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 � วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มี  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 350.3 - - - - 350.3 0.1 - 0.9 

เงินลงทุนชั�วคราว 37.5 - - - - 37.5 0.9 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - - 144.8 144.8 - 

เงิน�ากธนาคารที�มีภาระค��าประกนั 67.2 - - - - 67.2 0.1 - 0.9 

 455.0 - - - 144.8 599.8  

�น��สินทางการเงิน        

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 250.1 250.1 - 

หนี� สินตามสัญญาเช่าซื�อ 0.4 1.0 - - - 1.4 6.0 - 6.3 

 0.4 1.0 - - 250.1 251.5  
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���������������������������� 

บริษัทฯมีความเสี� ยงจากอัตราแลกเป ลี� ยนที� สํ าคัญ อัน เกี� ยวเนื� องจากการ�ื� อสินค้าเป็ นเงิน                

ตราต่างประเทศ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศ (2561: ไม่มี) ดงันี�  

สกุลเงิน หนี� สินทางการเงิน        อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย                     

 2562 2562 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.5 30.33 

29.2 มูลค่ายุติ�รรม�องเคร��องม�อทางการเงิน 

 เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั� นหรือ               

มีอตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที�ผู�ื้� อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชําระ

หนี� สินในขณะที�ทั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้

อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยูก่บัลกัษณะของ

เครื�องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึ�นโดยใชเ้กณฑ์การ

วดัมลูค่าที�เหมาะสม 

30. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที�สําคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มี�ึ� งโครงสร้างทุนที�

เหมาะสมเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 

โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 1.15:1 และงบเฉพาะกิจการ              

มีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 1.14:1 (2561: 0.65:1)  

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เมื�อวนัที�  19 กุมภาพันธ์ 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติให้นําเสนอที�ประชุม           

ผูถื้อหุ้นเพื�อขออนุมติัจดัสรรกาํไรประจาํปี 2562 เป็นสํารองตามกฎหมายจาํนวน 4.7 ลา้นบาท และ

จ่ายเงินปันผลจากกาํไรจากการดาํเนินงานในปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เพิ�มเติมจากที�จ่ายปันผล

ระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

 32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2563 
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร
	 โดยภาพรวมของเศรษฐกิจในปี	 2562	 จัดได้ว่าเป็นปีที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างสูง	จากสภาวะการทรงตัวของ
เศรษฐกิจ	แม้จะเริ่มมีสัญญาณของโครงการภาครัฐ	/	รัฐวิสาหกิจออกมามากขึ้นก็ตาม	อย่างไรก็ดี	บริษัท	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	
คอมมิวนิเคชั่น	 เน็ทเวิร์คส	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัทในเครือ	 (“บริษัท”)	สามารถสร้างผลประกอบการที่มีการเติบโตขึ้นจากป ี
ที่ผ่านมา	สืบเนื่องมาจาก	order	backlog	ที่ได้ด�าเนินงานและสามารถรับรู้รายได้ในปี	2562	และโครงการใหม่ที่ได้รับในปี	2562	
อาทิเช่น	 โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห่างไกล	 (Zone	C)	 กลุ่มท่ี	 5	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 3	 
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วน�าแสง	แบบ	Figure-8	Corrugated	Steel	Type	Amour	ชนิด	G.652D	ขนาด	24	Cores	 
งานจดัซือ้พร้อมติดตัง้ระบบวิทยุสือ่สารแบบดิจติอล	พร้อมอปุกรณ์ประกอบการใช้งาน	ในพ้ืนท่ี	กฟก.	2	รวมถึงงานจดัหาอปุกรณ์	
และให้บรกิารบ�ารงุรกัษาหลงัการขาย	ทีส่่งผลให้ผลประกอบการของบรษิทัยังอยู่ในทิศทางท่ีประมาณการไว้ตัง้แต่ต้น	นอกจากน้ี	 
ในปี	2562	ได้มกีารด�าเนนิการเข้าซือ้บรษิทั	เอก็ซ์เปิร์ท	เอน็จเินยีริง่	แอนด์	คอมมนูเิคชัน่	จ�ากัด	(“EEC”)	เมือ่วนัที	่2	มกราคม	2562	
โดยถือหุ้นสามัญเป็นสัดส่วนร้อยละ	51	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด	ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากศักยภาพของ	EEC	ที่จะเป็น 
ส่วนหนึ่งของการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทต่อไป	 โดย	 EEC	 ด�าเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม	 เพ่ือรองรับการให้บริการต่าง	 ๆ	 ของภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน	 อาทิ	 การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 
(Water	Resources	Management)	ระบบวัดและส่งข้อมลูอตัโนมติั	(Telemetry	System)	ระบบตรวจสอบและวดัคุณภาพน�า้ดบิ	
(Real	Time	Water	Quality	Monitoring	System)	เป็นต้น	ในรปูแบบของ	System	Integrator	พร้อมท้ังประกอบธุรกิจจดัจ�าหน่าย
อปุกรณ์เพ่ือใช้เป็นอะไหล่ส�ารองให้กับลกูค้า	และเป็นทีป่รกึษาแก่ลกูค้าในการจดัท�าโครงการด้านการวางระบบต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง

	 ในส่วนผลประกอบการของบริษัทส�าหรับปี	2562		นี้	บริษัทมีรายได้รวมเป็นจ�านวน	1,201.27	ล้านบาท	เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับ	
183.32	ล้านบาท	หรือเติบโตเท่ากับร้อยละ	18.01	 เมื่อเทียบกับปี	 2561	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากที่สามารถรับรู้รายได้จาก
การส่งมอบงานของโครงการหลัก	 ๆ	 ที่กล่าวมาข้างต้น	 โดยรายได้จากการขายและบริการในปี	 2562	 เป็นจ�านวน	1,198.72 
ล้านบาท	ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ	99.79	และเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการในปี	2561	เป็นจ�านวน	1,015.55	
ล้านบาท	ถือเป็นสดัส่วนร้อยละ	99.76	ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายส�าหรบัการขาย	และการบรหิารส�าหรบัปี	2562	เป็นจ�านวน	
1,082.89	ล้านบาท	เป็นสัดส่วนที่ร้อยละ	90.15	ของรายได้รวม	โดยเมื่อเทียบกับปีก่อนจ�านวน	910.09	ล้านบาท	เป็นสัดส่วนที่
ร้อยละ	89.40	ของรายได้รวม	ส�าหรบัก�าไรสทุธิในปี	2562	มจี�านวน	93.67	ล้านบาท	โดยอ้างองิเฉพาะส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของ
บรษิทั	หรอืเท่ากับร้อยละ	7.80	ของรายได้รวม	และเป็นจ�านวน	85.71	ล้านบาทหรอืเท่ากับร้อยละ	8.42	ของรายได้รวมของปี	2561	

	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานในไตรมาสที่	4	ปี	2562	นั้น	บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวน	470.03	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็น
รายได้จากการขายและบรกิารเป็นจ�านวน	469.59	ล้านบาท	และรายได้อืน่	0.44	ล้านบาท	เมือ่เปรยีบเทียบกับไตรมาส	4	ปี	2561	
มรีายได้รวมเป็นจ�านวน	286.52	ล้านบาท	จะเหน็ได้ว่ารายได้เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับช่วงเวลาเดยีวกันของปีก่อน	รวมถึงสะท้อนการ
ขยับตวัสงูขึน้เมือ่เทยีบกับไตรมาส	1-	3	ของปีเดยีวกัน	เป็นผลมาจากการสามารถรบัรูร้ายได้จากโครงการต่าง	ๆ 	ได้ตามแผนงาน	
รวมถึงโครงการท่ีได้รบัในภายหลงัจากทีเ่ลือ่นไปในช่วงครึง่ปีแรก	และมสีดัส่วนต้นทนุและค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวน	421.72	ล้านบาท	
เป็นสัดส่วนร้อยละ	89.72	ของรายได้รวมในไตรมาสที่	4	ของปี	2562	และเป็นจ�านวน	257.65	ล้านบาท	ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ	
89.92	ของรายได้รวมของระยะเวลาเดียวกันในปี	2561	ส�าหรับก�าไรสุทธิเป็นจ�านวน	38.47	ล้านบาท	เป็นสัดส่วนร้อยละ	8.18	
ของรายได้รวมของไตรมาสที่	 4	ในปี	2562	 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี	2561	 เป็นจ�านวน	22.43	ล้านบาท	 เป็นสัดส่วน
ร้อยละ	7.83	ของรายได้รวม	ในภาพรวมมีการเพิ่มสูงขึ้นของรายได้และก�าไรสุทธิในไตรมาส	4	ปีปัจจุบัน	เมื่อเทียบกับระยะเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา	

	 ส�าหรบัในปี	2563	บรษิทัยังคงด�าเนนิการบรหิารจดัการให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจท่ีก�าลังปรบัเปล่ียนไปสู่ยุคดิจทัิลส�าหรบั
ลูกค้าทั้งภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ	และภาคเอกชน	พร้อมทั้งรักษา	และเสริมสร้างธุรกิจด้านงานบ�ารุงรักษาให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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1. กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน
	 1.1		รายได้

	 บริษัทมีรายได้รวมส�าหรับปี	2561	และ	2562	จ�านวน	1,017.95	ล้านบาท	และ	จ�านวน	1,201.27	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	
18.01	จากงวดเดียวกันของปีก่อน	โดยโครงการหลัก	ๆ	ที่บริษัทที่สามารถรับรู้รายได้	 เช่น	 	 โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเรว็สงูในพ้ืนทีห่่างไกล	(Zone	C)	โครงการจ้างระบบสือ่สารรองรบังาน	Distribution	Management	System	(DMS)	โครงการ
ขยายอปุกรณ์โครงข่ายสือ่สญัญาณ	DWDM	โครงการจดัซือ้พร้อมตดิตัง้ระบบวิทยุสือ่สารแบบดจิติอลพร้อมอปุกรณ์ประกอบการ
ใช้งาน	และโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วน�าแสงแบบ	Figure-8	Corrugated	Steel	Type	Amour	เป็นต้น	

ประเภท

งบการเงิน งบการเงินรวม

2561 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.	รายได้จากการขายและบริการ 1,015.55 99.76 1,198.72 99.79

2.	รายได้อื่น* 2.40 0.24 2.55 0.21

รวมรายได้ 1,017.95 100.00 1,201.27 100.00

หมายเหตุ	*	รายได้อื่น	ประกอบด้วย	ดอกเบี้ยรับ	เป็นต้น	

	 รายได้รวมของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ	และรายได้อื่น	 โดยส�าหรับปี	 2561	และ	2562	บริษัท
มีสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการต่อรายได้รวม	 คิดเป็นร้อยละ	99.76	และ	99.79	ตามล�าดับ	และมีสัดส่วนรายได้อื่น 
ต่อรายได้รวมที่ร้อยละ	0.24	และ	0.21	ตามล�าดับ
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 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
	 รายได้จากการขายและบริการของบริษัท	 ของปี	 2562	ประกอบด้วย	 รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบท้ังระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม	งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า	รวมถึงรายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์และรายได้จากการบ�ารุงรักษาโครงข่าย	

กลุ่มผลิตภัณฑ์

งบการเงิน งบการเงินรวม

2561 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการ

   รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ 616.01 60.66 947.83 79.07

			-		รายได้จากการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม 615.96 60.65 932.58 77.80

			-		รายได้จากงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า 0.05 0.01 15.25 1.27

   รายได้จากธุรกิจการจ�าหน่ายอุปกรณ์ และบ�ารุงรักษา 399.54 39.34 250.89 20.93

			-		รายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์	

						โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม 210.87 20.76 115.78 9.66

			-		รายได้จากการบ�ารุงรักษาโครงข่าย

						ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 188.67 18.58 135.11 11.27

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,015.55 100.00 1,198.72 100.00

  

	 	 ในปี	2562	บริษัทมีรายได้รวมจากธุรกิจรับเหมาวางระบบ	และรายได้จากธุรกิจการจ�าหน่ายอุปกรณ์และบ�ารุงรักษา	
จ�านวน	947.83	ล้านบาท		และจ�านวน	250.89	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	79.07	และร้อยละ	20.93	ต่อรายได้จากการขาย
และบริการ	ตามล�าดับ	โดยรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ	53.87	เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน	
เนือ่งจากทยอยรบัรูร้ายได้จากการส่งมอบงานระหว่างงวด	รวมถึงโครงการขนาดใหญ่กว่าเดิมท่ีบรษิทัได้รบั	ส่วนรายได้จากธุรกิจ
การจ�าหน่ายอุปกรณ์และบ�ารุงรักษาลดลงร้อยละ	37.20	เนื่องจากการชะลอตัวของทางลูกค้า
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรแยกตำมกลุ่มธรุกิจ

รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ รายได้จากธุรกิจการจ�าหน่ายอุปกรณ์ และบ�ารุงรักษา

(ล้ำนบำท)
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 รำยได้อื่น
	 ในปี	2561	และ	2562	บริษัทมีรายได้อื่นรวม	จ�านวน	2.40	และ	2.55	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นร้อยละ	0.24	และร้อยละ	
0.21	ของรายได้รวม	โดยรายได้อื่นที่ส�าคัญของบริษัท	ได้แก่	ดอกเบี้ยรับ

	 	 1.2	 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

	 	 ค่าใช้จ่ายหลกัของบรษิทั	ประกอบด้วยต้นทุนขายและบรกิาร	ค่าใช้จ่ายในการขายและบรกิาร	ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร	 
	 และค่าใช้จ่ายทางการเงิน	โดยในปี	2561	และ	2562	บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจ�านวน	910.09	ล้านบาท	และจ�านวน	 
	 1,082.89	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	89.40	และร้อยละ	90.15	จากรายได้รวม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

งบการเงิน งบการเงินรวม

2561 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนขายและบริการ 844.40 82.95 1,008.53 83.96

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 23.25 2.28 32.57 2.71

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 42.43 4.17 41.79 3.48

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 0.01 0.00 - -

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 910.09 89.40 1,082.89 90.15

รวมรายได้ 1,017.95 100.00 1,201.27 100.00

	 	 1.3	 ก�าไรสุทธิ

	 	 จากผลการด�าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น	ท�าให้ในปี	2561	และ	2562	บริษัทมีก�าไรสุทธิรวมจ�านวน	85.71	ล้านบาท	 
	 และจ�านวน	93.67	ล้านบาท	โดยอ้างอิงเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ตามล�าดับ	คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ	 
	 8.42	และร้อยละ	7.80	ของรายได้รวม	ก�าไรสุทธิรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นในปี	2562	สืบเนื่องมาจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
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2. ฐานะทางการเงิน
	 2.1	 สินทรัพย์

	 	 ณ	สิน้ปี	2561	และปี	2562	บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมจ�ำนวน	854.18	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	1,207.11	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดบั	 
	 โดยสินทรัพย์หลักของบริษัท	ได้แก่	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	ลูกหนี้กำรค้ำ	รำยได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระ	และสินค้ำ 
	 คงเหลือ	ณ	สิ้นปี	 2561	สัดส่วนของรำยกำรสินทรัพย์หลักดังกล่ำวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	41.01	 ร้อยละ	16.95	 
	 ร้อยละ	20.77	และร้อยละ	6.55	ตำมล�ำดับ	และสิ้นปี	2562	สัดส่วนของรำยกำรสินทรัพย์ที่ส�ำคัญดังกล่ำวคิดเป็นร้อยละ	 
	 23.59	ร้อยละ	21.40		ร้อยละ	27.02	และร้อยละ	13.30	ต่อยอดสินทรัพย์รวม	และมีสินทรัพย์หมุนเวียน	ณ	สิ้นปี	2561	เป็น 
	 สัดส่วนร้อยละ	90.83	เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี	2562	เป็นสัดส่วนร้อยละ	88.38	ต่อสินทรัพย์รวม	ทั้งนี้	กำรปรับตัวเพิ่มขึ้น 
	 ของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น	รำยได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระ	สินค้ำคงเหลือ	ณ	สิ้นปี	2562	เป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจ 
	 ตำมปกติ

	 	 อนึ่ง	บริษัทได้ด�ำเนินกำรเข้ำซื้อบริษัท	เอ็กซ์เปิร์ท	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	คอมมูนิเคชั่น	จ�ำกัด	เมื่อวันที่	2	มกรำคม	2562	 
	 โดยถือหุน้สำมญัเป็นสดัส่วนร้อยละ	51	ของจ�ำนวนหุน้ทัง้หมด	ส่งผลให้มกีำรด�ำเนนิกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวมตัง้แต่ปี	2562	 
	 เป็นต้นไป	 โดย	ณ	สิ้นปี	 2562	บริษัทได้ด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงบัญชี	 โดยด�ำเนินกำรพิจำรณำมูลค่ำ 
	 กำรซื้อ	และบันทึกรำยกำรทำงบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยมีค่ำควำมนิยมเป็นจ�ำนวน	14.40	ล้ำนบำท	จำกผลต่ำงระหว่ำงเงินสด 
	 จ่ำยเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับของบริษัทย่อยตำมสัดส่วนที่บริษัทฯลงทุน

	 2.2	 	แหล่งที่มาของเงินทุน

	 	 หนี้สิน

	 	 บริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน	335.13	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2561	และจ�ำนวน	634.00	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2562	โดยหนี้สิน 
	 ส่วนใหญ่ของบริษัท	 ได้แก่	 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน	และรำยได้รับล่วงหน้ำจำก 
	 ลูกค้ำ	 ซึ่งหน้ีสินดังกล่ำวเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยสำมำรถแสดงประเภทของเจ้ำหน้ีกำรค้ำ 
	 และเจ้ำหนี้อื่นได้ดังต่อไปนี้

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

(งบการเงินรวม)

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 233.97 93.54 383.80 95.80

เจ้ำหนี้อื่น 1.51 0.60 0.48 0.12

เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน 0.48 0.20 1.81 0.45

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 14.16 5.66 14.53 3.63

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 250.12 100.00 400.62 100.00

	 	 โดยเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่หลกัของบรษิทั	คอื	เจ้ำหนีก้ำรค้ำ	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ีกำรค้ำค่ำอปุกรณ์	ค่ำบรกิำร 
	 และค่ำจ้ำงเหมำในโครงกำรต่ำง	ๆ	

	 	 หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นหนี้สินหมุนเวียน	 โดยสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อหนี้สินรวมของบริษัท	ณ	สิ้นปี	 2561	 
	 และปี	2562	เท่ำกับร้อยละ	97.91	และร้อยละ	98.39	ตำมล�ำดับ

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 บรษิทัมส่ีวนของผูถื้อหุ้นจ�ำนวน	519.05	ล้ำนบำท	ณ	สิน้ปี	2561	และจ�ำนวน	552.04	ล้ำนบำท	ณ	สิน้	ปี	2562	โดยส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึน้จำกผลประกอบกำรของบรษิทัในแต่ละงวด		โดยมกี�ำไรสะสมทีเ่ป็นส�ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ�ำนวน	15.00	ล้ำนบำท	 
และส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจ�ำนวน	156.98	ล้ำนบำท	หลังจำกได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นจ�ำนวน	63.00	ล้ำนบำท

	 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน	

	 บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ	0.65	เท่ำ	และ	1.15	เท่ำ	ณ	สิ้นปี	2561	และสิ้นปี	2562	ตำมล�ำดับ



บริษัท	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส	จ�ากัด	(มหาชน)
393	อาคาร	ดี.เค.เจ.	ชั้น	5	ถนนสุคนธสวัสดิ์	แขวงลาดพร้าว	
เขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	10230
โทร.	0-2553-0755-6	โทรสาร	0-2553-0757




