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รายงานประจำาปี 2563

บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น)



แนวทางการดำำาเนินธุุรกิจ

ปณิิธานในการดำำาเนินธุรกิจของบริษััท 
บริิษััทมีคว�มตั้ั�งใจำอิย่่�งแน่วแน่ในกั�ริด์ำ�เนิน 

ธุุริกัิจำอิย่่�งมีคุณธุริริม ย่ึด์มั�นในหลัักัจำริิย่ธุริริม 

หริือิหลัักัคว�มปริะพฤตั้ิที�ด์ีง�มมีกั�ริกัำ�กัับ 

ด์แูลักัจิำกั�ริที�ด์มีุง่มั�นในกั�ริพัฒน�นวัตั้กัริริมแลัะ

โซลัูชั่ั�นท�งด้์�นโทริคมน�คมให้ถููกัตั้้อิงตั้ริงกัับ 

คว�มตั้้อิงกั�ริขอิงลัูกัค้�แลัะเกัิด์คว�มพึงพอิใจำ 

ในสินค้�แลัะบริิกั�ริขอิงบริิษััท บริิษััทริับผิิด์ชั่อิบ

ตั้่อิผิู้มีส่วนเกีั�ย่วข้อิงทุกัฝ่่�ย่อิย่่�งเท่�เทีย่มกััน  

ริับผิิด์ชั่อิบตั้่อิชุั่มชั่น สังคมริวมทั�งริ่วมริักัษั� 

สิ�งแวด์ลั้อิม

วิิสััยทัศน์ (Vision)
เป็นผิูน้ำ�ด์�้นวศิวกัริริมแลัะเทคโนโลัย่ดี์จิำทิลััด์ว้ย่

นวัตั้กัริริม เพื�อิคว�มพึงพอิใจำขอิงลูักัค้� โด์ย่ 

ย่ึด์หลัักัธุริริม�ภิิบ�ลั

พัันธกิจ (Mission)
• พัฒน�บุคลั�กัริให้มีอิงค์คว�มรู้ิแลัะศักัย่ภิ�พ

ให้ทันตั้่อิกั�ริเปลัี�ย่นแปลังขอิงเทคโนโลัยี่ 

อิย่่�งตั้่อิเนื�อิง

• ตั้อิบสนอิงคว�มตั้้อิงกั�ริแลัะคว�มพึงพอิใจำ 

เพื�อิปริะโย่ชั่น์สูงสุด์ให้แกั่ลัูกัค้�

• ปลัูกัฝ่ังจำริิย่ธุริริมภิ�ย่ในอิงค์กัริแลัะคำ�นึงถูึง 

สิ�งแวด์ลั้อิมพริ้อิมชั่่วย่เหลัือิชัุ่มชั่นแลัะสังคม

• ด์ำ�เนินธุุริกิัจำให้เติั้บโตั้ได้์อิย่่�งมั�นคงแลัะแข็งแริง

เพื�อิสร้ิ�งผิลัตั้อิบแทนที�ยั่�งยื่นให้แก่ัผู้ิถืูอิหุ้น 

แลัะผิู้มีส่วนได์้เสีย่ทุกัฝ่่�ย่ตั้�มหลัักักั�ริกัำ�กัับ

ด์ูแลักัิจำกั�ริที�ด์ี

ค่่านิิยมหลััก (Core Values)
• มีทัศนคติั้ที�ดี์ (Attiude)

• ทำ�ง�นอิย่่�งมีคว�มสุข (Happiness)

• เติั้บโตั้ด์้วย่กัันอิย่่�งย่ั�งย่ืน (Sustainability)



สารบััญ
3 ข้้อมูลัทางการเงินิ
5 สารจากประธานิกรรมการบัริษััท 
 ประธานิกรรมการบัริหารแลัะ
 ประธานิเจ้าหนิ้าท่�บัริหาร
6 ค่ณะกรรมการบัริษััท
12  ค่ณะผูู้้บัริหาร
19 นิโยบัายแลัะภาพรวมการประกอบัธุรกิจ
23 ลัักษัณะการประกอบัธุรกิจ
40 ปัจจัยค่วามเส่�ยง
44 ทรัพย์สินิท่�ใช้้ในิการประกอบัธุรกิจ
48 ข้้อพิพาททางกฎหมาย
49 ข้้อมูลัทั�วไปแลัะข้้อมูลัสำาค่ัญอ่�นิ
51 ข้้อมูลัหลัักทรัพย์แลัะผูู้้ถื่อหุ้นิ 
53 โค่รงสร้างการจัดการ
63 การกำากับัดูแลักิจการ
84 ค่วามรับัผู้ิดช้อบัต่่อสังค่ม แลัะการพัฒนิา 
 เพ่�อค่วามยั�งย่นิ
92 การค่วบัคุ่มภายในิ แลัะการบัริหาร  
 จัดการค่วามเส่�ยง 
94 รายงานิค่ณะกรรมการต่รวจสอบั
96 รายการระหว่างกันิ
98 รายงานิค่วามรับัผู้ิดช้อบัข้อง 
 ค่ณะกรรมการบัริษััทต่่อรายงานิทางการเงินิ
99 รายงานิข้องผูู้้สอบับััญช้่รับัอนิุญาต่
105 งบัการเงินิ
114 หมายเหตุ่ประกอบังบัการเงินิ
159 การวิเค่ราะห์แลัะค่ำาอธิบัายข้องฝ่่ายจัดการ



บ ริิ ษัั ท  อิิ น ฟ อิ ริ์ เ ม ชั่ั� น  แ อิ น ด์์ 
คอิมมิวนิเคชัั่�นส์์ เน็ทเวิร์ิคส์ จำำ�กััด์ 
(มห�ชั่น) “ICN” กั่อิตั้ั�ง เม่�อิวันท่�  
13 กัันย�ยน 2550 ด์ำ�เนินธุุริกัิจำ 
วิศวกัริริมริะบบส่์�อิส์�ริโทริคมน�คม 
ให้กัับลููกัค้�ภ�ครัิฐ ริัฐวิส์�หกัิจำแลูะ
บริิษััท เอิกัชั่น บริิษััทม่บุคลู�กัริ 
ท่�ม่คว�มริู้แลูะคว�มเชั่่�ยวชั่�ญใน 
กั�ริอิอิกัแบบ ริวบริวมอิุปกัริณ์์
ตั้่�งๆ ท่� เกั่�ยวข้้อิงกัับเทคโนโลูย่
ส์�ริส์นเทศแลูะกั�ริส์่�อิส์�ริเข้้�ม�
ปริะยุกัตั้์ ให้เป็นริะบบ เหม�ะส์มกัับ
คว�มตั้้อิงกั�ริข้อิงแตั้่ลูะอิงค์กัริหริือิ 
เริียกัว่� System Integrator

บริิษััท อิินฟอิร์ิเมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชัั่�น  
เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) ได้์จำัด์กั�ริปริะชุั่ม
ส�มัญผิู้ถืูอิหุ้นปริะจำำ�ปี 2563 เมื�อิวันที� 22 
เมษั�ย่น 2563 ณ อิ�ค�ริดี์.เค.เจำ. ชั่ั�น M  
เขตั้ลั�ด์พริ้�ว กัริุงเทพมห�นคริ โด์ย่มีม�ตั้ริกั�ริ
ป้อิงกัันกั�ริแพริ่ริะบ�ด์ขอิงโริค COVID-19  
ที�สอิด์คล้ัอิงกัับคำ�แนะนำ�ขอิงกัริมควบคุมโริค 
กัริะทริวงส�ธุ�ริณสุข อิย่่�งริัด์กัุม

น�งส�วภัิทริ์นริินทริ์ มลัิวัลัย่์ กัริริมกั�ริแลัะ
ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี ICN 
ได้์ริับโล่ัเกัีย่ริตั้ิย่ศขอิบคุณจำ�กั ด์ริ.ภิ�กัริ  
ปีตั้ธุวัชั่ชัั่ย่ กัริริมกั�ริแลัะผู้ิจำัด์กั�ริตั้ลั�ด์หลัักั 
ทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่ จำ�กักั�ริเข้�ริ่วมเป็น
โค้ชั่จำิตั้อิ�ส�ในโคริงกั�ริ SET Social Impact 
Gym 2020 ภิ�ย่ใตั้้แนวคิด์ Idea-to-I done 
ในกั�ริให้คว�มริู้เกีั�ย่วกัับกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริ
แลัะแบ่งปันปริะสบกั�ริณ์ท�งธุุริกิัจำ ริวมถึูง
กั�ริพัฒน�ศักัย่ภิ�พขอิงผู้ิปริะกัอิบกั�ริธุุริกัิจำ
เพื�อิสังคม (Social Enterprise) ให้กัับบริิษััท 
จำิตั้อิ�ส� วิส�หกัิจำเพื�อิสังคม จำำ�กััด์ เพื�อิสริ้�ง
คว�มแข็งแกัริ่งแกั่ธุุริกัิจำให้ส�ม�ริถูนำ�ไปตั้่อิ 
ย่อิด์ พริ้อิมขย่�ย่ผิลัลััพธุ์ท�งสังคมสู่กั�ริ
พัฒน�อิย่่�งย่ั�งย่ืน

เมื�อิวันที� 11 พฤศจิำกั�ย่น 2563 ที�ปริะชุั่ม 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ครัิ�งที� 5/2563 มีมติั้แต่ั้งตัั้�ง
น�ย่มนชัั่ย่ มณีไพโจำน์ เป็นปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริ
แลัะแตั้่งตั้ั�งน�ย่พริชั่ัย่ กัริัย่วิเชั่ีย่ริ ให้ด์ำ�ริง
ตั้ำ�แหน่งปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ มีผิลัตัั้�งแต่ั้
วันที� 1 ธุันว�คม 2563 เป็นตั้้นไป

เมื�อิวันที� 26 กัันย่�ย่น 2563 น�งส�วภัิทร์ินริินทร์ิ
มลัิวัลัย่์ กัริริมกั�ริแลัะปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที� 
ฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี ICN ได์้ริับเกัีย่ริตั้ิจำ�กั
ตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่ ในกั�ริ
บริริย่�ย่ในหัวข้อิเริื�อิง “Growth Mindset & 
Decision Making” เพื�อิแบ่งปันคว�มริู้แลัะ
สริ้�งคว�มเข้�ใจำท�งคว�มคิด์ ให้ส�ม�ริถูนำ�
ไปปริับใชั่้ในชีั่วิตั้ปริะจำำ�วันให้แกั่ธุุริกัิจำเพื�อิ
สังคมจำำ�นวน 13 ริ�ย่ ที�ได์้ริับเลัือิกัให้เข้� 
ริว่มโคริงกั�ริ SET Social Impact Gym 2020



(หน่วย่: ลั้�นบ�ท)

ณิ วิันสัิ�นสัุดำ ปี 2563* ปี 2562* ปี 2561

ฐานะทางการเงิน

สินทริัพย่์ริวม 1,472.47 1,207.11 854.18

หนี�สินริวม 875.96 634.00 335.13

ส่วนขอิงผิู้ถูือิหุ้น 596.51 573.11 519.05

ผลประกอบการ

ริ�ย่ได์้จำ�กักั�ริข�ย่แลัะบริิกั�ริ 1,469.86 1,198.72 1,015.55

ริ�ย่ได์้ริวม 1,470.80 1,201.27 1,017.95

ตั้้นทุนข�ย่แลัะบริิกั�ริแลัะค่�ใชั่้จำ่�ย่ในกั�ริข�ย่แลัะบริิห�ริ 1,328.54 1,082.89 910.07

กัำ�ไริ (ข�ด์ทุน) สุทธุิ 113.39 94.29 85.71

อัตราส่่วนการเงิน

อิัตั้ริ�กัำ�ไริขั�นตั้้น (%) 15.26% 15.87% 16.85%

อิัตั้ริ�กัำ�ไริสุทธุิ (%) 7.59% 7.80% 8.42%

อิัตั้ริ�ผิลัตั้อิบแทนผิู้ถูือิหุ้น (%) 19.84% 17.49% 16.88%

กัำ�ไริตั้่อิหุ้น (บ�ท/หุ้น) 0.25 0.21 0.19

อิัตั้ริ�ส่วนหนี�สินตั้่อิส่วนขอิงผิู้ถูือิหุ้น (เท่�) 1.53 1.15 0.65

มูลัค่�ตั้�มบัญชั่ี (บ�ท/หุ้น) 1.27 1.23 1.15

*แสด์งเป็นงบกั�ริเงินริวม เนื�อิงจำ�กัมีกั�ริซื�อิหุ้นขอิง บริิษััท เอิ็กัซ์เปิริ์ท เอิ็นจำิเนีย่ริิ�ง แอินด์์ คอิมมูนิเคชั่ั�น จำำ�กััด์  (EEC) เมื�อิวันที� 2 มกัริ�คม 2562

1 ข้้อมููลทางการเงิน

3รายงานประจำำาปี 2563



งานรับเหมูาวางระบบโทรคมูนาคมู/ งานก่อสร้าง
และวางระบบไฟฟ้า

การจำาหน่ายอุปกรณ์์และงานบำารุงรักษา
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รายไดำ้แยกตามธุรกิจ
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Supply and Maintenance 

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)4



 ปี 2563 เป็นปีที�โลักัตั้้อิงจำด์จำำ�ตั้่อิกั�ริเผิชั่ิญกัับวิกัฤตั้ิ 
คริั�งใหญที่�สดุ์คริั�งหนึ�งขอิงมวลัมนษุัย่ชั่�ตั้จิำ�กัสถู�นกั�ริณก์ั�ริแพริ่
ริะบ�ด์ ขอิงเชั่ื�อิไวริัสโคโริน�ส�ย่พันธุุ์ใหม่ 2019 หริือิ COVID-19 
ที�ม�อิย่่�งไม่ทันให้ใคริได์้ตัั้�งตัั้ว ส่งผิลักัริะทบต่ั้อิเศริษัฐกิัจำริ�ย่ได้์ 
กั�ริจ้ำ�งง�น แลัะกัริะแสเงินสด์ขอิงธุุริกิัจำอิย่่�งริุนแริง แม้มี 
กั�ริคิด์ค้นวัคซีนในกั�ริรัิกัษั�ได้์แล้ัว แต่ั้จำนถึูงขณะนี�สถู�นกั�ริณ์กั�ริ
แพร่ิริะบ�ด์ด์ังกัลั่�วยั่งคงมีอิยู่่ตั้่อิเนื�อิง ย่�กัที�จำะปริะเมินได์้ว่�จำะ 
สิ�นสุด์ลังเมื�อิใด์ในช่ั่วงกั�ริแพร่ิริะบ�ด์ขอิง COVID-19 บริิษััทให้ 
คว�มสำ�คัญตั้่อิคว�มปลัอิด์ภิัย่แลัะสุขอิน�มัย่ขอิงพนักัง�น คู่ค้� 
แลัะผิู้มีส่วนได้์เสีย่ทุกัฝ่่�ย่ บริิษััทได้์ด์ำ�เนินม�ตั้ริกั�ริในด์้�น 
สุขอิน�มัย่ อิ�ทิเช่ั่น กั�ริจัำด์ให้มีกั�ริทำ�คว�มสะอิ�ด์แลัะฆ่่�เชืั่�อิใน 
สถู�นที�ทำ�ง�น กัำ�หนด์ให้พนักัง�นสลัับช่ั่วงเวลั�กั�ริปฏิิบัตั้ิง�น  
ณ สำ�นักัง�นกัับกั�ริปฏิิบัตั้ิง�น ณ ที�พักัอิ�ศัย่ (Work from Home) 
เพื�อิลัด์คว�มแอิอิัด์ ริวมถูึงมีม�ตั้ริกั�ริกั�ริป้อิงกัันกั�ริแพร่ิริะบ�ด์ 
ในกั�ริจำัด์กั�ริปริะชัุ่มส�มัญผิู้ถูือิหุ้นปริะจำำ�ปี 2563 เป็นตั้้น
 ในด์้�นกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำ บริิษััทซึ�งเป็นผิู้ปริะกัอิบกั�ริธุุริกัิจำ
สื�อิส�ริโทริคมน�คมกั็ได์้ริับผิลักัริะทบจำ�กักั�ริแพริ่ริะบ�ด์ด์ังกัล่ั�ว 
จำ�กักั�ริที�ไมส่�ม�ริถูเข�้ทำ�ง�นในพื�นที�หน�้ง�นได์ต้ั้�มแผินง�นใน
หลั�ย่ๆ โคริงกั�ริ อิย่่�งไริกั็ตั้�ม บริิษััทได์้ด์ำ�เนินกั�ริปริับแผินกั�ริ 
ด์ำ�เนนิง�นโคริงกั�ริใหส้อิด์คลัอ้ิงกัับสถู�นกั�ริณ์ ริวมทั�งจำดั์ห�แหลัง่
เงินเพื�อิเป็นกั�ริรัิกัษั�สภิ�พคลั่อิงในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำในภิ�วะ 
ด์ังกัลั่�ว จำนทำ�ให้ส�ม�ริถูกัลัับเข้�ไปด์ำ�เนินง�นโคริงกั�ริตั้่�งๆ ได์้
เป็นปกัตั้ิ ปริะกัอิบกัับกั�ริได์้ริับง�นโคริงกั�ริตั้่�งๆ เพิ�มเตั้ิมขึ�น ไม่
ว�่จำะเป็นง�นด้์�นกั�ริกัริอิงสัญญ�ณ ง�น IP Access ง�นโคริงกั�ริ
จำัด์ซื�อิริะบบ ICT แลัะ Health Tech ง�นบำ�ริุงรัิกัษั�โคริงข่�ย่ 
เคเบิ�ลัใย่แกัว้ ริวมไปถูงึง�นอิปุกัริณร์ิกััษั�คว�มปลัอิด์ภิยั่ขอิงริะบบ
คลั�วด์์ เป็นต้ั้น ส่งผิลัให้ผิลัปริะกัอิบกั�ริในปี 2563 ขอิงบริิษััท 
ย่ังคงสะท้อินคว�มแข็งแริงในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำ มีริ�ย่ได์้ริวม 
อิยู่่ที� 1,470.80 ลั้�นบ�ท มีกัำ�ไริสุทธุิ 113.39 ลั้�นบ�ท โด์ย่มีอิัตั้ริ�
เตั้ิบโตั้เมื�อิเทีย่บกัับปี 2562 อิยู่่ที� ริ้อิย่ลัะ 22.44 แลัะริ้อิย่ลัะ 20.27 
ตั้�มลัำ�ด์ับ แลัะส่งผิลัให้บริิษััทมีตั้ัวเลัขที�ส�ม�ริถูริับริู้ริ�ย่ได์้ใน

อิน�คตั้ (Backlog) เป็นมูลัค่� 1,673 ลั้�นบ�ท นอิกัจำ�กันี� 
ในชั่่วงปลั�ย่ปี 2563 บริิษััทย่ังอิยู่่ริะหว่�งกั�ริจำัด์เตั้ริีย่มกั�ริลังน�ม
สัญญ�ในง�นจำัด์จำ้�งขย่�ย่คว�มจำุริะบบเชั่ื�อิมโย่ง DWDM ส่วน 
Backhaul  แลัะขย่�ย่คว�มจำุริะบบเชั่ื�อิมโย่ง DWDM ส่วน Border 
มลูัค�่ 444.48 ลั�้นบ�ท ซึ�งจำะสริ�้งคว�มแขง็แกัริง่ในย่อิด์ Backlog 
ขอิงบริษิัทัในปี 2564 ตั้อ่ิไป แลัะในปีที�ผิ�่นม� คณะกัริริมกั�ริบริษิัทั
ได์้มีมติั้แต่ั้งตัั้�ง น�ย่พริชั่ัย่ กัริัย่วิเชั่ีย่ริ ให้ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งปริะธุ�น 
เจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ มีผิลัตั้ั�งแตั้่วันที� 1 ธุันว�คม 2563 ซึ�งจำะเป็นกัำ�ลััง
สำ�คัญที�จำะช่ั่วย่ผิลัักัดั์นแลัะนำ�พ�บริิษััทให้ด์ำ�เนินธุุริกิัจำไปได้์ใน
หลั�ย่มิตั้ิ พริ้อิมทั�งขย่�ย่ฐ�นลัูกัค้�ให้ม�กัยิ่�งขึ�น โด์ย่น�ย่มนชั่ัย่  
มณีไพโริจำน์ ย่ังคงด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งกัริริมกั�ริแลัะปริะธุ�นกัริริมกั�ริ
บริิห�ริ สำ�หริับในปี 2564 บริิษััทจำะยั่งคงมุ่งมั�นในกั�ริด์ำ�เนินง�น
โคริงกั�ริที�มีอิยู่่อิย่่�งต่ั้อิเนื�อิง แลัะเข้�ร่ิวมปริะมูลัง�นโคริงกั�ริต่ั้�ง ๆ 
เพิ�มเตั้ิมที�สอิด์คลั้อิงกัับแผินธุุริกิัจำหลัักัขอิงบริิษััท ริวมถึูงง�น 
ที�เกีั�ย่วข้อิงกัับกั�ริพัฒน�เทคโนโลัยี่ส�ริสนเทศแลัะเทคโนโลัยี่ดิ์จิำทัลั 
 สดุ์ท�้ย่นี� ในน�มขอิงคณะกัริริมกั�ริ ผิูบ้ริหิ�ริ แลัะพนักัง�น
ทุกัคน ขอิขอิบคุณท่�นผู้ิถืูอิหุ้น นักัลังทุน พันธุมิตั้ริท�งธุุริกิัจำแลัะ 
ผิู้มีส่วนได้์เสีย่ทุกักัลัุ่มที�ให้คว�มเชั่ื�อิมั�นแลัะคว�มไว้ว�งใจำใน 
กั�ริสนับสนุนบริิษััทตั้ลัอิด์ม� ส่งผิลัให้บริิษััทมีผิลักั�ริปริะกัอิบกั�ริ
ที�ด์ตีั้ลัอิด์ริะย่ะเวลั� 1 ปทีี�ท�้ท�ย่จำ�กักั�ริเผิชั่ญิหน�้กัับวกิัฤตั้กิั�ริณ์ 
กั�ริแพริ่ริะบ�ด์ขอิง COVID-19 แลัะปัญห�เศริษัฐกัิจำ บริิษััทย่ังคง
มีคว�มมุ่งมั�นที�จำะพัฒน�กั�ริให้บริิกั�ริที�มีคุณภิ�พแลัะมีปริะสิทธิุภิ�พ  
ด์้วย่คว�มเชั่ี�ย่วชั่�ญท�งด์้�นโทริคมน�คมให้ทันต่ั้อิกั�ริเปลีั�ย่นแปลัง
ขอิงเทคโนโลัยี่ เพื�อิตั้อิบสนอิงคว�มต้ั้อิงกั�ริแลัะคว�มพึงพอิใจำเพื�อิ
ปริะโย่ชั่น์สูงสุด์ให้แกั่ลูักัค้� แลัะสริ้�งผิลัตั้อิบแทนที�สมำ��เสมอิให้
แกัผ่ิูถู้อืิหุ้นแลัะผิูม้สีว่นได้์เสีย่ทุกัฝ่่�ย่ ควบคู่ไปกัับกั�ริให้คว�มสำ�คัญ
กัับกั�ริพัฒน�บุคลั�กัริกั�ริส่งเสริิมสนับสนุนสุขอิน�มัย่ที�ด์ี ริวมถึูง
กั�ริรัิกัษั�สิ�งแวด์ล้ัอิมแลัะกั�ริสร้ิ�งปริะโย่ชั่น์แก่ัสังคม เพื�อิกั�ริ
เตั้ิบโตั้ที�แข็งแริงแลัะยั่�งย่ืนภิ�ย่ใตั้้หลัักัธุริริม�ภิิบ�ลัแลัะหลัักักั�ริ 
กัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริที�ด์ี

นายเส่กส่รรศ์์ รอยลาภเจริญพร 
ประธานกรรมการบริษััท (กลาง)

นายพรชััย กรัยวิเชัียร
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (ขวา)

นายมนชััย มณีีไพโรจน์
ประธานกรรมการบริหาร (ซ้้าย)

2 สารจากประธุานกรรมูการบริษัท 
ประธุานกรรมูการบริหารและประธุานเจ้าหน้าท่�บริหาร
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1. นายเสักสัรรศ์ รอยลาภเจริญพัร
  ประธานิกรรมการบัริษััท
  ประธานิกรรมการต่รวจสอบั แลัะกรรมการอิสระ

3 คณ์ะกรรมูการบริษัท

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)6
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 โด์ย่มี น�งส�วธุนัญกัริณ์ คลัังเปริมจำิตั้ต์ั้ เป็นเลัข�นุกั�ริบริิษััท ซึ�งได้์ริับกั�ริแตั้่งตัั้�งจำ�กัที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
คริั�งที� 1/2562 เมื�อิวันที� 20 กัุมภิ�พันธุ์ 2562

1. นายเสักสัรรศ์ รอยลาภเจริญพัร
  ประธานิกรรมการบัริษััท
  ประธานิกรรมการต่รวจสอบั แลัะกรรมการอิสระ

2. นายมนชั่ัย มณิี ไพัโรจน์
 กรรมการบริษััท 
 และประธานกรรมการบริหาร  
 (กรรมการผู้้้มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท)

5. นายชั่นะชั่ัย กุลนพัฤกษั์  
 กรรมการอิสัระ 
 และกรรมการตรวิจสัอบ

3. นายรณิภ้มิ รุ่งเรืองผู้ล   
 กรรมการบริษััท  
 และประธานกรรมการบริหารควิามเสัี�ยง 
 (กรรมการผู้้้มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท)

6. นายนิธิ นาคะเกศ   
 กรรมการอิสัระ 
 และกรรมการตรวิจสัอบ

4. นายพัีระ เลาหสัมบ้รณิ์ 
 กรรมการบริษััท 
 (กรรมการผู้้้มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท)

7. นางสัาวิภัทร์นรินทร์ มลิวิัลย ์
 กรรมการบริษััท  
 และประธานเจ้าหน้าที�ฝ่่ายการเงินและบัญชั่ี  
 (กรรมการผู้้้มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท)
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คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�ตั้ริี วิศวกัริริมโทริคมน�คม สถู�บันเทคโนโลัย่ี พริะจำอิมเกัลั้� เจำ้�คุณทห�ริลั�ด์กัริะบัง
• หลัักัสูตั้ริ Director Certification Program (DCP) ริุ่นที� 107/2008

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2560 - ปัจำจำุบัน ปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิษััท ปริะธุ�นกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ แลัะกัริริมกั�ริอิิสริะ
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส
• 2559 - ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริสภิ�มห�วิทย่�ลััย่ มห�วิทย่�ลััย่สวนด์ุสิตั้
• 2552  ที�ปริึกัษั�ปริะธุ�นกัริริมกั�ริ 
  บมจำ. กัสท โทริคมน�คม
• 2549 - 2551  กัริริมกั�ริ 
  บมจำ. กัสท โทริคมน�คม

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : -

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหว่ิางกรรมการและผู้้้บริหาร : -

นายเสกสรรศ์์ รอยลาภเจริญพร 
ปริะธุ�นกัริริมกั�ริ 
ปริะธุ�นกัริริมกั�ริตั้ริวจำส์อิบ แลูะกัริริมกั�ริอิิส์ริะ
อิ�ยุ 76 ปี

ปริะวัตั้ิกัริริมกั�ริบริิษััท

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)8



คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• Master of Information Systems, City University, USA
• ปริิญญ�ตั้ริี วิทย่�ศ�สตั้ริบัณฑิิตั้ มห�วิทย่�ลััย่เกัษัตั้ริศ�สตั้ริ์
• หลัักัสูตั้ริ Director Accreditation Program (DAP) 
 ริุ่นที� 103/2013

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• ธุันว�คม 2563 - ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริบริิษััท 
   แลัะปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริ 
   บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ 
   คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส
• 2563 - ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริบริิษััท 
   บจำ. เอิ็กัซ์เปิริ์ท เอิ็นจำิเนีย่ริิ�ง แอินด์์  

  คอิมมูนิเคชั่ั�น
• 2557 - พฤศจำิกั�ย่น 2563 กัริริมกั�ริบริิษััท 
   แลัะปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ
   บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์
   คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส
• 2553 - 2556 ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริ
  บมจำ. ลั็อิกัซเลั่ย่์ ไวริ์เลัส

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 19.57%

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหว่ิางกรรมการและผู้้้บริหาร : -

นายรณ์ภูมูิ รุ่งเรืองผล 
กัริริมกั�ริบริิษััท  
แลูะปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเส์่�ยง
(กัริริมกั�ริผูู้้ม่อิำ�น�จำลูงน�มผูู้กัพัันบริิษััท)
อิ�ยุ 70 ปี

นายมูนชัย มูณ์่ ไพโรจน์ 
กัริริมกั�ริบริิษััท 
แลูะปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริ 
(กัริริมกั�ริผูู้้ม่อิำ�น�จำลูงน�มผูู้กัพัันบริิษััท)
อิ�ยุ 58 ปี

คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริญิญ�โท Industrial Education, Texas Southern University, 

USA
• ปริิญญ�ตั้ริี Construction Technology, Texas Southern
 University, USA
• ปริิญญ�ตั้ริี นิตั้ิศ�สตั้ริบัณฑิิตั้ มห�วิทย่�ลััย่สุโขทัย่ธุริริม�ธุิริ�ชั่
• หลัักัสูตั้ริ Director Accreditation Program (DAP)
 ริุ่นที� 133/2017

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2559 - ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริบริิษััท 
  แลัะปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง  

 บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
  เน็ทเวิริ์คส
• 2557 - 2558 กัริริมกั�ริบริิษััท
  บจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น   

 เน็ทเวิริ์คส
• 2543 - ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริบริิษััท 
  บจำ. ไอิด์้�พ�ริ์เซ็ลั โพสตั้์
• 2539 - ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริบริิษััท 
  บจำ. วังปริะด์ู่

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 0.07%

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหว่ิางกรรมการและผู้้้บริหาร : -
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คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�โท บัญชีั่/บริิห�รุิริกิัจำ มห�วิทย่�ลััย่หอิกั�ริค้�ไทย่
• ปริิญญ�ตั้ริี บัญชั่ี มห�วิทย่�ลััย่ธุริริมศ�สตั้ริ์
• หลัักัสูตั้ริ Director Accreditation Program (DAP) 
 ริุ่นที� 133/2017

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2559 - ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริอิิสริะ แลัะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
  เน็ทเวิริ์คส
• 2551 - 2561 ผิู้ชั่่วย่กัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริใหญ่ 
  (ส�ย่ง�นกัลัุ่มธุุริกัิจำ)  แลัะเลัข�นุกั�ริบริิษััท
  บมจำ. กัุลัธุริเคอิริ์บี�
• 2557 - 2560 กัริริมกั�ริบริิษััท
  บจำ. กุัลัธุริ แมททีเรีิย่ลัส์ แอินด์์ คอินโทริลัส์

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 0.07%

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหว่ิางกรรมการและผู้้้บริหาร :  -

นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
กัริริมกั�ริอิิส์ริะ 
แลูะกัริริมกั�ริตั้ริวจำส์อิบ
อิ�ยุ 57 ปี

นายพีระ เลาหสมูบูรณ์์ 
กัริริมกั�ริบริิษััท 
(กัริริมกั�ริผูู้้ม่อิำ�น�จำลูงน�ม
ผูู้กัพัันบริิษััท)
อิ�ยุ 53 ปี

คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�โท Telecom Management, Asian Institute of 
 Technology
• ปริิญญ�ตั้ริี Solid State Electronics สถู�บันเทคโนโลัย่ี 
 พริะจำอิมเกัลั้�เจำ้�คุณทห�ริลั�ด์กัริะบัง
• หลัักัสูตั้ริ Director Accreditation Program (DAP) 
 ริุ่นที� 131/2016

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2558 - ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริบริิษััท
   บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น   

  เน็ทเวิริ์คส
• 2550 – 2557 กัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริ
   บจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
   เน็ทเวิริ์คส

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 7.77%

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหว่ิางกรรมการและผู้้้บริหาร : -

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)10



คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�โท คณะบริิห�ริธุุริกัิจำ (กั�ริจำัด์กั�ริกั�ริเงิน) 
 City University, USA
• ปริิญญ�ตั้รีิ คณะเศริษัฐศ�สตั้ร์ิ (ริะบบกั�ริเงินแลัะธุน�ค�ริ) 

จำุฬ�ลังกัริณ์มห�วิทย่�ลััย่
• หลัักัสูตั้ริ Director Accreditation Program (DAP) 
 ริุ่นที� 172/2020  

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2563 - ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริอิิสริะ แลัะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ
   บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
   เน็ทเวิริ์คส
• 2555 - ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริ
   บจำ. ริิมเพ บีชั่ พริอิพเพอิริ์ตั้ี� 
• 2553 - ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริ
   บจำ. ริิมเพ โฮลัด์ิ�งส์
• 2537 - ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริ
  บจำ. สวนเกัษัตั้ริศิริิ 

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) :  -

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหว่ิางกรรมการและผู้้้บริหาร : -

คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�โท บริิห�ริธุุริกัิจำ (บริิห�ริกั�ริเงินแลัะบัญชั่ีริะหว่�ง
 ปริะเทศ) มห�วิทย่�ลััย่อิัสสัมชั่ัญ
• ปริิญญ�ตั้ริี อิักัษัริศ�สตั้ริ์ ภิ�ควิชั่�ภิ�ษั�เย่อิริมัน 
 จำุฬ�ลังกัริณ์มห�วิทย่�ลััย่
• หลัักัสูตั้ริ Company Secretary Program (CSP) ริุ่นที� 73/2016
• หลัักัสูตั้ริ Director Accreditation Program (DAP) 
 ริุ่นที� 155/2018

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2562 - ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริบริิษััท แลัะปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�
  ฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี 
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 

 เน็ทเวิริ์คส
• 2563 - ปัจำจำุบัน ที�ปริึกัษั�กัิตั้ตั้ิมศักัด์ิ� สม�คมบริิษััท
  จำด์ทะเบีย่นในตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ เอิ็ม เอิ ไอิ
• 2561 - 2562 กัริริมกั�ริบริิษััท ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�
  ฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี แลัะเลัข�นุกั�ริบริิษััท  

 บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น  
 เน็ทเวิริ์คส

• 2559 - 2561 ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี 
  แลัะเลัข�นุกั�ริบริิษััท
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น  

 เน็ทเวิริ์คส
• 2557 - 2559 ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี 
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น  

 เน็ทเวิริ์คส
• 2556 - 2557 ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ย่ปฏิิบัตั้ิกั�ริ
  บจำ. ลัอิว์ตั้ันเอิเชั่ีย่ อิินชั่ัวริันส์ โบริกัเกัอิริ์
• 2555 - 2556 หัวหน้�สำ�นักักัลัยุ่ทธุ์ 
  บมจำ. เอิส แอินด์์ พี ซินด์ิเคท 
• 2551 - 2554 ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ส�ย่บริิห�ริกั�ริเงิน / 
  ริอิงปริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริฝ่่�ย่กั�ริพ�ณิชั่ย์่/ 
  บริิษััท ซีเมนส์ ไอิที โซลัูชั่ั�นส์ แอินด์์ 
  เซอิริ์วิสเซส จำำ�กััด์

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 0.21%

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหว่ิางกรรมการและผู้้้บริหาร :  -

นางสาวภัทร์นรินทร์ มูลิวัลย์ 
กัริริมกั�ริบริิษััท แลูะปริะธุ�นเจำ้�หน้�ท่�
ฝ่่�ยกั�ริเงินแลูะบัญชั่่ 
(กัริริมกั�ริผูู้้ม่อิำ�น�จำลูงน�มผูู้กัพัันบริิษััท)
อิ�ยุ 45 ปี

นายนิธุิ นาคะเกศ์
กัริริมกั�ริอิิส์ริะ 
แลูะกัริริมกั�ริตั้ริวจำส์อิบ 
อิ�ยุ 60 ปี
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1. นายพัรชั่ัย กรัยวิิเชั่ียร
 ประธานิเจ้าหนิ้าท่�บัริหาร

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)12

4 คณ์ะผู้บริหาร



2 3 4

5 6 7

8 9 10

2. นางสัาวิภัทร์นรินทร์ มลิวิัลย์   
 ประธานเจ้าหน้าที� 
 ฝ่่ายการเงินและบัญชั่ี 

5. นายสัุรศักดำิ� กองจันทรา  
 รองกรรมการผู้้้จัดำการ 
 ฝ่่ายพััฒินาธุรกิจ

8. นายเอกพัจน์ บุณิยรัตพัันธ์  
 รองกรรมการผู้้้จัดำการ 
 ฝ่่ายปฏิิบัติการ

3. นายธรรมวิัฒิน์ อุชัุ่ไพับ้ลย์วิงศ์  
 ประธานเจ้าหน้าที� 
 ฝ่่ายขายและการตลาดำ

6. นายวิรพัจน์ วิงษั์สัวิัสัดำิ�  
 รองกรรมการผู้้้จัดำการ 
 ฝ่่ายขายและการตลาดำ 3

9. นางวิิ ไลพัร ธรรมวิิชั่ัย
 รองกรรมการผู้้้จัดำการ 
 ฝ่่ายบริหารทั�วิไป

4. นายสัุวิัฒิน์ อย้่เจริญ
 ประธานเจ้าหน้าที� 
 ฝ่่ายปฏิิบัติการ

7. นายศิริศักดำิ� วิิริยะมั�นพังศ์   
 รองกรรมการผู้้้จัดำการ 
 ฝ่่ายขายและการตลาดำ 1

10. นางสัาวิวิัลภา เหลืองดำิลก  
 ผู้้้ชั่่วิยกรรมการผู้้้จัดำการ 
 ฝ่่ายการเงินและบัญชั่ี 
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คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�โท ส�ข�วิศวกัริริมศ�สตั้ริ์ (Electric Engineering) 

University of Bridgeport, USA
• ปริิญญ�ตั้ริี ส�ข�วิศวกัริริมศ�สตั้ริ์ ไฟฟ้�สื�อิส�ริ 
 มห�วิทย่�ลััย่เกัษัตั้ริศ�สตั้ริ์

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• ธุันว�คม 2563 - ปัจำจำุบัน ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ 
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ 
  คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส
• 2558 - ตัุ้ลั�คม 2563 ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริใหญ่ 
  ส�ย่ธุุริกัิจำโคริงสริ้�งเคริือิข่�ย่
  กั�ริสื�อิส�ริโทริคมน�คม
  บมจำ. ส�ม�ริถูเทลัคอิม
• 2562 - ตัุ้ลั�คม 2563 กัริริมกั�ริในคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ
  บมจำ. ส�ม�ริถูเทลัคอิม
• 2556 - ตัุ้ลั�คม 2563 กัริริมกั�ริเพื�อิคว�มย่ั�งย่ืน 
  บมจำ. ส�ม�ริถูเทลัคอิม
• 2548 - 2559 กัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง 
  บมจำ. ส�ม�ริถูเทลัคอิม
• 2555 - 2558 ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริใหญ่ 
  ส�ย่ธุุริกัิจำบริิกั�ริเคริือิข่�ย่สื�อิส�ริ
  แลัะส�ย่ธุุริกัิจำบริิกั�ริ
  ริับเหม�อิอิกัแบบตั้ิด์ตั้ั�งริะบบ
  บมจำ. ส�ม�ริถูเทลัคอิม

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 0.36%

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมการและผู้้้บริหาร : -

นายพรชัย กรัยวิเช่ยร 
ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ท่�บริิห�ริ 
อิ�ยุ 55 ปี

นางสาวภัทร์นรินทร์ มูลิวัลย์ 
ปริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่�ฝ่่�ยกั�ริเงินแลูะบัญช่ั่  
อิ�ยุ 45 ปี

คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�โท บริิห�ริธุุริกัิจำ (บริิห�ริกั�ริเงินแลัะบัญชีั่ริะหว่�ง

ปริะเทศ) มห�วิทย่�ลััย่อิัสสัมชั่ัญ
• ปริิญญ�ตั้ริี อิักัษัริศ�สตั้ริ์ ภิ�ควิชั่�ภิ�ษั�เย่อิริมัน 
 จำุฬ�ลังกัริณ์มห�วิทย่�ลััย่
• หลัักัสูตั้ริ Company Secretary Program (CSP) ริุ่นที� 73/2016
• หลัักัสูตั้ริ Director Accreditation Program (DAP) รุ่ินที� 155/2018

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2562 - ปัจำจำุบัน  กัริริมกั�ริบริิษััท แลัะปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�
   ฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี 
   บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
   เน็ทเวิริ์คส
• 2563 - ปัจำจุำบัน  ที�ปริกึัษั�กัติั้ตั้มิศกััด์ิ� สม�คมบริษิัทัจำด์ทะเบยี่น

ในตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์เอิ็ม เอิ ไอิ
• 2561 - 2562  กัริริมกั�ริบริษิัทั ปริะธุ�นเจำ�้หน�้ที�ฝ่�่ย่กั�ริเงนิ

แลัะบัญชั่ี แลัะเลัข�นุกั�ริบริิษััท
   บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
   เน็ทเวิริ์คส
• 2559 - 2561  ปริะธุ�นเจำ�้หน�้ที�ฝ่�่ย่กั�ริเงนิแลัะบญัชั่ ีแลัะ

เลัข�นุกั�ริบริิษััท
   บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
   เน็ทเวิริ์คส
• 2557 - 2559  ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี 
   บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
   เน็ทเวิริ์คส
• 2556 - 2557  ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ย่ปฏิิบัตั้ิกั�ริ
   บจำ. ลัอิว์ตั้ันเอิเชั่ีย่ อิินชั่ัวริันส์ โบริกัเกัอิริ์
• 2555 - 2556  หัวหน้�สำ�นักักัลัยุ่ทธุ์ 
   บมจำ. เอิส แอินด์์ พี ซินด์ิเคท 
• 2551 - 2554 ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ส�ย่บริิห�ริกั�ริเงิน / 
  ริอิงปริะธุ�นเจำ�้หน�้ที�บริหิ�ริฝ่�่ย่กั�ริพ�ณชิั่ย่์

บริิษััท ซีเมนส์ ไอิที โซลัูชั่ั�นส์ 
  แอินด์์ เซอิริ์วิสเซส จำำ�กััด์

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 0.21%

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมการและผู้้้บริหาร : -

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)14

ปริะวัตั้ิคณ์ะผูู้้บริิห�ริ



คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�ตั้รีิ วศิวกัริริมไฟฟ้� มห�วิทย่�ลัยั่เทคโนโลัยี่พริะจำอิมเกัล้ั�

ธุนบุริี

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2561 - ปัจำจำุบัน ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ย่ข�ย่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 

เน็ทเวิริ์คส
• 2558 - 2560 ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ย่ปฏิิบัตั้ิกั�ริ
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 

เน็ทเวิริ์คส
• 2553 - 2558 ผิู้อิำ�นวย่กั�ริอิ�วุโส
  บมจำ. ลั็อิกัซเลั่ย่์ ไวริ์เลัส

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 0.21% 

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมการและผู้้้บริหาร : -

นายธุรรมูวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์์
ปริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่�ฝ่่�ยข้�ย แลูะกั�ริตั้ลู�ด์
อิ�ยุ 51 ปี

นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ
ปริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่�ฝ่่�ยปฏิิบัติั้กั�ริ
อิ�ยุ 48 ปี

คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�โท Telecommunications Asian Institute of 
 Technology
• ปริิญญ�ตั้ริี วิศวกัริริมไฟฟ้� จำุฬ�ลังกัริณ์มห�วิทย่�ลััย่

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2561 - ปัจำจำุบัน ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ย่ปฏิิบัตั้ิกั�ริ
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
  เน็ทเวิริ์คส
• 2562 – ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริบริิษััท
  บจำ. เอิ็กัซ์เปิริ์ท เอิ็นจำิเนีย่ริิ�ง แอินด์์ 
  คอิมมูนิเคชั่ั�น
• 2558 - 2560 ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่บริิห�ริโคริงกั�ริ
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
  เน็ทเวิริ์คส
• 2554 - 2558 ผิู้ชั่่วย่ผิู้อิำ�นวย่กั�ริ
  บมจำ. ลั็อิกัซเลั่ย่์ ไวริ์เลัส

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 0.06%

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมการและผู้้้บริหาร : -

15รายงานประจำำาปี 2563



คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�โท เศริษัศ�สตั้ริ์ธุุริกัิจำ มห�วิทย่�ลััย่เกัษัตั้ริศ�สตั้ริ์
• ปริิญญ�ตั้ริี วิศวกัริริมอิิเลัคทริอินิคส์ 
 สถู�บันเทคโนโลัย่ีพริะจำอิมเกัลั้�เจำ้�คุณทห�ริลั�ด์กัริะบัง

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2562 - ปัจำจุำบัน  ริอิงกัริริมกั�ริผิูจ้ำดั์กั�ริฝ่�่ย่พฒัน�ธุุริกัจิำ 
   บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ 
   คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส
• มีน�คม 2563 - ปัจำจุำบัน กัริริมกั�ริผู้ิจัำด์กั�ริ แลัะเลัข�นุกั�ริบริิษััท 

  บจำ. เอิ็กัซ์เปิริ์ท เอิ็นจำิเนีย่ริิ�ง  
  แอินด์์ คอิมมูนิเคชั่ั�น

• 2561   ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่ข�ย่ 3
   บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ 
   คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส
• 2557 - 2560  ริอิงกัริริมกั�ริผู้ิจัำด์กั�ริฝ่่�ย่ข�ย่ - 
   โคริงกั�ริพิเศษั 2
   บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ 
   คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส
• 2554 - 2557  ผิู้อิำ�นวย่กั�ริฝ่่�ย่
   บมจำ. ลั็อิกัซเลั่ย่์ ไวริ์เลัส

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 0.37%

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหว่ิางกรรมการและผู้้้บริหาร : -

นายสุรศ์ักดำิ� กองจันทรา
ริอิงกัริริมกั�ริผูู้้จำัด์กั�ริ
ฝ่่�ยพััฒน�ธุุริกัิจำ 
อิ�ยุ 52 ปี

นายวรพจน์ วงษ์สวัสดำิ�
ริอิงกัริริมกั�ริผูู้้จัำด์กั�ริฝ่่�ยข้�ย 3
อิ�ยุ 52 ปี

คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�โท บริิห�ริธุุริกัิจำ มห�วิทย่�ลััย่ศริีปทุม
• ปริิญญ�ตั้ริี วิศวกัริริมศ�สตั้ริ์ มห�วิทย่�ลััย่เอิเชั่ีย่อิ�คเนย่์

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2562 - ปัจำจำุบัน ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่ข�ย่ 3
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
  เน็ทเวิริ์คส
• 2561  ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่ข�ย่ 4
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
  เน็ทเวิริ์คส
• 2537 - 2560 ผิู้อิำ�นวย่กั�ริฝ่่�ย่
  บจำ.ยู่ไนเต็ั้ด์ เทเลัคอิม เซลัส์ แอินด์ ์เซอิร์ิวสิเซส

 

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 0.06%

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหว่ิางกรรมการและผู้้้บริหาร : -

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)16



คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�โท บริิห�ริธุุริกัิจำ มห�วิทย่�ลััย่เกัษัตั้ริศ�สตั้ริ์
• ปริิญญ�ตั้ริี วิศวกัริริมไฟฟ้� มห�วิทย่�ลััย่มหิด์ลั

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2562 - ปัจำจำุบัน ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่ข�ย่ 1
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
  เน็ทเวิริ์คส
• 2557 - 2561 ผิู้ชั่่วย่กัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริ
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
  เน็ทเวิริ์คส
• 2553 - 2557 ผิู้ชั่่วย่กัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริ
  บมจำ. ลั็อิกัซเลั่ย่์ ไวริ์เลัส

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 0.51%

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหว่ิางกรรมการและผู้้้บริหาร : -

นายศ์ิริศ์ักดำิ�  วิริยะมูั�นพงศ์์
ริอิงกัริริมกั�ริผูู้้จำัด์กั�ริฝ่่�ยข้�ย 1
อิ�ยุ 42 ปี

นายเอกพจน์ บุณ์ยรัตพันธุ์
ริอิงกัริริมกั�ริผูู้้จัำด์กั�ริฝ่่�ยปฏิิบัติั้กั�ริ
อิ�ยุ 48 ปี

คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�ตั้ริี วิศวกัริริมอิิเลัคทริอินิคส์ สถู�บันเทคโนโลัย่ี
 พริะจำอิมเกัลั้�เจำ้�คุณทห�ริลั�ด์กัริะบัง

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2562 - ปัจำจำุบัน ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่ปฏิิบัตั้ิกั�ริ
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
  เน็ทเวิริ์คส
• 2561  ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่บริิห�ริโคริงกั�ริ
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
  เน็ทเวิริ์คส
• 2558 - 2560 ริอิงกัริริมกั�ริผู้ิจัำด์กั�ริฝ่่�ย่บริิกั�ริแลัะซ่อิมบำ�รุิง 

 บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
  เน็ทเวิริ์คส
• 2556 - 2558 ผิู้จำัด์กั�ริอิ�วุโส
  บมจำ. ลั็อิกัซเลั่ย่์ ไวริ์เลัส
• 2539 - 2556  ผิู้จำัด์กั�ริโคริงกั�ริ
  บจำ. ซีเมนส์

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 0.13%

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหว่ิางกรรมการและผู้้้บริหาร : -

17รายงานประจำำาปี 2563



คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�ตั้ริี บริิห�ริธุุริกัิจำ มห�วิทย่�ลััย่กัริุงเทพ

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2561 - ปัจำจำุบัน ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่บริิห�ริทั�วไป
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
  เน็ทเวิริ์คส
• 2541 - 2560 ผิู้อิำ�นวย่กั�ริอิ�วุโส
  บมจำ. ลั็อิกัซเลั่ย่์ ไวริ์เลัส

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 0.06%

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหว่ิางกรรมการและผู้้้บริหาร : -

นางวิ ไลพร ธุรรมูวิชัย
ริอิงกัริริมกั�ริ
ผูู้้จำัด์กั�ริฝ่่�ยบริิห�ริทั�วไป
อิ�ยุ 53 ปี

นางสาววัลภา เหลืองดำิลก
ผูู้้ช่ั่วยกัริริมกั�ริผูู้้จัำด์กั�ริฝ่่�ยกั�ริเงิน
แลูะบัญช่ั่ 
อิ�ยุ 49 ปี

คุณิวิุฒิิทางการศึกษัา/ ประวิัติการอบรม
• ปริิญญ�โท บริิห�ริธุุริกัิจำท�งบัญชั่ี มห�วิทย่�ลััย่ธุริริมศ�สตั้ริ์
• ปริิญญ�ตั้ริี บัญชั่ี มห�วิทย่�ลััย่ธุริริมศ�สตั้ริ์

ประสับการณิ์ทำางานในระยะเวิลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2560 - ปัจำจุำบัน ผิูช่้ั่วย่กัริริมกั�ริผิูจั้ำด์กั�ริฝ่�่ย่กั�ริเงนิแลัะบญัชั่ี 
  บมจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
  เน็ทเวิริ์คส
• 2550 - ปัจำจำุบัน กัริริมกั�ริบริิษััท
  บจำ. สิงห์ไทย่ ด์อิท คอิม
• 2558 - 2559 ผิู้จำัด์กั�ริอิ�วุโสฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี 
  บจำ. อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น 
  เน็ทเวิริ์คส
• 2557 - 2558 ผิู้จำัด์กั�ริแผินกับัญชั่ีแลัะภิ�ษัี
  บจำ. ปตั้ท.บริิห�ริธุุริกัิจำค้�ปลัีกั
• 2543 -2556 ผิู้จำัด์กั�ริแผินกับัญชั่ี
  บจำ. ย่ี�หนินอิ�ห�ริแชั่่แข็ง
 

สััดำสั่วินการถืือหุ้นในบริษััท (30/12/2563) : 0.06%

ควิามสััมพัันธ์ทางครอบครัวิระหว่ิางกรรมการและผู้้้บริหาร : -

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)18



5 นโยบายและภาพรวมูการประกอบธุุรกิจ

 บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส 
จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) (“บริิษััท”) กั่อิตั้ั�งเมื�อิวันที� 13 กัันย่�ย่น 2550 
โด์ย่ในปี 2557 บริิษััทได้์มีกั�ริปรัิบโคริงสร้ิ�งอิงค์กัริเพื�อิให้ 
บริษิัทั มศีกััย่ภิ�พในกั�ริใหบ้ริกิั�ริม�กัขึ�น ริวมทั�งมกีั�ริเพิ�มทนุ
อิกีั 65 ลั�้นบ�ท ริวมเป็น 115 ลั�้นบ�ท แลัะได้์แตั้ง่ตัั้�งปริะธุ�น
เจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ คือิ  น�ย่มนชั่ัย่  มณีไพโริจำน์  ซึ�งเป็นผิู้มี
ปริะสบกั�ริณ์ในธุุริกัิจำกั�ริสื�อิส�ริโทริคมน�คมกัว่� 25 ปี  
เข้�ม�บริิห�ริกิัจำกั�ริพร้ิอิมกัับทีมผู้ิบริิห�ริแลัะพนักัง�นซึ�งล้ัวนเป็น 
ผู้ิมีปริะสบกั�ริณ์ในกั�ริทำ�ง�นด้์�นริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คม 
ใหกั้ับบริษิัทัโทริคมน�คมชั่ั�นนำ�ริะด์บัปริะเทศกัว�่ 40 คน  ด์ว้ย่
ปริะสบกั�ริณ์ คว�มริูแ้ลัะคว�มเชั่ี�ย่วชั่�ญขอิงทมีผิูบ้ริหิ�ริแลัะ
พนักัง�นใหม่ขอิงบริิษััท ส่งผิลัทำ�ให้บริิษััทส�ม�ริถูให้บริิกั�ริ
ริบัเหม�ว�งริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คมแบบเบด็์เสริจ็ำ (Turnkey 
Business) โด์ย่คริอิบคลุัมตั้ั�งแต่ั้ให้คำ�ปรึิกัษั� อิอิกัแบบ จำดั์ห� 
ตั้ิด์ตั้ั�ง ทด์สอิบ เชั่ื�อิมตั้่อิริะบบ แลัะให้บริิกั�ริหลัังกั�ริข�ย่  
โด์ย่บริษิัทัจำะเลัอืิกัใชั่ผ้ิลัติั้ภัิณฑิจ์ำ�กัพันธุมิตั้ริท�งกั�ริค้�ซึ�งเปน็ 
ผิู้ผิลัิตั้ชั่ั�นนำ�ขอิงโลักัไม่ว่�จำะเป็น Nokia, Huawei, Coriant, 
Oscilloquartz, H3C แลัะ Thales (Gemalto ถููกัซื�อิกิัจำกั�ริโด์ย่ 
Thales ในปี 2562) เป็นตั้้น นอิกัจำ�กันี� เพื�อิที�จำะส�ม�ริถูให้
บริกิั�ริลูักัค�้แบบคริบวงจำริ บริษิัทัยั่งใหบ้ริกิั�ริจำำ�หน่�ย่อุิปกัริณ์
ซึ�งส่วนใหญ่เป็นอิุปกัริณ์ที�ลัูกัค้�ซื�อิเกั็บสำ�ริอิงไว้ใชั่้ทด์แทน 
(Supply) แลัะให้บริิกั�ริบำ�รุิงริักัษั�โคริงข่�ย่ริะบบสื�อิส�ริ
โทริคมน�คม (Maintenance)  แลัะในปี 2559 บริิษััทได์้เริิ�ม
ธุุริกัิจำอิอิกัแบบแลัะว�งริะบบง�นกั่อิสริ้�งแลัะว�งริะบบไฟฟ�้ 
(Construction and Electrical Systems) โด์ย่ได้์ให้บริิกั�ริ
กั่อิสริ้�งด์�ตั้้�เซ็นเตั้อิริ์แกั่ผิู้ให้บริิกั�ริโทริคมน�คมขน�ด์ใหญ่
ริ�ย่หนึ�ง
 เมื�อิวันที� 18 เมษั�ย่น 2560 ที�ปริะชัุ่มส�มัญผิู้ถูือิหุ้น
ปริะจำำ�ปี 2560 ได้์มีมตั้ิอินุมัตั้ิให้บริิษััทแปริสภิ�พเป็นบริิษััท
มห�ชั่นจำำ�กััด์ โด์ย่เปลัี�ย่นชั่ื�อิเป็น บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ 
คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิร์ิคส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) ริวมทั�งเพิ�มทุน 
จำด์ทะเบยี่นจำำ�นวน 110 ลั�้นบ�ท จำ�กัทนุจำด์ทะเบยี่นเด์มิ 115 
ลั้�นบ�ท เป็น 225 ลั้�นบ�ท ซึ�งส่งผิลัให้ ณ วันที� 27 เมษั�ย่น 
2560 บริิษััทมีทุนที�เริีย่กัชั่ำ�ริะแลั้วจำำ�นวน 165 ลั้�นบ�ท 
นอิกัจำ�กันี� ในวนัที� 15 กันัย่�ย่น 2560 บริษิัทัได์เ้ข�้จำด์ทะเบยี่น
กัับตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ เอิ็ม เอิ ไอิ เสนอิข�ย่หุ้นส�มัญเพิ�มทุน 

ตั้่อิปริะชั่�ชั่นทั�วไปคริั�งแริกั (IPO) จำำ�นวน 120,000,000 หุ้นที�
ริ�ค�หุ้นลัะ 1.84 บ�ท ทำ�ให้บริิษััทมีทุนเริีย่กัชั่ำ�ริะแลั้วทั�งสิ�น
เป็นจำำ�นวน 225 ลั้�นบ�ท
 ในป ี2563 ที�ปริะชุั่มคณะกัริริมกั�ริบริษิัทั คริั�งที� 5/2563 
ได์้มีมตั้ิแตั้่งตั้ั�ง น�ย่มนชั่ัย่ มณีไพโริจำน์ เป็นปริะธุ�นกัริริมกั�ริ
บริิห�ริ แลัะแตั้่งตั้ั�ง น�ย่พริชั่ัย่ กัรัิย่วิเชั่ีย่ริ ซึ�งเป็นผิู้ที�มี 
คว�มริู้ คว�มเชั่ี�ย่วชั่�ญแลัะปริะสบกั�ริณ์ในกิัจำกั�ริสื�อิส�ริ
โทริคมน�คมม�กักัว่� 20 ปี ริวมถูึงเป็นผิู้มีวิสัย่ทัศน์แลัะภิ�วะ
ผู้ินำ�ที�มีคุณสมบัติั้คริบถู้วนตั้�มหลัักัเกัณฑ์ิที�บริิษััทกัำ�หนด์ไว้ 
ให้ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งปริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ มีผิลัตัั้�งแต่ั้ 
วันที� 1 ธุันว�คม 2563 เป็นตั้้นไป
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วิิสััยทัศน์ พัันธกิจ เป้าหมาย
วิิสััยทัศน์ (Vision)

 เป็นผิู้นำ�ด์้�นวิศวกัริริมแลัะเทคโนโลัยี่ด์ิจิำทัลัด์้วย่
นวัตั้กัริริม เพื�อิคว�มพึงพอิใจำขอิงลูักัค้�โด์ย่ยึ่ด์หลัักัธุริริม�ภิิบ�ลั

พัันธกิจ (Mission)

• พัฒน�บุคลั�กัริให้มีอิงค์คว�มรู้ิแลัะศักัย่ภิ�พให้ทันตั้่อิ 
กั�ริเปลัี�ย่นแปลังขอิงเทคโนโลัย่ีอิย่่�งตั้่อิเนื�อิง

• ตั้อิบสนอิงคว�มต้ั้อิงกั�ริแลัะคว�มพึงพอิใจำ เพื�อิปริะโย่ชั่น์
สูงสุด์ให้แกั่ลัูกัค้�

• ปลัูกัฝ่ังจำริิย่ธุริริมภิ�ย่ในอิงค์กัริแลัะคำ�นึงถูึงสิ�งแวด์ลั้อิม
พริ้อิมชั่่วย่เหลัือิชัุ่มชั่นแลัะสังคม

• ด์ำ�เนินธุุริกัิจำให้เตั้ิบโตั้ได์้อิย่่�งมั�นคงแลัะแข็งแริง เพื�อิสริ้�ง
ผิลัตั้อิบแทนที� ยั่�งย่ืนให้แกั่ผิู้ ถืูอิหุ้นแลัะผิู้มีส่วนได้์เสีย่ 
ทุกัฝ่่�ย่ตั้�มหลัักักั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริที�ด์ี

เป้าหมายการดำำาเนินธุรกิจ

• เพื�อิคว�มยั่�งย่นืท�งธุุริกิัจำแลัะกั�ริเจำริญิเติั้บโตั้อิย่�่งต่ั้อิเนื�อิง
ขอิงบริิษััท โด์ย่จำะเพิ�มสัด์ส่วนริ�ย่ได์้ปริะจำำ� (Recurring 
Income) จำ�กัธุุริกัิจำให้บริิกั�ริบำ�ริุงริักัษั�โคริงข่�ย่ริะบบ
สื�อิส�ริให้ม�กักัว่�ร้ิอิย่ลัะ 50 ขอิงริ�ย่ได้์ริวม แลัะขย่�ย่ฐ�น
ลัูกัค้�ทั�งในหน่วย่ง�นริ�ชั่กั�ริแลัะอิงค์กัริเอิกัชั่น

• สร้ิ�งคว�มพึงพอิใจำสูงสุด์ให้แก่ัลูักัค้� ด้์วย่กั�ริเสนอิผิลิัตั้ภัิณฑ์ิ 
ที�เป็นที�ย่อิมริับน่�เชั่ื�อิถูือิริะด์ับแนวหน้�ขอิงโลักั แลัะ 
กั�ริบริกิั�ริอิย่่�งมอืิอิ�ชั่พีที�ริวด์เริว็ ตั้อิบสนอิงคว�มตั้อ้ิงกั�ริ
ขอิงลัูกัค้�

• เพื�อิเป็นหลัักัปริะกัันท�งเศริษัฐกัิจำขอิงพนักัง�นแลัะสม�ชั่ิกั
ในคริอิบคริัวขอิงบริิษััท ด์้วย่กั�ริพัฒน�ขีด์คว�มส�ม�ริถู 
คว�มเชั่ี�ย่วชั่�ญ ทกััษัะ คว�มริูแ้ลัะนวตัั้กัริริมอิย่่�งสมำ��เสมอิ

• เพื�อิส่งเสริิมกั�ริบริิกั�ริแกั่สังคมแลัะปริะเทศชั่�ตั้ิด้์วย่
กัิจำกัริริมตั้่�ง ๆ ที�เป็นกั�ริชั่่วย่พัฒน� เชั่่น กั�ริส่งเสริิมแลัะ
สนับสนุนทุนกั�ริศึกัษั� อิุปกัริณ์ตั้่�ง ๆ ที�ข�ด์แคลัน  
แกั่โริงเริีย่นหริือิโริงพย่�บ�ลั ในถูิ�นทุริกัันด์�ริที�ด์้อิย่โอิกั�ส

ค่านิยมหลัก (Core Values)

• มีทัศนคตั้ิที�ด์ี (Attitude)
• ทำ�ง�นอิย่่�งมีคว�มสุข (Happiness)
• เตั้ิบโตั้ด์้วย่กัันอิย่่�งย่ั�งย่ืน (Sustainability)

 การเปลี�ยนแปลงและพััฒินาการที�สัำาคัญ
 พัฒน�กั�ริที�สำ�คัญขอิงบริิษััทในช่ั่วงริะย่ะเวลั�ที�ผ่ิ�นม� 
มีริ�ย่ลัะเอิีย่ด์ด์ังตั้่อิไปนี�

    ปี 2550 
•  จำด์ทะเบีย่นจำัด์ตัั้�งในชั่ื�อิ “บริิษััท เจำอิ�ร์ิดั์บเบิ�ลัยู่ เน็ทเวิริ์ค 

โซลัูชั่ั�นส์ จำำ�กััด์” ด์้วย่ทุนจำด์ทะเบีย่นเริิ�มแริกั 20 ลั้�นบ�ท 
• ริับง�นว�งริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คมจำ�กับริิษััท เจำ.อิ�ร์ิ.

ด์ับเบิ�ลัยู่. ยู่ทิลิัตีั้� จำำ�กััด์ ที�เป็นตั้ัวแทนจำำ�หน่�ย่แลัะได้์ริับ 
กั�ริโอินง�นให้บริิกั�ริแก่ัลูักัค้�ภิ�คริัฐ จำ�กับริิษััท โนเกัีย่  
ซีเมนส์ เน็ตั้เวิริ์คส (ปริะเทศไทย่) จำำ�กััด์ 

    ปี 2552
• ลัด์ทุนจำด์ทะเบีย่นจำำ�นวน 10 ลั้�นบ�ท จำ�กัทุนจำด์ทะเบีย่น

เดิ์ม 20 ล้ั�นบ�ท เป็น 10 ล้ั�นบ�ท โด์ย่กั�ริลัด์จำำ�นวน 
หุ้นส�มัญจำำ�นวน 1,000,000 หุ้น มูลัค่�ที�ตั้ริ�ไว้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

• เปลีั�ย่นชั่ื�อิจำ�กั “บริิษััท เจำอิ�ร์ิดั์บเบิ�ลัยู่ เน็ทเวิริ์ค โซลูัชั่ั�นส์ 
จำำ�กััด์” เป็น “บริิษััท อิินฟอิร์ิเมชัั่�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชัั่�น  
เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์”

• เพิ�มทุนจำด์ทะเบีย่นจำำ�นวน 10 ลั�้นบ�ท จำ�กัทุนจำด์ทะเบีย่น
เด์ิม 10 ลั้�นบ�ท เป็น 20 ลั้�นบ�ท โด์ย่กั�ริอิอิกัหุ้นส�มัญ
ใหม่จำำ�นวน 1,000,000 หุ้น มูลัค่�ที�ตั้ริ�ไว้หุ้นลัะ 10 บ�ท 
เพื�อิใชั่้เป็นเงินทุนหมุนเวีย่นในกัิจำกั�ริ

    ปี 2555
• เพิ�มทุนจำด์ทะเบีย่นจำำ�นวน 30 ลั�้นบ�ท จำ�กัทุนจำด์ทะเบีย่น

เด์ิม 20 ลั้�นบ�ท เป็น 50 ลั้�นบ�ท โด์ย่กั�ริอิอิกัหุ้นส�มัญ
ใหม่จำำ�นวน 3,000,000 หุ้น มูลัค่�ที�ตั้ริ�ไว้หุ้นลัะ 10 บ�ท 
เพื�อิใชั่้เป็นเงินทุนหมุนเวีย่นในกัิจำกั�ริ

   ปี 2557
• เพิ�มทุนจำด์ทะเบีย่นจำำ�นวน 65 ลั�้นบ�ท จำ�กัทุนจำด์ทะเบีย่น

เด์มิ 50 ลั�้นบ�ท เปน็ 115 ลั�้นบ�ท โด์ย่กั�ริอิอิกัหุน้ส�มัญ
ใหม่จำำ�นวน 6,500,000 หุ้น มูลัค่�ที�ตั้ริ�ไว้หุ้นลัะ 10 บ�ท 
เพื�อิใชั่้เป็นเงินทุนหมุนเวีย่นในกัิจำกั�ริ

• ได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�งให้เป็น Reseller ในกั�ริจำัด์จำำ�หน่�ย่สินค้�
แลัะบริิกั�ริสื�อิส�ริโทริคมน�คมภิ�ย่ใตั้้ตั้ริ�สินค้� Alcatel 
Lucent จำ�กั Alcatel Lucent (Thailand) Co., Ltd.  
(Alcatel Lucent ถููกัซื�อิกัิจำกั�ริโด์ย่ Nokia ในปี 2559)

• ได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�งให้เป็น Reseller ในกั�ริจำัด์จำำ�หน่�ย่สินค้�
แลัะบริิกั�ริสื�อิส�ริโทริคมน�คมภิ�ย่ใต้ั้ตั้ริ�สินค้� Coriant 
จำ�กั Coriant GmbH ปริะเทศเย่อิริมัน

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)20



• เริิ�มให้บริิกั�ริเป็นผิู้รัิบเหม�หลัักั (Main Contractor) ใน 
กั�ริอิอิกัแบบแลัะว�งริะบบโทริคมน�คมแบบเบ็ด์เสริ็จำ 
ใหกั้ับ บริษิัทั กัสท โทริคมน�คม จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) แลัะ บริษิัทั  
ทีโอิที จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) 

• เริิ�มธุุริกิัจำจำำ�หน่�ย่อุิปกัริณ์แลัะให้บริิกั�ริบำ�รุิงรัิกัษั�โคริงข่�ย่
ริะบบสื�อิส�ริ  

    ปี 2558
• ได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�งให้เป็น Channel Partner ในกั�ริจัำด์ 

จำำ�หน่�ย่สินค้�แลัะบริิกั�ริสื�อิส�ริโทริคมน�คมภิ�ย่ใต้ั้ตั้ริ� 
สินค้� Huawei จำ�กั Huawei International Pte. Ltd. 
ปริะเทศสิงคโปริ์

    ปี 2559
• ได์้ริับกั�ริแต่ั้งตัั้�งให้เป็น Partner ในกั�ริจำัด์จำำ�หน่�ย่สินค้�

แลัะบริิกั�ริปริะเภิท Mobile Network ภิ�ย่ใต้ั้ตั้ริ�สินค้� 
Nokia จำ�กั Nokia Solution and Networks (Thailand) 
Co., Ltd

• ได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�งให้เป็น Value Added Reseller ในกั�ริจำัด์
จำำ�หน่�ย่สินค้�แลัะบริิกั�ริสื�อิส�ริโทริคมน�คมภิ�ย่ใตั้้ตั้ริ� 
สินค้� Oscilloquartz จำ�กั Oscilloquartz SA ปริะเทศ 
สวิตั้เซอิริ์แลันด์์

• ได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�งให้เป็น Value Added Reseller ในกั�ริจำัด์
จำำ�หน่�ย่ Hardware แลัะ Software ภิ�ย่ใตั้้ตั้ริ�สินค้� 
Gemalto จำ�กั Gemalto (Thailand) Ltd. (Gemalto ถููกัซื�อิ
กัิจำกั�ริโด์ย่ Thales ในปี 2562)

• เริิ�มให้บริิกั�ริในธุุริกัิจำง�นกั่อิสริ้�งแลัะว�งริะบบไฟฟ้� โด์ย่
ให้บริิกั�ริริับเหม�กั่อิสริ้�งริะบบไฟฟ้� Data Center ให้แกั่
บริิษััทในกัลัุ่มผิู้ให้บริิกั�ริโทริคมน�คมชั่ั�นนำ�ขอิงปริะเทศ 

   ปี 2560
• ที�ปริะชั่มุส�มัญผิูถืู้อิหุน้ปริะจำำ�ป ี2560 เมื�อิวันที� 18 เมษั�ย่น 

2560 ได์้มีมตั้ิอินุมัตั้ิให้บริิษััท ด์ำ�เนินกั�ริด์ังนี�
• แปริสภิ�พเป็นบริิษััทมห�ชั่นจำำ�กััด์
• เปลีั�ย่นแปลังมูลัค่�ที�ตั้ริ�ไว้จำ�กัหุ้นลัะ 10 บ�ท เป็น 0.50 บ�ท
• เพิ�มทุนจำด์ทะเบีย่นจำำ�นวน 110 ลั้�นบ�ท จำ�กัทุน 

จำด์ทะเบีย่นเด์ิม 115 ลั้�นบ�ท เป็น 225 ลั้�นบ�ท โด์ย่กั�ริ
อิอิกัหุ้นส�มัญใหม่จำำ�นวน 220,000,000 หุ้น มูลัค่�ที� 
ตั้ริ�ไว้หุ้นลัะ 0.50 บ�ท โด์ย่มีริ�ย่ลัะเอิีย่ด์กั�ริจำัด์สริริด์ังนี�

1. หุ้นส�มัญเพิ�มทุนจำำ�นวน 100,000,000 หุ้น เสนอิข�ย่
ให้แก่ัผิู้ถืูอิหุ้นเดิ์ม ซึ�งจำัด์สริริเริีย่บริ้อิย่แล้ัว ส่งผิลัให้ทุน
ชั่ำ�ริะแลั้วขอิงบริิษััท เท่�กัับ 165 ลั้�นบ�ท

2. หุ้นส�มัญเพิ�มทุนจำำ�นวน 108,000,000 หุ้น เสนอิข�ย่
ให้แกั่ปริะชั่�ชั่น

3. หุ้นส�มัญเพิ�มทุนจำำ�นวน 12,000,000 หุ้น เสนอิข�ย่ให้
แกั่กัริริมกั�ริ ผิู้บริิห�ริ แลัะพนักัง�นขอิงบริิษััท ในริ�ค�
เด์ีย่วกัันกัับริ�ค�เสนอิข�ย่หุ้นส�มัญให้แกั่ปริะชั่�ชั่น

• บริิษััท เข้�จำด์ทะเบีย่นกัับตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ เอิ็ม เอิ ไอิ  
เมื�อิวันที� 15 กัันย่�ย่น 2560 

• เสนอิข�ย่หุน้ส�มญัเพิ�มทุนตั้อ่ิปริะชั่�ชั่นทั�วไปคริั�งแริกั (IPO) 
จำำ�นวน 120,000,000 หุ้น ที�ริ�ค�หุ้น ลัะ 1.84 บ�ท

• ได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�งให้เป็น Value Added Reseller ในกั�ริ 
จำัด์จำำ�หน่�ย่ผิลัิตั้ภิัณฑิ์ Software แลัะบริิกั�ริภิ�ย่ใตั้้ตั้ริ� 
สินค้� ZTE จำ�กั ZTE (Thailand) Ltd. 

• ได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�งให้เป็น Value Added Reseller ในกั�ริจำัด์
จำำ�หน่�ย่ผิลัิตั้ภิัณฑิ์ Software แลัะบริิกั�ริภิ�ย่ใตั้้ตั้ริ�สินค้� 
HP จำ�กั HP Inc (Thailand) Ltd.

    ปี 2561
• ได์ร้ิบักั�ริแตั้ง่ตัั้�งเปน็ Reseller ในกั�ริจำดั์จำำ�หน่�ย่ผิลัติั้ภิณัฑ์ิ 

Software ภิ�ย่ใต้ั้ตั้ริ�สินค้� IBM จำ�กั IBM Singapore Pte Ltd.
• ได์ร้ิบักั�ริแตั้ง่ตัั้�งเปน็ Reseller ในกั�ริจำดั์จำำ�หน่�ย่ผิลัติั้ภิณัฑ์ิ 

Software ภิ�ย่ใต้ั้ตั้ริ�สินค้� Oracle จำ�กั Oracle Corporation
• ได์ร้ิบักั�ริแตั้ง่ตัั้�งเปน็ Reseller ในกั�ริจำดั์จำำ�หน่�ย่ผิลัติั้ภิณัฑ์ิ 

Software ภิ�ย่ใตั้้ตั้ริ�สินค้� HPE จำ�กั Hewlett Packard 
Enterprise

• ได์้ริับง�นโคริงกั�ริจัำด์ให้มีบริิกั�ริอิินเทอิริ์เน็ตั้คว�มเริ็วสูง 
ในพื�นที�ห่�งไกัลั (Zone C) กัลัุ่มที� 5 ภิ�คตั้ะวันอิอิกัเฉีีย่ง
เหนือิ 3 จำ�กั กัสท. ซึ�งเป็นผิู้เข้�ริ่วมปริะมูลัง�นกัับ กัสทชั่.  
โด์ย่มีมูลัค่�ริวมขอิงโคริงกั�ริ 2,426 ล้ั�นบ�ท ภิ�ย่ใต้ั้ “IR  
Consortium” โด์ย่เป็นสัด์ส่วนง�นขอิง ICN มูลัค่� 1,237 
ลั้�นบ�ท

   ปี 2562
• เข้�ลังทุนในหุ้นส�มัญขอิงบริิษััท เอ็ิกัซ์เปิริ์ท เอ็ินจำิเนีย่ริิ�ง 

แอินด์์ คอิมมูนิเคชั่ั�น จำำ�กัดั์ (EEC) จำำ�นวน 102,000 หุน้ หรืิอิ
คิด์เป็นริ้อิย่ลัะ 51 ขอิงหุ้นทั�งหมด์ ในเด์ือินมกัริ�คม 2562

• ได้์ริับใบอินุญ�ตั้กั�ริให้บริิกั�ริอิินเทอิริ์เน็ตั้แบบที�หนึ�ง  
จำ�กั กัสทชั่. เป็นริะย่ะเวลั� 5 ปี ในเด์ือินกัันย่�ย่น 2562
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    ปี 2563
 โคริงกั�ริเด์่นขอิงบริิษััทในปี 2563 มีด์ังนี� 
• โคริงกั�ริตั้ดิ์ตั้ั�งวงจำริกัริอิงสญัญ�ณย่่�นคว�มถีู� 850 MHz 

กัับ กัสท. มูลัค่�ริวมขอิงโคริงกั�ริ 1,844 ลั้�น บ�ท  
ริวมภิ�ษัีมูลัค่�เพิ�ม ภิ�ย่ใตั้้ “TKI Consortium” โด์ย่เป็น
สดั์ส่วนขอิง ICN ริอ้ิย่ลัะ 49 ขอิงมูลัค่�โคริงกั�ริ ซึ�งมีมลูัค่� 
904 ลั้�นบ�ท ริวมภิ�ษัีมูลัค่�เพิ�ม

• ง�นโคริงกั�ริจำ้�งเหม� อิอิกัแบบ จำัด์ห�พริ้อิมตั้ิด์ตั้ั�ง
อิุปกัริณ์ ง�นส่วนตั้่อิขย่�ย่โคริงข่�ย่ IP Access Network 
(MPLS Router) พื�นที�ภิ�คตั้ะวนัอิอิกัเฉียี่ง กัับ กัฟภิ. มลูัค�่
ริวมขอิงโคริงกั�ริ 172 ลั้�นบ�ท ริวมภิ�ษัีมูลัค่�เพิ�ม 

• โคริงกั�ริจำัด์ซื�อิริะบบ ICT แลัะ Health Tech  กัับ กัสท. 
เพื�อิส่งเสริมิกั�ริรัิกัษั�พย่�บ�ลั กั�ริดู์แลั ควบคุม แลัะเพิ�ม
ศักัย่ภิ�พกั�ริริับมือิกั�ริริะบ�ด์ขอิงไวริัสโคโริน� 2019 
(COVID-19) เพื�อิส่งมอิบให้โริงพย่�บ�ลัริ�ม�ธุิบด์ี  
โริงพย่�บ�ลัศิริิริ�ชั่ โริงพย่�บ�ลัริ�ชั่วิถูี แลัะโริงพย่�บ�ลั
จำุฬ�ลังกัริณ์ สภิ�กั�ชั่�ด์ไทย่ จำำ�นวน 1 ริะบบ มูลัค่�ริวม
ขอิงโคริงกั�ริ 182 ลั้�นบ�ท ริวมภิ�ษัีมูลัค่�เพิ�ม ภิ�ย่ใตั้้ 
“IR Consortium” โด์ย่เป็นสัด์ส่วนขอิง ICN ริ้อิย่ลัะ 51 
ขอิงมูลัค่�โคริงกั�ริ ซึ�งมีมูลัค่� 93 ลั้�นบ�ท ริวมภิ�ษีั
มูลัค่�เพิ�ม

 ที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที� 5/2563  มีมตั้ิแตั้่งตั้ั�ง 
น�ย่มนชัั่ย่ มณีไพโจำน์ เป็นปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริ แลัะ
แตั้่งตั้ั�งน�ย่พริชัั่ย่ กัริัย่วิเชั่ีย่ริ ให้ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งปริะธุ�น 
เจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ มีผิลัตัั้�งแต่ั้วันที�  1 ธุันว�คม 2563  
เป็นตั้้นไป

บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ 
คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั 

จำากัดำ (มหาชั่น)

51%

บริษััท เอ็กซ์์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ�ง แอนดำ์ คอมม้นิเคชั่ั�น จำากัดำ

โครงสัร้างกลุ่มบริษััท

 บริิษััทได์้เข้�ลังทุนในหุ้นส�มัญขอิงบริิษััท เอิ็กัซ์เปิริ์ท เอิ็นจำิเนีย่ริิ�ง แอินด์์ คอิมมูนิเคชั่ั�น จำำ�กััด์ (EEC) จำำ�นวน  
102,000 หุ้น หริือิคิด์เป็นริ้อิย่ลัะ 51 ขอิงหุ้นทั�งหมด์ มูลัค่�ทั�งสิ�น 35.70 ลั้�นบ�ท โด์ย่มีวัตั้ถูุปริะสงค์เพื�อิเพิ�มศักัย่ภิ�พท�งธุุริกัิจำ 
แลัะขย่�ย่โอิกั�สในกั�ริเสริิมสริ้�งธุุริกัิจำให้กัับบริิษััท มีผิลัตั้ั�งแตั้่วันที� 2 มกัริ�คม 2562 ทั�งนี� EEC ปริะกัอิบธุุริกัิจำว�งริะบบสื�อิส�ริ
โทริคมน�คมแลัะเทคโนโลัย่ี อิ�ทิ กั�ริบริิกั�ริจำัด์กั�ริทริัพย่�กัรินำ�� ริะบบตั้ริวจำวัด์ข้อิมูลัแลัะควบคุมริะย่ะไกัลั เป็นตั้้น

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)22



6 ลักษณ์ะการประกอบธุุรกิจ 

 บริษิัทัถืูอิเป็นผิูใ้ห้บริกิั�ริอิอิกัแบบแลัะว�งริะบบ (System Integrator) ที�คริบวงจำริ โด์ย่บริษิัทัส�ม�ริถูให้บริกิั�ริอิอิกัแบบ
แลัะว�งริะบบโคริงข่�ย่สื�อิส�ริโทริคมน�คม (Telecommunication System)  ซึ�งเป็นริะบบที�บริิษััทมีคว�มเชั่ี�ย่วชั่�ญ  ริวมทั�งให้
บริกิั�ริอิอิกัแบบแลัะว�งริะบบง�นกัอ่ิสริ�้งแลัะว�งริะบบไฟฟ�้อิื�น ๆ   (Construction and Electrical Systems)  นอิกัจำ�กันี� บริษิัทั
ย่ังให้บริิกั�ริจำำ�หน่�ย่อุิปกัริณ์เพื�อิใช้ั่ทด์แทน (Supply) แลัะให้บริิกั�ริบำ�ริุงริักัษั�โคริงข่�ย่ริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คม 
(Maintenance)

1. โครงสัร้างรายไดำ้
 จำ�กัลัักัษัณะกั�ริปริะกัอิบธุุริกัิจำขอิงบริิษััท  ส�ม�ริถูจำำ�แนกัริ�ย่ได์้ขอิงบริิษััท ได์้เป็น 2 กัลัุ่มหลัักั ได์้แกั่ (1) ริ�ย่ได์้จำ�กั
ธุุริกัิจำริับเหม�ว�งริะบบ (Turnkey Project) ทั�งด์้�นสื�อิส�ริโทริคมน�คม แลัะง�นกั่อิสริ้�งแลัะว�งริะบบไฟฟ้�  แลัะ (2) ริ�ย่ได์้ 
จำ�กัธุุริกัิจำกั�ริจำำ�หน่�ย่อิุปกัริณ์แลัะบำ�ริุงรัิกัษั� (Supply and Maintenance) ซึ�งปริะกัอิบด์้วย่ริ�ย่ได์้จำ�กักั�ริจำำ�หน่�ย่อุิปกัริณ์
โคริงข่�ย่ริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คม แลัะกั�ริให้บริิกั�ริบำ�ริุงรัิกัษั�โคริงข่�ย่ริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คม  โด์ย่โคริงสร้ิ�งริ�ย่ได้์ 
ขอิงบริิษััท ในปี 2561-2563 เป็นด์ังนี�

กล่่มผลิตภัณีฑ์์
ปี 2561 ปี 2562* ปี 2563*

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้้จากการขายและบริการ     

รายได้้จากธ่รกิจรับเหมาวางระบบ     

- ริ�ย่ได์้จำ�กักั�ริว�งริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คม 615.96 60.65 932.58 77.63 997.52 67.82

- ริ�ย่ได์้จำ�กัง�นกั่อิสริ้�งแลัะว�งริะบบไฟฟ้� 0.05 0.01 15.25 1.27 0.00 0.00

รายได้้จากธ่รกิจการจำาหน่ายอ่ปกรณี์และบำาร่งรักษัา     

- ริ�ย่ได์้จำ�กักั�ริจำำ�หน่�ย่อิุปกัริณ์โคริงข่�ย่   210.87 20.76 115.78 9.64 180.68 12.29

 ริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คม

- ริ�ย่ได์้จำ�กักั�ริบำ�ริุงริักัษั�โคริงข่�ย่ริะบบ 188.67 18.58 135.11 11.25 291.66 19.83

 สื�อิส�ริโทริคมน�คม

รวมรายได้้จากการขายและบริการ 1,015.55 99.76 1,198.72 99.79 1,469.86 99.94

ริ�ย่ได์้อิื�น** 2.40 0.24 2.55 0.21 0.94 0.06

รวมรายได้้ทั�งหมด้ 1,017.95 100.00 1,201.27 100.00 1,470.80 100.00

หมายเหต่ 
* แสด์งเป็นงบกั�ริเงินริวม เนื�อิงจำ�กัมีกั�ริซื�อิหุ้นขอิง บริิษััท เอิ็กัซ์เปิริ์ท เอิ็นจำิเนีย่ริิ�ง แอินด์์ คอิมมูนิเคชั่ั�น จำำ�กััด์ (EEC) เมื�อิวันที� 2 มกัริ�คม 2562
**  ริ�ย่ได์้อิื�น เชั่่น ด์อิกัเบี�ย่ริับ เป็นตั้้น
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2. รายละเอียดำของผู้ลิตภัณิฑ์์หรือบริการ
 ริ�ย่ลัะเอิีย่ด์ขอิงผิลัิตั้ภิัณฑิ์หริือิบริิกั�ริขอิงบริิษััท แย่กั
ตั้�มโคริงสริ้�งริ�ย่ได์้เป็นด์ังนี�
 2.1 ธ่รกิจรับเหมาวางระบบ (Turnkey Project)
  บริษิัทัส�ม�ริถูใหบ้ริกิั�ริรัิบเหม�ว�งริะบบแบบคริบ
วงจำริ  โด์ย่เมื�อิได์้ริับกั�ริว่�จ้ำ�ง จำะนำ�เสนอิแผินง�นตั้่อิลูักัค้�
ริวมถึูงทำ�คว�มเข้�ใจำในกั�ริด์ำ�เนินกั�ริทุกัขั�นตั้อิน เมื�อิแผินง�น 
ได์้ริับอินุมัตั้ิ บริิษััทจำะเริิ�มด์ำ�เนินกั�ริสำ�ริวจำ อิอิกัแบบ สั�งซื�อิ 
อิุปกัริณ์ ตั้ิด์ตั้ั�ง ตั้ริวจำสอิบ ทด์สอิบ แลัะส่งมอิบโคริงกั�ริให้แกั่
ลัูกัค้� ตั้�มชั่่วงเวลั� (Phase) ที�กัำ�หนด์ไว้ในแต่ั้ลัะโคริงกั�ริ  
โด์ย่ส�ม�ริถูแย่กัริะบบที�บริษิัทัใหบ้ริกิั�ริได์เ้ปน็ 2 ปริะเภิท ด์งันี�

 1. ระบบส่่�อส่ารโทรคมนาคม
   (Telecommunication System)
  ริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คมเป็นริะบบที�บริษิัทั มคีว�ม
เชั่ี�ย่วชั่�ญแลัะมีปริะสบกั�ริณ์  ซึ�งเป็นริะบบกั�ริตั้ิด์ตั้่อิสื�อิส�ริ
โด์ย่กั�ริริับส่งข้อิมูลัจำ�กัจำุด์หนึ�งไปย่ังอิีกัจำุด์หนึ�งผิ่�นตั้ัวกัลั�ง
ตั้่�ง ๆ โด์ย่ใชั่้อิุปกัริณ์อิิเลั็กัทริอินิกัส์ โด์ย่ทั�วไปริะย่ะเวลั� 
ในกั�ริด์ำ�เนนิกั�ริจำะใช้ั่เวลั�ปริะม�ณ 3-6 เดื์อินตั้�มขอ้ิกัำ�หนด์ 
ในสัญญ� หริือิอิ�จำใช้ั่ริะย่ะเวลั�ถึูง 1-2 ปีห�กัเป็นโคริงกั�ริ
ขน�ด์ใหญ่แลัะมีคว�มซับซ้อิน โด์ย่บริิษััทส�ม�ริถูอิอิกัแบบ 
จำดั์ห�อุิปกัริณ์ ตั้ดิ์ตั้ั�งริะบบโทริคมน�คมได้์ทั�งแบบริะบบสื�อิส�ริ
แบบใช้ั่ส�ย่ (Wired Network) แลัะริะบบสื�อิส�ริไร้ิส�ย่  
(Wireless Network) ด์ังนี�

  1) โครงขา่ยส่่�อส่ญัญาณี (Transport Network)
   เป็นอุิปกัริณ์ที�ใชั่้ริับส่งข้อิมูลัริะย่ะไกัลัโด์ย่ใช้ั่
เทคนิคในกั�ริส่งข้อิมูลัแบบตั้่�ง ๆ ซึ�งอุิปกัริณ์ Transport 
Network จำะตั้ิด์ตัั้�งอิยู่่ในชุั่มส�ย่ซึ�งเป็นโคริงข่�ย่หลัักั (Core 
Network) เพื�อิใชั่้ในกั�ริริับส่งข้อิมูลัจำำ�นวนม�กั โด์ย่อิุปกัริณ์ 
Transport Network ที�บริิษััทส�ม�ริถูให้บริิกั�ริอิอิกัแบบแลัะ
ว�งริะบบ ได์้แกั่
  (1) IP Router/Carrier Switch
  เป็นอุิปกัริณ์ที�ใช้ั่ในกั�ริสื�อิส�ริข้อิมูลัโด์ย่ใช้ั่เทคโนโลัยี่  
IP, Ethernet แลัะ Multi-Protocol Label Switching (MPLS) 
ในกั�ริริับส่งข้อิมูลั ซึ�งส�ม�ริถูจำัด์กั�ริเส้นท�งกั�ริริับส่งข้อิมูลั 
(Routing) แลัะจำัด์ลัำ�ด์บัคว�มสำ�คัญในกั�ริริับส่งข้อิมูลัตั้�มที�
ผู้ิใช้ั่ง�นกัำ�หนด์ เพื�อิให้ส�ม�ริถูรัิบส่งข้อิมูลัอิย่่�งมีปริะสิทธิุภิ�พ  

ส่วนใหญ่นิย่มใช้ั่ในกั�ริริับส่งข้อิมูลัในริะย่ะท�งไม่เกัิน 40 
กัโิลัเมตั้ริแลัะริอิงรัิบกั�ริส่งข้อิมลูัที�ริะดั์บ 100 Gbps โด์ย่บริษิัทั
ให้บริิกั�ริอิอิกัแบบ ตั้ิด์ตั้ั�ง IP Router/Carrier Switches ด์้วย่
สินค้�ขอิงทั�ง Nokia แลัะ Huawei ซึ�งเป็นตั้ริ�สินค้�ชั่ั�นนำ� 2 
อิันด์ับแริกัขอิงโลักั
  (2) Next-Generation Dense Wavelength 
Division Multiplexing (DWDM)
  เป็นอิุปกัริณ์ที�ใชั่้เทคโนโลัยี่ Dense Wavelength 
Division Multiplexing (DWDM) ในกั�ริส่งข้อิมูลัไปบน 
หลั�ย่ ๆ  ชั่ว่งคว�มย่�วคลัื�นขอิงส�ย่เคเบลิัใย่แกัว้นำ�แสง ซึ�งจำะ
ชั่่วย่เพิ�มขีด์คว�มส�ม�ริถูในกั�ริส่งข้อิมูลัจำำ�นวนม�กัใน 
คริ�วเด์ีย่ว ทำ�ให้ส�ม�ริถูริอิงรัิบกั�ริส่งข้อิมูลัที�สูงถึูงริะด์ับ 
3200 Gbps แลัะส�ม�ริถูริับส่งข้อิมูลัได์้ไกัลัถูึง 200 กัิโลัเมตั้ริ 
นอิกัจำ�กันี� Next-Gen DWDM ย่ังมีเทคโนโลัย่ี Generalized 
Multi-Protocol Label Switching/Automatically Switched 
Optical Network (GMPLS/ASON)  ซึ�งจำะช่ั่วย่ให้ริะบบ
ส�ม�ริถูคำ�นวณห�เส้นท�งกั�ริส่งข้อิมูลัใหม่ (Protection 
Path) โด์ย่อัิตั้โนมตัั้ ิเมื�อิเส้นท�งที�กัำ�ลังัใช้ั่ง�น (Working Path) 
เกัิด์คว�มเสีย่ห�ย่ทำ�ให้โคริงข่�ย่ขอิงผิู้ใชั่้ง�นมีคว�มเสถูีย่ริ 
โด์ย่อิุปกัริณ์ที�บริิษััทให้บริิกั�ริอิอิกัแบบแลัะตั้ิด์ตั้ั�งเป็นตั้ริ�สิน
ค�้ขอิงทั�ง Nokia แลัะ Huawei ซึ�งเปน็ตั้ริ�สนิค�้ชั่ั�นนำ� 2 อินัดั์บ
แริกัขอิงโลักั

ภิ�พตั้ัวอิย่่�งโคริงข่�ย่สื�อิสัญญ�ณ (Transport Network)

  (3) Mobile Backhaul Router 
  บริิษััทรัิบอิอิกัแบบแลัะติั้ด์ตัั้�งริะบบ Mobile Backhaul 
Router ซึ�งใชั่้ในกั�ริเชั่ื�อิมต่ั้อิโคริงข่�ย่โทริศัพท์เคลัื�อินที�ภิ�ค 
พื�นดิ์นขอิงผู้ิให้บริิกั�ริโทริศัพท์เคลัื�อินที�กัับส่วนควบคุม 
สถู�นีฐ�นเข้�ด์้วย่กััน ซึ�งบริิษััทให้บริิกั�ริโด์ย่ใช้ั่ผิลัิตั้ภิัณฑ์ิ 
ขอิง Huawei แลัะ Nokia

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)24



  (4) Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
  เป็นริะบบสื�อิส�ริขอ้ิมลูัที�ใชั่ม้�เปน็ริะย่ะเวลั�น�น โด์ย่เปน็กั�ริใชั่ส้�ย่ทอิงแด์งหริอืิส�ย่โทริศพัทใ์นกั�ริริบัสง่ขอ้ิมลูัจำ�กั
ชัุ่มส�ย่ให้แก่ัผิู้ใช้ั่ง�น ซึ�งเป็นริะบบที�มีคว�มเสถีูย่ริแลัะคว�มปลัอิด์ภัิย่ในกั�ริใช้ั่ง�น แต่ั้ริอิงรัิบกั�ริส่งข้อิมูลัได้์เพีย่ง 10 Gbps 
อิย่่�งไริก็ัตั้�ม ย่ังมีคว�มต้ั้อิงกั�ริในกั�ริใช้ั่อิุปกัริณ์ด์ังกัล่ั�วในกัลัุ่มลูักัค้�บ�งกัลัุ่มที�ย่ังคงต้ั้อิงกั�ริคว�มปลัอิด์ภัิย่ในกั�ริใช้ั่ง�น 
ซึ�งบริิษััทให้บริิกั�ริโด์ย่ใชั่้ผิลัิตั้ภิัณฑิ์ขอิง Coriant

 2) โครงข่ายปลายทาง (Access Network)
  เป็นโคริงข่�ย่ที�เชั่ื�อิมโย่งจำ�กัโคริงข่�ย่หลัักั (Core Network) ไปยั่งอุิปกัริณ์ปลั�ย่ท�งเพื�อิให้บริิกั�ริส่งผ่ิ�นข้อิมูลั 
ในริูปแบบตั้่�ง ๆ ไม่ว่�จำะเป็น Voice, Video, Data, Multimedia เป็นตั้้น โด์ย่ผิ่�นเทคโนโลัย่ีตั้่�ง ๆ เชั่่น โคริงข่�ย่ส�ย่เคเบิ�ลัใย่
แกั้วนำ�แสง (FTTx)  ซึ�งผิลัิตั้ภิัณฑิ์ที�บริิษััทจำำ�หน่�ย่ อิอิกัแบบ แลัะตั้ิด์ตั้ั�งโด์ย่ใชั่้ผิลัิตั้ภิัณฑิ์ขอิง Nokia แลัะ Huawei

ภิ�พตั้ัวอิย่่�ง Mobile Backhaul Transport

ภิ�พตั้ัวอิย่่�งโคริงข่�ย่ปลั�ย่ท�ง  (Access Network)
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 3) โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำาแส่ง 
  (Fiber Optic Cable Network)
  เป็นส�ย่สัญญ�ณที�ใช้ั่ในกั�ริริับ-ส่งข้อิมูลัโด์ย่ 
ใชั่้หลัักักั�ริสะท้อินขอิงแสงในกั�ริส่งข้อิมูลั จำึงทำ�ให้ส�ย่ 
ส่งสัญญ�ณปริะเภิทนี�ส�ม�ริถูส่งข้อิมูลัได้์ด์้วย่คว�มเริ็วเกืัอิบ
เท่�แสง มีคว�มสูญเสีย่ขอิงสัญญ�ณตั้ำ�� แลัะส่งข้อิมูลัได์้ไกัลั
กัว่�ส�ย่ส่งสัญญ�ณปริะเภิทอิื�น ด์ังนั�น ส�ย่เคเบิลัใย่แก้ัวนำ�
แสงจำึงเป็นที�นิย่มใชั่้เป็นตั้ัวกัลั�งในกั�ริรัิบส่งสัญญ�ณใน
ปัจำจำุบัน 

ภิ�พตั้ัวอิย่่�งส�ย่เคเบิลัใย่แกั้วนำ�แสง

ภิ�พตั้ัวอิย่่�งริะบบกั�ริสื�อิส�ริไมโคริเวฟ

 4) อ่ปกรณี์ Microwave Radio 
  ริะบบกั�ริสื�อิส�ริไมโคริเวฟเป็นคลัื�นคว�มถูี�วิทยุ่ชั่นิด์หนึ�งที�มีคว�มถูี�อิยู่่ริะหว่�ง 0.3 GHz - 300 GHz ส่วนในกั�ริใชั่้
ง�นนั�น ส่วนม�กันิย่มใชั่้ชั่่วงคว�มถีู�ริะหว่�ง 1 GHz - 60 GHz เนื�อิงจำ�กัเป็นย่่�นคว�มถีู�ที�ส�ม�ริถูผิลัิตั้ขึ�นได้์ด้์วย่อิุปกัริณ์
อิเิล็ักัทริอินิกัส์ โด์ย่เป็นกั�ริส่งข้อิมูลัโด์ย่อิ�ศัย่สัญญ�ณไมโคริเวฟซึ�งเป็นสัญญ�ณคลัื�นแม่เหล็ักัไฟฟ้�ไปในอิ�กั�ศพร้ิอิมกัับข้อิมลูั
ที�ตั้อ้ิงกั�ริสง่ แลัะจำะตั้อ้ิงมสีถู�นทีี�ทำ�หน�้ที�สง่แลัะริบัขอ้ิมลูั เนื�อิงจำ�กัสญัญ�ณไมโคริเวฟจำะเด์นิท�งเปน็เสน้ตั้ริงในริะด์บัส�ย่ตั้� 
(Line of Sight) จำึงตั้้อิงมีกั�ริตัั้�งสถู�นีริับ-ส่งข้อิมูลัเป็นริะย่ะ ๆ แลัะส่งข้อิมูลัต่ั้อิกัันเป็นทอิด์ ๆ ริะหว่�งสถู�นีต่ั้อิสถู�นีจำนกัว่� 
จำะถูึงสถู�นีปลั�ย่ท�ง กั�ริส่งข้อิมูลัด์้วย่สื�อิกัลั�งชั่นิด์นี�เหม�ะกัับกั�ริส่งข้อิมูลัในพื�นที�ห่�งไกัลัม�กั ๆ แลัะทุริกัันด์�ริ ซึ�งอิุปกัริณ์ 
สื�อิสัญญ�ณ Microwave Radio ที�บริิษััทจำำ�หน่�ย่ อิอิกัแบบแลัะตั้ิด์ตั้ั�งภิ�ย่ใตั้้ตั้ริ�สินค้� Nokia แลัะ Huawei 

 5) Broadband Wireless Access (BWA)
  Broadband Wireless Access (BWA) เป็น
เทคโนโลัย่ีที�ใชั่้ในกั�ริเข้�ถูึงอิินเทอิริ์เน็ตั้ไริ้ส�ย่คว�มเริ็วสูง 
ซึ�งทำ�ใหเ้ครืิอิข�่ย่ไร้ิส�ย่มีอิตัั้ริ�คว�มเร็ิวเทีย่บเท่�กัับเครืิอิข�่ย่ 
ใช้ั่ส�ย่บ�งเคริือิข่�ย่ โด์ย่ BWA จำะทำ�หน้�ที�รัิบส่งข้อิมูลัจำ�กั 
โคริงข่�ย่หลัักั (Core Network) ไปย่ังผิู้ใชั่้ง�นโด์ย่ไม่ใชั่้ส�ย่ 
สำ�หริับกั�ริใชั่้ง�นส่วนม�กัจำะริับส่งข้อิมูลัผ่ิ�นคลัื�นวิทยุ่ 
ซึ�งนิย่มใชั่้ชั่่วงคว�มถูี� 2.3 - 2.4 GHz แลัะคว�มถูี� 2.5 - 2.6 
GHz ซึ�งผิลัิตั้ภิัณฑิ์ที�ท�งบริิษััทจำำ�หน่�ย่ อิอิกัแบบ แลัะตั้ิด์ตั้ั�ง
ภิ�ย่ใตั้้ตั้ริ�สินค้� Nokia แลัะ Huawei

ภิ�พตั้ัวอิย่่�ง Broadband Wireless Access

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)26



ภิ�พตั้ัวอิย่่�งริะบบ Mobile Device Management

 6) อ่ปกรณี์ที�เกี�ยวข้องกับระบบ 4G/5G Mobile Network
 บริิษััทส�ม�ริถูให้บริิกั�ริตั้ิด์ตั้ั�งอิุปกัริณ์ที�เกีั�ย่วข้อิงกัับริะบบโทริศัพท์เคลัื�อินที�ยุ่คที� 3 (3G) เทคโนโลัย่ีสื�อิส�ริไริ้ส�ย่ 
คว�มเริ็วสูง 4G หริือิ เทคโนโลัย่ี Long Term Evolution (LTE) แลัะเทคโนโลัย่ีสื�อิส�ริไริ้ส�ย่คว�มเริ็วสูงยุ่คที� 5 หริือิ 5G  ซึ�งเป็น
ริะบบที�ส�ม�ริถูให้บริิกั�ริสื�อิส�ริท�งเสีย่ง (Voice) วิดี์โอิ (Video Telephony) แลัะข้อิมูลัคว�มเร็ิวสูง (High Speed Data)  
ริวมถูงึกั�ริเข�้ถึูงอินิเทอิริเ์นต็ั้ (Internet Access) แลัะบริกิั�ริเสริมิตั้�่ง ๆ  โด์ย่บริษิัทัส�ม�ริถูอิอิกัแบบแลัะตั้ดิ์ตั้ั�งอิปุกัริณใ์นริะบบ 
3G/4G/5G Mobile Network เชั่่น Mobile Switching Center Server (MSC-S) ในโคริงข่�ย่หลัักั Radio Network Controller 
(RNC) ในสถู�นีฐ�น ริะบบบริิกั�ริเสริิมพื�นฐ�น (Value Added Service - VAS) แลัะริะบบสนับสนุนกั�ริให้บริิกั�ริ (Business 
Support System - BSS)  เป็นตั้้น ซึ�งผิลัิตั้ภิัณฑิ์ที�บริิษััทจำำ�หน่�ย่ อิอิกัแบบ แลัะตั้ิด์ตั้ั�งภิ�ย่ใตั้้ตั้ริ�สินค้� Nokia แลัะ Huawei

 7) อ่ปกรณี์อ่�น ๆ
 บริษิัทัให้บริกิั�ริรัิบเหม�ว�งริะบบอิื�น ๆ  ที�นอิกัเหนือิจำ�กั
ริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คมใชั่้ส�ย่แลัะไริ้ส�ย่ โด์ย่มีผิลัิตั้ภิัณฑิ์
แลัะอิุปกัริณ์ตั้่อิไปนี�

•  Mobile Device Management (MDM)
  MDM เปน็ริะบบที�ทำ�ง�นริว่มกัับโคริงข�่ย่โทริศพัท์
เคลัื�อินที�ทั�งโคริงข่�ย่ 3G/4G ในกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริลูักัข่�ย่
โทริศัพท์เคลัื�อินที� (Subscriber) เพื�อิอิำ�นวย่คว�มสะด์วกั 
ในกั�ริใชั่้ง�นขอิงลัูกัข่�ย่ในกั�ริตั้ั�งค่�ต่ั้�ง ๆ ในตั้ัวเคริื�อิง 
เกั็บข้อิมูลัเพื�อิวิเคริ�ะห์ฐ�นข้อิมูลัลัูกัข่�ย่แลัะแนวโน้ม  
เพื�อิว�งแผินกั�ริตั้ลั�ด์ แลัะส�ม�ริถูเพิ�มริะบบบริิกั�ริเสริิม 
(Mobile Value-Added Services) เป็นตั้้น โด์ย่ตั้ัวริะบบ
ส�ม�ริถูจำัด์กั�ริเคริื�อิงลัูกัข่�ย่ได์้หลั�กัหลั�ย่แพลัตั้ฟอิริ์ม แลัะ
มีส่วนเสริิมด์้�นคว�มปลัอิด์ภิัย่ตั้่�ง ๆ เพิ�มเข้�ม�ไม่ว่�จำะเป็น 
Mobile Application Management หริือิ Mobile Content 
Management โด์ย่บริิษััทให้บริิกั�ริติั้ด์ตั้ั�งริะบบ MDM โด์ย่ 
ใชั่้ผิลัิตั้ภิัณฑิ์ Thales (ชั่ื�อิเด์ิม คือิ Gemalto)

•  อ่ปกรณี์ระบบ Synchronization 
  เป็นอุิปกัริณ์กัริะจำ�ย่สัญญ�ณน�ฬิิกั�อ้ิ�งอิิง
สำ�หรัิบโคริงข่�ย่สื�อิส�ริโทริคมน�คม ซึ�งจำำ�เป็นสำ�หรัิบ 
หน่วย่ง�นหริือิบริิษััททั�วไปที�ลังทุนตั้ิด์ตั้ั�งโคริงข่�ย่สื�อิส�ริ
โทริคมน�คม เพื�อิชั่่วย่ในกั�ริปรัิบเทีย่บจำังหวะสัญญ�ณ
โทริคมน�คมหริือิกั�ริซิงโคริไนซ์ โด์ย่เฉีพ�ะกั�ริซิงโคริไนซ์ที� 
ใชั่้ในกั�ริสื�อิส�ริข้อิมูลัด์ิจำิทัลัแบบอินุกัริมเพื�อิกั�ริสื�อิส�ริริะย่ะ
ไกัลัแลัะคว�มเริ็วสูง เชั่่น กั�ริส่งข้อิมูลัจำ�กัชัุ่มส�ย่ในกัริุงเทพ 
มห�นคริไปยั่งตั้่�งจำังหวัด์ ผิ่�นกั�ริสื�อิส�ริริะบบไมโคริเวฟ  
ริวมทั�งชั่มุส�ย่เคเบิ�ลัใต้ั้นำ��ที�เชั่ื�อิมโย่งกั�ริสื�อิส�ริด์�วเทีย่มข้�ม
ทวปีแลัะกั�ริเชั่ื�อิมโย่งจำ�กัช่ั่อิงท�งสื�อิส�ริอิื�น ๆ  ที�ม�ตั้อ่ิเข�้ด์ว้ย่
กันั ตั้้อิงมีกั�ริปริับเทีย่บจำังหวะสัญญ�ณจำึงทำ�ให้สื�อิส�ริกัันได์้ 
โด์ย่ข้อิมูลัอินุกัริมจำ�กัหลั�ย่แหล่ังหริือิจำ�กัผิู้ส่งไปย่ังผิู้ริับต้ั้อิง
มีกั�ริกัำ�หนด์จำังหวะสัญญ�ณที�สอิด์คลั้อิงกัันเพื�อิให้ผู้ิส่งแลัะ
ผู้ิริับทริ�บว่� เริิ�มกั�ริส่งข้อิมูลั กั�ริหยุ่ด์พักักั�ริส่งแลัะทำ�กั�ริ
ส่งข้อิมูลัเสริ็จำเมื�อิใด์ โด์ย่บริิษััท ให้บริิกั�ริอิอิกัแบบแลัะตั้ิด์ตั้ั�ง 
ริะบบ Synchronization  โด์ย่ใชั่้ผิลัิตั้ภิัณฑิ์ Oscilloquartz

•  ระบบ Order Management (OM)  
  เป็นริะบบ Software สำ�หริับกั�ริบริิห�ริจำัด์กั�ริใน
กั�ริเปิด์ ปรัิบเปลัี�ย่น แลัะย่กัเลิักับริิกั�ริต่ั้�งๆ ที�ให้บริิกั�ริใน
โคริงข่�ย่โทริศัพท์เคลัื�อินที� 3G/4G LTE เชั่่น กั�ริเปิด์/ปิด์ SIM 
Card ทั�งปริะเภิทเติั้มเงิน (Prepaid) หรืิอิริ�ย่เดื์อิน (Postpaid), 
กั�ริให้บริิกั�ริเปิด์ National Roaming, กั�ริเปิด์/ปิด์บริิกั�ริ 
Data, กั�ริให้บริิกั�ริเปลัี�ย่น SIM Card ใหม่เบอิริ์เด์ิม 

•  ระบบ Service Activation At Once Management  
 (SAAM) 

  เป็นริะบบที�ตั้่อิเชั่ื�อิมกัับริะบบ OM (Order 
Management) เพื�อิชั่่วย่แปลังใบคำ�สั�งง�นจำ�กัริะบบ OM  
ไปยั่งอิุปกัริณ์ปลั�ย่ท�งขอิงริะบบชัุ่มส�ย่โทริศัพท์เคลัื�อินที�  
ซึ�งต่ั้�งมี Protocol แลัะริูปแบบกั�ริริับส่งข้อิมูลัที�หลั�กัหลั�ย่ 
โด์ย่อิุปกัริณ์ปลั�ย่ท�งที�มีกั�ริเชั่ื�อิมตั้่อิ เชั่่น 
- HLR (Home Location Registering) เป็นริะบบฐ�นข้อิมูลั 

ทำ�หน้�ที�เกั็บข้อิมูลั ID แลัะ ข้อิมูลัขอิงผิู้ใชั่้ทุกัคน
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- PCRF (Policy and Charging Rules Function) ทำ�หน้�ที�
จำัด์กั�ริปริิม�ณกั�ริใชั่้ง�นข้อิมูลัภิ�ย่ในโคริงข่�ย่ขอิงผิู้ใชั่้
บริกิั�ริใหเ้ป็นไปตั้�มหลักัักั�ริใชั่ง้�นอิย่�่งย่ตุั้ธิุริริม มคีณุภิ�พ
ขอิงบริกิั�ริได์ ้เหม�ะสมตั้�มที�กัำ�หนด์ไวใ้นริะบบ เชั่น่ เงื�อินไข
ว่�เมื�อิผิู้ใชั่้ง�นใชั่้ง�นข้อิมูลัคริบตั้�มปริิม�ณที�กัำ�หนด์ไว้  
ผิู้ใชั่้ง�นริ�ย่นั�น ๆ จำะถููกัลัด์ขน�ด์ขอิงแบนด์์วิทด์์ลังตั้�ม 
เงื�อินไขที�กัำ�หนด์ ส่งผิลัให้คว�มเริ็วในกั�ริใช้ั่ง�นข้อิมูลัขอิง 
ผิู้ใชั่้ง�นริ�ย่นั�นลัด์ลังจำ�กัค่�ปกัติั้ ด์้วย่หลัักักั�ริดั์งกัล่ั�ว 
จำะทำ�ใหผ้ิูใ้ห ้บริกิั�ริโทริคมน�คมส�ม�ริถูรัิบปริะกัันคณุภิ�พ
กั�ริให้บริิกั�ริกัับผิู้ใชั่้ง�น ทุกัคนในริะบบ

- Value-Added Service (VAS) ริะบบบริิกั�ริเสริิมตั้่�งๆ RBT 
(Ring Back Tone) MCN (Missed Call Notification) เป็นตั้น้  

•  ระบบ Over The Air (OTA)
  OTA platform เป็น Software สำ�หริับกั�ริบริิห�ริ
จำัด์กั�ริ SIM Card บนโคริงข่�ย่โทริศัพท์เคลัื�อินที 3G/4G LTE 
ได์จ้ำ�กัริะย่ะไกัลั (Remotely) ด์ว้ย่วิธุกีั�ริส่งขอ้ิมลูัผิ�่นเครืิอิข�่ย่
ที�เริีย่กัว่� Over-The Air (OTA) ทำ�ให้ส�ม�ริถูบริิห�ริจำัด์กั�ริ 
SIM Card (ที�จำำ�หน่�ย่แลัะถููกัใชั่้ง�น) จำ�กัริะย่ะไกัลั โด์ย่ท�ง
ผิูใ้ชั่ง้�นโทริศพัทเ์คลัื�อินที�ไมจ่ำำ�เป็นตั้อ้ิงขอิเข้�ริบับริกิั�ริที�ศนูย่์
บริิกั�ริหริือิตั้้อิงตั้ิด์ตั้่อิคว�มชั่่วย่เหลัือิจำ�กั Call Center ขอิง 
ผิูใ้หบ้ริกิั�ริ เชั่น่ กั�ริบริหิ�ริจำดั์กั�ริเคริอืิข�่ย่ กั�ริ Update ขอ้ิมลูั
ใน SIM Card ขอิงผิูใ้ชั่บ้ริกิั�ริ กั�ริ Download แลัะตั้ดิ์ตั้ั�งขอ้ิมลูั  
Application ใหม่บน SIM Card ขอิงผิู้ใชั่้บริิกั�ริ โด์ย่ไม่ต้ั้อิง
ทำ�กั�ริเปลัี�ย่น SIM Card ใหม่
  ในป ี2563 นบัเป็นชั่ว่งเวลั�ที�เศริษัฐกัจิำขอิงปริะเทศ 
ไทย่แลัะในริะด์ับโลักัเกัิด์ภิ�วะชั่ะงักังันในหลั�ย่ ๆ ภิ�คธุุริกัิจำ
อิันเป็นผิลัสืบเนื�อิงม�จำ�กัสถู�นกั�ริณ์กั�ริแพริ่ริะบ�ด์ขอิงโริค
ตั้ิด์เชั่ื�อิไวริัสโคโริน� 2019 หริือิ COVID-19 ในส่วนขอิงบริิษััท
นั�นได้์ริับผิลักัริะทบจำ�กักั�ริแพร่ิริะบ�ด์ดั์งกัล่ั�วด้์วย่ในหลั�ย่
โคริงกั�ริ ดั์งเช่ั่นกั�ริชั่ะลัอิตัั้วขอิงโคริงกั�ริภิ�ครัิฐแลัะรัิฐวิส�หกิัจำ 
ในกั�ริพิจำ�ริณ�โคริงกั�ริใหม่ ๆ  กั�ริที�ไม่ส�ม�ริถูเข้�ทำ�ง�น 
ในพื�นที�หน้�ง�นได์้ตั้�มแผินง�น อิย่่�งไริกั็ตั้�ม ภิ�ย่หลัังจำ�กั
ที�ภิ�คริัฐส�ม�ริถูกัำ�กัับด์ูแลัสถู�นกั�ริณ์ได์้ด์ีขึ�น บริิษััทจำึง
ส�ม�ริถูเริิ�มกัลัับเข้�ไปด์ำ�เนินง�นโคริงกั�ริต่ั้�ง ๆ ได้์ แลัะ
บริษิัทัย่งัได์ร้ิบัง�นโคริงกั�ริขน�ด์กัลั�งแลัะขน�ด์ใหญเ่พิ�มเตั้มิ 
อิ�ทิเชั่่น โคริงกั�ริด์ังตั้่อิไปนี�

โครงการติดำตั�งวิงจรกรองสััญญาณิย่านควิามถืี�  
850 MHz
 บริษิัทัได้์ริบัง�นโคริงกั�ริติั้ด์ตัั้�งวงจำริกัริอิงสัญญ�ณย่่�น
คว�มถูี� 850 MHz ตั้�มปริะกั�ศ กัสทชั่. เริื�อิงแผินคว�มถูี�วิทยุ่
กัิจำกั�ริโทริคมน�คมเคลัื�อินที�ส�กัลั (International Mobile 
Telecommunications – IMT) ย่่�นคว�มถูี� 824-839/869-884 
MHz แลัะเริื�อิงแผินคว�มถีู�วิทยุ่กัิจำกั�ริเคลืั�อินที�  ย่่�น 
คว�มถีู� 885-895/930-940 MHz หรืิอิมีชั่ื�อิเริีย่กัสั�น ๆ ว่�  
“โคริงกั�ริฟิลัเตั้อิร์ิ” ซึ�งเป็นโคริงกั�ริขน�ด์ใหญ่จำ�กั บริษิัทั กัสท 
โทริคมน�คม จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) หริือิ “CAT” มีมูลัค่�ทั�งสิ�น  
1,844 ลั้�นบ�ท ริวมภิ�ษัีมูลัค่�เพิ�ม ซึ�งบริิษััทได้์เข้�ยื่�นริ�ค�
ในโคริงกั�รินี�ริ่วมกัับบริิษััท เทิริ์นคีย์่ คอิมมูนิเคชัั่�น เซอิร์ิวิส 
จำำ�กััด์ ภิ�ย่ใต้ั้กัิจำกั�ริค้�ริ่วม TKI Consortium โด์ย่บริิษััทมี
สัด์ส่วนในโคริงกั�รินี�ริ้อิย่ลัะ 49 หริือิมีมูลัค่�เท่�กัับ 903.63 
ลั้�นบ�ท ริวมภิ�ษัีมูลัค่�เพิ�ม โด์ย่มีกั�ริลังน�มในสัญญ� 
เมื�อิเด์ือินกัริกัฎ�คม 2563
 วัตั้ถูุปริะสงค์ในกั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงโคริงกั�รินี� คือิ กั�ริ
ตั้ดิ์ตั้ั�งอิปุกัริณก์ัริอิงสญัญ�ณ (Filter) เพื�อิปอ้ิงกัันสญัญ�ณจำ�กั
สถู�นีฐ�นในโคริงข่�ย่โทริศัพทเ์คลัื�อินที�ย่่�นคว�มถีู� 850 MHz 
ริบกัวนสัญญ�ณขอิงโคริงข่�ย่โทริศัพท์เคลัื�อินที�ย่่�นคว�มถีู� 
900 MHz ตั้�มปริะกั�ศขอิง กัสทชั่. แลัะริักัษั�คุณภิ�พขอิง
โคริงข�่ย่ใหส้�ม�ริถูริอิงริบับริกิั�ริได์ใ้กัลัเ้คยี่งกัับคณุภิ�พขอิง
โคริงข�่ย่ก่ัอินกั�ริติั้ด์ตั้ั�งอิปุกัริณ ์Filter ซึ�งคริอิบคลัมุสถู�นีฐ�น
จำำ�นวน 21,166 สถู�นี ในพื�นที� 77 จำังหวัด์ทั�วปริะเทศ โด์ย่ 
มีริะย่ะเวลั�ในกั�ริด์ำ�เนินง�น 420 วัน นับถัูด์จำ�กัวันลังน�ม 
ในสัญญ� แลัะริับปริะกััน 5 ปี
 โคริงกั�ริฟิลัเตั้อิริ์นี� ใชั่้อิุปกัริณ์กัริอิงสัญญ�ณ (Filter) 
ซึ�งแบ่งอิอิกัเป็น 2 ปริะเภิท คือิ
(1) ปริะเภิท 1: ตั้วักัริอิง 50db มคีว�มยื่ด์หยุ่่น ส�ม�ริถูใชั่ก้ัริอิง

สัญญ�ณได้์ในกัริณีทั�วไปเป็นส่วนใหญ่ เมื�อิมีริะย่ะห่�ง
ริะหว�่งคว�มถูี�ที� 850 MHz แลัะ 900 MHz ปริะม�ณ 150 
เมตั้ริ หริือิม�กักัว่�

(2) ปริะเภิทที� 2: ตั้ัวกัริอิง 70db ใชั่้กัริอิงสัญญ�ณสำ�หริับ
คว�มถีู�ริะย่ะใกัลั้ ปริะม�ณ 150 เมตั้ริ หริือิน้อิย่กัว่�  
ควริใชั่้ตั้ัวกัริอิง 70db ม�กักัว่� 50db โด์ย่ภิ�พริวมแล้ัว  
ตั้ัวกัริอิง 70db นั�นมีคุณสมบัตั้ิเหนือิกัว่� ตั้ัวกัริอิง 50db 
เนื�อิงจำ�กัส�ม�ริถูกัริอิงสัญญ�ณได์้ดี์กัว่�ในริะย่ะคว�มถีู�
ใกัลั้ แตั้่อิุปกัริณ์จำะมีริ�ค�สูงกัว่�ตั้ัวกัริอิง 50db

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)28



โคริงกั�รินี�ปริะกัอิบด์้วย่ 2 ขั�นตั้อิน: 
(1) ริะย่ะแริกั ใช้ั่เวลั�ปริะม�ณ 300 วัน สำ�หริับกั�ริติั้ด์ตั้ั�ง

อิุปกัริณ์กัริอิงสัญญ�ณ ซึ�งจำะตั้ิด์ตั้ั�งที�สถู�นีฐ�นจำำ�นวน 
21,166 สถู�นี 
- ริะย่ะแริกัจำะริวมถึูงกั�ริตั้ริวจำวัด์สัญญ�ณ โด์ย่กั�ริ 

Drive Test เพื�อิทด์สอิบห�คลัื�นคว�มถีู�ที� 850 MHz  
กั่อินกั�ริตั้ิด์ตั้ั�งอิุปกัริณ์กัริอิงสัญญ�ณ

-  ตั้ิด์ตั้ั�งตั้ัวกัริอิงที�เริีย่กัว่� “ Spurious”
-  ตั้ิด์ตั้ั�งตั้ัวกัริอิงปริะเภิท 70db แลัะ 50db

(2) ริะย่ะที�สอิงใชั่้เวลั� 120 วัน หลัังจำ�กัริะย่ะแริกัแลั้วเสริ็จำ 
เพื�อิปริับให้เหม�ะสมแลัะด์ำ�เนินกั�ริบำ�รุิงริักัษั�อิื�น ๆ  
ริวมถูึงถูอินกั�ริตั้ิด์ตั้ั�งอิุปกัริณ์เด์ิม

เส้นท�งที�ตั้ริวจำวัด์สัญญ�ณ Drive Test กั่อินกั�ริตั้ิด์ตั้ั�งอิุปกัริณ์กัริอิงสัญญ�ณ

กั่อินกั�ริตั้ิด์ตั้ั�ง หลัังกั�ริตั้ิด์ตั้ั�ง

29รายงานประจำำาปี 2563



โครงการงานจ้างเหมา ออกแบบ จัดำหาพัร้อมติดำตั�ง
อุปกรณ์ิโครงข่าย IP Access Network (ส่ัวิน 
ต่อขยาย) พั้�นที�ภาคตะวิันออกเฉีียงเหนือ
 บริิษััทได์้ริับง�นสัญญ�จ้ำ�งเหม� อิอิกัแบบ จำัด์ห� 
พริ้อิมตั้ิด์ตั้ั�งอิุปกัริณ์ง�นส่วนตั้่อิขย่�ย่โคริงข่�ย่ IP Access 
Network (MPLS Router) ภิ�คตั้ะวันอิอิกัเฉีีย่งเหนือิ จำ�กั  
กั�ริไฟฟ้�ส่วนภิูมิภิ�ค (กัฟภิ.) หริือิ “PEA” มูลัค่�ริวมขอิง
โคริงกั�ริทั�งสิ�น 172 ลั้�นบ�ท ริวมภิ�ษีัมูลัค่�เพิ�ม โด์ย่มีกั�ริ 
ลังน�มในสัญญ�เมื�อิเด์ือินมิถูุน�ย่น 2563
 วัตั้ถุูปริะสงค์ในกั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงโคริงกั�รินี� คือิ ริับ
อิอิกัแบบ จำัด์ห�พร้ิอิมตั้ิด์ตั้ั�งอุิปกัริณ์โคริงข่�ย่ IP Access 
Network (MPLS Router) ซอิฟท์แวร์ิ ส�ย่สัญญ�ณต่ั้�ง ๆ  แลัะ
อิปุกัริณอ์ิื�น ๆ  สำ�หริบัง�นสว่นตั้อ่ิขย่�ย่ขอิง กัฟภิ. ในพื�นที�ภิ�ค
ตั้ะวันอิอิกัเฉีีย่ง เพื�อิให้เคริือิข่�ย่ทำ�ง�นได้์อิย่่�งสมบูริณ์ โด์ย่ 
มีริะย่ะเวลั�ด์ำ�เนินง�นภิ�ย่ใน 480 วัน นับถูัด์จำ�กัวันลังน�ม 
ในสัญญ�

  

 ณ ปัจำจำุบัน ทั�ง 2 โคริงกั�ริข้�งตั้้นย่ังคงด์ำ�เนินกั�ริอิยู่่ 
โด์ย่ส�ม�ริถูทย่อิย่ส่งมอิบง�นบ�งส่วนที�ด์ำ�เนินกั�ริเสร็ิจำแล้ัว
ให้กัับลัูกัค้�

2. งานก่อสัร้างและวิางระบบไฟฟ้า (Construction 
and Electrical Systems) 
 บริิษััทเล็ังเห็นถูึงโอิกั�สแลัะคว�มตั้้อิงกั�ริในกั�ริ
อิอิกัแบบแลัะตั้ิด์ตัั้�งริะบบง�นอิื�น แลัะเพื�อิให้บริิษััท ส�ม�ริถู
เป็น System Integrator ได์้ในหลั�กัหลั�ย่ธุุริกัิจำ บริิษััทจำึงได์้
เริิ�มธุุริกิัจำง�นก่ัอิสร้ิ�งแลัะว�งริะบบไฟฟ�้ในปี 2559 โด์ย่บริษิัทั
ส�ม�ริถูให้บริิกั�ริ ด์ังนี�
 1) บริการวางระบบไฟฟ้า
  บริิษััทส�ม�ริถูให้บริิกั�ริในกั�ริว�งริะบบไฟฟ้� 
ใหแ้ก่ัศนูย์่ด์�ต้ั้�เซ็นเตั้อิร์ิแบบคริบวงจำริด้์วย่ม�ตั้ริฐ�นส�กัลัที�
ได์้ริับกั�ริย่อิมริับ โด์ย่ง�นกั่อิสริ้�งริะบบไฟฟ้�ขอิงศูนย่์ด์�ตั้้�
เซ็นเตั้อิร์ิ ปริะกัอิบด์้วย่กั�ริอิอิกัแบบแลัะกั่อิสริ้�งริะบบไฟฟ้�
ภิ�ย่ในห้อิงตั้่�ง ๆ ได์้แกั่ ห้อิงอิุปกัริณ์แม่ข่�ย่ (Server Room) 
หอ้ิงริะบบไฟฟ�้เคริื�อิงกัลั (Mechanical and Electrical Room) 
หอ้ิงปฎิบติัั้กั�ริ (NOC Room) หอ้ิงเกับ็ขอิง (Stock Room) หอ้ิง
ปริะชุั่ม (Meeting Room) แลัะ ห้อิงริะบบไฟฟ้�หลัักั 
(Generator Power Plant Room) นอิกัจำ�กันี� บริิษััทย่ังเป็น 
ผู้ิอิอิกัแบบแลัะตั้ิด์ตั้ั�งง�นริะบบที�เกีั�ย่วข้อิงภิ�ย่ในศูนย่์ด์�ตั้้�
เซ็นเตั้อิร์ิ ได้์แก่ั ริะบบเคริื�อิงกัลัแลัะริะบบไฟฟ้� ริะบบทำ� 
คว�มเย็่นแลัะปรัิบอิ�กั�ศ ริะบบดั์บเพลิังอิตัั้โนมัติั้ ริะบบรัิกัษั�
คว�มปลัอิด์ภัิย่ เป็นตั้้น บริิษััทเชั่ื�อิมั�นว่�ปริะสบกั�ริณ์ใน 
กั�ริสร้ิ�งริะบบไฟฟ้�ภิ�ย่ในศูนย่์ด์�ต้ั้�เซ็นเตั้อิร์ิ จำะชั่่วย่ให้
บริษิัทัมคีว�มริูค้ว�มเชั่ี�ย่วชั่�ญในกั�ริก่ัอิสริ�้งง�นริะบบไฟฟ�้
ที�มีคว�มซับซ้อิน แลัะเพิ�มขีด์คว�มส�ม�ริถูในกั�ริแข่งขัน
สำ�หริับกั�ริว�งริะบบโทริคมน�คมได์้อิย่่�งคริบวงจำริตั้่อิไป
  2) ระบบ SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition)
   ริะบบ SCADA เป็นริะบบตั้ริวจำสอิบแลัะ
วิเคริ�ะห์ข้อิมูลัแบบ Real-time ที�ใชั่้ในกั�ริตั้ริวจำสอิบสถู�นะ
ตั้ลัอิด์จำนถึูงควบคุมกั�ริทำ�ง�นขอิงริะบบควบคุมในอุิตั้ส�หกัริริม 
แลัะง�นวิศวกัริริมตั้่�ง ๆ เชั่่น ง�นด์้�นสื�อิส�ริโทริคมน�คม
สื�อิส�ริ กั�ริปริะป� กั�ริบำ�บัด์นำ��เสีย่ กั�ริจำัด์กั�ริด์้�นพลัังง�น 
เป็นต้ั้น ซึ�งจำะชั่่วย่ให้ผู้ิใช้ั่ง�นริับทริ�บเหตัุ้กั�ริณ์แลัะแก้ัไขได้์
ทันท่วงที ส่งผิลัให้เกัิด์ปริะสิทธุิภิ�พในกั�ริทำ�ง�น โด์ย่มี
ลัักัษัณะกั�ริเชั่ื�อิมต่ั้อิที�ใชั่เ้ทคโนโลัยี่ริะบบสื�อิส�ริทั�งแบบใชั่ส้�ย่
แลัะแบบไริ้ส�ย่ ซึ�งบริิษััทมีทีมง�นแลัะพันธุมิตั้ริท�งธุุริกัิจำที�มี
ปริะสบกั�ริณ์แลัะผิลัติั้ภิณัฑิท์ี�พริอ้ิมติั้ด์ตั้ั�งแลัะใหบ้ริกิั�ริริะบบ
ด์ังกัลั่�ว
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 2.2  ธ่รกิจการจำาหน่ายอ่ปกรณี์และบำาร่งรักษัา 
(Supply and Maintenance) 
 เพ่�อที�จะส่ามารถให้บริกิั�ริลักูัค�้แบบคริบวงจำริ (Total 
Solution) บริิษััทจำึงมีบริิกั�ริจำำ�หน่�ย่อิุปกัริณ์ไว้ใชั่้ทด์แทน  
ริวมทั�งกั�ริให้บริิกั�ริบำ�ริุงริักัษั�โคริงข่�ย่ริะบบสื�อิส�ริ
โทริคมน�คม โด์ย่มีริ�ย่ลัะเอิีย่ด์ขอิงบริิกั�ริ เป็นด์ังนี� 
 1) ธ่รกิจจำาหน่ายอ่ปกรณี์โครงข่ายระบบส่่�อส่าร
โทรคมนาคม (Supply)
 บริิษััทจำำ�หน่�ย่อุิปกัริณ์ที�เกีั�ย่วข้อิงกัับธุุริกัิจำสื�อิส�ริ
โทริคมน�คมทุกัปริะเภิท ซึ�งส่วนใหญ่จำะเป็นอิุปกัริณ์ที�ลัูกัค้�
ซื�อิเก็ับสำ�ริอิงไว้ใช้ั่ทด์แทนในกั�ริซ่อิมบำ�ริุงริักัษั�เมื�อิอิุปกัริณ์
ที�ใชั่้อิยู่่เกัิด์คว�มเสีย่ห�ย่หริือิเสื�อิมอิ�ยุ่กั�ริใชั่้ง�น โด์ย่ลัูกัค้�
ส�ม�ริถูนำ�ไปตั้ิด์ตั้ั�งหริือิเปลัี�ย่นได์้เอิง หริือิจำัด์ซื�อิพริ้อิมว่�จำ้�ง
ให้บริิษััท เป็นผู้ิตั้ิด์ตัั้�งให้ในกัริณีที�ตั้้อิงใช้ั่คว�มรู้ิคว�มชั่ำ�น�ญ
ในกั�ริตั้ิด์ตั้ั�ง โด์ย่อิุปกัริณ์ที�บริิษััท จำัด์จำำ�หน่�ย่จำะมีกั�ริ 
ริับปริะกััน 1-2 ปี 
 อุิปกัริณ์ที�เกีั�ย่วข้อิงกัับธุุริกัิจำสื�อิส�ริโทริคมน�คมที�
บริิษััท จำัด์จำำ�หน่�ย่ ได้์แก่ั อิุปกัริณ์ที�ใช้ั่ในโคริงข่�ย่ริะบบ
โทริคมน�คมทั�งแบบใชั่ส้�ย่ (Wired Network) แลัะแบบไริส้�ย่ 
(Wireless Network) โด์ย่บริิษััทส�ม�ริถูจำำ�หน่�ย่อิุปกัริณ์ใน
ริะบบตั้่�ง ๆ ด์ังนี�

• ริะบบโทริศัพท์เคลัื�อินที� 4G 5G
• ริะบบสื�อิส�ริผิ่�น IP (Internet Protocol) Network 

เพื�อิริอิงริับกั�ริให้บริิกั�ริอิินเทอิริ์เน็ตั้ หริือิ Internet 
of Things (IoT)

• ริะบบสื�อิสัญญ�ณคว�มเริ็วสูง (Optical Network)
• ริะบบสื�อิสัญญ�ณด์้วย่คลัื�นคว�มถีู�ไมโคริเวฟ 

(Microwave Network) กัริณีริะบบสื�อิสัญญ�ณแบบ
ใชั่ส้�ย่ไม่ริอิงรัิบหรืิอิไมคุ่ม้ค่�ในกั�ริลังทุน เช่ั่น ข�้ม
เกั�ะหริือิพื�นที�กัันด์�ริ

ภิ�พตั้ัวอิย่่�งริะบบ SCADA

• ริะบบกั�ริรัิกัษั�คว�มปลัอิด์ภัิย่ข้อิมลูัขอิง SIM Card 
ในริะบบโทริศัพท์เคลัื�อินที�

• ริะบบสัญญ�ณน�ฬิิกั� (Synchronization) ให้กัับ
อิุปกัริณ์โทริคมน�คมเพื�อิมิให้ข้อิมูลัที�สื�อิส�ริใน
ริะบบเกัิด์คว�มคลั�ด์เคลัื�อิน

• ริะบบ IT Infrastructure Servers and Storages 
สำ�หริับ Cloud Computing

• ริะบบ Mobile Device Management (MDM) เพื�อิ
บริิห�ริแลัะจำัด์กั�ริเคริื�อิงลัูกัข่�ย่ในริะบบโทริศัพท์
เคลัื�อินที�ให้มีปริะสิทธุิภิ�พ

• ริะบบ Software Defined Network  (SDN) เพื�อิกั�ริ
บริิห�ริจำัด์กั�ริอิุปกัริณ์ใน Data Center

• ริะบบเคเบิ�ลัใย่แกั้วนำ�แสงแลัะอิุปกัริณ์ปริะกัอิบใน
กั�ริตั้ิด์ตั้ั�ง

           บริิษััทได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�งเป็นตั้ัวแทนจำำ�หน่�ย่จำ�กัผิู้ผิลัิตั้
อิปุกัริณร์ิะบบโทริคมน�คมชั่ั�นนำ�ขอิงโลักั ไมว่�่จำะเปน็ Nokia, 
Huawei, Coriant, Thales (ชั่ื�อิเด์มิ Gemalto), Oscilloquartz, 
ZTE, H3C แลัะ HP ซึ�งเป็นผิลัิตั้ภิัณฑิ์ที�นิย่มแลัะใชั่้อิย่่�งแพริ่
หลั�ย่ในปริะเทศ 
 2) ธ่รกิจให้บริการบำาร่งรักษัาโครงข่ายระบบ 
ส่่�อส่ารโทรคมนาคม (Maintenance)
 บริิษััทให้คว�มสำ�คัญขอิงธุุริกิัจำบำ�ริุงริักัษั�โคริงข่�ย่
ริะบบสื�อิส�ริเนื�อิงจำ�กัเป็นธุุริกิัจำที�ก่ัอิให้เกัิด์ริ�ย่ได้์ปริะจำำ� 
(Recurring Income) มีกั�ริแข่งขันที�ไม่สูงม�กั เนื�อิงจำ�กัตั้้อิง
ใชั่้บุคลั�กัริ ที�มีคว�มริู้แลัะคว�มชั่ำ�น�ญ โด์ย่ง�นบริิกั�ริบำ�ริุง
ริักัษั�ริะบบโทริคมน�คมที�บริิษััทส�ม�ริถูให้บริิกั�ริ ได์้แกั่ 

• กั�ริบำ�ริุงริักัษั�ชัุ่มส�ย่หลัักัขอิงริะบบโทริศัพท์
เคลัื�อินที�

• กั�ริบำ�ริุงริักัษั�อิุปกัริณ์ตั้่�ง ๆ ขอิงสถู�นีฐ�นริะบบ
โทริศัพท์เคลัื�อินที� 
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• กั�ริบำ�ริุงริักัษั�อิุปกัริณ์ริะบบสื�อิสัญญ�ณคว�มเริ็ว
สูง (Optical Network) อิุปกัริณ์ริะบบสื�อิสัญญ�ณ
ด์้วย่คลัื�นคว�มถูี�ไมโคริเวฟ (Microwave Network)  
อิุปกัริณ์ IP Router/Carrier Switches แลัะอิุปกัริณ์
ริะบบสื�อิส�ริผิ่�น IP (Internet Protocol) Network 
ที�ริอิงรัิบกั�ริส่งผ่ิ�นเสีย่ง ภิ�พ วีดี์โอิแลัะข้อิมูลัต่ั้�ง  ๆ

 โด์ย่กั�ริบำ�ริงุริกััษั�โคริงข�่ย่ริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คม
มี 3 ลัักัษัณะ ได์้แกั่ กั�ริบำ�ริุงริักัษั�ในเชั่ิงป้อิงกััน (Preventive 
Maintenance) บำ�ริุงรัิกัษั�เมื�อิเกิัด์เหตุั้เสีย่ (Corrective 
Maintenance) แลัะบำ�ริงุรัิกัษั�แบบปรัิบปรุิง ปรัิบเปลัี�ย่น หรืิอิ
โย่กัย่้�ย่ (Proactive/Adaptive Maintenance) 
 ในกั�ริให้บริิกั�ริบำ�ริุงริักัษั�โคริงข่�ย่ บริิษััท ย่ังมีข้อิ
ตั้กัลังริะด์ับกั�ริให้บริิกั�ริ (Service Level Agreement: SLA) 
ซึ�งเป็นข้อิตั้กัลังรัิบปริะกัันคุณภิ�พกั�ริให้บริิกั�ริริะหว่�ง 
ผิู้ให้บริิกั�ริกัับผิู้ริับบริิกั�ริ เพื�อิเพิ�มคว�มมั�นใจำแก่ัผิู้รัิบบริิกั�ริ
ตั้�มริะด์บัที�ตั้กัลังกัันไว ้โด์ย่บริษิัทัย่งัมศีนูย่ป์ฏิิบตัั้กิั�ริโคริงข�่ย่ 
Network Operation Center (NOC) ซึ�งมีทีมง�นขอิงบริิษััท 
คอิย่เฝ้่�ริะวงัไมใ่หเ้กิัด์เหตั้เุสยี่ แลัะตั้ริวจำตั้ดิ์ตั้�มแกัไ้ขในกัริณี
ที�มีเหตุั้เสีย่ตั้่�ง ๆ เกิัด์ขึ�น เพื�อิให้เป็นไปตั้�ม SLA ที�บริิษััท 
ได์้ตั้กัลังไว้  

 2.3  ธ่รกิจอ่�น ๆ 
 1) โครงข่าย 5G
  กั�ริเชั่ื�อิมตั้่อิอิินเทอิริ์เน็ตั้ยุ่ค 5G จำะเป็นยุ่คที�ทำ�ให้
กั�ริด์�วนโ์หลัด์ตั้�่ง ๆ  มคีว�มริวด์เริว็เปน็อิย่่�งม�กั อิกีัทั�งย่งัมี
คว�มเสถูยี่ริม�กัขึ�นอิกีัด้์วย่ ถูงึแมว้�่ 5G จำะเริิ�มเข�้ม�คริั�งแริกั
ในปี 2563 แลัะให้บริิกั�ริเฉีพ�ะบ�งพื�นที�หริือิเมือิงใหญ่ 
แตั้่ในปี 2564 นี� จำะเป็นปีขอิง 5G อิย่่�งแท้จำริิง ด์้วย่พื�นที�
คริอิบคลัมุที�ม�กัขึ�น คว�มเร็ิวขอิงอินิเทอิร์ิเนต็ั้ไมเ่พยี่งแตั้ท่ำ�ให้
กั�ริโหลัด์หนังฟังเพลังทำ�ได์้เริ็วขึ�นเท่�นั�น แตั้่ยั่งหม�ย่ถูึง
คว�มเริ็วในกั�ริติั้ด์ตั้่อิสื�อิส�ริจำะด์ียิ่�งกัว่�แบบเด์ิม ส่งผิลัให้

บริิษััทตั้่�ง ๆ เริิ�มนำ�เอิ�กั�ริเชั่ื�อิมตั้่อิอิินเทอิริ์เน็ตั้คว�มเริ็วสูงนี�
ม�ใชั่้ในทุกัที� อิีกัทั�ง Bandwidth ที�ม�กัขึ�นกั็จำะทำ�ให้กั�ริ 
โอินย้่�ย่ข้อิมูลัที�มีจำำ�นวนมห�ศ�ลัใช้ั่เวลั�เพีย่งแค่เสี�ย่ววิน�ที 
นี�ถูอืิเปน็กั�้วสำ�คญัขอิงกั�ริพัฒน� Internet of Things ตั้อ่ิไปใน 
ทุกั ๆ อิุตั้ส�หกัริริม กั�ริบริิกั�ริ กั�ริแพทย่์ กั�ริศึกัษั� บริิษััท 
ได้์เตั้รีิย่มคว�มพร้ิอิมทั�งในส่วนกั�ริรัิบง�นก่ัอิสร้ิ�ง บำ�ริงุริกััษั�
จำ�กัผิู้ให้บริิกั�ริโคริงข่�ย่ 5G แลัะกั�รินำ�เสนอิเทคโนโลัยี่ 
ตั้่�ง ๆ ที�เกัี�ย่วข้อิงกัับกั�รินำ� Internet of Things ม�ปริะกัอิบ
ข้อิเสนอิหริือิ โซลัูชั่ั�นเพื�อิอิำ�นวย่คว�มสะด์วกัลัูกัค้� เชั่่น 
Cybersecurity ริะบบรัิกัษั�คว�มปลัอิด์ภัิย่ (AI Security)  
ริวมถูึงที�จำอิด์ริถูอิัจำฉีริิย่ะ ริะบบกั�ริสั�งง�นอิัตั้โนมัตั้ิ Software  
ตั้่�ง ๆ ที�ใชั่้ในโริงพย่�บ�ลั สถู�บันกั�ริศึกัษั� หน่วย่ง�น 
ภิ�คริัฐ ที�พักัอิ�ศัย่ เป็นตั้้น
 2) ระบบ Cloud Data Center
  โคริงสร้ิ�งพื�นฐ�นบนอินิเทอิร์ิเนต็ั้แบบใช้ั่ทริพัย่�กัริ
ริ่วมกััน กั�ริใช้ั่ซอิฟต์ั้แวร์ิริะบบแลัะทรัิพย่�กัริขอิงเคริื�อิง
คอิมพิวเตั้อิริข์อิงผิูใ้หบ้ริกิั�ริผิ�่นอินิเทอิริเ์นต็ั้ ผิูใ้ชั่ส้�ม�ริถูเลัอืิกั
กัำ�ลัังกั�ริปริะมวลัผิลั เลัือิกัจำำ�นวนทรัิพย่�กัริ ได์้ตั้�มคว�ม
ตั้อ้ิงกั�ริในกั�ริใชั่ง้�น ทำ�ใหเ้ริ�ส�ม�ริถูเข�้ถูงึขอ้ิมลูับน Cloud 
ได้์จำ�กัทุกัแห่ง ซึ�งจำะทำ�ให้ปริะหย่ดั์ค�่ใช้ั่จำ�่ย่ได้์อิย่่�งมห�ศ�ลั 
เชั่่น ฮ�ร์ิด์แวร์ิ กั�ริว�งโคริงสร้ิ�งพื�นฐ�น แลัะกั�ริดู์แลัแลัะ
สนับสนุนจำ�กัริะบบต่ั้�ง ๆ  ส�ม�ริถูริอิงริบักั�ริเติั้บโตั้ขอิงธุุริกัจิำ
ได์้อิย่่�งไริ้ขีด์จำำ�กััด์ เพริ�ะริะบบ Cloud ส�ม�ริถูเพิ�มขน�ด์
คว�มจำุ CPU หริือิขย่�ย่พื�นที� Storage สำ�หริับจัำด์เกั็บข้อิมูลั 
ได์้ตั้ลัอิด์เวลั� ขั�นตั้อินในกั�ริทำ�ง่�ย่ ปริะหยั่ด์เวลั� บริิษััท 
ได์้เตั้ริีย่มคว�มพริ้อิมแลัะโอิกั�สเพื�อิเข้�ถูึงนวัตั้กัริริมใหม่ ๆ 
สำ�หริับนำ�เสนอิผิู้ให้บริิกั�ริ Cloud เชั่่น Block Chain, virtual 
machine หรืิอิ application ใหม่ ๆ เพื�อินำ�ม�ใช้ั่ริ่วมกัับ 
ริะบบ Cloud ริวมถึูงกั�รินำ�เสนอิ Solutions ที�เป็นปริะโย่ชั่น์
กัับแตั้่ลัะธุุริกัิจำ
  

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)32



ขั�นตอนในการให้บริการของบริษััท

จัดำทำาแผู้นงาน 
บำารุงรักษัา

จัดำทำาแผู้น
ดำำาเนินโครงการ

สัำารวิจ ออกแบบ  ติดำตั�ง

ทดำสัอบ/ตรวิจรับ/
ฝ่ึกอบรม

สั่งมอบโครงการ

จัดำทำาแผู้น
ดำำาเนินโครงการ

สั่งมอบ ติดำตั�ง

ทดำสัอบ/ตรวิจรับ

สั่งมอบโครงการ

สัำารวิจ 
 ตรวิจสัอบ ซ์่อมแซ์ม

ฝ่ึกอบรม

สั่งมอบโครงการ

สัอบถืามควิาม
ต้องการจากล้กค้า

ยื�นประม้ล/ 
ยื�นข้อเสันอทางเทคนิค

จัดำทำาสััญญา

 บริิษััทมีขั�นตั้อินในกั�ริให้บริิกั�ริในแตั้่ลัะธุุริกัิจำแตั้กัตั้่�งกัันไปตั้�มแผินภิ�พข้�งตั้้น ส่วนใหญ่ ธุุริกัิจำริับเหม�ว�งริะบบจำะ
มรีิะย่ะเวลั�ในกั�ริใหบ้ริกิั�ริปริะม�ณ 120-540 วนั ธุุริกัจิำจำำ�หน�่ย่อิปุกัริณจ์ำะมรีิะย่ะเวลั�ในกั�ริใหบ้ริกิั�ริปริะม�ณ 60 - 180 วนั 
แลัะธุุริกัิจำบำ�ริุงริักัษั�โคริงข่�ย่จำะมีริะย่ะเวลั�ในกั�ริให้บริิกั�ริปริะม�ณ 1-2 ปี

ธุรกิจรับเหมาวิางระบบ ธุรกิจจำาหน่ายอุปกรณิ์ ธุรกิจบำารุงรักษัาโครงข่าย
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3. การตลาดำและการแข่งขัน
 3.1  กลย่ทธ์ในการแข่งขัน
 1) เ ป็น พันธ มิตร กับ ผ้้ผ ลิต อ่ปกร ณ์ีส่่� อส่าร
โทรคมนาคมชัั�นนำาระดั้บโลก 
  บริิษััทได้์ริับคว�มไว้ว�งใจำให้เป็นตั้ัวแทนจำำ�หน่�ย่
ขอิงผิู้ผิลัิตั้อุิปกัริณ์โทริคมน�คมชั่ั�นนำ�ริะด์ับโลักั ไม่ว่�จำะเป็น 
Nokia, Huawei, Coriant, Thales (ชั่ื�อิเด์ิม Gemalto), 
Oscilloquartz, ZTE, H3C แลัะ HP ซึ�งเปน็สนิค�้ชั่ั�นนำ�ในริะบบ
สื�อิส�ริโทริคมน�คม โด์ย่เฉีพ�ะอิย่่�งยิ่�ง Nokia, Huawei, ZTE 
แลัะ HP ซึ�งเป็นผิู้นำ�ในด์้�น Solution ขอิงริะบบสื�อิส�ริ
โทริคมน�คม นอิกัจำ�กันี�ท�งบริิษััทย่ังมีคว�มริ่วมมือิกัับบริิษััท
ที�ให้บริิกั�ริด์้�น IT, Software ริวมทั�ง Solution ตั้่�งๆ ท�งด์้�น 
Internet of Things (IoT), Big Data, Chatbot เชั่่น Siemens, 
Oracle, IBM, Inspur, Acer (Taiwan) เป็นตั้้น แลัะด์้วย่คว�ม
สัมพันธ์ุที�ด์ีริะหว่�งบริิษััท กัับพันธุมิตั้ริท�งธุุริกิัจำปริะกัอิบกัับ
กั�ริสนับสนุนจำ�กัพันธุมิตั้ริในด์้�นคว�มริู้เกีั�ย่วกัับเทคโนโลัย่ี
แลัะผิลัิตั้ภัิณฑิ์ ริวมถึูงกั�ริให้คำ�แนะนำ�แลัะคำ�ปริึกัษั�ใน 
ด์้�นผิลิัตั้ภิัณฑิ์ในกั�ริเข้�ปริะมูลัโคริงกั�ริต่ั้�ง ๆ ทำ�ให้บริิษััท
ส�ม�ริถูจำำ�หน่�ย่สินค้�แลัะให้บริิกั�ริที�ตั้อิบสนอิงคว�ม
ตั้อ้ิงกั�ริขอิงลักูัค้�ทั�งหนว่ย่ง�นริฐัแลัะเอิกัชั่นได้์อิย่่�งตั้ริงตั้�ม
คว�มตั้้อิงกั�ริแลัะมีคุณภิ�พ
 2) บ่คลากรมีความร้้ความส่ามารถและประส่บการณ์ี
  ธุุริกิัจำสื�อิส�ริโทริคมน�คมเป็นธุุริกิัจำซึ�งตั้้อิงอิ�ศัย่
บุคลั�กัริที�มีคว�มริู้ คว�มเชั่ี�ย่วชั่�ญด์้�นวิศวกัริริมที�เกีั�ย่วข้อิง
กัับกั�ริสื�อิส�ริโทริคมน�คม ด์ังนั�นบุคลั�กัริส่วนใหญ่ในบริิษััท 
โด์ย่เฉีพ�ะอิย่่�งยิ่�งฝ่่�ย่ข�ย่ ฝ่่�ย่ผิลิัตั้ภัิณฑ์ิแลัะโซลูัชั่ั�น แลัะ
ฝ่่�ย่บริิกั�ริแลัะซ่อิมบำ�รุิงจำะตั้้อิงเป็นวิศวกัริที� มีคว�มริู้ 
คว�มส�ม�ริถูในริะบบสื�อิสัญญ�ณคว�มเริ็วสูงแลัะอิุปกัริณ์ 
ที� เ กีั�ย่วข้อิงเพื�อิที�จำะส�ม�ริถูให้บริิกั�ริลูักัค้�ได้์อิย่่�งมี
ปริะสิทธุิภิ�พ  โด์ย่วิศวกัริขอิงบริิษััทส่วนใหญ่เป็นผิู้ที�มีคว�มริู้ 
คว�มชั่ำ�น�ญ แลัะมีปริะสบกั�ริณ์ในด์�้นสื�อิส�ริโทริคมน�คม
ม�กัว่� 25 ปี ผิ่�นกั�ริทำ�ง�นกัับบริิษััทโทริคมน�คมชั่ั�นนำ�ทั�ง
ริะด์ับโลักัแลัะริะด์ับปริะเทศ ทำ�ให้มีคว�มริู้แลัะปริะสบกั�ริณ์
ในกั�ริใหบ้ริกิั�ริติั้ด์ตั้ั�ง จำำ�หน�่ย่ แลัะ บำ�ริงุริกััษั� ริะบบสื�อิส�ริ
โทริคมน�คมขน�ด์ใหญ่ริะดั์บปริะเทศหลั�ย่โคริงกั�ริ นอิกัจำ�กันี� 
บุคลั�กัริขอิงบริิษััทย่ังได์้ริับกั�ริอิบริมอิย่่�งสมำ��เสมอิตั้่อิเนื�อิง
 3) ความส่ัมพันธ์ที�ด้ีกับล้กค้า ส่ามารถตอบส่นอง
ความต้องการของล้กค้า
  จำ�กัปริะสบกั�ริณ์กั�ริทำ�ง�นกัับผิู้ ให้บริิกั�ริ
โทริคมน�คมชั่ั�นนำ�ทั�งริะด์ับโลักัแลัะริะด์ับปริะเทศม�อิย่่�ง
ย่�วน�นขอิงกัลัุ่มผิู้บริิห�ริแลัะพนักัง�นขอิงบริิษััท ทำ�ให้มี
คว�มสัมพันธุ์อิันด์ีกัับลัูกัค้� เข้�ใจำถูึงคว�มตั้้อิงกั�ริขอิงลัูกัค้�

เป็นอิย่่�งด์ี แลัะส�ม�ริถูที�จำะตั้อิบสนอิงคว�มต้ั้อิงกั�ริ 
ขอิงลัูกัค้�เพื�อิให้ได์้คว�มพึงพอิใจำสูงสุด์ แลัะจำ�กักั�ริที�ได์้ 
เคย่ร่ิวมง�นกัับเจ้ำ�ขอิงผิลิัตั้ภิัณฑิ์ ริวมทั�งผิู้ริับเหม�ช่ั่วง 
จำำ�นวนม�กั ทำ�ให้บริิษััทส�ม�ริถูคัด์เลัือิกัผิลัิตั้ภิัณฑิ์แลัะ 
ผิู้ริับเหม�ได์้อิย่่�งเหม�ะสมในแตั้่ลัะโคริงกั�ริ ริวมทั�งส�ม�ริถู
บริหิ�ริจำดั์กั�ริโคริงกั�ริได์อ้ิย่่�งมปีริะสทิธุภิิ�พทั�งในด์�้นตั้น้ทนุ 
แลัะริะย่ะเวลั�ในกั�ริส่งมอิบ จำงึส่งผิลัให้บริษิัทัส�ม�ริถูส่งมอิบ
สินค้�แลัะบริิกั�ริแกั่ลัูกัค้�อิย่่�งมีคุณภิ�พ ภิ�ย่ในริะย่ะเวลั� 
ที�ลูักัค้�กัำ�หนด์ ในริ�ค�ที�แข่งขันได้์ บริิษััทจึำงได้์ริับคว�ม 
ไว้ว�งใจำจำ�กัลัูกัค้�ทั�งภิ�คริัฐแลัะภิ�คเอิกัชั่นอิย่่�งตั้่อิเนื�อิง 
 ด้์วย่คว�มสัมพันธุ์อิันด์ีกัับลัูกัค้� ทำ�ให้บริิษััทมีคว�ม
มุ่งมั�นที�จำะเพิ�มบริิกั�ริต่ั้�ง ๆ โด์ย่ใช้ั่คว�มริู้คว�มเชั่ี�ย่วชั่�ญ  
ตั้่อิย่อิด์กั�ริให้บริิกั�ริให้แกั่ลูักัค้�เพิ�มม�กัขึ�น โด์ย่ในปี 2559 
บริษิัทั ได้์เริิ�มใหบ้ริกิั�ริง�นก่ัอิสริ�้งแลัะว�งริะบบไฟฟ้� ซึ�งชั่ว่ย่
เพิ�มศักัย่ภิ�พในกั�ริเตั้ิบโตั้ม�กัขึ�น  
 4) การรับประกันผลงานและการบริการหลังการขาย
 เพื�อิให้ลัูกัค้�มั�นใจำในคุณภิ�พขอิงสินค้�แลัะบริิกั�ริ 
บริิษััทมีนโย่บ�ย่ในกั�ริรัิบปริะกัันสินค้�แลัะบริิกั�ริตั้�มคว�ม
ตั้อ้ิงกั�ริขอิงลูักัค้� โด์ย่บริษิัทัได้์จำดั์ตั้ั�งฝ่�่ย่บริกิั�ริแลัะซ่อิมบำ�ริงุ
ซึ�งปริะกัอิบด้์วย่วิศวกัริที�มีคว�มริู้คว�มส�ม�ริถูในสินค้�แลัะ
บริกิั�ริแตั้ล่ัะผิลัติั้ภิณัฑิท์ี�บริษิัทัใหบ้ริกิั�ริว�งริะบบแลัะกั�ริจำดั์
จำำ�หน่�ย่ ทำ�ให้บริิษััทส�ม�ริถูลัด์ริะย่ะเวลั�แก้ัไขปัญห�ห�กั
สินค้�แลัะบริิกั�ริเกัิด์ชั่ำ�ริุด์บกัพริ่อิงให้กัลัับม�ใชั่้ง�นได์้อิย่่�ง
มีปริะสิทธุิภิ�พ ริวมถูึงกั�ริตั้ิด์ตั้�ม ด์ูแลั แลัะถู่�ย่ทอิด์คว�มริู้
ให้กัับลัูกัค้�อิย่่�งตั้่อิเนื�อิง  ทำ�ให้ลัูกัค้�พอิใจำบริิกั�ริแลัะมั�นใจำ
บริิกั�ริในกัริณีมีเหตุั้เสีย่เกัิด์ขึ�นหริือิตั้้อิงกั�ริคว�มชั่่วย่เหลัือิ 
ตั้่�ง ๆ อิีกัด์้วย่ 
 นอิกัจำ�กันี� สำ�หริับบริิกั�ริริับจ้ำ�งบำ�ริุงรัิกัษั�ซ่อิมแซม 
แกัไ้ขแลัะปริบัเปลีั�ย่นโคริงข�่ย่โทริคมน�คม บริษิัทัย่งัมกีั�ริริบั
ปริะกัันผิลัง�นตั้�มข้อิกัำ�หนด์ในสัญญ�ซึ�งริะบุข้อิตั้กัลังริะด์ับ
กั�ริให้บริิกั�ริ (Service Level Agreement: SLA) ที�เป็น 
ขอ้ิตั้กัลังเพื�อิริบัปริะกัันคณุภิ�พกั�ริใหบ้ริกิั�ริริะหว�่งบริษิัทักัับ
ลัูกัค้� เพื�อิเพิ�มคว�มมั�นใจำแกั่ลัูกัค้�ตั้�มริะด์ับที�ตั้กัลังกัันไว้ 
 3.2  ชั่องทางในการจัด้จำาหน่ายและกล่่มล้กค้า 
เป้าหมาย
 เนื�อิงจำ�กัอิุตั้ส�หกัริริมโทริคมน�คมเป็นอิุตั้ส�หกัริริม 
ที�จำำ�เป็นตั้้อิงใชั่้เงินทุนในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำสูง กัลัุ่มลัูกัค้� 
เป้�หม�ย่ขอิงบริิษััท คือิ ผู้ิให้บริิกั�ริริะบบสื�อิส�ริแลัะ
โทริคมน�คมขน�ด์ใหญ่ทั�งภิ�ครัิฐแลัะเอิกัชั่น โด์ย่บริิษััท
ส�ม�ริถูให้บริิกั�ริแก่ัลัูกัค้�ทั�งกั�ริให้บริิกั�ริแก่ัลัูกัค้�โด์ย่ตั้ริง 
แลัะผิ่�นพันธุมิตั้ริท�งธุุริกัิจำ

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)34



 1) กั�ริจำำ�หน�่ย่ผิลัติั้ภิณัฑิแ์ลัะบริกิั�ริแกัล่ักูัค�้โด์ย่ตั้ริง 
(Main Contractor)
               บริิษััทมีกั�รินำ�เสนอิผิลิัตั้ภัิณฑ์ิแลัะบริิกั�ริให้แก่ั
ลัูกัค้�โด์ย่ตั้ริงผ่ิ�นฝ่่�ย่ข�ย่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์ขอิงบริิษััท ซึ�งด์ูแลั
ลัูกัค้�อิงค์กัริทั� งภิ�คริัฐแลัะเอิกัชั่น เชั่่น บริิษััท กัสท 
โทริคมน�คม จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) บริิษััท ทีโอิที จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) 
กั�ริไฟฟ้�นคริหลัวง กั�ริไฟฟ้�ส่วนภิูมิภิ�ค บริิษััท ไวริ์เอิอิ 
แอินด์์ ไวริ์เลัส จำำ�กััด์ แลัะกัลัุ่มทริู คอิริ์ปอิเริชั่ั�น เป็นตั้้น
 2) กั�ริจำำ�หน่�ย่ผิลิัตั้ภัิณฑิ์แลัะบริิกั�ริผ่ิ�นพันธุมิตั้ริ
ท�งธุุริกัิจำ (Subcontractor)

  จำ�กักั�ริที�บริิษััทด์ำ�เนินธุุริกิัจำเกีั�ย่วกัับกั�ริสื�อิส�ริ
โทริคมน�คมม�เป็นเวลั�น�น ได์้ริ่วมง�นกัับบริิษััทใน
อิตุั้ส�หกัริริมที�เกัี�ย่วขอ้ิงจำำ�นวนม�กั ทำ�ใหม้พีนัธุมติั้ริท�งธุุริกัจิำ
ที�เชั่ื�อิมั�นในคว�มริู้ คว�มเชั่ี�ย่วชั่�ญขอิงบริิษััท ว่�จำ้�งบริิษััท 
ให้เป็นผิู้รัิบเหม�ช่ั่วงง�นริะบบหรืิอิบำ�ริุงรัิกัษั�โคริงข่�ย่แลัะ
อิุปกัริณ์ในโคริงกั�ริตั้่�ง ๆ เชั่่น บริิษััท ไวริ์เอิอิ แอินด์์ ไวริ์เลัส 
จำำ�กััด์ บริิษััท แอิ็ด์ว�นซ์ อิินฟอิริ์เมชั่ั�น เทคโนโลัย่ี จำำ�กััด์ 
(มห�ชั่น) บริิษััท ส�ม�ริถูคอิมมิวนิเคชั่ั�น เซอิริ์วิส จำำ�กััด์ บริิษััท 
ไทย่ทริ�น สมิชั่ชั่ั�น อิินด์ัสทริี จำำ�กััด์ บริิษััท ยู่ไนเตั้็ด์ เทเลัคอิม 
เซลัส์ แอินด์์ เซอิริ์วิสเซส จำำ�กััด์ เป็นตั้้น

สัด์ส่วนริ�ย่ได์้จำ�กักั�ริข�ย่แลัะบริิกั�ริขอิงบริิษััท แย่กัตั้�มชั่่อิงท�งกั�ริจำำ�หน่�ย่ ปี 2561-2563

ประเภทการให้บริการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กั�ริจำำ�หน่�ย่ผิลัิตั้ภิัณฑิ์แลัะบริิกั�ริแกั่ลัูกัค้�โด์ย่ตั้ริง 674.65 66.43 787.82 65.72 487.28 33.15

กั�ริจำำ�หน่�ย่ผิลัิตั้ภิัณฑิ์แลัะบริิกั�ริผิ่�นพันธุมิตั้ริท�งธุุริกัิจำ 340.90 33.57 410.90 34.28 982.58 66.85

รวม 1,015.55 100.00 1,198.72 100.00 1,469.86 100.00

 
 3.3  นโยบายด้้านราคา
 1) รับเหมาวางระบบ (Turnkey Project) 
  บริิษััทกัำ�หนด์ริ�ค�โด์ย่อ้ิ�งอิิงต้ั้นทุนรัิบเหม�
โคริงกั�ริเป็นหลัักั โด์ย่บริิษััทจำะพิจำ�ริณ�จำัด์ห�อิุปกัริณ์ขอิง
ผิลัิตั้ภัิณฑ์ิที�เหม�ะสมทั�งท�งด้์�นริ�ค�แลัะเทคนิค ริวมถึูง 
ว�งแนวท�งกั�ริบริิห�ริจำัด์กั�ริโคริงกั�ริอิย่่�งมีปริะสิทธุิภิ�พ
ภิ�ย่ใต้ั้ตั้้นทุนที�ตั้ำ��สุด์ ซึ�งริวมถึูงค่�อิุปกัริณ์แลัะค่�บริิกั�ริรัิบ 
จำ้�งชั่่วงบวกัด์้วย่อัิตั้ริ�กัำ�ไริขั�นตั้้นที�เหม�ะสม (Cost-Plus 
Pricing) นอิกัจำ�กันี� ย่ังกัำ�หนด์ริ�ค�โด์ย่พิจำ�ริณ�โคริงกั�ริ 
ที�ส�ม�ริถูตั้่อิย่อิด์หริือิสั�งซื�อิอิุปกัริณ์เพิ�มเตั้ิมในอิน�คตั้ 
เแลัะพิจำ�ริณ�ถูึงภิ�วะกั�ริแข่งขันขอิงโคริงกั�รินั�น ๆ ด์้วย่
 2) บริการหลังการขาย  
  สำ�หริับธุุริกัิจำจำำ�หน่�ย่อิุปกัริณ์ บริิษััทจำะกัำ�หนด์
ริ�ค�โด์ย่อ้ิ�งอิิงต้ั้นทุนอุิปกัริณ์ บวกัด้์วย่อัิตั้ริ�กัำ�ไริขั�นต้ั้นที�
เหม�ะสม (Cost-Plus Pricing) ริวมถึูงพิจำ�ริณ�ริ�ค�กัลั�งขอิง
อิุปกัริณ์ที�ลัูกัค้�เคย่จัำด์ซื�อิม� กั่อินปริับเพิ�มหริือิลัด์ริ�ค� ตั้�ม
ปริมิ�ณอิปุกัริณแ์ลัะเงื�อินไขตั้�่ง ๆ  เช่ั่น กั�ริชั่ำ�ริะเงิน ริะย่ะเวลั�
ส่งมอิบ ริะย่ะเวลั�ริับปริะกััน เป็นตั้้น 
  ส่วนธุุริกิัจำบำ�ริุงรัิกัษั�โคริงข่�ย่ บริิษััทจำะกัำ�หนด์
ริ�ค�โด์ย่พจิำ�ริณ�ถูงึริ�ย่ลัะเอิยี่ด์ขอิงกั�ริบำ�ริงุริกััษั� ลัักัษัณะ
โคริงข่�ย่แลัะริะบบ พื�นที�ในกั�ริบำ�ริุงริักัษั� โด์ย่ศึกัษั�ถึูง 
คว�มเสี�ย่งตั้�่ง ๆ  ในแต่ั้ลัะพื�นที� ตั้น้ทนุในกั�ริใหบ้ริกิั�ริในแต่ั้ลัะ
พื�นที� ริวมถึูงปริะสบกั�ริณ์ คว�มชั่ำ�น�ญขอิงบริิษััทในพื�นที� 
นั�น ๆ แลัะภิ�วะกั�ริแข่งขัน 

ภาวิะอุตสัาหกรรมและการแข่งขัน
 ในปี 2563 แม้ว่�ธุุริกัิจำสื�อิส�ริโทริคมน�คมจำะได์้ริับ 
ผิลักัริะทบท�งเศริษัฐกัิจำจำ�กักัำ�ลัังซื�อิที�ลัด์ลังอิันเนื�อิงม� 
จำ�กักั�ริริะบ�ด์ขอิงโริค COVID-19 แต่ั้นับว่�เป็นธุุริกิัจำที� 
ได์้ริับผิลักัริะทบน้อิย่กัว่�ภิ�คธุุริกัิจำอิื�น ๆ ค�ด์กั�ริณ์ว่�ในปี  
2564 - 2565 ธุุริกัิจำสื�อิส�ริโทริคมน�คมจำะส�ม�ริถูเตั้ิบโตั้ได์้
ม�กัขึ�นจำ�กัแริงสนับสนุนขอิงภิ�ครัิฐตั้�มนโย่บ�ย่ Thailand 
4.0 จำ�กักั�ริจัำด์ปริะมูลัคลัื�นคว�มถีู� 5G โด์ย่สำ�นักัง�นคณะ
กัริริมกั�ริกิัจำกั�ริกัริะจำ�ย่เสีย่ง กัิจำกั�ริโทริทัศน์ แลัะกัิจำกั�ริ
โทริคมน�คมแห่งชั่�ตั้ิ (กัสทชั่.) เมื�อิเด์ือินกัุมภิ�พันธุ์ 2563 ถูึง
แม้แผินกั�ริลังทุนในโคริงข่�ย่ 5G ด์ังกัลั่�วจำะลั่�ชั่้�กัว่�ที�
กัำ�หนด์ไว้ อิันเนื�อิงม�จำ�กัสถู�นกั�ริณ์กั�ริแพริ่ริะบ�ด์ขอิง 
โริค COVID-19 อิย่่�งไริก็ัด์ ีแผินกั�ริลังทุนดั์งกัลั�่วก็ัย่งัคงมอีิยู่่  
ซึ�งจำะทำ�ให้เกัิด์กั�ริลังทุนท�งด์้�นโทริคมน�คมคริั�งใหญ่ขอิง
ปริะเทศอิีกัคริั�ง ในกั�ริเชั่ื�อิมตั้่อิ Internet of Things โด์ย่จำะมี
กั�ริลังทุนในริะบบโคริงสริ้�งพื�นฐ�นแลัะอิุปกัริณ์เชั่ื�อิมตั้่อิ 
โคริงข่�ย่ในรูิปแบบต่ั้�ง ๆ เช่ั่น โทริศัพท์มือิถืูอิริอิงรัิบ 5G 
อิุปกัริณ์เชั่ื�อิมตั้่อิเคริื�อิงใชั่้ไฟฟ้� ริถูย่นตั้์  แลัะอิุปกัริณ์
อิิเลั็กัทริอินิกัส์อิื�น ๆ เป็นตั้้น นอิกัจำ�กันี� จำ�กัคว�มเริ็วขอิง
อิินเทอิริ์เน็ตั้ที�เพิ�มขึ�น จำะทำ�ให้กั�ริบริิกั�ริธุุริกัิจำ Data Center, 
Cloud Computing, Computer Services เติั้บโตั้อิย่่�งกั้�ว
กัริะโด์ด์
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 จำ�กัริ�ย่ง�นภิ�วะเศริษัฐกัิจำไทย่ไตั้ริม�สที� 3 ขอิง
สำ�นักัง�นสภิ�พัฒน�กั�ริเศริษัฐกิัจำแลัะสังคมแห่งชั่�ติั้ ค�ด์
กั�ริณ์ว่�ในปี 2563 เศริษัฐกัิจำไทย่จำะลัด์ลังริ้อิย่ลัะ 6.0  
ซึ�งมีปัจำจำัย่หลัักัม�จำ�กัสถู�นกั�ริณ์กั�ริแพร่ิริะบ�ด์ขอิง 
โริค COVID-19 โด์ย่มูลัค่�กั�ริส่งอิอิกัสินค้�ปริับตัั้วลัด์ลัง 
ริ้อิย่ลัะ 7.5 กั�ริบริิโภิคภิ�คเอิกัชั่น แลัะกั�ริลังทุนริวมปริับตั้ัว
ลัด์ลังริ้อิย่ลัะ 0.9 แลัะร้ิอิย่ลัะ 3.2 ตั้�มลัำ�ด์ับ อิัตั้ริ�เงินเฟ้อิ
ทั�วไปเฉีลัี�ย่อิยู่่ที�ริ้อิย่ลัะ -0.9 แลัะด์ุลับัญชั่ีเด์ินสะพัด์เกัินด์ุลั 
ริ้อิย่ลัะ 2.8 ขอิง GDP
 โด์ย่ในปี 2564 เศริษัฐกัิจำขอิงปริะเทศไทย่มีแนวโน้มที�
จำะฟ้�นตั้ัวตั้่อิเนื�อิงจำ�กัชั่่วงคริึ�งหลัังขอิงปี 2563 โด์ย่มีปัจำจำัย่
สนับสนุนสำ�คัญม�จำ�กัคว�มสำ�เร็ิจำในกั�ริควบคุมกั�ริแพร่ิ
ริะบ�ด์ภิ�ย่ในปริะเทศ แลัะแริงสนับสนนุเพิ�มเตั้มิจำ�กัม�ตั้ริกั�ริ
บริิห�ริเศริษัฐกิัจำขอิงริัฐบ�ลัซึ�งจำะส่งผิลัให้อุิปสงค์ภิ�ย่ใน
ปริะเทศให้ขย่�ย่ตั้ัวตั้่อิเนื�อิง กั�ริฟ้�นตั้ัวขอิงเศริษัฐกัิจำแลัะ
ปริมิ�ณกั�ริค�้โลักัภิ�ย่ใตั้ส้ถู�นกั�ริณก์ั�ริแพริร่ิะบ�ด์ในหลั�ย่
ปริะเทศที�ผิ่�นพ้นจุำด์สูงสุด์ไปแล้ัวแลัะค�ด์ว่�จำะส�ม�ริถู
ควบคุมกั�ริแพร่ิริะบ�ด์ได้์ม�กัขึ�น ซึ�งจำะช่ั่วย่สนับสนุนภิ�คกั�ริ
สง่อิอิกัขอิงไทย่ กั�ริเบกิัจำ�่ย่ภิ�ย่ใตั้ก้ัริอิบงบปริะม�ณริ�ย่จำ�่ย่
ปริะจำำ�ปีงบปริะม�ณ 2564 ม�ตั้ริกั�ริขับเคลัื�อินเศริษัฐกัิจำขอิง
ภิ�คริัฐ แลัะผิลัขอิงกั�ริปริับตั้ัวตั้�มฐ�นกั�ริขย่�ย่ตั้ัวที�ตั้ำ�� 
ผิดิ์ปกัติั้ในปี 2563 อิย่่�งไริก็ัตั้�ม ย่งัมีขอ้ิจำำ�กััด์แลัะคว�มเสี�ย่ง
ที�อิ�จำสง่ผิลัตั้อ่ิกั�ริฟ้�นตั้วัขอิงเศริษัฐกัจิำในป ี2564 ได์แ้กั ่คว�ม
ไมแ่นน่อินขอิงสถู�นกั�ริณก์ั�ริแพริร่ิะบ�ด์ขอิงโริคโควดิ์-19 ใน
หลั�ย่ปริะเทศซึ�งอิ�จำมีคว�มย่ืด์เยื่�อิแลัะริุนแริงม�กัขึ�น ซึ�งจำะ
ส่งผิลัตั้่อิกั�ริฟ้�นตั้ัวขอิงเศริษัฐกัิจำ ปริิม�ณกั�ริค้�โลักั ภิ�ค 
กั�ริกั�ริท่อิงเที�ย่ว เงื�อินไขด์้�นกั�ริจำ้�งง�น แลัะฐ�นะกั�ริเงิน
ภิ�คครัิวเริอืินแลัะภิ�คธุุริกิัจำ ริวมทั�งคว�มเสี�ย่งจำ�กัสถู�นกั�ริณ์

ภิัย่แล้ังแลัะคว�มผัินผิวนขอิงริะบบเศริษัฐกิัจำแลัะกั�ริเงินโลักั  
โด์ย่แนวโน้มเศริษัฐกิัจำไทย่ในปี 2564 ค�ด์ว่�จำะขย่�ย่ตัั้วใน 
ชั่่วงร้ิอิย่ลัะ 3.5 – 4.5 มูลัค่�กั�ริส่งอิอิกัสินค้�จำะขย่�ย่ตัั้ว 
ริอ้ิย่ลัะ 4.2 กั�ริบริโิภิคภิ�คเอิกัชั่น แลัะกั�ริลังทุนริวมขย่�ย่ตัั้ว
ริ้อิย่ลัะ 2.4 แลัะร้ิอิย่ลัะ 6.6 ตั้�มลัำ�ด์ับ อิัตั้ริ�เงินเฟ้อิทั�วไป 
เฉีลัี�ย่อิยู่่ที�ริ้อิย่ลัะ 0.7 – 1.7 แลัะด์ุลับัญชั่ีเด์ินสะพัด์เกัินด์ุลั 
ริ้อิย่ลัะ 2.6 ขอิง GDP
 จำ�กักั�ริสำ�ริวจำตั้ลั�ด์สื�อิส�ริแลัะข้อิมูลัอินิเทอิร์ิเน็ตั้ในปี 
2563 ขอิงสำ�นักัง�น กัสทชั่. ค�ด์กั�ริณ์ว่�จำะมีมูลัค่�ริวม 
605,108 ลั้�นบ�ท ลัด์ลังริ้อิย่ลัะ 2.3 เมื�อิเทีย่บกัับปี 2562 ที�มี
มูลัค่� 619,143 ลั้�นบ�ท ซึ�งแบ่งเป็น ตั้ลั�ด์อุิปกัริณ์สื�อิส�ริ 
แลัะตั้ลั�ด์บริิกั�ริสื�อิส�ริ ด์ังนี�
 (1) ตลาด้อ่ปกรณ์ีส่่�อส่าร สำ�หรัิบตั้ลั�ด์อุิปกัริณ์
สื�อิส�ริ แม้ว่�สำ�นักัง�น กัสทชั่. ได์้จำัด์ให้มีกั�ริปริะมูลัคลัื�น 5G 
เมื�อิเด์ือินกัุมภิ�พันธุ์ 2563 ซึ�งเป็นปัจำจำัย่บวกัที�จำะผิลัักัดั์นให้ 
ผิู้ให้บริิกั�ริในกัิจำกั�ริโทริคน�คมตั้้อิงลังทุนเพื�อิให้บริิกั�ริด้์วย่
เทคโนโลัย่ี 5G แตั้่ผิลักัริะทบจำ�กักั�ริแพริ่ริะบ�ด์ขอิงเชั่ื�อิไวริัส 
COVID-19 ทำ�ใหแ้ผินกั�ริด์ำ�เนินง�นเพื�อิลังทุนในโคริงข่�ย่ 5G 
ลั่�ชั่้�กัว่�ปกัตั้ิ ริวมถูึงกั�ริใชั่้จำ่�ย่ในตั้ลั�ด์อิุปกัริณ์สื�อิส�ริ 
ด์้�นตั้่�ง ๆ หด์ตั้ัวลัง จำึงค�ด์ว่�กั�ริใชั่้จำ่�ย่แลัะกั�ริลังทุนใน
ตั้ลั�ด์อุิปกัริณ์สื�อิส�ริจำะมีทิศท�งเป็นลับในปี 2563 โด์ย่ค�ด์
ว่�มีมูลัค่�ปริะม�ณ 250,021 ลั้�นบ�ท ลัด์ลังจำ�กัปี 2562  
ริ้อิย่ลัะ 4.8 โด์ย่มูลัค่�ตั้ลั�ด์อิุปกัริณ์สื�อิส�ริขอิงปี 2563 
ปริะกัอิบด์ว้ย่ มลูัค่�ขอิงตั้ลั�ด์ย่่อิย่ 4 ตั้ลั�ด์ คอืิ (1) ตั้ลั�ด์เคริื�อิง
ริับโทริศัพท์ 111,650 ลั้�นบ�ท (2) ตั้ลั�ด์อิุปกัริณ์โคริงข่�ย่
โทริคมน�คมหลัักั 73,245 ลั้�นบ�ท (3) ตั้ลั�ด์อิุปกัริณ์สื�อิส�ริ
ใชั่้ส�ย่ 18,348 ลั้�นบ�ท แลัะ (4) ตั้ลั�ด์อิุปกัริณ์สื�อิส�ริไริ้ส�ย่ 
46,778 ลั้�นบ�ท 

ตลาดำอุปกรณิ์สัื�อสัาร
ปี 2560  

(ล้านบาท)
ปี 2561  

(ล้านบาท)
ปี 2562  

(ล้านบาท)
ปี 2563F
(ล้านบาท)

1.  เคริื�อิงริับโทริศัพท์ 121,962 118,976 121,462 111,650

2.  อิุปกัริณ์โคริงข่�ย่โทริคมน�คมหลัักั 75,315 73,780 76,446 73,245

3. อิุปกัริณ์สื�อิส�ริใชั่้ส�ย่ 17,702 18,468 18,489 18,348

4. อิุปกัริณ์สื�อิส�ริไริ้ส�ย่ 46,381 45,690 46,308 46,778

ม้ลค่าตลาด้อ่ปกรณี์ส่่�อส่ารรวม 261,360 256,914 262,705 250,021

ที�ม� : สำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัิจำกั�ริกัริะจำ�ย่เสีย่ง กัิจำกั�ริโทริทัศน์ แลัะกัิจำกั�ริโทริคมน�คมแห่งชั่�ตั้ิ (กัสทชั่.)

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)36



 ผิลักั�ริศึกัษั�มูลัค�่ตั้ลั�ด์อุิปกัริณ์สื�อิส�ริขอิง สำ�นกััง�น 
กัสทชั่. ปริะจำำ�ปี 2562 แลัะปริะม�ณกั�ริปี 2563 มีด์ังนี�
 1. ม้ลค่าตลาด้เคร่�องรับโทรศ์ัพท์
  จำ�กักั�ริสำ�ริวจำข้อิมูลั พบว่� ตั้ลั�ด์เคริื�อิงริับ
โทริศัพท์ในปี 2562 มีมูลัค่� 121,246 ลั้�นบ�ท เพิ�มขึ�นจำ�กัปี 
2561 ริอ้ิย่ลัะ 2.1 แตั้ก่ั�ริแพริร่ิะบ�ด์ขอิงเชั่ื�อิไวริวัส COVID-19  
ทำ�ให้ค�ด์กั�ริณ์ว่� มูลัค่�ตั้ลั�ด์เคริื�อิงรัิบโทริศัพท์ในปี 2563 
จำะลัด์ลังจำ�กัปี 2562 ริอ้ิย่ลัะ 8.1 แลัะมมีลูัค�่โด์ย่ริวม 111,650 
ลั้�นบ�ท
 2. มล้ค่าตลาด้อ่ปกรณ์ีโครงข่ายโทรคมนาคมหลัก
  กั�ริส่งเสริิมให้สังคมไทย่เข้�สู่สังคมด์ิจำิทัลัม�กัขึ�น 
ตั้ลัอิด์จำนนโย่บ�ย่ที�ตั้้อิงกั�ริปริับทัศนีย่ภิ�พขอิงเมือิงให้มี 
คว�มสวย่ง�ม สง่ผิลัให้หน่วย่ง�นภิ�ครัิฐได้์จำดั์สริริงบปริะม�ณ
เพื�อิลังทนุในหลั�ย่โคริงกั�ริ อิ�ท ิกั�ริลังทนุในส�ย่เคเบลิัใตั้น้ำ�� 
กั�ริลังทนุในทอ่ิริอ้ิย่ส�ย่ เปน็ตั้น้ ด์งันั�น แมว้�่เศริษัฐกัจิำโด์ย่ริวม
ย่ังอิยู่่ในช่ั่วงชั่ะลัอิตัั้ว แต่ั้ยั่งมีกั�ริลังทุนเพื�อิปริับปริุงโคริงข่�ย่
หลัักัให้มีปริะสิทธุิภิ�พ แลัะกั�ริลังทุนเพื�อิให้บริริลัุผิลัได์้ตั้�ม
แผินง�นที�ว�งไว้ ทำ�ให้มูลัค่�กั�ริลังทุนในตั้ลั�ด์อิุปกัริณ์ 
โคริงข่�ย่โทริคมน�คมหลัักัในปี 2562 จำึงมีทิศท�งเป็นบวกั 
มีมูลัค่� 76,446 ลั้�นบ�ท เพิ�มขึ�นจำ�กัปี 2561 ริ้อิย่ลัะ 3.6 
อิย่่�งไริกั็ตั้�มผิลักัริะทบจำ�กักั�ริแพริ่ริะบ�ด์ขอิงเชั่ื�อิไวริัส 
COVID-19 ทำ�ให้แผินกั�ริด์ำ�เนินง�นลั่�ช้ั่�กัว่�ปกัตั้ิ จำึงค�ด์
ว่�กั�ริลังทุนในปี 2563 จำะลัด์ลังริ้อิย่ลัะ 4.2 หริือิมีมูลัค่�
ปริะม�ณ 73,245 ลั้�นบ�ท
 3. ม้ลค่าตลาด้อ่ปกรณี์ส่่�อส่ารใชั้ส่าย
  กั�ริแข่งขันที�รุินแริงริวมถึูงกัลัยุ่ทธ์ุในกั�ริส่งเสริิม
กั�ริข�ย่ขอิงภิ�คเอิกัชั่น ตั้ลัอิด์จำนนโย่บ�ย่ขอิงภิ�คริฐัที�ต้ั้อิงกั�ริ
ส่งเสริิมให้สังคมไทย่เป็นสังคมดิ์จำิทัลั ทำ�ให้กั�ริลังทุนใน
อิุปกัริณ์สื�อิส�ริใช้ั่ส�ย่ยั่งทริงตั้ัวแม้เศริษัฐกิัจำอิยู่่ในชั่่วงชั่ะลัอิ
ตั้ัว โด์ย่ในปี 2562 มีมูลัค่�กั�ริลังทุนปริะม�ณ 18,489 ลั้�น
บ�ท เพิ�มขึ�นจำ�กัปี 2561 ริ้อิย่ลัะ 0.1 แลัะค�ด์ว่�กั�ริแพร่ิ
ริะบ�ด์ขอิงเชั่ื�อิไวริสั COVID-19 ในปี 2563 จำะทำ�ให้มลูัค่�กั�ริ
ลังทุนในตั้ลั�ด์นี�หด์ตั้ัวริ้อิย่ลัะ 0.8 หริือิมีมูลัค่�ปริะม�ณ 
18,348 ลั้�นบ�ท 
 4. ม้ลค่าตลาด้อ่ปกรณี์ส่่�อส่ารไร้ส่าย
  กั�ริบำ�ริุงริักัษั�ให้โคริงข่�ย่มีเสถูีย่ริภิ�พ แลัะกั�ริ
เพิ�มปริะสิทธุิภิ�พขอิงโคริงข่�ย่ให้ส�ม�ริถูริอิงริับกัับปริิม�ณ
กั�ริใช้ั่ง�นที�เพิ�มขึ�น ส่งผิลัให้ตั้ลั�ด์อุิปกัริณ์สื�อิส�ริไร้ิส�ย่มี 
กั�ริลังทุนอิย่่�งตั้่อิเนื�อิง โด์ย่ในปี 2562 มีมูลัค่�ปริะม�ณ 
46,308 ลั้�นบ�ท เพิ�มขึ�นจำ�กัปี 2561 ริ้อิย่ลัะ 1.4 สำ�หริับกั�ริ
ลังทุนในปี 2563 นอิกัจำ�กักั�ริลังทุนเพื�อิบำ�ริุงรัิกัษั�โคริงข่�ย่
เด์ิม ย่ังตั้้อิงลังทุนเพื�อิให้บริิกั�ริด์้วย่เทคโนโลัย่ี 5G จำึงค�ด์ว่�
ในปี 2563 ย่ังมีทิศท�งเป็นบวกั แตั้่จำะปริับตั้ัวเพิ�มขึ�นเพีย่ง 
เลั็กัน้อิย่ เนื�อิงจำ�กัผิลักัริะทบจำ�กักั�ริแพริ่ริะบ�ด์ขอิงเชั่ื�อิไวริัส 

COVID-19 โด์ย่มีมลูัค่�ปริะม�ณ 46,778 ลั�้นบ�ท เพิ�มขึ�นจำ�กั
ปี 2562 ริ้อิย่ลัะ 1.0
 (2) ตลาด้บริการส่่�อส่าร ผิลักัริะทบจำ�กักั�ริแพริ่
ริะบ�ด์ขอิงเชั่ื�อิไวริัส COVID-19 ทำ�ให้กั�ริเดิ์นท�งท่อิงเที�ย่ว 
ในต่ั้�งปริะเทศลัด์ลัง กั�ริใช้ั่บริิกั�ริโริมมิ�งน้อิย่ลัง แลัะหันม�
ตั้ดิ์ต่ั้อิสื�อิส�ริในช่ั่อิงท�งที�มอีิตัั้ริ�ค่�บริกิั�ริที�ตั้ำ��กัว่� แตั้ใ่นขณะ
เด์ีย่วกัันม�ตั้ริกั�ริป้อิงกัันกั�ริแพริ่ริะบ�ด์ ด์้วย่กั�ริให้ทำ�ง�น
หริือิศึกัษั�ที�บ้�นทำ�ให้ปริิม�ณกั�ริใชั่้อิินเทอิริ์เน็ตั้แลัะกั�ริใชั่้
บริิกั�ริสื�อิส�ริข้อิมูลัเพิ�มขึ�น แลัะเป็นผิลัให้มูลัค่�ขอิงตั้ลั�ด์
บริิกั�ริสื�อิส�ริโด์ย่ริวมในปี 2563 ค�ด์ว่�จำะปริับตั้ัวลัด์ลังจำ�กั
ปี 2561 ริ้อิย่ลัะ 0.4 หริือิมีมูลัค่�ปริะม�ณ 355,087 ลั้�นบ�ท 
โด์ย่มลูัค�่ตั้ลั�ด์บริกิั�ริสื�อิส�ริขอิงป ี2563 ปริะกัอิบด์ว้ย่ มลูัค�่
ขอิงตั้ลั�ด์ย่่อิย่ 5 ตั้ลั�ด์ ด์ังนี�
 1. ตลาด้บริการโทรศั์พท์ประจำาที� เนื�อิงด์ว้ย่พฤตั้กิัริริม
ขอิงผิูบ้ริโิภิคที�หนัไปใชั่บ้ริกิั�ริสื�อิส�ริท�งเลัอืิกัผิ�่นอินิเทอิริเ์นต็ั้ 
(Over-the-top: OTT) ม�กัขึ�น เปน็ผิลัใหต้ั้ลั�ด์บริกิั�ริโทริศพัท์
ปริะจำำ�ที�ลัด์ลังอิย่่�งตั้่อิเนื�อิง ผิลัจำ�กักั�ริสำ�ริวจำพบว่� ตั้ลั�ด์ 
บริิกั�ริโทริศัพท์ปริะจำำ�ที�ในปี 2562 มีมูลัค่�ปริะม�ณ 8,008 
ลั้�นบ�ท ลัด์ลังจำ�กัปี 2561 ริ้อิย่ลัะ 15.8 สำ�หริับปี 2563  
ค�ด์กั�ริณ์ว่�ตั้ลั�ด์นี�ย่ังมีมูลัค่�ลัด์ลังจำ�กัปี 2562 อิีกัริ้อิย่ลัะ 
11.5 หริือิมีมูลัค่�ปริะม�ณ 7,087 ลั้�นบ�ท
 2. ตลาด้บริการโทรศ์ัพท์เคล่�อนที� กั�ริเพิ�มขึ�นขอิง
จำำ�นวนเลัขหม�ย่ผิูใ้ช้ั่บริกิั�ริแลัะริ�ย่ได้์เฉีลัี�ย่ต่ั้อิเลัขหม�ย่ในปี 
2562 อิยู่่ในกัริอิบที�จำำ�กััด์ ส่งผิลัให้ตั้ลั�ด์บริิกั�ริโทริศัพท์
เคลัื�อินที�มีมูลัค่�ปริะม�ณ 257,106 ลั้�นบ�ท เพิ�มขึ�นจำ�กัปี 
2561 ริอ้ิย่ลัะ 2.3 สำ�หริบัป ี2563 ค�ด์ว่�ตั้ลั�ด์บริกิั�ริโทริศัพท์
เคลืั�อินที�จำะได้์ริับผิลักัริะทบจำ�กักั�ริแพร่ิริะบ�ด์ขอิงเชั่ื�อิไวริัส 
COVID-19 ในชั่่วงไตั้ริม�สที� 2 อิย่่�งไริกั็ด์ี แริงสนับสนุนจำ�กั
กั�ริให้บริิกั�ริด์้วย่เทคโนโลัย่ี 5G ทำ�ให้ค�ด์กั�ริณ์ว่�ริ�ย่ได์้
เฉีลัี�ย่ตั้่อิเลัขหม�ย่ในกัลัุ่มผิู้ใชั่้คริัวเริือินจำะสูงขึ�น ขณะที�ริ�ย่ได์้
จำ�กัภิ�คธุุริกิัจำในกั�ริใช้ั่ปริะโย่ชั่น์จำ�กัคลัื�น 5G ค�ด์ว่�ยั่งไม่ได้์
เป็นแหลั่งริ�ย่ได์้หลัักัในปี 2563 โด์ย่ค�ด์ว่�ตั้ลั�ด์บริิกั�ริ
โทริศัพท์เคลัื�อินที�จำะมีมูลัค่�ปริะม�ณ 254,278 ลั้�นบ�ท  
ลัด์ลังจำ�กัปี 2562 ริอ้ิย่ลัะ 1.1 ทั�งนี� สถู�นกั�ริณ์กั�ริแพร่ิริะบ�ด์
ขอิงเชั่ื�อิไวรัิส COVID-19 ย่ังคงมีผิลักัริะทบในช่ั่วงปลั�ย่ปี  
2563 ซึ�งอิ�จำส่งผิลักัริะทบตั้่อิตั้ลั�ด์บริิกั�ริโทริศัพท์เคลัื�อินที� 
ตั้่อิไปได์้อิีกั
 3. ตลาด้บริการอินเทอร์เน็ตประจำาที� ผิลัจำ�กักั�ริ
สำ�ริวจำตั้ลั�ด์บริกิั�ริอินิเทอิร์ิเน็ตั้ปริะจำำ�ที� (Fixed-Line Internet 
Service) พบว่� มูลัค่�ขอิงตั้ลั�ด์นี� ในปี 2562 เท่�กัับ 71,791 
ลั้�นบ�ท ลัด์ลังจำ�กัปี 2561 ริ้อิย่ลัะ 4.8 โด์ย่มีส�เหตัุ้หลัักัม�
จำ�กักั�ริแข่งขันที�ริุนแริง แลัะกั�ริปรัิบเปลัี�ย่นม�ตั้ริฐ�นกั�ริ
ริ�ย่ง�นกั�ริเงนิฉีบบัที� 15 ที�นำ�ม�ใชั่ใ้นงบกั�ริเงนิป ี2562 ทำ�ให้
ตั้้อิงมีกั�ริจำัด์สริริริ�ย่ได์้ใหม่ห�กัผู้ิให้บริิกั�ริมีกั�ริจำำ�หน่�ย่
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สินค้�แลัะบริิกั�ริหลั�ย่ริ�ย่กั�ริพริ้อิมกััน ด์ังนั�น ริ�ย่ได์้ที� 
เกัิด์จำ�กับริิกั�ริอิินเทอิร์ิเน็ตั้ปริะจำำ�ที�บ�งส่วนจึำงถููกัจัำด์สริริไป 
ให้บริิกั�ริอิื�น ๆ สำ�หริับปี 2563 แม้ว่�เศริษัฐกิัจำไทย่จำะได้์ริับ 
ผิลักัริะทบจำ�กักั�ริแพริ่ริะบ�ด์ขอิงเชั่ื�อิไวริัส COVID-19 แตั้่ใน
ขณะเด์ีย่วกัันม�ตั้ริกั�ริป้อิงกัันกั�ริแพริ่ริะบ�ด์ด์้วย่กั�ริให้
ทำ�ง�น หรืิอิศึกัษั�ที�บ้�นทำ�ให้ปริิม�ณกั�ริใช้ั่อิินเทอิร์ิเน็ตั้ 
เพิ�มขึ�น ด์้วย่เหตัุ้ผิลัด์ังกัลั่�ว ทำ�ให้ค�ด์กั�ริณ์ว่�มูลัค่�ขอิง
ตั้ลั�ด์บริิกั�ริอิินเทอิริ์เน็ตั้ปริะจำำ�ที�จำะเพิ�มขึ�นริ้อิย่ลัะ 5.0 หริือิ 
มีมูลัค่�เท่�กัับ 75,381 ลั้�นบ�ท
 4. ตลาด้บริการโทรศั์พท์ระหวา่งประเทศ์ เนื�อิงจำ�กั
ปัจำจำุบันผิู้บริิโภิคหันไปใช้ั่บริิกั�ริ OTT ม�กัขึ�น ผิู้ให้บริิกั�ริจึำง
ตั้้อิงปริับตั้ัวโด์ย่มีกั�ริลัด์อัิตั้ริ�ค่�บริิกั�ริ IDD ริวมถึูงกั�ริปริับ
เปลัี�ย่นริูปแบบกั�ริให้บริิกั�ริ เช่ั่น กั�ริให้บริิกั�ริซิมสำ�หริับใชั่้
อินิเทอิริเ์นต็ั้ในตั้�่งปริะเทศ แม้กัริะนั�นกัต็ั้�ม ผิลัจำ�กักั�ริสำ�ริวจำ
พบว่� ภิ�พริวมมูลัค่�ตั้ลั�ด์บริิกั�ริโทริศัพท์ริะหว่�งปริะเทศ 
ย่ังคงมีแนวโน้มลัด์ลังอิย่่�งต่ั้อิเนื�อิง โด์ย่ในปี 2562 มีมูลัค่�
เท่�กัับ 3,497 ลั้�นบ�ท ซึ�งลัด์ลังจำ�กัปี 2561 ถูึงริ้อิย่ลัะ 35.4 
แลัะค�ด์ว่�จำะมีมูลัค่�เพีย่ง 2,064 ลั้�นบ�ท ในปี 2563 หริือิ
ลัด์ลังจำ�กัปี 2562 ริ้อิย่ลัะ 41.0 มูลัค่�ที�ลัด์ลังเป็นผิลักัริะทบ
จำ�กักั�ริแพริ่ริะบ�ด์ขอิงเชั่ื�อิไวริัส COVID-19 ทำ� ให้กั�ริเด์ิน
ท�งทอ่ิงเที�ย่วในตั้�่งปริะเทศลัด์ลัง กั�ริใชั่บ้ริกิั�ริโริมมิ�งนอ้ิย่ลัง 
ริวมถูึงหันม�ตั้ิด์ตั้่อิสื�อิส�ริในชั่่อิงท�งที�มีอัิตั้ริ�ค่�บริิกั�ริที� 
ตั้ำ��กัว่�
 5. ตลาด้บริการส่่�อส่ารข้อม้ล ผิลัจำ�กักั�ริสำ�ริวจำ
ตั้ลั�ด์บริิกั�ริสื�อิส�ริข้อิมูลัพบว่� มูลัค่�ขอิงตั้ลั�ด์นี� ในปี 2562 
มีมูลัค่�ปริะม�ณ 16,036 ล้ั�นบ�ท เพิ�มขึ�นจำ�กัปี 2561 ร้ิอิย่ลัะ 
3.8 โด์ย่ค�ด์ว�่มลูัค�่ขอิงตั้ลั�ด์บริกิั�ริสื�อิส�ริขอ้ิมลูัในป ี2563  
ย่ังเพิ�มขึ�นจำ�กัปี 2562 อิีกัริ้อิย่ลัะ 1.5 มีมูลัค่�เท่�กัับ 16,277 
ลั้�นบ�ท ปัจำจำัย่บวกัที�เป็นแริงขับเคลัื�อินให้ตั้ลั�ด์นี�มีมูลัค่� 
เพิ�มขึ�นปริะกัอิบด้์วย่กั�ริปรัิบเปลัี�ย่นรูิปแบบกั�ริทำ�ง�นที�เป็น 
ผิลัจำ�กักั�ริแพริ่ริะบ�ด์ขอิงเชั่ื�อิไวริัส COVID-19 ริวมถูึง
นโย่บ�ย่ภิ�คริัฐที�สนับสนุนให้หันม�ใชั่้บริิกั�ริริะบบคลั�วด์์ 
แลัะบริิกั�ริ Data Center ม�กัขึ�น

เอกสัารอ้างอิง
 1. สำ�นักัง�นสภิ�พัฒน�กั�ริเศริษัฐกิัจำแลัะสังคมแห่งชั่�ตั้ิ 
ภิ�วะเศริษัฐกัจิำไทย่ไตั้ริม�สที�ส�มขอิงป ี2563 แลัะแนวโนม้ป ี2563-2564
 2. สำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกิัจำกั�ริกัริะจำ�ย่เสีย่งกัิจำกั�ริ
โทริทัศน์ แลัะกัิจำกั�ริโทริคมน�คมแห่งชั่�ตั้ิ (สำ�นักัง�น กัสทชั่.) ผิลักั�ริ
ศกึัษั�มลูัค�่ตั้ลั�ด์สื�อิส�ริ แลัะขอ้ิมลูัอินิเทอิริเ์นต็ั้ขอิงปริะเทศไทย่ปริะจำำ�

ปี 2562 แลัะปริะม�ณกั�ริปี 2563

 3. สำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกิัจำกั�ริกัริะจำ�ย่เสีย่งกิัจำกั�ริโทริทัศน์ 
แลัะกัิจำกั�ริโทริคมน�คมแห่งชั่�ตั้ิ (สำ�นักัง�น กัสทชั่.) บทสริุปแลัะ 
ข้อิเสนอิแนะเชิั่งนโย่บ�ย่ที�เกีั�ย่วข้อิงกัับกั�ริกัำ�กัับด์ูแลั จำ�กักั�ริสำ�ริวจำ
มูลัค่�ตั้ลั�ด์สื�อิส�ริขอิงปริะเทศไทย่ โคริงกั�ริศึกัษั�แลัะสำ�ริวจำข้อิมูลั
อินิเทอิร์ิเน็ตั้แลัะศึกัษั�มูลัค่�ตั้ลั�ด์สื�อิส�ริขอิงปริะเทศไทย่ปี 2561-2562
 4. ธุน�ค�ริทห�ริไทย่ จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) แนวโนม้ธุุริกัจิำเทคโนโลัย่ี

ส�ริสนเทศแลัะกั�ริสื�อิส�ริ (ICT) ปี 2563- 2565

 2.4  ภาวะการแข่งขัน
 เนื�อิงจำ�กัธุุริกิัจำให้บริกิั�ริว�งริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คม
เป็นธุุริกัิจำที�มีอิัตั้ริ�กั�ริเตั้ิบโตั้สูงซึ�งเป็นผิลัม�จำ�กันโย่บ�ย่กั�ริ
ลังทนุจำ�กัทั�งภิ�คริฐัแลัะเอิกัชั่นเพื�อิที�จำะส�ม�ริถูให้บริกิั�ริแลัะ
ริอิงริับคว�มต้ั้อิงกั�ริขอิงผู้ิบริิโภิคที�เพิ�มสูงขึ�นอิย่่�งต่ั้อิเนื�อิง  
จำึงมีผู้ิปริะกัอิบกั�ริให้บริิกั�ริค่อินข้�งม�กั โด์ย่ส�ม�ริถูแบ่ง
กัลัุ่มผิู้ให้บริิกั�ริอิอิกัได์้เป็น 3 กัลัุ่ม ด์ังนี�
 1. บริิษััทขน�ด์ใหญ่  -  ส่ วนใหญ่ เป็นบริิษััทที� 
จำด์ทะเบีย่นในตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่แลัะเป็นพันธุมิตั้ริกัับผิู้ผิลิัตั้
สนิค�้จำ�กัต่ั้�งปริะเทศ ส�ม�ริถูจัำด์ห�อิปุกัริณ์ได้์คริบวงจำริ แลัะ 
มีฐ�นะท�งกั�ริเงินที�แข็งแกัร่ิง ส�ม�ริถูเข้�ร่ิวมปริะมูลัง�น
โคริงกั�ริขน�ด์ใหญ่ได์้ เชั่่น บริิษััท ส�ม�ริถูคอิริ์ปอิเริชั่ั�น จำำ�กััด์ 
(มห�ชั่น) บริิษััท ลั็อิกัซเลั่ย่์  ไวริ์ เลัส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น)   
บริิษััท แอ็ิด์ว�นซ์ อิินฟอิร์ิเมชัั่�น เทคโนโลัยี่ จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) 
บริษิัทั ฟอิร์ิท คอิร์ิปอิเริชัั่�น จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) บริษิัทั อินิเตั้อิร์ิลิั�งค์ 
คอิมมิวนิเคชั่ั�น จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) แลัะบริิษััท เอิสวีโอิเอิ จำำ�กััด์ 
(มห�ชั่น) เป็นตั้้น
 2. บริิษััทขน�ด์กัลั�ง - เป็นบริิษััทที�มีทุนจำด์ทะเบีย่น
ไม่เกิัน 500 ลั้�นบ�ทแลัะเป็นพันธุมิตั้ริกัับผิู้ผิลิัตั้สินค้�จำ�กั 
ตั้่�งปริะเทศเชั่่นเด์ีย่วกัับบริิษััทขน�ด์ใหญ่ แตั้่มีข้อิจำำ�กััด์ท�ง
ด์้�นกั�ริเงินแลัะผิลัง�นในอิดี์ตั้ (Track Record) ทำ�ให้มี 
ข้อิจำำ�กััด์ในกั�ริเข้�ริ่วมปริะมูลัง�นขน�ด์ใหญ่ ซึ�งบริิษััทอิยู่่ใน
กัลุ่ัมนี� แลัะย่ังมีบริิษััทอิื�นอิีกั เชั่่น บริิษััท สกั�ย่ ไอิซีที จำำ�กััด์ 
(มห�ชั่น) บริิษััท เทิริ์นคีย่์ คอิมมูนิเคชั่ั�น เซอิริ์วิส จำำ�กััด์ แลัะ
บริิษััท ไทย่ทริ�นสมิชั่ชั่ั�น อิินด์ัสทริี จำำ�กััด์ เป็นตั้้น 
 3. บริิษััทขน�ด์เล็ักั - เป็นบริิษััทที�ไม่ได้์เป็นตัั้วแทน
จำำ�หน่�ย่ผิลัิตั้ภิัณฑิ์แลัะอิุปกัริณ์จำ�กัตั้่�งปริะเทศ ริวมทั�งมี 
เงินทุนหมุนเวีย่นไม่ม�กันักั ไม่ส�ม�ริถูริับง�นจำ�กัลัูกัค้�แลัะ/
หริือิบริิษััทขน�ด์ใหญ่โด์ย่ตั้ริง ส่วนใหญ่จำะริับง�นจำ�กับริิษััท 
ขน�ด์กัลั�ง

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)38



 ถึูงแม้บริิษััทจำะเป็นบริิษััทขน�ด์กัลั�งที�มีข้อิจำำ�กััด์ 
ด์้�นกั�ริเงินแลัะด์้�นผิลัง�นในอิด์ีตั้ (Track Record) อิย่่�งไริ
กั็ตั้�ม จำ�กักั�ริที�ผิู้บริิห�ริขอิงบริิษััทเป็นผิู้ที�มีปริะสบกั�ริณ์ใน
ธุุริกัิจำโทริคมน�คมม�กัว่� 25 ปี มีคว�มสัมพันธุ์อิันด์ีกัับทั�ง
เจำ้�ขอิงผิลัิตั้ภิัณฑิ์ ผิู้จำัด์จำำ�หน่�ย่ แลัะลัูกัค้� ริวมทั�งพันธุมิตั้ริที�
เป็นบริิษััทขน�ด์ใหญ่  ทำ�ให้บริิษััทส�ม�ริถูริับง�นโคริงกั�ริ 
ตั้่�ง ๆ จำ�กัลัูกัค้�โด์ย่ตั้ริง บริิษััทส�ม�ริถูนำ�เสนอิผิลิัตั้ภัิณฑิ์
แลัะบริกิั�ริได้์ตั้ริงตั้�มคว�มต้ั้อิงกั�ริขอิงลูักัค้�  หรืิอิเข้�ร่ิวมค้�
กัับพันธุมิตั้ริ หรืิอิรัิบง�นต่ั้อิจำ�กับริิษััทขน�ด์ใหญ่ได้์ ทั�งนี� 
หลัังจำ�กับริิษััทได์้แปริสภิ�พเป็นบริิษััทมห�ชั่นจำำ�กััด์แลัะเข้�
จำด์ทะเบีย่นในตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย์่ MAI เมื�อิวันที� 15 กัันย่�ย่น 
2560 ทำ�ให้บริิษััทส�ม�ริถูริะด์มเงินทุนจำ�กัตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่
แห่งปริะเทศไทย่ เพิ�มสภิ�พคลั่อิงริวมถูึงอิำ�น�จำตั้่อิริอิงตั้่�ง ๆ 
ทำ�ให้ส�ม�ริถูลัด์ภิ�ริะค่�ใช้ั่จ่ำ�ย่แลัะเงื�อินไขจำ�กักั�ริทำ�
ธุุริกัริริมท�งกั�ริเงินกัับสถู�บันกั�ริเงิน ได์้ริับกั�ริสนับสนุนที�ด์ี
ม�กัยิ่�งขึ�นจำ�กัคูค้่�พันธุมิตั้ริทั�งที�มอีิยู่่เดิ์มแลัะเพิ�มใหม่ ริวมทั�ง
ได์้สริ้�งโอิกั�ส มีคว�มน่�เชั่ื�อิถืูอิแลัะได้์ริับกั�ริย่อิมรัิบใน 
กั�ริติั้ด์ต่ั้อิกัับกัลัุ่มลูักัค้�ริ�ย่ใหม่ หรืิอิพันธุมิตั้ริคู่ค้�ใหม่จำ�กั 
ตั้�่งปริะเทศ ซึ�งปจัำจำยั่ตั้�่ง ๆ  ทั�งหลั�ย่เหลั�่นี�เปน็แริงผิลักััด์นัใน
กั�ริสริ�้งโอิกั�สในกั�ริแขง่ขนัในโคริงกั�ริที�จำะเกัดิ์ขึ�นในอิน�คตั้ 
ริวมถึูงเพิ�มกั�ริเข้�มีส่วนริ่วมกัับโคริงกั�ริที�มีมูลัค่�โคริงกั�ริ 
ที�สูงม�กัขึ�น

2.5  การจัด้หาผลิตภัณีฑ์์และบริการ
 2.5 .1 การจดั้ซ้่�ออ่ปกรณีแ์ละผลติภณัีฑ์ข์องบรษัิัท
 บริษิัทัมกีั�ริจำดั์ห�อุิปกัริณ์แลัะผิลัติั้ภัิณฑิจ์ำ�กัพันธุมิตั้ริ
ท�งกั�ริค้�ทั�งในแลัะตั้่�งปริะเทศเมื�อิได์้ริับคำ�สั�งซื�อิหริือิทำ�
สญัญ�จำ�กัลูักัค�้  โด์ย่ไม่มนีโย่บ�ย่ในกั�ริสั�งซื�อิสนิค�้ล่ัวงหน้� 
เนื�อิงจำ�กัอุิปกัริณ์ในโคริงกั�ริที�บริิษััท ให้บริิกั�ริจำะถููกักัำ�หนด์
ลัักัษัณะแลัะคุณสมบัตั้ิจำ�กัลัูกัค้�แลัะเป็นอิุปกัริณ์ที�ส�ม�ริถู
ใชั่ไ้ด์เ้ฉีพ�ะโคริงกั�ริเท่�นั�น ปจัำจำบุนั บริษิัทั มพีนัธุมติั้ริท�งกั�ริ
ค้�ที�ผิ่�นกั�ริขึ�นทะเบีย่นริ�ย่ชั่ื�อิผิู้ข�ย่อิุปกัริณ์แลัะผิลัิตั้ภิัณฑิ์
กัับบริิษััท (Approved Vendor List) ทั�งหมด์ 93 ริ�ย่  โด์ย่
พจิำ�ริณ�จำ�กัคณุภิ�พ ริะย่ะเวลั�กั�ริสง่มอิบ ริ�ค� เคริด์ติั้เทอิม 
ศักัย่ภิ�พในกั�ริผิลัิตั้ แลัะม�ตั้ริฐ�นที�ได์้ริับกั�ริย่อิมริับ 
 2.5.2 ค่าบริการ 
 1. ค่�บริิกั�ริแลัะค่�ที�ปริึกัษั�แกั่เจำ้�ขอิงผิลัิตั้ภิัณฑิ์
  ในบ�งกัริณี กั�ริทำ�ธุุริกัิจำให้บริิกั�ริริับเหม�ว�ง
ริะบบโทริคมน�คม บำ�ริุงริักัษั�โคริงข่�ย่แลัะริะบบสื�อิส�ริที�มี
คว�มซับซ้อิน บริิษััทมีคว�มจำำ�เป็นต้ั้อิงใช้ั่บริิกั�ริหรืิอิปรึิกัษั�

เจำ้�ขอิงผิลิัตั้ภัิณฑ์ิ เชั่่น กั�ริบริิกั�ริจัำด์กั�ริโคริงกั�ริ (Project 
Management) กั�ริอิอิกัแบบริะบบวิศวกัริริม (Design System 
Engineering) แลัะกั�ริติั้ด์ตั้ั�ง (Installation) ริวมถึูงกั�ริฝึ่กั
อิบริมทั�งในกัริณีที�บริิษััทเข้�อิบริมกัับเจำ้�ขอิงผิลัิตั้ภิันฑิ์ หริือิ
เจำ้�ขอิงผิลิัตั้ภิัณฑิ์มีกั�ริส่งผิู้เชั่ี�ย่วชั่�ญเฉีพ�ะผิลิัตั้ภิัณฑ์ิม�
อิบริมใหแ้กับ่ริษิัทัแลัะลักูัค�้ที�หน�้ง�น (On the Job Training) 
ซึ�งบริิษััทจำะต้ั้อิงมีค่�ใช้ั่จำ่�ย่ดั์งกัล่ั�วให้แกั่เจำ้�ขอิงผิลิัตั้ภิัณฑ์ิ
เพิ�มเตั้ิม เพื�อิให้ส�ม�ริถูให้บริิกั�ริได้์ตั้ริงตั้�มข้อิกัำ�หนด์ โด์ย่
ส่วนใหญ่จำะเป็นผิลัิตั้ภิัณฑิ์ขอิง Nokia แลัะ Huawei

 2. ค่�บริิกั�ริผิู้ริับจำ้�งชั่่วง
 กั�ริปริะกัอิบธุุริกัิจำให้บริิกั�ริริับเหม�ว�งริะบบ
โทริคมน�คม บำ�ริงุริกััษั�โคริงข�่ย่แลัะริะบบสื�อิส�ริ ริวมถึูงง�น
กั่อิสริ้�งแลัะว�งริะบบไฟฟ้�นั�น บริิษััทจำะมีกั�ริจำัด์ห�ผิู้ริับจำ้�ง
ชั่ว่ง (Subcontractor) ซึ�งกัริะจำ�ย่อิยู่่ในทุกัภูิมภิิ�คขอิงปริะเทศ 
เพื�อิด์ำ�เนินกั�ริว�งริะบบหริือิบำ�ริุงริักัษั�ตั้�มข้อิกัำ�หนด์ขอิง
ลัูกัค้� โด์ย่มีวิศวกัริขอิงบริิษััทเป็นผู้ิควบคุมง�นผู้ิรัิบเหม�ช่ั่วง
อิย่�่งใกัล้ัชั่ดิ์ตั้ลัอิด์ริะย่ะเวลั�กั�ริกั�ริว�งริะบบหริอืิบำ�ริงุริกััษั� 
ปจัำจำบุนับริษิัทัมผีิูร้ิบัจำ�้งชั่ว่งที�ขึ�นทะเบยี่นกัับบริษิัทั (Approved 
Vendor List) จำำ�นวน 50 ริ�ย่ โด์ย่บริษิัทัจำะขึ�นทะเบยี่นผิูร้ิบัจำ�้ง
ชั่่วงโด์ย่พิจำ�ริณ�จำ�กั ปริะสบกั�ริณ์ ผิลัง�นในอิด์ีตั้ แลัะด์้�น
กั�ริเงิน ซึ�งบริิษััทมีขั�นตั้อินกั�ริจัำด์ห�/คัด์เลัือิกัผิู้รัิบจ้ำ�งช่ั่วงใน
แตั้่ลัะโคริงกั�ริ ด์ังตั้่อิไปนี�

• พิจำ�ริณ�ริ�ย่ลัะเอีิย่ด์โคริงกั�ริที�เกีั�ย่วข้อิงทั�งหมด์ 
เชั่่น ริูปแบบขอิงง�นโคริงกั�ริ ลัูกัค้� ริะย่ะเวลั�กั�ริ
ด์ำ�เนนิง�น ขอิบเขตั้แลัะคว�มริบัผิดิ์ชั่อิบ คณุสมบตัั้ิ
ท�งด์้�นเทคนิค เงื�อินไขท�งด์้�นพ�ณิชั่ย์่ กั�ริรัิบ
ปริะกัันผิลัง�น

• แผินกัจัำด์ซื�อิพิจำ�ริณ�ริ�ย่ชั่ื�อิขอิงผู้ิรัิบจ้ำ�งช่ั่วงใน 
Approved Vendor List แลัะคัด์เลัือิกัผิู้ริับจำ้�งชั่่วง
เพื�อิให้นำ�เสนอิริ�ค�กัับบริิษััท อิย่่�งน้อิย่ 3 ริ�ย่ 
โด์ย่ปริะม�ณ โด์ย่คำ�นึงถูึงคว�มส�ม�ริถูใน 
กั�ริทำ�ง�น ริ�ค� เทอิมกั�ริชั่ำ�ริะเงิน แลัะฐ�นะท�ง 
กั�ริเงิน

• เสนอิริ�ย่ชั่ื�อิแลัะใบเสนอิริ�ค�ขอิงผิูรั้ิบจำ�้งช่ั่วงให้แก่ั
คณะกัริริมกั�ริจำัด์ซื�อิจำัด์จำ้�งเพื�อิพิจำ�ริณ�

2.6 งานที�ยังไม่ได้้ส่่งมอบ  
 ณ วันที� 31 ธุันว�คม 2563 บริิษััทมีง�นที�ย่ังไม่ได้์ 
ส่งมอิบที�ได์้ริับคำ�สั�งซื�อิจำ�กัลัูกัค้�แลัะย่ังไม่ได์้จำัด์ส่งให้ 
ลัูกัค้� จำำ�นวน 1,673 ลั้�นบ�ท ซึ�งจำะทย่อิย่ริับริู้เป็นริ�ย่ได์้ใน 
ปี 2564 ตั้่อิไป

39รายงานประจำำาปี 2563



 บริิษััทตั้ริะหนักัถูึงคว�มสำ�คัญขอิงกั�ริบริิห�ริคว�ม

เสี�ย่งจำ�กักั�ริด์ำ�เนินกั�ริธุุริกิัจำที�มีกั�ริเปลัี�ย่นแปลังอิยู่่เสมอิ 

ทั�งจำ�กัปัจำจำัย่ภิ�ย่ในแลัะปัจำจัำย่ภิ�ย่นอิกั โด์ย่จัำด์ทำ�ม�ตั้ริกั�ริ 

ที�จำะลัด์คว�มเสี�ย่งให้อิยู่่ในริะด์ับที�ย่อิมริับได์้ อิีกัทั�ง บริิษััทย่ัง

ได์ท้บทวนปริะเมินปจัำจำยั่เสี�ย่งแลัะอุิปสริริคที�อิ�จำส่งผิลักัริะทบ

ตั้่อิบริิษััท แลัะผิู้มีส่วนได้์เสีย่อิย่่�งสมำ��เสมอิ นอิกัจำ�กันี�  

บริิษััทได้์มีกั�ริจัำด์ตั้ั�งคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่งขึ�น 

เพื�อิกัำ�หนด์แนวท�งกั�ริป้อิงกัันคว�มเสี�ย่งที�จำะเกิัด์ขึ�นแลัะได้์

จำำ�แนกัเป็นคว�มเสี�ย่งหลัักัๆ ด์ังตั้่อิไปนี�

1. ควิามเสัี�ยงจากการพั่�งพัิงผู้้้จำาหน่ายสัินค้า
 ด้์วย่ธุุริกิัจำหลัักัขอิงบริิษััท เป็นกั�ริให้บริิกั�ริติั้ด์ตัั้�ง  

แลัะว�งเคริอืิข�่ย่ริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คม (Turnkey Project)  

ที�ตั้้อิงสั�งซื�อิผิลิัตั้ภัิณฑิ์จำ�กัตัั้วแทนจำำ�หน่�ย่โด์ย่ตั้ริง ซึ�งห�กั

ตั้วัแทนจำำ�หน�่ย่ด์งักัลั�่วไมส่�ม�ริถูจำำ�หน�่ย่อิปุกัริณท์ี�จำำ�เปน็

ในกั�ริให้บริิกั�ริตั้ิด์ตั้ั�ง แลัะว�งริะบบโทริคน�คมให้แก่ับริิษััท 

หริือิไม่ส�ม�ริถูจำัด์ส่งอิุปกัริณ์ที�บริิษััทสั�งซื�อิตั้�มกัำ�หนด์เวลั� 

กั็จำะส่งผิลัตั้่อิย่อิด์ข�ย่แลัะกัำ�ไริขอิงบริิษััทได์้

 อิย่่�งไริก็ัตั้�ม บริิษััทมีคว�มสัมพันธ์ุที�ด์ีกัับผิู้ผิลิัตั้ม�

โด์ย่ตั้ลัอิด์ ซึ�งในกั�ริทำ�ธุุริกัิจำที�ผิ่�นม� บริิษััทไม่มีปัญห�ใด์ ๆ 

ในกั�ริเป็นคู่ค้�หริือิตั้ัวแทนจำำ�หน่�ย่ผิลิัตั้ภัิณฑิ์ นอิกัจำ�กันี� 

บริษิัทัย่งัได์เ้ป็นคูค่�้หริอืิตั้วัแทนจำำ�หน�่ย่ผิลัติั้ภิณัฑิข์อิงผูิผ้ิลัติั้

หลั�ย่ริ�ย่ในกัลัุม่ผิลิัตั้ภัิณฑ์ิปริะเภิทเดี์ย่วกัันหรืิอิที�มคีณุสมบัตั้ิ

ใกัลั้เคีย่งกััน ด์ังนั�น บริิษััทมีคว�มย่ืด์หยุ่่นในกั�ริปริับเปลีั�ย่น

ตั้�มสถู�นกั�ริณ์ ห�กัมีคว�มจำำ�เป็นจำึงส�ม�ริถูกัริะจำ�ย่คว�ม

เสี�ย่งจำ�กักั�ริพึ�งพิงเพีย่งผิลัิตั้ภิัณฑิ์ชั่นิด์เด์ีย่ว 

2. ควิามเสัี�ยงจากควิามไม่สัมำ�าเสัมอของรายไดำ้
 บริษิัทัใหบ้ริกิั�ริริบัเหม�ว�งริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คม

แบบเบ็ด์เสริ็จำ ตัั้�งแตั้่กั�ริให้คำ�ปริึกัษั� กั�ริอิอิกัแบบ จำัด์ห�  

ตั้ิด์ตั้ั�ง ทด์สอิบ ตั้ริวจำริับ เชั่ื�อิมตั้่อิริะบบ แลัะจำำ�หน่�ย่อิุปกัริณ์

ที�เกัี�ย่วข้อิงในโคริงข่�ย่ริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คม ให้แกั่ลัูกัค้�

ที�เป็นผิู้ให้บริิกั�ริด้์�นสื�อิส�ริโทริคมน�คมที�ตั้้อิงกั�ริขย่�ย่ 

ปริับปริุง หริือิซ่อิมแซมริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คมขอิงตั้นเอิง 

โด์ย่ในปี 2561-2563 บริิษััทมีริ�ย่ได์้จำ�กัธุุริกัิจำรัิบเหม�ว�ง

ริะบบแลัะริ�ย่ได์้จำ�กักั�ริจำำ�หน่�ย่อุิปกัริณ์ คิด์เป็นสัด์ส่วน 

ริอ้ิย่ลัะ 81.42 ริอ้ิย่ลัะ 88.73 แลัะร้ิอิย่ลัะ 80.16 ขอิงริ�ย่ได้์จำ�กั

กั�ริข�ย่แลัะบริิกั�ริริวมขอิงบริิษััท อิย่่�งไริก็ัตั้�ม ริ�ย่ได์้ขอิง

บริิษััทจำะขึ�นอิยู่่กัับแผินกั�ริลังทุนขอิงกัลัุ่มลูักัค้�ขอิงบริิษััท 

ห�กักัลุ่ัมลัูกัค้�ชั่ะลัอิกั�ริลังทุนหริือิด์ำ�เนินกั�ริปริับปริุง 

ซ่อิมแซมริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คมด้์วย่ตั้นเอิง อิ�จำทำ�ให้ 

ผิลัปริะกัอิบกั�ริขอิงบริิษััทได์้ริับผิลักัริะทบได์้

 บริิษััทตั้ริะหนักัด์ีถูึงคว�มเสี�ย่งด์ังกัลั่�ว จำึงเน้นกั�ริให้

บริกิั�ริบำ�ริงุริกััษั�โคริงข่�ย่ริะบบสื�อิส�ริเพื�อิเป็นริ�ย่ได้์ตั้อ่ิเนื�อิง

เพิ�มม�กัขึ�น เนื�อิงจำ�กักั�ริใหบ้ริกิั�ริกั�ริบำ�ริงุริกััษั�โคริงข�่ย่จำะ

มีริะย่ะเวลั�ขอิงสัญญ� 1-2 ปี แลัะบริิษััทได์้ริับกั�ริตั้่อิอิ�ยุ่

สญัญ�กั�ริให้บริกิั�ริม�โด์ย่ตั้ลัอิด์ โด์ย่ริ�ย่ได้์จำ�กักั�ริใหบ้ริกิั�ริ

บำ�ริงุรัิกัษั�โคริงข�่ย่ริะบบสื�อิส�ริ คอืิ ริอ้ิย่ลัะ 18.58 ในป ี2561 

เปน็ริอ้ิย่ลัะ 11.27 ในป ี2562 แลัะเป็นริอ้ิย่ลัะ 19.84 ในป ี2563 

ซึ�งเป็นจำำ�นวนเงิน 188.67 ลั้�นบ�ท 135.11 ลั้�นบ�ท แลัะ 

291.66 ลั้�นบ�ท ตั้�มลัำ�ด์ับ นอิกัจำ�กันี� บริิษััทมีนโย่บ�ย่ที�จำะ

ขย่�ย่ฐ�นลูักัค�้เพิ�มเตั้มิ เช่ั่น กั�ริขย่�ย่ง�นหรืิอิพื�นที�กั�ริบำ�ริงุ

ริักัษั� กั�ริขย่�ย่ง�นในส่วนขอิงริะบบเทคโนโลัยี่ส�ริสนเทศ  

(IT) แลัะเทคโนโลัย่ีที�เกีั�ย่วข้อิงกัับริะบบกั�ริสื�อิส�ริใหม่ ๆ 

เป็นตั้้น ซึ�งชั่่วย่ให้บริิษััทมีริ�ย่ได์้เพิ�มเตั้ิมจำ�กันโย่บ�ย่ด์ังกัลั่�ว 

แลัะจำ�กักั�ริที�บริิษััทมีปริะสบกั�ริณ์ คว�มเชั่ี�ย่วชั่�ญในธุุริกิัจำ

ด์ังกัล่ั�วม�เป็นเวลั�น�น ทำ�ให้มีคว�มสัมพันธุ์ที�ด์ีแลัะเข้�ใจำ

คว�มตั้อ้ิงกั�ริขอิงผิูใ้หบ้ริกิั�ริโทริคมน�คม ริวมถูงึกั�รินำ�เสนอิ

บริิกั�ริเพื�อิพัฒน�ปริับปริุงริะบบโทริคมน�คมขอิงกัลุ่ัมลัูกัค้�

ได้์อิย่่�งด์ีตั้ลัอิด์ม� โด์ย่ ณ วันที� 31 ธุันว�คม 2563 บริิษััท 

มีง�นที�ยั่งไม่ได้์ส่งมอิบจำำ�นวน 1,673 ลั้�นบ�ท จำึงมั�นใจำว่�

ส�ม�ริถูริักัษั�คว�มสมำ��เสมอิขอิงริ�ย่ได์้ ริวมทั�งเตั้ิบโตั้ได์้ 

อิย่่�งตั้่อิเนื�อิง 

3. ควิามเสัี�ยงจากการพั่�งพัิงล้กค้ารายใหญ่
 กั�ริพึ�งพ�ลักูัค�้ริ�ย่ใหญ ่โด์ย่เฉีพ�ะลักูัค�้ภิ�คริฐัแลัะ

ริฐัวสิ�หกิัจำ เป็นอิกีัปจัำจำยั่หนึ�งที�บริษิัทัคำ�นงึถึูง ห�กัภิ�ครัิฐแลัะ

รัิฐวิส�หกิัจำมีกั�ริชั่ะลัอิกั�ริใช้ั่จ่ำ�ย่งบปริะม�ณ อิ�จำส่งผิลักัริะทบ 

ต่ั้อิผิลักั�ริด์ำ�เนินง�นแลัะฐ�นะท�งกั�ริเงินขอิงบริิษััท 

โด์ย่ปัจำจำุบันสภิ�พกั�ริแข่งขันในธุุริกิัจำมีกั�ริแข่งขันที�สูงทั�ง 

ด์้�นริ�ค� เทคโนโลัย่ ีแลัะบริิกั�ริ ทั�งจำ�กัคู่แข่งภิ�ย่ในปริะเทศ

แลัะคูแ่ขง่จำ�กัต่ั้�งปริะเทศ ซึ�งอิ�จำกัริะทบตั้อ่ิริ�ย่ได์ข้อิงบริษิัทั

7 ปัจจัยความูเส่�ยง

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)40



อิย่่�งไริกั็ตั้�ม ด์้วย่รัิฐบ�ลัเป็นส่วนสำ�คัญในกั�ริขับเคลัื�อิน 

แลัะเพิ�มศักัย่ภิ�พกั�ริพัฒน�เศริษัฐกัิจำด์ิจำิทัลัขอิงปริะเทศให้

เตั้ิบโตั้อิย่่�งยั่�งยื่นแลัะทั�วถูึง ด์ังนั�น กั�ริลังทุนในภิ�คริัฐแลัะ

หน่วย่ง�นริ�ชั่กั�ริท�งด้์�นสื�อิส�ริโทริคมน�คมแลัะด้์�นไอิที

ค�ด์ว่�จำะย่ังคงมีอิยู่่อิย่่�งตั้่อิเนื�อิง ซึ�งท�งบริิษััทกั็มีกั�ริพัฒน�

คุณภิ�พบริิกั�ริแลัะนำ�เสนอิเทคโนโลัยี่ที�เหม�ะสมกัับสภิ�วะ

ตั้ลั�ด์แลัะคว�มต้ั้อิงกั�ริขอิงลูักัค้�ให้ได้์ม�กัที�สุด์ ริวมทั�ง 

กั�ริริักัษั�คว�มสัมพันธุ์กัับพันธุมิตั้ริท�งธุุริกัิจำให้แน่นแฟ้น 

อิย่่�งตั้่อิเนื�อิง

 นอิกัจำ�กันี� บริิษััทยั่งห�โอิกั�สในกั�ริทำ�โคริงกั�ริที� 

มกีั�ริดู์แลับำ�ริงุริกััษั�ริะย่ะย่�วเพิ�มม�กัขึ�น เพื�อิก่ัอิให้เกัดิ์คว�ม

มั�นคงแลัะต่ั้อิเนื�อิงขอิงริ�ย่ได้์ กั�ริขย่�ย่ฐ�นลูักัค้�เพื�อิลัด์คว�ม

เสี�ย่งจำ�กักั�ริพึ�งพ�ลัูกัค้�ริ�ย่ใหญ่ แลัะย่ังคงรัิกัษั�ฐ�นลูักัค้�

ปัจำจำุบันให้มีคว�มแข็งแกัริ่งม�กัขึ�น

4. ควิามเสัี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยี 
การสัื�อสัาร
 กัริะแสกั�ริเปลัี�ย่นแปลังท�งด์้�นเทคโนโลัยี่ที�ริวด์เริ็ว

เพื�อิเป็นกั�ริเปลัี�ย่นผิ่�นสู่สังคมด์ิจิำทัลัอิย่่�งเตั้็มตั้ัว ด์้วย่

เทคโนโลัยี่แลัะนวัตั้กัริริมใหม่ ๆ ที�มีคว�มสะด์วกัคล่ัอิงตัั้ว รัิบส่ง 

ข้อิมูลัคว�มเริ็วสูง กั�ริตั้อิบสนอิงที�ริวด์เริ็ว (Real time) แลัะ

กั�ริเชั่ื�อิมโย่งที�ม�กัขึ�น เชั่่น 5G, Cloud, AI, IoE (Internet of 

Everything) จำึงทำ�ให้ผิู้ให้บริิกั�ริตั้้อิงพัฒน�ริะบบแลัะ 

โคริงข่�ย่ให้บริิกั�ริอิย่่�งตั้่อิเนื�อิงด์้วย่เชั่่นกััน ด์ังนั�น ห�กับริิษััท

ไม่ส�ม�ริถูจัำด์ห�อุิปกัริณ์หรืิอิริะบบที�ทันสมัย่เพื�อินำ�เสนอิ

บริิกั�ริแลัะตั้อิบสนอิงคว�มต้ั้อิงกั�ริขอิงลูักัค้�ได้์ บริิษััทอิ�จำสูญเสีย่ 

โอิกั�สท�งธุุริกิัจำแลัะส่งผิลัต่ั้อิผิลักั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงบริิษััทได้์

 บริิษััทได์้จำัด์ให้มีกั�ริฝ่ึกัอิบริม ปริะชัุ่มสัมมน�เชั่ิง

วิชั่�กั�ริ กัับผิู้ผิลัิตั้ ผิู้จัำด์จำำ�หน่�ย่ หน่วย่ง�น อิงกั์กัริภิ�ย่นอิกั

แลัะภิ�ย่ใน พันธุมิตั้ริท�งธุุริกัิจำ ทั�งในแลัะตั้่�งปริะเทศอิย่่�ง

สมำ��เสมอิ เพื�อิให้ได์้ริับคว�มริู้คว�มเข้�ใจำในเทคโนโลัย่ีแลัะ

ผิลัิตั้ภัิณฑิ์ที�เปลัี�ย่นแปลัง ข่�วส�ริแลัะกั�ริบริิกั�ริในริูปแบบ

ใหม่ ๆ เพื�อิส�ม�ริถูพัฒน�อิงค์คว�มรู้ิตั้่อิย่อิด์ธุุริกิัจำจำ�กักั�ริ

เปลัี�ย่นแปลังเทคโนโลัยี่ พร้ิอิมทั�งให้คำ�แนะนำ�กั�ริอิอิกัแบบ

บริิกั�ริที�ทันสมัย่แลัะตั้ริงตั้�มคว�มตั้้อิงกั�ริขอิงลัูกัค้�ได์้ 

5. ควิามเสัี�ยงจากการให้บริการหรือสัั�งซื์�ออุปกรณ์ิ 
ก่อนทำาสััญญากับล้กค้า
 ในบ�งกัริณีบริิษััทมีคว�มจำำ�เป็นต้ั้อิงให้บริิกั�ริหริือิ 

สั�งซื�อิอุิปกัริณก่์ัอินที�จำะเซน็สญัญ�กัับลักูัค้� เพื�อิให้ส�ม�ริถูให้

บริกิั�ริได์ต้ั้�มขอ้ิกัำ�หนด์ขอิงลักูัค�้ หริอืิเพื�อิใหส้�ม�ริถูสง่มอิบ

อิุปกัริณ์ได์้ทันกัำ�หนด์ริะย่ะเวลั�ตั้�มข้อิกัำ�หนด์ขอิงลูักัค้� 

บริิษััทจึำงอิ�จำมีคว�มเสี�ย่งที�จำะไม่ได้์ริับกั�ริชั่ำ�ริะเงินจำ�กัลูักัค้� 

แลัะอิ�จำได์้ริับผิลักัริะทบจำ�กัตั้้นทุนที�เกัิด์ขึ�น ห�กัไม่ได์้ริับ 

กั�ริทำ�สัญญ�ในที�สุด์ ซึ�งจำะส่งผิลัต่ั้อิผิลักั�ริด์ำ�เนินง�นขอิง

บริิษััททั�งริ�ย่ได์้แลัะกัำ�ไริ อิย่่�งไริกั็ตั้�ม บริิษััทจำะพิจำ�ริณ�ให้

บริกิั�ริก่ัอินมีกั�ริลังน�มในสัญญ�เฉีพ�ะโคริงกั�ริที�ไมม่คีว�ม

เสี�ย่งที�จำะไม่ได์้ริับสัญญ�ในภิ�ย่หลััง ส่วนกัริณีที�บริิษััทจำำ�เป็น

ตั้้อิงสั�งซื�อิอิุปกัริณ์กั่อิน บริิษััทจำะมีกั�ริกัำ�หนด์เงื�อินไขในกั�ริ 

สั�งซื�อิกัับผิู้ผิลิัตั้ว่�บริิษััทส�ม�ริถูย่กัเลัิกักั�ริสั�งซื�อิอิุปกัริณ์ด์ัง

กัลั่�วได์้ ห�กับริิษััทไม่ได์้ริับสัญญ�จำ�กัลัูกัค้�ในที�สุด์ หริือิใน

กัริณีที�ลักูัค้�บ�งริ�ย่มีกัริะบวนกั�ริพิจำ�ริณ�ลังน�มในสัญญ�

น�น เชั่่น ริัฐวิส�หกัิจำหริือิหน่วย่ง�นเอิกัชั่นบ�งริ�ย่ บริิษััทจำะ

ขอิให้ลัูกัค้�ทำ� Letter of Intent (LOI) เพื�อิย่ืนย่ันกั�ริจำ้�งง�น

กั่อิน สำ�หริับโคริงกั�ริที�บริิษััทได์้ริับกั�ริว่�จำ้�งอิย่่�งตั้่อิเนื�อิง  

เชั่่น ง�นบำ�รุิงรัิกัษั� เพื�อิให้กั�ริให้บริิกั�ริบำ�รุิงรัิกัษั�เป็นไปอิย่่�ง 

ต่ั้อิเนื�อิง แลัะลัด์คว�มเสี�ย่งจำ�กัง�นคงค้�งสะสมจำำ�นวนม�กั 

บริษิัทัจำงึตั้อ้ิงใหบ้ริกิั�ริก่ัอินที�จำะได้์ริบักั�ริต่ั้อิสญัญ�จำ�กัลักูัค้�

แลัะถึูงแม้คว�มเสี�ย่งที�ลูักัค้�จำะไม่ต่ั้อิสัญญ�ค่อินข้�งตั้ำ��  

บริษิัทัยั่งมกีั�ริป้อิงกัันคว�มเสี�ย่งเพิ�มเติั้ม โด์ย่ที�บริษิัทัจำะยั่งไม่

ทำ�สัญญ�กัับผิู้ริับเหม�ชั่่วงจำนกัว่�บริิษััทจำะได์้สัญญ�จำ�กั

ลักูัค้� แลัะที�ผ่ิ�นม�บริษิัทัยั่งไมเ่คย่มปีญัห�จำ�กักั�ริให้บริกิั�ริ

กั่อินทำ�สัญญ�แลั้วไม่ได์้ริับกั�ริลังน�มว่�จำ้�งในสัญญ�

6. ควิามเสัี�ยงจากการพั่�งพัิงผู้้้รับเหมา
 บริษิัทัมกีั�ริให้บริกิั�ริติั้ด์ตัั้�งอุิปกัริณ์ ริบัเหม�ว�งริะบบ

แลัะให้บริิกั�ริบำ�ริุงริักัษั�โคริงข่�ย่แกั่ผิู้ให้บริิกั�ริโทริคมน�คม

ซึ�งมีพื�นที�คริอิบคลุัมทั�วปริะเทศ บริิษััทจึำงต้ั้อิงมีกั�ริว่�จ้ำ�ง 

ผู้ิริับเหม�ในกั�ริติั้ด์ตั้ั�งอิุปกัริณ์ หรืิอิให้บริิกั�ริบำ�ริุงริักัษั�โคริง

ข่�ย่ในโคริงกั�ริต่ั้�ง ๆ ให้แกั่ลัูกัค้� ห�กับริิษััทไม่ส�ม�ริถูห� 

ผู้ิริับเหม�ได์้ หริือิผิู้ริับเหม�ด์ังกัล่ั�วไม่ส�ม�ริถูตั้ิด์ตัั้�งอุิปกัริณ์ 

หริือิให้บริิกั�ริบำ�ริุงรัิกัษั�โคริงข่�ย่ได้์ม�ตั้ริฐ�นตั้�มที�กัำ�หนด์

หริือิติั้ด์ตัั้�งง�นล่ั�ช้ั่� หรืิอิไม่ส�ม�ริถูดู์แลัรัิกัษั�โคริงข่�ย่ตั้�ม

ข้อิกัำ�หนด์ที�ตั้กัลังไว้ในสัญญ� จำะกัริะทบต่ั้อิชั่ื�อิเสีย่งแลัะ 

ผิลักั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงบริิษััทด์้วย่

41รายงานประจำำาปี 2563



 อิย่่�งไริก็ัตั้�ม บริิษััทมีทะเบีย่นริ�ย่ชั่ื�อิผิู้ รัิบเหม� 

(Approved Vendor List) ซึ�งมีผิู้ริับเหม�ที�ได์้ริับกั�ริอินุมัติั้ 

ในกั�ริริับง�นถูึง 50 ริ�ย่กัริะจำ�ย่อิยู่่ในทุกัภิูมิภิ�คขอิงปริะเทศ

โด์ย่บริิษััทจำะพิจำ�ริณ�คัด์เลัือิกัผิู้ริับเหม�จำ�กัคุณสมบัตั้ิ 

หลั�ย่ด์้�น เชั่่น คุณภิ�พขอิงผิลัง�น ปริะสบกั�ริณ์ในง�นที�

เกีั�ย่วข้อิง ทีมง�นแลัะบุคลั�กัริที�มีคว�มส�ม�ริถู ฐ�นะท�งกั�ริเงิน

ริวมถูงึคว�มคุน้เคย่กัับลักูัค้�แลัะโคริงข�่ย่ที�เกีั�ย่วขอ้ิง โด์ย่กั�ริ

คัด์เลืัอิกัผิู้รัิบเหม�ในแต่ั้ลัะโคริงกั�ริ บริิษััทจำะพิจำ�ริณ�เลืัอิกั

ผิู้ริับเหม�จำ�กัผิู้ริับเหม�ปริะม�ณ 3-4 ริ�ย่ที�เสนอิริ�ค�แกั่

บริิษััท แลัะริะหว่�งกั�ริด์ำ�เนินง�นแตั้่ลัะโคริงกั�ริ วิศวกัริขอิง

บริษิัทัจำะควบคมุคณุภิ�พขอิงผิูร้ิบัเหม�อิย่่�งใกัลัชิ้ั่ด์ แลัะมกีั�ริ

ปริะเมินคุณภิ�พขอิงผิู้ริับเหม�หลัังจำ�กัที�ด์ำ�เนินกั�ริแลั้วเสร็ิจำ

ที�ผ่ิ�นม�บริิษััทไม่มีปัญห�ในกั�ริจัำด์ห�แลัะว่�จ้ำ�งผู้ิรัิบเหม� 

เพื�อิตั้ิด์ตั้ั�งอุิปกัริณ์ หริือิให้บริิกั�ริบำ�ริุงริักัษั�โคริงข่�ย่ใน

โคริงกั�ริตั้่�ง ๆ ขอิงบริิษััท

7. ควิามเสัี�ยงจากควิามล่าชั่้าของโครงการ
 ง�นโคริงกั�ริขอิงบริิษััทมีกั�ริกัำ�หนด์ริะย่ะเวลั�กั�ริ

ด์ำ�เนินง�น แลัะส่งมอิบโคริงกั�ริที�แน่นอิน แลัะตั้้อิงมีกั�ริรัิบ

ปริะกัันผิลัง�นตั้�มที�กัำ�หนด์ในสัญญ� ห�กัไม่ส�ม�ริด์ำ�เนิน

กั�ริให้แล้ัวเสร็ิจำตั้�มริะย่ะเวลั�ในสัญญ�ขอิงแต่ั้ลัะโคริงกั�ริ 

หริอืิในกัริณทีี�มคีว�มบกัพริอ่ิง เกีั�ย่วกัับกั�ริด์ำ�เนนิง�นที�อิ�จำสง่

ผิลักัริะทบต่ั้อิบุคคลัภิ�ย่นอิกัหรืิอิทรัิพย์่สินข้�งเคีย่งให้ได้์ริับ

คว�มเสีย่ห�ย่ หรืิอิมกีั�ริรัิบปริะกัันผิลัง�น บริษิัทัอิ�จำต้ั้อิงชั่ด์ใช้ั่

ค�่ปรัิบตั้�มที�ริะบุไวใ้นสัญญ� ทั�งนี�บริษิัทัได้์ตั้ริะหนักัถึูงคว�ม

สำ�คัญในกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริเพื�อิลัด์คว�มเสี�ย่งดั์งกัล่ั�ว โด์ย่มี

แนวท�งกั�ริปฏิิบัตั้ิง�นเพื�อิป้อิงกัันคว�มเสี�ย่งที�อิ�จำเกัิด์ขึ�นได์้ 

เชั่่น กั�ริจัำด์ให้มีกั�ริปริะกัันภิัย่ในแต่ั้ลัะโคริงกั�ริ กั�ริจัำด์กั�ริ 

ในเริื�อิงขอิงกั�ริกัริะจำ�ย่คว�มเสี�ย่งไปยั่งเจ้ำ�ขอิงสินค้�หรืิอิ 

ผิู้ริับจำ้�งริวมถูึงกั�ริจัำด์ให้มีกั�ริพัฒน�บุคลั�กัริให้มีคว�มริู้  

คว�มส�ม�ริถู แลัะคว�มริับผิิด์ชั่อิบตั้่อิอิงคกั์ริ 

 ส�เหตัุ้หลัักัขอิงคว�มลั่�ชั่้�ขอิงโคริงกั�ริมักัจำะม�จำ�กั

ปจัำจำยั่ภิ�ย่นอิกัที�อิยู่่นอิกัเหนือิกั�ริควบคุมขอิงบริษิัทั เช่ั่น คว�ม

ลั่�ชั่้�จำ�กักั�ริส่งขอิงจำ�กับริิษััทผิู้ผิลิัตั้ หรืิอิจำำ�เป็นต้ั้อิงเปลัี�ย่น

อิปุกัริณท์ี�ตั้ดิ์ตั้ั�งแลัว้เสยี่หริอืิชั่ำ�ริดุ์กัอ่ินกั�ริสง่มอิบโคริงกั�ริ กั�ริ

ปอ้ิงกัันคว�มเสี�ย่งด์�้นกั�ริสง่มอิบโคริงกั�ริจำำ�เปน็ตั้อ้ิงมวีธิุกีั�ริ

จำัด์กั�ริโคริงกั�ริอิย่่�งชั่ัด์เจำน กัริะบวนกั�รินี�ตั้้อิงอิ�ศัย่กั�ริ

ตั้ดิ์ตั้�มโคริงกั�ริอิย่่�งใกัล้ัชั่ดิ์แลัะกั�ริปริะส�นง�นที�ด์รีิะหว่�ง

บริษิัทั ลักูัค�้ แลัะบริษิัทัผิูผ้ิลัติั้ ซึ�งทำ�ใหส้�ม�ริถูริะบถุูงึตั้น้เหตัุ้

ขอิงปัญห�แลัะลัด์ผิลักัริะทบต่ั้�งๆ  ที�อิ�จำจำะเกิัด์ขึ�นได้์ลัว่งหน้�

เพื�อิตั้ดิ์ตั้�มแลัะตั้ริวจำสอิบ ริะย่ะเวลั�กั�ริสง่มอิบโคริงกั�ริอิย่่�ง

สมำ��เสมอิ

8. ควิามเสัี�ยงจากการระบาดำของโรคติดำเชั่ื�อไวิรัสั
โคโรนา 2019 (COVID-19)
 กั�ริริะบ�ด์ขอิงโริคติั้ด์เชืั่�อิไวรัิสโคโริน� 2019 (COVID-19) 

เป็นปัจำจำัย่คว�มเสี�ย่งภิ�ย่นอิกัที�ไม่ส�ม�ริถูควบคุมได์้ ที�ส่ง 

ผิลักัริะทบต่ั้อิผู้ิคนทั�วโลักั แม้ว่�ธุุริกิัจำขอิงบริิษััทจำะไม่ได์้ริับ 

ผิลักัริะทบอิย่่�งมีนัย่สำ�คัญ แต่ั้กั�ริริะบ�ด์ดั์งกัลั่�วกั็ส่งผิลั 

ตั้อ่ิกั�ริด์ำ�เนินโคริงกั�ริขอิงบริษิัทั เชั่น่ คว�มล่ั�ช้ั่�ในกั�ริขนส่ง

อิุปกัริณ์จำ�กัต่ั้�งปริะเทศ กั�ริที�ไม่ส�ม�ริถูเด์ินท�งริะหว่�ง

ปริะเทศได้์ แลัะคว�มย่�กัลัำ�บ�กัในกั�ริเดิ์นท�งภิ�ย่ในปริะเทศ  

อัินเนื�อิงม�กัจำ�กัม�ตั้ริ�กั�ริตั้่�ง ๆ ในกั�ริป้อิงกัันกั�ริริะบ�ด์

ขอิงโริคที�ท�งริฐับ�ลัได์ก้ัำ�หนด์ขึ�น สง่ผิลัใหก้ั�ริด์ำ�เนนิโคริงกั�ริ

ล่ั�ช้ั่�แลัะไม่ส�ม�ริถูส่งมอิบโคริงกั�ริได้์ตั้�มริะย่ะเวลั� 

ที�กัำ�หนด์ใว้ตั้�มสัญญ� ซึ�งบริิษััทได้์แจำ้งปัญห�แลัะอิุปสริริค

ด์ังกัล่ั�วให้ลัูกัค้�ริับทริ�บตั้ลัอิด์ริะย่ะเวลั�ที�ได์้ริับผิลักัริะทบ 

แลัะได้์ริับกั�ริขย่�ย่ริะย่ะเวลั�ในกั�ริด์ำ�เนินโคริงกั�ริแลัะ 

งด์เว้นค�่ปรัิบจำ�กัท�งลูักัค้� เป็นกั�ริลัด์คว�มเสีย่ห�ย่ที�เกิัด์ขึ�น

จำ�กัคว�มเสี�ย่งขอิงกั�ริริะบ�ด์ขอิงโริคตั้ิด์เชั่ื�อิไวริัสโคโริน� 

2019 (COVID-19) ให้มีผิลักัริะทบต่ั้อิบริิษััทน้อิย่ที�สุด์เท่�ที� 

จำะเป็นไปได์้ นอิกัจำ�กันี� ในชั่่วงกั�ริแพริ่ริะบ�ด์ด์ังกัลั่�ว บริิษััท

ให้คว�มสำ�คัญต่ั้อิคว�มปลัอิด์ภัิย่แลัะสุขอิน�มัย่ขอิงพนักัง�น

คู่ค้� แลัะผิู้มีส่วนได์้เสีย่ทุกัฝ่่�ย่ โด์ย่กั�ริด์ำ�เนินม�ตั้ริกั�ริ 

ในด์�้นสุขอิน�มัย่ อิ�ทิเชั่น่ กั�ริจัำด์ให้มกีั�ริฉีดี์พ่นนำ��ย่�ฆ่�่เชั่ื�อิ

ในสถู�นที�ทำ�ง�น กั�ริจำัด์ให้มีอิุปกัริณ์เกัี�ย่วกัับกั�ริริักัษั�คว�ม

สะอิ�ด์ เชั่่น สบู่ลั้�งมือิ เจำลัลั้�งมือิ แอิลักัอิฮอิลั์ ตั้�มจำุด์ตั้่�ง ๆ

กั�ริสลัับช่ั่วงเวลั�กั�ริม�ทำ�ง�นในสำ�นักัง�นกัับกั�ริปฏิิบัติั้ง�น 

ณ ที�พักัอิ�ศัย่ (Work from Home) ขอิงพนักัง�น ริวมถูึงกั�ริ

จำัด์สวัสดิ์กั�ริอิ�ห�ริกัลั�งวันสำ�หริับพนักัง�นที�ม�ทำ�ง�นใน

สำ�นักัง�นในชั่่วงกั�ริแพริ่ริะบ�ด์ขอิง COVID-19 เพื�อิลัด์กั�ริ

สัมผิัสแลัะคว�มแอิอิัด์จำ�กักั�ริอิยู่่ในที�ที�มีคนจำำ�นวนม�กั ริวม

ถูึงด์ำ�เนินม�ตั้ริกั�ริกั�ริป้อิงกัันกั�ริแพริ่ริะบ�ด์ในกั�ริจำัด์กั�ริ

ปริะชัุ่มส�มัญผิู้ถืูอิหุ้นปริะจำำ�ปี 2563 โด์ย่กั�ริจัำด์ให้มีกั�ริลัง

ทะเบีย่นลั่วงหน้�ผิ่�นแอิปพลัิเคชั่ั�น มีจำุด์คัด์กัริอิงผิู้เข้�ริ่วม

ปริะชุั่ม กั�ริวัด์อิุณหภูิมิขอิงผิู้เข้�ร่ิวมปริะชุั่มก่ัอินกั�ริปริะชุั่ม 

แลัะม�ตั้ริ�กั�ริเว้นริะย่ะห่�งท�งสังคม (Social Distancing) 

ในห้อิงปริะชัุ่ม เป็นตั้้น

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)42



9. ควิามเสัี�ยงดำ้านอัตราแลกเปลี�ยน
 คว�มผัินผิวนด้์�นอัิตั้ริ�แลักัเปลัี�ย่นเงินตั้ริ�อิ�จำก่ัอิให้

เกิัด์ผิลักัริะทบต่ั้อิต้ั้นทุนง�นโคริงกั�ริขอิงบริิษััท เนื�อิงจำ�กัริ�ย่ได้์ 

ขอิงบริิษััทจำ�กักั�ริให้บริิกั�ริว�งริะบบ ริวมทั�งจำำ�หน่�ย่อุิปกัริณ์ แลัะ

บำ�ริุงริักัษั�โคริงข่�ย่โทริคมน�คม กัำ�หนด์ในริูปเงินบ�ท  

ขณะที�บริิษััทมีกั�ริสั�งซื�อิอุิปกัริณ์โทริคมน�คมบ�งส่วนที�เกีั�ย่วข้อิง 

จำ�กัต่ั้�งปริะเทศ แลัะกั�ริสั�งซื�อิอุิปกัริณ์จำ�กัผิู้จัำด์จำำ�หน่�ย่ใน

ปริะเทศบ�งริ�ย่เปน็สกุัลัเงนิตั้ริ�ต่ั้�งปริะเทศ บริษิัทัได้์ติั้ด์ตั้�ม

แลัะวิเคริ�ะห์กั�ริเปลัี�ย่นแปลังขอิงอิัตั้ริ�แลักัเปลีั�ย่นอิย่่�ง 

ใกัลั้ชั่ิด์ โด์ย่ได์้ใชั่้เคริื�อิงมือิในกั�ริบริิห�ริจำัด์กั�ริ ได์้แกั่ กั�ริทำ�

สัญญ�ซื�อิข�ย่เงินตั้ริ�ต่ั้�งปริะเทศล่ัวงหน้� (Forward Contract) 

ในกั�ริป้อิงกัันแลัะลัด์ผิลักัริะทบขอิงคว�มเสี�ย่งจำ�กัอัิตั้ริ� 

แลักัเปลัี�ย่น

10. ควิามเสัี�ยงจากกฏิหมายข้อม้ลคุ้มครองสั่วิน
บุคคล
 บริิษััทตั้ริะหนักัถึูงคว�มสำ�คัญขอิงกั�ริคุ้มคริอิงข้อิมูลั

ส่วนบุคคลั (Data Privacy) ขอิงเจำ้�ขอิงข้อิมูลัอิันเป็นสิทธุิ 

ขั�นพื�นฐ�นในคว�มเป็นส่วนตั้ัวขอิงบุคคลั โด์ย่เจำ้�ขอิงข้อิมูลั

ย่่อิมมีคว�มปริะสงค์ที�จำะให้ข้อิมูลัขอิงตั้นได์้รัิบกั�ริดู์แลัให้มี

คว�มมั�นคงปลัอิด์ภิัย่ ปริะกัอิบกัับพริะริ�ชั่บัญญัตั้ิคุ้มคริอิง

ข้อิมูลัส่วนบุคคลั พ.ศ. 2562 ได์้กัำ�หนด์หลัักัเกัณฑิ์หริือิ

ม�ตั้ริกั�ริในกั�ริกัำ�กัับด์ูแลักั�ริให้คว�มคุ้มคริอิงข้อิมูลัส่วน

บุคคลัที�เกีั�ย่วกัับกั�ริเก็ับริวบริวม ใช้ั่ หรืิอิเปิด์เผิย่ข้อิมูลัส่วน

บุคคลั แลัะสิทธุิตั้่�งๆ ขอิงเจำ้�ขอิงข้อิมูลัส่วนบุคคลั บริิษััทจำึง

ได์้กัำ�หนด์แลัะปริะกั�ศใช้ั่นโย่บ�ย่คุ้มคริอิงข้อิมูลัส่วนบุคคลั

ขึ�นเพื�อิเป็นหลัักัในกั�ริคุ้มคริอิงข้อิมูลัส่วนบุคคลั ริวมถูึงให้

ทริ�บวัตั้ถูุปริะสงค์ ในกั�ริเกั็บริวบริวม ใชั่้ หริือิเปิด์เผิย่ข้อิมูลั 

โด์ย่ย่ึด์ถูือิแนวท�งปฏิิบัตั้ิตั้�มพริะริ�ชั่บัญญัตั้ิข้�งตั้้น

11. ควิามเสัี�ยงดำ้านสัภาพัคล่อง
 เนื�อิงจำ�กับริิษััทให้บริิกั�ริติั้ด์ตั้ั�งแลัะว�งริะบบสื�อิส�ริ

โทริคมน�คม ซึ�งเป็นธุุริกัิจำที�เกีั�ย่วข้อิงกัับด์้�นวิศวกัริริมแลัะ

อิุตั้ส�หกัริริมเทคโนโลัยี่ใหม่ ๆ ที�ใชั่้เงินในกั�ริด์ำ�เนินกิัจำกั�ริ 

ค่อินข้�งสูง แลัะมีริะย่ะเวลั�โคริงกั�ริที�อิ�จำน�นหลั�ย่ปี  

สง่ผิลักัริะทบให้เกัดิ์คว�มเสี�ย่งด์�้นสภิ�พคล่ัอิง อินัสืบเนื�อิงม�

จำ�กักั�ริเปลัี�ย่นแปลังแผินกั�ริลังทุนขย่�ย่หริือิปริับปริุง

ปริะสิทธุิภิ�พขอิงโคริงข่�ย่ขอิง ผู้ิปริะกัอิบกั�ริโทริคมน�คม 

ภิ�วะเศริษัฐกิัจำ กั�ริเปลีั�ย่นแปลังเทคโนโลัยี่อิย่่�งริวด์เร็ิว  

คว�มเสี�ย่งจำ�กักั�ริบริิห�ริตั้้นทุนให้อิยู่่ภิ�ย่ใตั้้งบปริะม�ณที� 

ตั้ั�งไว้ หริือิคว�มเสี�ย่งจำ�กักั�ริที�จำะไม่ส�ม�ริถูเริีย่กัเกั็บเงินจำ�กั

ลัูกัค้�ได์้ตั้�มกัำ�หนด์ในสัญญ� เป็นตั้้น อิย่่�งไริกั็ตั้�ม บริิษััท

ตั้ริะหนักัถึูงคว�มเสี�ย่งดั์งกัล่ั�ว โด์ย่บริษิัทัจำะวิเคริ�ะห์ศกััย่ภิ�พ

ขอิงลูักัค้� แลัะพิจำ�ริณ�รัิบง�นกัับลูักัค้�ภิ�คริ�ชั่กั�ริ รัิฐวิส�หกิัจำ

แลัะบริิษััทเอิกัชั่นที�น่�เชั่ื�อิถูือิหริือิมีคว�มส�ม�ริถูในกั�ริ 

ชั่ำ�ริะเงิน มีกั�ริติั้ด์ตั้�มริ�ย่ง�นคว�มคืบหน้�ในส่วนขอิงขั�น

ตั้อินคว�มสำ�เริ็จำขอิงโคริงกั�ริ ปัญห�แลัะอิุปสริริคที�เกัิด์ขึ�น 

เพื�อิพิจำ�ริณ�ห�แนวท�งแกั้ไขปัญห�อิย่่�งทันท่วงที เพื�อิให้

มั�นใจำว่�บริิษััทจำะส�ม�ริถูเกั็บเงินได์้ตั้�มสัญญ� ริวมไปถูึง

พิจำ�ริณ�ทำ�ข้อิตั้กัลังกัับผิู้ริับเหม�ชั่่วงต่ั้อิที�จำะเป็นกั�ริจ่ำ�ย่เงิน

แบบ Back-to-Back นอิกัจำ�กันี� ย่งัด์ำ�เนนิกั�ริเจำริจำ�กัับสถู�บนั

กั�ริเงนิลัว่งหน�้เพื�อิพจิำ�ริณ�กั�ริใหว้งเงนิสนิเชั่ื�อิทั�งกัริณทัี�วไป

แลัะกัริณีสินเชืั่�อิเพื�อิสนับสนุนโคริงกั�ริ (Project Finance) เพื�อิ

เตั้รีิย่มริอิงรัิบง�นโคริงกั�ริที�เข้�ม�เพื�อิให้มั�นใจำได้์ว่�สภิ�พคล่ัอิง

ขอิงบริิษััทจำะอิยู่่ในเกัณฑิ์ที�ปลัอิด์ภิัย่

43รายงานประจำำาปี 2563



8
รายละเอียดำของทรัพัย์สัินที�ใชั่้ ในการประกอบธุรกิจ
 ณ วันที� 31 ธุันว�คม 2563 บริิษััทมีทริัพย่์สินที�ใชั่้ในกั�ริปริะกัอิบธุุริกัิจำด์ังตั้่อิไปนี�

ประเภท/ลักษัณิะทรัพัย์สัิน ลักษัณิะกรรมสัิทธิ� ภาระผู้้กพััน
ม้ลค่าตามบัญชั่ีสัุทธิ

(ล้านบาท)

ส่วนปริับปริุงสำ�นักัง�น เป็นเจำ้�ขอิง - 0.24

เคริื�อิงตั้กัแตั้่งแลัะเคริื�อิงใชั่้สำ�นักัง�น เป็นเจำ้�ขอิง - 0.69

เคริื�อิงมือิแลัะอิุปกัริณ์โคริงกั�ริ เป็นเจำ้�ขอิง - 1.76

ย่�นพ�หนะ เป็นเจำ้�ขอิง - 0.25

อิุปกัริณ์คอิมพิวเตั้อิริ์ ฮ�ริ์ด์แวริ์ เป็นเจำ้�ขอิง - 0.99

รวม 3.93

สััญญาเชั่่าอาคารสัำานักงาน และอาคารคลังสัินค้า 

ชั่ื�อสััญญา : สััญญาเชั่่าอาคารสัำานักงาน

ค้่ส่ัญญา : บริิษััท ด์ี.เค.เจำ.คอินสตั้ริัคชั่ั�น จำำ�กััด์ (“ผิู้ให้เชั่่�”) แลัะบริิษััท (“ผิู้เชั่่�”)

อาย่ส่ัญญา : ริะย่ะเวลั� 3 ปี นับตั้ั�งแตั้่วันที� 30 มิถูุน�ย่น 2560 ถูึงวันที� 30 มิถูุน�ย่น 2563

การต่ออาย่ : ผู้ิเช่ั่�ต้ั้อิงด์ำ�เนินกั�ริขอิต่ั้อิอิ�ยุ่ก่ัอินวันที�สัญญ�เช่ั่�อิ�ค�ริสำ�นักัง�นสิ�นอิ�ยุ่ไม่น้อิย่กัว่� 2 เดื์อิน

ส่าระส่ำาคัญของส่ัญญา : • ผิู้ให้เชั่่�ตั้กัลังให้ผิู้เชั่่� เชั่่�อิ�ค�ริชั่ื�อิ “อิ�ค�ริ DKJ” ตั้ั�งอิยู่่เลัขที� 393 ถูนนสุคนธุสวัสด์ิ� 

• แขวงลั�ด์พริ้�ว เขตั้ลั�ด์พริ้�ว กัริุงเทพมห�นคริ 10230 ชั่ั�น 5 จำำ�นวนเนื�อิที�ทั�งหมด์ 

จำำ�นวน 497 ตั้�ริ�งเมตั้ริ โด์ย่ผิู้เชั่่�เป็นผิู้ชั่ำ�ริะค่�ไฟฟ้� ค่�นำ�� แลัะค่�ภิ�ษัีโริงเริือิน

• ผิู้เชั่่�จำะไม่โอินสิทธุิกั�ริเชั่่�ในสถู�นที�เชั่่� หริือินำ�สถู�นที�เชั่่�ทั�งหมด์หริือิบ�งส่วนให้ผิู้อิื�น 

เชั่่�ชั่่วง เว้นแตั้่จำะได์้ริับคว�มย่ินย่อิมเป็นลั�ย่ลัักัษัณ์อิักัษัริจำ�กัผิู้ให้เชั่่�

ชั่ื�อสััญญา : สััญญาเชั่่าอาคารสัำานักงาน

ค้่ส่ัญญา บริิษััท ด์ี.เค.เจำ.คอินสตั้ริัคชั่ั�น จำำ�กััด์ (“ผิู้ให้เชั่่�”) แลัะบริิษััท (“ผิู้เชั่่�”)

อาย่ส่ัญญา : ริะย่ะเวลั� 3 ปี นับตั้ั�งแตั้่วันที� 30 มิถูุน�ย่น 2560 ถูึงวันที� 30 มิถูุน�ย่น 2563

การต่ออาย่ : ผู้ิเช่ั่�ต้ั้อิงด์ำ�เนินกั�ริขอิต่ั้อิอิ�ยุ่ก่ัอินวันที�สัญญ�เช่ั่�อิ�ค�ริสำ�นักัง�นสิ�นอิ�ยุ่ไม่น้อิย่กัว่� 2 เดื์อิน

ส่าระส่ำาคัญของส่ัญญา : • ผิู้ให้เช่ั่�ตั้กัลังให้ผิู้เช่ั่� เชั่่�อิ�ค�ริชั่ื�อิ “อิ�ค�ริ DKJ” ตัั้�งอิยู่่เลัขที� 393 ถูนนสุคนธุสวัสด์ิ�  

แขวงลั�ด์พริ�้ว เขตั้ลั�ด์พริ�้ว กัริงุเทพมห�นคริ 10230 ชั่ั�น 4 (บ�งสว่น) จำำ�นวนเนื�อิที�ทั�งหมด์

จำำ�นวน 248.50 ตั้�ริ�งเมตั้ริ โด์ย่ผิู้เชั่่�เป็นผิู้ชั่ำ�ริะค่�ไฟฟ้� ค่�นำ�� แลัะค่�ภิ�ษัีโริงเริือิน

• ผิู้เชั่่�จำะไม่โอินสิทธุิกั�ริเชั่่�ในสถู�นที�เชั่่� หริือินำ�สถู�นที�เชั่่�ทั�งหมด์หริือิบ�งส่วนให้ผิู้อิื�น 

เชั่่�ชั่่วง เว้นแตั้่จำะได์้ริับคว�มย่ินย่อิมเป็นลั�ย่ลัักัษัณ์อิักัษัริจำ�กัผิู้ให้เชั่่�

8 ทรัพย์สินท่�ใช้ในการประกอบธุุรกิจ

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)44



ชั่ื�อสััญญา : สััญญาเชั่่าอาคารสัำานักงาน

ค้่ส่ัญญา : บริิษััท ด์ี.เค.เจำ.คอินสตั้ริัคชั่ั�น จำำ�กััด์ (“ผิู้ให้เชั่่�”) แลัะบริิษััท (“ผิู้เชั่่�”)

อาย่ส่ัญญา : ริะย่ะเวลั� 2 ปี 6 เด์ือิน นับตั้ั�งแตั้่วันที� 1 มกัริ�คม 2561 ถูึงวันที� 30 มิถูุน�ย่น 2563

การต่ออาย่ : ผู้ิเช่ั่�ต้ั้อิงด์ำ�เนินกั�ริขอิต่ั้อิอิ�ยุ่ก่ัอินวันที�สัญญ�เช่ั่�อิ�ค�ริสำ�นักัง�นสิ�นอิ�ยุ่ไม่น้อิย่กัว่� 2 เดื์อิน

• ผิู้ให้เช่ั่�ตั้กัลังให้ผิู้เช่ั่� เชั่่�อิ�ค�ริชั่ื�อิ “อิ�ค�ริ DKJ” ตัั้�งอิยู่่เลัขที� 393 ถูนนสุคนธุสวัสด์ิ�  

แขวงลั�ด์พริ�้ว เขตั้ลั�ด์พริ�้ว กัริงุเทพมห�นคริ 10230 ชั่ั�น 3 (บ�งสว่น) จำำ�นวนเนื�อิที�ทั�งหมด์

จำำ�นวน 99 ตั้�ริ�งเมตั้ริ โด์ย่ผิู้เชั่่�เป็นผิู้ชั่ำ�ริะค่�ไฟฟ้� ค่�นำ�� แลัะค่�ภิ�ษัีโริงเริือิน

• ผิู้เชั่่�จำะไม่โอินสิทธุิกั�ริเชั่่�ในสถู�นที�เชั่่� หริือินำ�สถู�นที�เชั่่�ทั�งหมด์หริือิบ�งส่วนให้ผิู้อิื�น 

เชั่่�ชั่่วง เว้นแตั้่จำะได์้ริับคว�มย่ินย่อิมเป็นลั�ย่ลัักัษัณ์อิักัษัริจำ�กัผิู้ให้เชั่่�

ชั่ื�อสััญญา : สััญญาเชั่่าอาคารคลังเก็บสัินค้า

ค้่ส่ัญญา : บริิษััท ด์ี.เค.เจำ.คอินสตั้ริัคชั่ั�น จำำ�กััด์ (“ผิู้ให้เชั่่�”) แลัะบริิษััท (“ผิู้เชั่่�”)

อาย่ส่ัญญา : ริะย่ะเวลั� 2 ปี 10 เด์ือิน นับตั้ั�งแตั้่วันที� 1 กัันย่�ย่น 2560 ถูึงวันที� 30 มิถูุน�ย่น 2563

การต่ออาย่ : ผู้ิเช่ั่�ต้ั้อิงด์ำ�เนินกั�ริขอิต่ั้อิอิ�ยุ่ก่ัอินวันที�สัญญ�เช่ั่�อิ�ค�ริสำ�นักัง�นสิ�นอิ�ยุ่ไม่น้อิย่กัว่� 2 เดื์อิน 

ส่าระส่ำาคัญของส่ัญญา : • ผิู้ให้เชั่่�ตั้กัลังให้ผิู้เชั่่� เชั่่�อิ�ค�ริคลัังเกั็บสินค้� “อิ�ค�ริ DKJ” ตั้ั�งอิยู่่เลัขที� 391  

ถูนนสุคนธุสวัสด์ิ�แขวงลั�ด์พริ้�ว เขตั้ลั�ด์พริ้�ว กัริุงเทพมห�นคริ 10230 ชั่ั�น 1 (บ�งส่วน) 

จำำ�นวนเนื�อิที� ทั�งหมด์จำำ�นวน 100 ตั้�ริ�งเมตั้ริ โด์ย่ผิู้เชั่่�เป็นผิู้ชั่ำ�ริะค่�ไฟฟ้� ค่�นำ��  

แลัะค่�ภิ�ษัีโริงเริือิน

• ผิู้เชั่่�จำะไม่โอินสิทธุิกั�ริเชั่่�ในสถู�นที�เชั่่� หริือินำ�สถู�นที�เชั่่�ทั�งหมด์หริือิบ�งส่วนให้ผิู้อิื�น

เชั่่�ชั่่วงเว้นแตั้่จำะได์้ริับคว�มย่ินย่อิมเป็นลั�ย่ลัักัษัณ์อิักัษัริจำ�กัผิู้ให้เชั่่�

ชั่ื�อสััญญา : สััญญาเชั่่าอาคารสัำานักงาน

ค้่ส่ัญญา : บริิษััท ด์ี.เค.เจำ.คอินสตั้ริัคชั่ั�น จำำ�กััด์ (“ผิู้ให้เชั่่�”) แลัะบริิษััท (“ผิู้เชั่่�”)

อาย่ส่ัญญา : ริะย่ะเวลั� 1 ปี นับตั้ั�งแตั้่วันที� 1 กัริกัฎ�คม 2563 ถูึงวันที� 30 มิถูุน�ย่น 2564

การต่ออาย่ : ผู้ิเช่ั่�ต้ั้อิงด์ำ�เนินกั�ริขอิต่ั้อิอิ�ยุ่ก่ัอินวันที�สัญญ�เช่ั่�อิ�ค�ริสำ�นักัง�นสิ�นอิ�ยุ่ไม่น้อิย่กัว่� 2 เดื์อิน 

ส่าระส่ำาคัญของส่ัญญา : • ผิู้ให้เช่ั่�ตั้กัลังให้ผิู้เช่ั่� เชั่่�อิ�ค�ริชั่ื�อิ “อิ�ค�ริ DKJ” ตัั้�งอิยู่่เลัขที� 393 ถูนนสุคนธุสวัสด์ิ�  

แขวงลั�ด์พริ้�ว เขตั้ลั�ด์พริ้�ว กัริุงเทพมห�นคริ 10230 ชั่ั�น 5 จำำ�นวนเนื�อิที�ทั�งหมด์จำำ�นวน 

497 ตั้�ริ�งเมตั้ริ โด์ย่ผิู้เชั่่�เป็นผิู้ชั่ำ�ริะค่�ไฟฟ้� ค่�นำ�� แลัะค่�ภิ�ษัีโริงเริือิน

• ผิู้เชั่่�จำะไม่โอินสิทธุิกั�ริเชั่่�ในสถู�นที�เชั่่� หริือินำ�สถู�นที�เชั่่�ทั�งหมด์หริือิบ�งส่วนให้ 

ผิู้อิื�นเชั่่�ชั่่วง เว้นแตั้่จำะได์้ริับคว�มย่ินย่อิมเป็นลั�ย่ลัักัษัณ์อิักัษัริจำ�กัผิู้ให้เชั่่�

ชั่ื�อสััญญา : สััญญาเชั่่าอาคารสัำานักงาน

ค้่ส่ัญญา : บริิษััท ด์ี.เค.เจำ.คอินสตั้ริัคชั่ั�น จำำ�กััด์ (“ผิู้ให้เชั่่�”) แลัะบริิษััท (“ผิู้เชั่่�”)

อาย่ส่ัญญา : ริะย่ะเวลั� 1 ปี นับตั้ั�งแตั้่วันที� 1 กัริกัฎ�คม 2563 ถูึงวันที� 30 มิถูุน�ย่น 2564

การต่ออาย่ : ผู้ิเช่ั่�ต้ั้อิงด์ำ�เนินกั�ริขอิต่ั้อิอิ�ยุ่ก่ัอินวันที�สัญญ�เช่ั่�อิ�ค�ริสำ�นักัง�นสิ�นอิ�ยุ่ไม่น้อิย่กัว่� 2 เดื์อิน 

ส่าระส่ำาคัญของส่ัญญา : • ผิู้ให้เชั่่�ตั้กัลังให้ผิู้เชั่่� บริิษััท เชั่่�อิ�ค�ริชั่ื�อิ “อิ�ค�ริ DKJ” ตั้ั�งอิยู่่เลัขที� 393 ถูนนสุคนธุสวัสด์ิ�

แขวงลั�ด์พริ�้ว เขตั้ลั�ด์พริ�้ว กัริงุเทพมห�นคริ 10230 ชั่ั�น 4 (บ�งสว่น) จำำ�นวนเนื�อิที�ทั�งหมด์

จำำ�นวน 248.50 ตั้�ริ�งเมตั้ริ โด์ย่ผิู้เชั่่�เป็นผิู้ชั่ำ�ริะค่�ไฟฟ้� ค่�นำ�� แลัะค่�ภิ�ษัีโริงเริือิน

• ผิู้เชั่่�จำะไม่โอินสิทธุิกั�ริเชั่่�ในสถู�นที�เชั่่� หริือินำ�สถู�นที�เชั่่�ทั�งหมด์หริือิบ�งส่วนให้ 

ผิู้อิื�นเชั่่�ชั่่วง เว้นแตั้่จำะได์้ริับคว�มย่ินย่อิมเป็นลั�ย่ลัักัษัณ์อิักัษัริจำ�กัผิู้ให้เชั่่�

45รายงานประจำำาปี 2563



ชั่ื�อสััญญา : สััญญาเชั่่าอาคารสัำานักงาน

ค้่ส่ัญญา : บริิษััท ด์ี.เค.เจำ.คอินสตั้ริัคชั่ั�น จำำ�กััด์ (“ผิู้ให้เชั่่�”) แลัะบริิษััท (“ผิู้เชั่่�”)

อาย่ส่ัญญา : ริะย่ะเวลั� 1 ปี นับตั้ั�งแตั้่วันที� 1 กัริกัฎ�คม 2563 ถูึงวันที� 30 มิถูุน�ย่น 2564

การต่ออาย่ : ผู้ิเช่ั่�ต้ั้อิงด์ำ�เนินกั�ริขอิต่ั้อิอิ�ยุ่ก่ัอินวันที�สัญญ�เช่ั่�อิ�ค�ริสำ�นักัง�นสิ�นอิ�ยุ่ไม่น้อิย่กัว่� 2 เดื์อิน 

• ผิู้ให้เช่ั่�ตั้กัลังให้ผิู้เช่ั่� เชั่่�อิ�ค�ริชั่ื�อิ “อิ�ค�ริ DKJ” ตัั้�งอิยู่่เลัขที� 393 ถูนนสุคนธุสวัสด์ิ�  

แขวงลั�ด์พริ�้ว เขตั้ลั�ด์พริ�้ว กัริงุเทพมห�นคริ 10230 ชั่ั�น 3 (บ�งสว่น) จำำ�นวนเนื�อิที�ทั�งหมด์

จำำ�นวน 99 ตั้�ริ�งเมตั้ริ โด์ย่ผิู้เชั่่�เป็นผิู้ชั่ำ�ริะค่�ไฟฟ้� ค่�นำ�� แลัะค่�ภิ�ษัีโริงเริือิน

• ผิู้เชั่่�จำะไม่โอินสิทธุิกั�ริเชั่่�ในสถู�นที�เชั่่� หริือินำ�สถู�นที�เชั่่�ทั�งหมด์หริือิบ�งส่วนให้ 

ผิู้อิื�นเชั่่�ชั่่วง เว้นแตั้่จำะได์้ริับคว�มย่ินย่อิมเป็นลั�ย่ลัักัษัณ์อิักัษัริจำ�กัผิู้ให้เชั่่�

ชั่ื�อสััญญา : สััญญาเชั่่าอาคารคลังเก็บสัินค้า

ค้่ส่ัญญา : บริิษััท ด์ี.เค.เจำ.คอินสตั้ริัคชั่ั�น จำำ�กััด์ (“ผิู้ให้เชั่่�”) แลัะบริิษััท (“ผิู้เชั่่�”)

อาย่ส่ัญญา : ริะย่ะเวลั� 1 ปี นับตั้ั�งแตั้่วันที� 1 กัริกัฎ�คม 2563 ถูึงวันที� 30 มิถูุน�ย่น 2564

การต่ออาย่ : ผู้ิเช่ั่�ต้ั้อิงด์ำ�เนินกั�ริขอิต่ั้อิอิ�ยุ่ก่ัอินวันที�สัญญ�เช่ั่�อิ�ค�ริสำ�นักัง�นสิ�นอิ�ยุ่ไม่น้อิย่กัว่� 2 เดื์อิน 

ส่าระส่ำาคัญของส่ัญญา : • ผิู้ให้เชั่่�ตั้กัลังให้ผิู้เชั่่� เชั่่�อิ�ค�ริคลัังเกั็บสินค้� “อิ�ค�ริ DKJ” ตั้ั�งอิยู่่เลัขที� 391 ถูนน

สุคนธุสวัสด์ิ� แขวงลั�ด์พริ้�ว เขตั้ลั�ด์พริ้�ว กัริุงเทพมห�นคริ 10230 ชั่ั�น 1 (บ�งส่วน) 

จำำ�นวนเนื�อิที�ทั�งหมด์จำำ�นวน 100 ตั้�ริ�งเมตั้ริ โด์ย่ผิู้เชั่่�เป็นผิู้ชั่ำ�ริะค่�ไฟฟ้� ค่�นำ�� แลัะ 

ค่�ภิ�ษัีโริงเริือิน

• ผิู้เชั่่�จำะไม่โอินสิทธุิกั�ริเชั่่�ในสถู�นที�เชั่่� หริือินำ�สถู�นที�เชั่่�ทั�งหมด์หริือิบ�งส่วนให ้

ผิู้อิื�นเชั่่�ชั่่วง เว้นแตั้่จำะได์้ริับคว�มย่ินย่อิมเป็นลั�ย่ลัักัษัณ์อิักัษัริจำ�กัผิู้ให้เชั่่�

ชั่ื�อสััญญา : สััญญาเชั่่าอาคารสัำานักงาน

ค้่ส่ัญญา : บริิษััท ด์ี.เค.เจำ.คอินสตั้ริัคชั่ั�น จำำ�กััด์ (“ผิู้ให้เชั่่�”) แลัะบริิษััท (“ผิู้เชั่่�”)

อาย่ส่ัญญา : ริะย่ะเวลั� 1 ปี นับตั้ั�งแตั้่วันที� 20 กัุมภิ�พันธุ์ 2562 ถูึงวันที� 19 กัุมภิ�พันธุ์ 2563

การต่ออาย่ : ผู้ิเช่ั่�ต้ั้อิงด์ำ�เนินกั�ริขอิต่ั้อิอิ�ยุ่ก่ัอินวันที�สัญญ�เช่ั่�อิ�ค�ริสำ�นักัง�นสิ�นอิ�ยุ่ไม่น้อิย่กัว่� 2 เดื์อิน

• ผิู้ให้เชั่่�ตั้กัลังให้ผิู้เชั่่� เชั่่�อิ�ค�ริชั่ื�อิ “อิ�ค�ริ DKJ” ตั้ั�งอิยู่่เลัขที� 393 ถูนนสุคนธุสวัสด์ิ�  

แขวงลั�ด์พริ้�ว เขตั้ลั�ด์พริ้�ว กัริุงเทพมห�นคริ 10230 ชั่ั�น 6 (บ�งส่วน) จำำ�นวนเนื�อิที�

ทั�งหมด์จำำ�นวน 120 ตั้�ริ�งเมตั้ริ โด์ย่ผิู้เชั่่�เป็นผิู้ชั่ำ�ริะค่�ไฟฟ้� ค่�นำ�� แลัะค่�ภิ�ษัีโริงเริือิน

• ผิู้เชั่่�จำะไม่โอินสิทธุิกั�ริเชั่่�ในสถู�นที�เชั่่� หริือินำ�สถู�นที�เชั่่�ทั�งหมด์หริือิบ�งส่วนให ้

ผิู้อิื�นเชั่่�ชั่่วง เว้นแตั้่จำะได์้ริับคว�มย่ินย่อิมเป็นลั�ย่ลัักัษัณ์อิักัษัริจำ�กัผิู้ให้เชั่่�

ชั่ื�อสััญญา : สััญญาเชั่่าพั้�นที�

ค้่ส่ัญญา : น�ย่ธุงชั่ัย่ เสริีม�นะกัิจำ (“ผิู้ให้เชั่่�”) แลัะบริิษััท (“ผิู้เชั่่�”)

อาย่ส่ัญญา : ริะย่ะเวลั� 12 เด์ือิน นับตั้ั�งแตั้่วันที� 1 กัันย่�ย่น 2563 ถูึงวันที� 31 สิงห�คม 2564

ส่าระส่ำาคัญของส่ัญญา : • ผิูใ้หเ้ชั่�่ตั้กัลังใหผ้ิูเ้ชั่�่ เชั่�่พื�นที�บ�้นพกััเพื�อิอิยู่อ่ิ�ศัย่ แลัะเกับ็อิปุกัริณส์ื�อิส�ริ แลัะส�ย่เคเบลิั

ตั้ั�งอิยู่่เลัขที� 350/10 หมู่10 ตั้ำ�บ�ลับ้�นใหม่ อิำ�เภิอิเมือิง จำังหวัด์นคริริ�ชั่สีม� โด์ย่ผิู้เชั่่� 

เป็นผิู้ชั่ำ�ริะค่�ไฟฟ้� ค่�นำ�� แลัะค่�ใชั่้จำ่�ย่อิื�นใด์

• ผิู้เชั่่�จำะไม่โอินสิทธุิกั�ริเชั่่�ในสถู�นที�เชั่่� หริือินำ�สถู�นที�เชั่่�ทั�งหมด์หริือิบ�งส่วนให้ผิู้อิื�น 

เชั่่�ชั่่วง หริือิทำ�นิตั้ิกัริริมใด์ ๆ กัับผิู้อิื�นอิันจำะเป็นผิลักั่อิให้เกัิด์คว�มผิูกัพันในทริัพย่์สินที�เชั่่�

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)46



นโยบายการลงทุนในบริษััทย่อยและบริษััทร่วิม
 บริิษััทจำะลังทุนในบริิษััทที� มีวัตั้ถุูปริะสงค์ในกั�ริ
ปริะกัอิบธุุริกัิจำเชั่่นเด์ีย่วกัับธุุริกัิจำหลัักัขอิงบริิษััท หริือิกัิจำกั�ริ 
ที�มีลัักัษัณะใกัล้ัเคีย่งกััน หริือิกิัจำกั�ริที�สนับสนุนกัิจำกั�ริขอิง 
บริิษััทอัินจำะทำ�ให้บริิษััทมีผิลัปริะกัอิบกั�ริหรืิอิผิลักัำ�ไริเพิ�ม 
ม�กัขึ�น หริือิลังทุนในธุุริกัิจำที�เอืิ�อิปริะโย่ชั่น์ (Synergy) ให้กัับ
บริิษััท โด์ย่ส�ม�ริถูสนับสนุนกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำหลัักัขอิงบริิษััท
ให้มีคว�มคริบวงจำริม�กัยิ่�งขึ�น เพื�อิเพิ�มขีด์คว�มส�ม�ริถูใน 
กั�ริแข่งขันขอิงบริิษััท

 ทั�งนี�  ในกั�ริกัำ�กัับดู์แลับริิษััทย่่อิย่แลัะบริิษััทร่ิวม 
บริิษััท จำะส่งกัริริมกั�ริหริือิผู้ิบริิห�ริที�มีคุณสมบัติั้แลัะปริะสบ 
กั�ริณ์ที�เหม�ะสมกัับกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำเพื�อิเป็นตัั้วแทนในกั�ริ
บริิห�ริกัิจำกั�ริขอิงบริิษััทย่่อิย่แลัะบริิษััทริ่วมนั�น ๆ เพื�อิกัำ�หนด์
นโย่บ�ย่ที�สำ�คัญแลัะควบคุมกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำขอิงบริิษััทย่่อิย่ 
แลัะ/หริอืิ บริษิัทัริว่มดั์งกัล่ั�ว ทั�งนี� กัริริมกั�ริซึ�งเปน็ตั้วัแทนขอิง
บริิษััท จำะตั้้อิงทำ�หน้�ที�ในกั�ริกัำ�กัับด์ูแลับริิษััทย่่อิย่ แลัะ/หริือิ
บริษิัทัร่ิวม ให้บริหิ�ริจัำด์กั�ริ หรืิอิด์ำ�เนนิง�นต่ั้�ง ๆ  ตั้�มนโย่บ�ย่
ที�บริษิัทักัำ�หนด์ ริวมถูงึจำะตั้อ้ิงใชั่ด้์ลุัย่พนิจิำตั้�มมตั้ขิอิงที�ปริะชั่มุ
คณะกัริริมกั�ริ แลัะ/หริือิที�ปริะชัุ่มผู้ิถูือิหุ้นที�อินุมัติั้ในเริื�อิง 
ที�สำ�คัญขอิงบริิษััทย่่อิย่ แลัะ/หริือิบริิษััทริ่วม เพื�อิก่ัอิให้เกัิด์
ปริะโย่ชั่น์สูงสุด์แกั่บริิษััท แลัะเพื�อิกั�ริเตั้ิบโตั้อิย่่�งยั่�งย่ืน 
ขอิงบริิษััท
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 ณ วันที� 31 ธุันว�คม 2563 บริิษััทไม่มีข้อิพิพ�ทท�งกัฎหม�ย่

9 ข้้อพิพาททางกฎหมูาย

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)48



ข้อม้ลทั�วิไป

รายละเอียดำเกี�ยวิกับบริษััท

ชั่�อบริษััท : บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น)

ชั่�อย่อหลักทรัพย์ : ICN

ประเภทธ่รกิจ : ผิู้ให้บริิกั�ริอิอิกัแบบแลัะว�งริะบบ (System Integrator) ที�คริบวงจำริ โด์ย่ 
บริิษััทส�ม�ริถูให้บริิกั�ริอิอิกัแบบแลัะว�งริะบบโคริงข่�ย่สื�อิส�ริโทริคมน�คม 
(Telecommunication System) ซึ�งเป็นริะบบที�บริิษััทมีคว�มเชั่ี�ย่วชั่�ญ ริวมทั�งให้
บริิกั�ริอิอิกัแบบแลัะว�งริะบบง�นกั่อิสริ้�งแลัะว�งริะบบไฟฟ้�อิื�น ๆ  (Construction 
and Electrical Systems) นอิกัจำ�กันี� ย่ังให้บริิกั�ริจำำ�หน่�ย่อิุปกัริณ์เพื�อิใชั่้ทด์แทน 
(Supply) แลัะให้บริิกั�ริบำ�รุิงรัิกัษั�โคริงข่�ย่ริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คม (Maintenance)

ที�ตั�งส่ำานักงานใหญ่ : 393 อิ�ค�ริ ด์ี.เค.เจำ. ชั่ั�น 5 ถูนนสุคนธุสวัสด์ิ� แขวงลั�ด์พริ้�ว เขตั้ลั�ด์พริ้�ว 
กัริุงเทพมห�นคริ 10230

เลขทะเบียนบริษััท : 0107560000184

โทรศ์ัพท์ : 02-553-0755-6

โทรส่าร : 02-553-0757

เว็บไซ้ต์ : www.icn.co.th

ท่นจด้ทะเบียน : 225,000,000 บ�ท มูลัค่�ที�ตั้ริ�ไว้หุ้นลัะ 0.50 บ�ท

ท่นชัำาระแล้ว : 225,000,000 บ�ท มูลัค่�ที�ตั้ริ�ไว้หุ้นลัะ 0.50 บ�ท

จำานวนผ้้ถ่อห่้นทั�งหมด้ : 3,656 ริ�ย่ (ณ วันที� 30 ธุันว�คม 2563)

% Free f loat 55.90%

10 ข้้อมููลทั�วไปและข้้อมููลสำาคัญอื�น
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ข้อม้ลทั�วิไปของบริษััทที�เกี�ยวิข้องกัน (บริษััทย่อย)

ชั่�อบริษััท : บริิษััท เอิ็กัซ์เปิริ์ท เอิ็นจำิเนีย่ริิ�ง แอินด์์ คอิมมูนิเคชั่ั�น จำำ�กััด์ 

ชั่�อบริษััท (อังกฤษั) : Expert Engineering and Communication Company Limited

ประเภทธ่รกิจ : ให้บริิกั�ริว�งริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คมแลัะเทคโนโลัย่ี

ที�ตั�งส่ำานักงานใหญ่ : 39 ซอิย่หมูบ้่�นเสรีิวลิัลั�่ แย่กั 1 แขวงหนอิงบอิน เขตั้ปริะเวศ กัริงุเทพมห�นคริ 10250

เลขทะเบียนบริษััท : 0105538101214

โทรศ์ัพท์ : 02-399-3437-8

โทรส่าร : 02-399-3439

เว็บไซ้ต์ : www.eexpert.co.th

ท่นจด้ทะเบียน : 20,000,000 บ�ท 

จำานวนและชันิด้ของห่้นที�
ออกและชัำาระเต็มม้ลค่า

: หุ้นส�มัญจำำ�นวน 200,000 หุ้น มูลัค่�หุ้นลัะ 100 บ�ท

ส่ัด้ส่่วนการถ่อห่้น : 51%

นายทะเบียนหลักทรัพัย์

ชั่�อบริษััท : บริิษััท ศูนย่์ริับฝ่�กัหลัักัทริัพย่์ (ปริะเทศไทย่) จำำ�กััด์

ที�ตั�งส่ำานักงานใหญ่ : 93 ถูนนริัชั่ด์�ภิิเษักั แขวงด์ินแด์ง เขตั้ด์ินแด์ง กัริุงเทพมห�นคริ 10400

โทรศ์ัพท์ : 02-900-9000

โทรส่าร : 02-900-9991

เว็บไซ้ต์ : www.set.or.th/tsd

ผู้้้สัอบบัญชั่ี

ชั่�อบริษััท : บริิษััท สอิบบัญชั่ีธุริริมนิตั้ิ จำำ�กััด์

ที�ตั�งส่ำานักงานใหญ่ : 178 อิ�ค�ริธุริริมนิตั้ิ ชั่ั�น 6-7 ซอิย่เพิ�มทริัพย่์ (ปริะชั่�ชั่ื�น 20) 
ถูนนปริะชั่�ชั่ื�น แขวงบ�งซื�อิ เขตั้บ�งซื�อิ กัริุงเทพมห�นคริ 10800

โทรศ์ัพท์ : 02-596-0500

โทรส่าร : 02-596-0566

เว็บไซ้ต์ : www.daa.co.th

ผู้้้ตรวิจสัอบภายใน

ชั่�อ : น�งส�ววิมลั เจำือิกัโว้น

ที�ตั�งส่ำานักงานใหญ่ : 393 อิ�ค�ริ ด์ี.เค.เจำ. ชั่ั�น 5 ถูนนสุคนธุสวัสด์ิ� แขวงลั�ด์พริ้�ว 
เขตั้ลั�ด์พริ้�ว กัริุงเทพมห�นคริ 10230

โทรศ์ัพท์ : 02-553-0755-6

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)50



จำานวินทุนจดำทะเบียนและทุนชั่ำาระแล้วิ
 ณ วันที� 31 ธุันว�คม 2563 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบีย่นแลัะทุนชั่ำ�ริะแลั้ว จำำ�นวน 225,000,000 บ�ท เป็นหุ้นส�มัญจำำ�นวน 
450,000,000 หุ้น มูลัค่�ที�ตั้ริ�ไว้หุ้นลัะ 0.50 บ�ท 

ผู้้้ถืือหุ้น
 โคริงสริ้�งผิู้ถูือิหุ้นหลัักัขอิงบริิษััท อิ้�งอิิง ณ วันที� 30 ธุันว�คม 2563 ส�ม�ริถูสริุปได์้ด์ังนี�

รายชั่ื�อผู้้้ถืือหุ้น จำานวินหุ้นสัามัญ ร้อยละ (%)

1. กัลัุ่มมณีไพโริจำน์ 88,334,649 19.63

 1.1 น�ย่มนชั่ัย่ มณีไพโริจำน์ 88,076,649 19.57

 1.2  น�งป�นด์�ว มณีไพโริจำน์ 258,000 0.06

2. กัลัุ่มเลั�หสมบูริณ์ 57,691,304 12.82

 2.1  น�ย่พีริะ เลั�หสมบูริณ์ 34,950,000 7.77

 2.2 น�งส�วส�ย่พิน ตั้ั�งตั้ริงจำิตั้ริ 22,741,304 5.05

3. กัลัุ่มริุ่งเริือิงผิลั 42,908,894 9.54

 3.1 น�ย่ริณภิูมิ ริุ่งเริือิงผิลั 300,000 0.07

 3.2 น�งส�วไอิด์้� ริุ่งเริือิงผิลั 21,608,894 4.80

 3.3 น�ย่แด์น ริุ่งเริือิงผิลั 21,000,000 4.67

4. กัลัุ่มชั่ลัคด์ีด์ำ�ริงกัุลั 12,002,100 2.67

 4.1 น�ย่สมพงษั์ ชั่ลัคด์ีด์ำ�ริงกัุลั 10,602,100 2.36

 4.2 น�ย่พงษั์พัฒน์ ชั่ลัคด์ีด์ำ�ริงกัุลั 1,000,000 0.22

 4.3 น�งส�วขนิษัฐ� ชั่ลัคด์ีด์ำ�ริงกัุลั 200,000 0.04

 4.4 น�งว�ริุณี ชั่ลัคด์ีด์ำ�ริงกัุลั 200,000 0.04

5. น�งส�วพัฒน์ธุวัณย่์ แสงเนตั้ริ 17,185,610 3.82

6. NOMURA PB NOMINEES LTD. 15,792,300 3.51

7. UBS AG LONDON BRANCH 12,518,300 2.78

8. บริิษััท ไทย่เอิ็นวีด์ีอิ�ริ์ จำำ�กััด์ 9,367,710 2.08

9. น�งส�วจำันทณ� กัริะแสริ์แสน 8,245,101 1.83

10. น�ย่วีจำ�ย่�คูม� บ�ลั�กัริิสนัน 7,167,372 1.59

 ผิู้ถูือิหุ้นอิื�นๆ 178,786,660 39.73

การออกหลักทรัพัย์อื�น
 -ไม่มี-

11 ข้้อมููลหลักทรัพย์และผู้ถืือหุ้น
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นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล
 บริิษััทมีนโย่บ�ย่กั�ริจ่ำ�ย่เงินปันผิลัในอัิตั้ริ�ไม่ตั้ำ��กัว่�ริ้อิย่ลัะ 40 ขอิงกัำ�ไริสุทธุิจำ�กังบกั�ริเงินเฉีพ�ะกิัจำกั�ริขอิงบริิษััท 
ภิ�ย่หลัังกั�ริหักัภิ�ษีัเงินได้์นิตั้ิบุคคลัแลัะกั�ริจัำด์สริริทุนสำ�ริอิงตั้�มกัฎหม�ย่ อิย่่�งไริก็ัตั้�ม บริิษััทอิ�จำพิจำ�ริณ�จำ่�ย่เงินปันผิลั
แตั้กัตั้่�งไปจำ�กันโย่บ�ย่ที�กัำ�หนด์ไว้ได์้ โด์ย่จำะขึ�นอิยู่่กัับผิลัปริะกัอิบกั�ริ สภิ�พคลั่อิงท�งกั�ริเงิน แลัะคว�มจำำ�เป็นในกั�ริใชั่้เป็น
เงินทุนหมุนเวีย่นเพื�อิบริิห�ริกัิจำกั�ริแลัะกั�ริขย่�ย่ธุุริกัิจำขอิงบริิษััท ริวมถูึงภิ�วะเศริษัฐกัิจำ
 ทั�งนี� มตั้ิขอิงคณะกัริริมกั�ริขอิงบริิษััทที�อินุมัตั้ิให้จำ่�ย่เงินปันผิลัจำะมีกั�รินำ�เสนอิ เพื�อิขอิอินุมัตั้ิจำ�กัที�ปริะชัุ่มผิู้ถูือิหุ้น เว้น
แตั้เ่ปน็กั�ริจำ�่ย่เงนิปนัผิลัริะหว�่งกั�ลั ซึ�งคณะกัริริมกั�ริขอิงบริษิัทัมีอิำ�น�จำอินุมตัั้ใิห้จำ�่ย่เงนิปนัผิลัริะหว�่งกั�ลัได้์ แลัะให้ ริ�ย่ง�น
ให้ที�ปริะชัุ่มผิู้ถูือิหุ้นทริ�บในกั�ริปริะชัุ่มคริ�วถูัด์ไป

เรื�อง 2560 2561 2562 2563

กัำ�ไริสุทธุิ (ลั้�นบ�ท) 66.17 85.72 93.04 111.65

กัำ�ไริสุทธุิตั้่อิหุ้น (บ�ท) 0.20 0.19 0.21 0.25

เงินปันผิลัริะหว่�งกั�ลั (บ�ท/หุ้น) - 0.05 0.05 0.10

เงินปันผิลั (บ�ท/หุ้น) 0.09 0.09 0.10 0.08*

ริวมเงินปันผิลัทั�งปี (บ�ท/หุ้น) 0.09 0.14 0.15 0.18*

อัิตั้ริ�กั�ริจ่ำ�ย่ปันผิลัเปรีิย่บเทีย่บกัับกัำ�ไริสุทธิุ (%) 64.46 77.38 76.41 76.30

จำำ�นวนหุ้นทั�งสิ�น (หุ้น) 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000

ริวมเงินปันผิลัจำ่�ย่ (ลั้�นบ�ท) 40.50 63.00 67.50 81.00

หมายเหต่ :  * สำ�หริับผิลักั�ริด์ำ�เนินง�นปี 2563 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีมตั้ิให้เสนอิตั้่อิที�ปริะชัุ่มส�มัญผิู้ถูือิหุ้นปริะจำำ�ปี 2564 เพื�อิพิจำ�ริณ�อินุมัตั้ิ
จำ่�ย่เงินปันผิลัในริูปขอิงเงินสด์ให้แกั่ผิู้ถูือิหุ้น ริวมทั�งสิ�นในอิัตั้ริ�หุ้นลัะ 0.18 บ�ท โด์ย่เงินปันผิลัด์ังกัลั่�ว บริิษััทได์้มีกั�ริจำ่�ย่คริั�งแริกั
เปน็เงนิปนัผิลัริะหว�่งกั�ลั ในอิตัั้ริ�หุน้ลัะ 0.10 เมื�อิวนัที� 9 ธุนัว�คม 2563 คงเหลัอืิเปน็เงนิปนัผิลัจ่ำ�ย่คริั�งที� 2 ในอิตัั้ริ�หุ้นลัะ 0.08 บ�ท 
ทั�งนี�กั�ริให้สิทธุิปันผิลัด์ังกัลั่�วตั้้อิงริอิกั�ริอินุมัตั้ิจำ�กัที�ปริะชัุ่มส�มัญผิู้ถูือิหุ้นในวันที� 22 เมษั�ย่น 2564 
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ผูู้้ตั้ริวจำส์อิบภ�ยใน

แผู้นกัธุุริกั�ริแผู้นกัข้�ยแลูะกั�ริตั้ลู�ด์ 1 แผู้นกักั�ริเงินแผู้นกับริิห�ริโคริงกั�ริ

แผู้นกัทริัพัย�กัริมนุษัย์แผู้นกัข้�ยแลูะกั�ริตั้ลู�ด์ 2 แผู้นกับัญชั่่แผู้นกับริิกั�ริแลูะบำ�ริุงริักัษั�

แผู้นกัจำัด์ซื้่�อิแผู้นกัข้�ยแลูะกั�ริตั้ลู�ด์ 3 แผู้นกันักัลูงทุนส์ัมพัันธุ์

แผู้นกัส์�ริส์นเทศแผู้นกัพััฒน�ธุุริกัิจำ

แผู้นกัผู้ลูิตั้ภัณ์ฑ์์แลูะโซื้ลููชั่ั�น

เลูข้�นุกั�ริบริิษััท

คณ์ะกัริริมกั�ริ 
ตั้ริวจำส์อิบ

คณ์ะกัริริมกั�ริ
บริิห�ริ

ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ท่� 
บริิห�ริ

ฝ่่�ยบริิห�ริทั�วไปฝ่่�ยกั�ริเงินแลูะบัญชั่่ฝ่่�ยปฏิิบัตั้ิกั�ริฝ่่�ยข้�ยแลูะกั�ริตั้ลู�ด์

คณ์ะท่�ปริึกัษั�
กัริริมกั�ริบริิษััท

คณ์ะกัริริมกั�ริ
บริิห�ริคว�มเส์่�ยง

คณิะกรรมการ
บริษััท

โครงสัร้างองค์กร

53รายงานประจำำาปี 2563

12 โครงสร้างการจัดำการ



 ณ วันที� 31 ธุันว�คม 2563 โคริงสร้ิ�งกั�ริจัำด์กั�ริขอิงบริิษััท ปริะกัอิบด้์วย่ คณะกัริริมกั�ริบริิษััท แลัะคณะกัริริมกั�ริ 
ชัุ่ด์ย่่อิย่อิีกั 3 ชัุ่ด์ คือิคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง บริิษััทไม่มีคณะกัริริมกั�ริ
สริริห�แลัะพิจำ�ริณ�ค่�ตั้อิบแทน แตั้่ได้์มอิบหม�ย่ให้คณะกัริริมกั�ริบริิษััทเป็นผิู้ทำ�หน้�ที�แทน นอิกัจำ�กันั�น เมื�อิวันที� 8  
พฤษัภิ�คม 2562 ที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััทคริั�งที� 2/2562 ได์้มีมตั้ิแตั้่งตั้ั�งคณะที�ปริึกัษั�กัริริมกั�ริบริิษััท (Advisory Board) 
เพื�อิให้คำ�แนะนำ�เกัี�ย่วกัับกัลัยุ่ทธุ์แลัะแนวท�งในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำอิื�น ๆ ที�เกัี�ย่วข้อิงให้กัับคณะกัริริมกั�ริบริิษััท
 ทั�งนี� กัริริมกั�ริบริิษััท กัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ กัริริมกั�ริบริิห�ริแลัะผู้ิบริิห�ริขอิงบริิษััทมีคุณสมบัตั้ิคริบถู้วนตั้�มม�ตั้ริ� 68 
แห่งพริะริ�ชั่บัญญัตั้ิบริิษััทมห�ชั่นจำำ�กััด์ พ.ศ. 2535 แลัะตั้�มปริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริตั้ลั�ด์ทุนที�เกีั�ย่วข้อิง ทั�งนี� ขอิบเขตั้  
อิำ�น�จำหน้�ที�ขอิงคณะกัริริมกั�ริชัุ่ด์ตั้่�ง ๆ ขอิงบริิษััท มีด์ังนี�

คณิะกรรมการบริษััท
 คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ปริะกัอิบด์้วย่กัริริมกั�ริริวมทั�งสิ�น 7 ท่�น ดั์งนี�

ชั่ื�อ-สักุล ตำาแหน่ง

1. น�ย่เสกัสริริศ์  ริอิย่ลั�ภิเจำริิญพริ ปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิษััท แลัะปริะธุ�นกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ

2. น�ย่มนชั่ัย่  มณีไพโริจำน์ กัริริมกั�ริบริิษััท แลัะปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริ

3. น�ย่ริณภิูมิ  ริุ่งเริือิงผิลั กัริริมกั�ริบริิษััท แลัะปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง

4. น�ย่พีริะ  เลั�หสมบูริณ์ กัริริมกั�ริบริิษััท

5. น�ย่ชั่นะชั่ัย่  กัุลันพฤกัษั์ กัริริมกั�ริอิิสริะ แลัะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ

6. น�ย่นิธุิ น�คะเกัศ* กัริริมกั�ริอิิสริะ แลัะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ

7. น�งส�วภิัทริ์นริินทริ์  มลัิวัลัย่์ กัริริมกั�ริบริิษััท แลัะปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี

หมายเหต่ : *เป็นกัริริมกั�ริที�ได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�งจำ�กัที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที� 1/2563 เมื�อิวันที� 19 กัุมภิ�พันธุ์ 2563

 โด์ย่มี น�งส�วธุนัญกัริณ์ คลัังเปริมจำิตั้ต์ั้ เป็นเลัข�นุกั�ริบริิษััท ซึ�งได้์ริับกั�ริแตั้่งตัั้�งจำ�กัที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท  
คริั�งที� 1/2562 เมื�อิวันที� 20 กัุมภิ�พันธุ์ 2562

 กรรมการผู้้้มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท

 น�ย่มนชั่ัย่ มณีไพโริจำน์ น�ย่พีริะ เลั�หสมบูริณ์ น�ย่ริณภิูมิ ริุ่งเริือิงผิลั แลัะน�งส�วภิัทริ์นริินทริ์ มลัิวัลัย่์ กัริริมกั�ริสอิง 
ในสี�คนนี�ลังลั�ย่มือิชั่ื�อิริ่วมกัันแลัะปริะทับตั้ริ�สำ�คัญขอิงบริิษััท 

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)54



 การประชัุ่มคณิะกรรมการบริษััท 

ชั่ื�อ-สักุล
จำานวินครั�งที�เข้าประชัุ่ม/จำานวินการประชัุ่มทั�งหมดำ

ปี 2562 ปี 2563

1.  น�ย่เสกัสริริศ์ ริอิย่ลั�ภิเจำริิญพริ 6/6 100% 5/5 100%

2.  น�ย่มนชั่ัย่  มณีไพโริจำน์ 6/6 100% 5/5 100%

3.  น�ย่ริณภิูมิ  ริุ่งเริือิงผิลั 6/6 100% 5/5 100%

4  น�ย่พีริะ  เลั�หสมบูริณ์ 5/6 83% 5/5 100%

5.  น�ย่อินุวัตั้ิริ์  เหลัือิงทวีกัุลั* 5/6 83% - -

6.  น�ย่ชั่นะชั่ัย่  กัุลันพฤกัษั์ 5/6 83% 5/5 100%

7.  น�ย่นิธุิ น�คะเกัศ* - - 4/5 80%

8.  น�งส�วภิัทริ์นริินทริ์  มลัิวัลัย่์ 6/6 100% 5/5 100%

หมายเหต่ : *เมื�อิวันที� 19 กัุมภิ�พันธุ์ 2563 น�ย่อินุวัตั้ิริ์ เหลัือิงทวีกัุลั ได้์ลั�อิอิกัจำ�กักั�ริเป็นกัริริมกั�ริ แลัะน�ย่นิธุิ น�คะเกัศ ได้์ริับกั�ริแตั้่งตัั้�ง 
เป็นกัริริมกั�ริ ในที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที� 1/2563 เมื�อิวันที� 19 กัุมภิ�พันธุ์ 2563

คณิะกรรมการตรวิจสัอบ 
 คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบขอิงบริิษััท มีจำำ�นวนทั�งสิ�น 3 ท่�น ปริะกัอิบด์้วย่

ชั่ื�อ-สักุล ตำาแหน่ง

1. น�ย่เสกัสริริศ์  ริอิย่ลั�ภิเจำริิญพริ ปริะธุ�นกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ

2. น�ย่ชั่นะชั่ัย่  กัุลันพฤกัษั์* กัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ

3. น�ย่นิธุิ     น�คะเกัศ* กัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ

หมายเหต่ : *เป็นกัริริมกั�ริที�มีคว�มรู้ิแลัะปริะสบกั�ริณ์ที�เพีย่งพอิที�จำะส�ม�ริถูทำ�หน้�ที�ในกั�ริสอิบท�นคว�มน่�เชืั่�อิถืูอิขอิงงบกั�ริเงินได้์  
โด์ย่ น�ย่ชั่นะชัั่ย่ กุัลันพฤกัษ์ั เคย่ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งผู้ิช่ั่วย่กัริริมกั�ริผู้ิจัำด์กั�ริใหญ่ (ส�ย่ง�นกัลุ่ัมธุุริกิัจำ) แลัะเลัข�นุกั�ริบริิษััท บริิษััท กุัลัธุริเคอิร์ิบี�  
จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) แลัะสำ�เริจ็ำกั�ริศกึัษั�ริะด์บัปริิญญ�ตั้รีิส�ข�บัญชีั่ แลัะริะด์บัปริญิญ�โทส�ข�บริหิ�ริธุุริกัจิำ-บญัชีั่ แลัะน�ย่นธิิุ น�คะเกัศ
ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งกัริริมกั�ริผิู้จัำด์กั�ริ บริิษััท ริิมเพ บีชั่ พริอิพเพอิร์ิตั้ี� จำำ�กััด์ แลัะสำ�เร็ิจำกั�ริศึกัษั�ริะดั์บปริิญญ�ตั้รีิ ส�ข�เศริษัฐศ�สตั้ร์ิ 
(ริะบบกั�ริเงินแลัะกั�ริธุน�ค�ริ) แลัะริะด์ับปริิญญ�โท ส�ข�บริิห�ริธุุริกัิจำ (กั�ริจำัด์กั�ริกั�ริเงิน) 

 โด์ย่มี น�งส�วภิัทริ์นริินทริ์ มลัิวัลัย่์ เป็นเลัข�นุกั�ริคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ

 การประชัุ่มคณิะกรรมการตรวิจสัอบ

ชั่ื�อ-สักุล
จำานวินครั�งที�เข้าประชัุ่ม/จำานวินการประชัุ่มทั�งหมดำ

ปี 2562 ปี 2563

1. น�ย่เสกัสริริศ์ ริอิย่ลั�ภิเจำริิญพริ 4/4 100% 4/4 100%

2.  น�ย่อินุวัตั้ิริ์  เหลัือิงทวีกัุลั* 3/4 75% - -

3.  น�ย่ชั่นะชั่ัย่  กัุลันพฤกัษั์ 3/4 75% 4/4 100%

4.  น�ย่นิธุิ  น�คะเกัศ* - - 3/4 75%

หมายเหต่ : * เมื�อิวันที� 19 กัุมภิ�พันธุ์ 2563 น�ย่อินุวัตั้ิริ์ เหลัือิงทวีกัุลั ได์้ลั�อิอิกัจำ�กักั�ริเป็นกัริริมกั�ริ แลัะน�ย่นิธุิ น�คะเกัศ ได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�ง 
เป็นกัริริมกั�ริ ในที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที� 1/2563 เมื�อิวันที� 19 กัุมภิ�พันธุ์ 2563

55รายงานประจำำาปี 2563



คณิะกรรมการบริหาร 
 บริิษััทมีกัริริมกั�ริบริิห�ริจำำ�นวนทั�งสิ�น 6 ท่�น ปริะกัอิบด์้วย่

ชั่ื�อ-นามสักุล ตำาแหน่ง

1.  น�ย่มนชั่ัย่  มณีไพโริจำน์ ปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริ

2.  น�ย่ริณภิูมิ  ริุ่งเริือิงผิลั กัริริมกั�ริบริิห�ริ

3.  น�ย่พริชั่ัย่  กัริัย่วิเชั่ีย่ริ กัริริมกั�ริบริิห�ริ

4.  น�งส�วภิัทริ์นริินทริ์ มลัิวัลัย่์ กัริริมกั�ริบริิห�ริ

5.  น�ย่ธุริริมวัฒน์  อิุชัุ่ไพบูลัย่์วงศ์ กัริริมกั�ริบริิห�ริ

6.  น�ย่สุวัฒน์ อิยู่่เจำริิญ กัริริมกั�ริบริิห�ริ

 โด์ย่มี น�งวิไลัพริ ธุริริมวิชั่ัย่ เป็นเลัข�นุกั�ริคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ ซึ�งได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�งจำ�กัที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ
คริั�งที� 2/2562 เมื�อิวันที� 14 กัุมภิ�พันธุ์ 2562

 การประชัุ่มคณิะกรรมการบริหาร

ชั่ื�อ-สักุล
จำานวินครั�งที�เข้าประชัุ่ม/จำานวินการประชัุ่มทั�งหมดำ

ปี 2562 ปี 2563

1. น�ย่มนชั่ัย่  มณีไพโริจำน์ 12/12 100% 12/12 100%

2.  น�ย่ริณภิูมิ  ริุ่งเริือิงผิลั 9/12 75% 11/12 92%

3.  น�ย่พริชั่ัย่  กัริัย่วิเชั่ีย่ริ* - - 1/12 8%

4.  น�งส�วภิัทริ์นริินทริ์ มลัิวัลัย่์ 11/12 91% 11/12 92%

5.  น�ย่ธุริริมวัฒน์  อิุชัุ่ไพบูลัย่์วงศ์ 12/12 100% 12/12 100%

6.  น�ย่สุวัฒน์ อิยู่่เจำริิญ 12/12 100% 11/12 92%

หมายเหต่ : *น�ย่พริชั่ัย่ กัริยั่วเิชั่ีย่ริ ได์ร้ิับกั�ริแตั้่งตั้ั�งเป็นปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ จำ�กัที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที� 5/2563 โด์ย่มีผิลัตั้ั�งแตั้่
วันที� 1 ธุันว�คม 2563 เป็นตั้้นไป

คณิะกรรมการบริหารควิามเสัี�ยง 
 บริิษััทมีกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง จำำ�นวนทั�งสิ�น 6 ท่�น ปริะกัอิบด์้วย่

ชั่ื�อ-นามสักุล ตำาแหน่ง

1.  น�ย่ริณภิูมิ  ริุ่งเริือิงผิลั ปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง

2.  น�งวิไลัพริ ธุริริมวิชั่ัย่ กัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง

3.  น�งส�ววัลัภิ� เหลัือิงด์ิลักั กัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง

4.  น�ย่นพด์ลั จำิริ�ยุ่ว�นนท์ กัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง

5.  น�ย่ฉีัตั้ริชั่ัย่  ไชั่ย่เตั้กัุลั กัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง

6.  น�ย่ชั่วริณ เบ็ญจำ�ธุิกัุลั กัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)56



 การประชัุ่มคณิะกรรมการบริหารควิามเสัี�ยง

ชั่ื�อ-สักุล
จำานวินครั�งที�เข้าประชัุ่ม/จำานวินการประชัุ่มทั�งหมดำ

ปี 2562 ปี 2563

1.  น�ย่ริณภิูมิ  ริุ่งเริือิงผิลั 6/6 100% 7/7 100%

2.  น�งวิไลัพริ ธุริริมวิชั่ัย่ 6/6 100% 7/7 100%

3. น�งส�ววัลัภิ� เหลัือิงด์ิลักั 6/6 100% 7/7 100%

4.  น�ย่นพด์ลั จำิริ�ยุ่ว�นนท์ 6/6 100% 7/7 100%

5.  น�ย่ฉีัตั้ริชั่ัย่ ไชั่ย่เตั้กัุลั 4/6 67% 7/7 100%

6.  น�ย่ชั่วริณ เบ็ญจำ�ธุิกัุลั 6/6 100% 7/7 100%

ผู้้้บริหาร
 คณะผิู้บริิห�ริ มีจำำ�นวนทั�งสิ�น 10 ท่�น ปริะกัอิบด์้วย่

ชั่ื�อ-นามสักุล ตำาแหน่ง

1.  น�ย่พริชั่ัย่ กัริัย่วิเชั่ีย่ริ* ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ

2.  น�งส�วภิัทริ์นริินทริ์ มลัิวัลัย่์ ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี

3.  น�ย่ธุริริมวัฒน์  อิุชัุ่ไพบูลัย่์วงศ์ ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ย่ข�ย่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์

4.  น�ย่สุวัฒน์  อิยู่่เจำริิญ ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ย่ปฏิิบัตั้ิกั�ริ

5.  น�ย่สุริศักัด์ิ� กัอิงจำันทริ� ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่พัฒน�ธุุริกัิจำ

6.  น�ย่วริพจำน์ วงษั์สวัสด์ิ� ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่ข�ย่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์ 3

7.  น�ย่ศิริิศักัด์ิ�  วิริิย่ะมั�นพงศ์ ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่ข�ย่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์ 1

8.  น�ย่เอิกัพจำน์ บุณย่ริัตั้พันธุ์ ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่ปฏิิบัตั้ิกั�ริ

9.  น�งวิไลัพริ  ธุริริมวิชั่ัย่ ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่บริิห�ริทั�วไป

10.  น�งส�ววัลัภิ� เหลัือิงด์ิลักั ผิู้ชั่่วย่กัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี

หมายเหต่ : * น�ย่พริชั่ัย่ กัรัิย่วิเชั่ีย่ริ ได้์ริับกั�ริแต่ั้งตัั้�งเป็นปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ จำ�กัที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที� 5/2563 โด์ย่มีผิลั 
ตั้ั�งแตั้่วันที� 1 ธุันว�คม 2563 เป็นตั้้นไป

57รายงานประจำำาปี 2563



รายงานการเปลี�ยนแปลงการถืือหุ้นในบริษััทของกรรมการและผู้้้บริหาร ในปี 2563

ลำาดำับ รายชั่ื�อ ตำาแหน่ง

จำานวินหุ้นที�ถืือ 
ณิ วิันที� 

30/12/2562

จำานวินหุ้นที�ถืือ 
ณิ วิันที� 

30/12/2563

จำานวินหุ้นที�
เปลี�ยนแปลง 

เพัิ�มขึ�น/(ลดำลง) 
ในปี 2563

สััดำสั่วิน
การถืือหุ้น

ในบริษััท (%) 
ในปี 2563

1 น�ย่เสกัสริริศ์ ริอิย่ลั�ภิเจำริิญพริ ปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิษััท ปริะธุ�นกัริริมกั�ริ
ตั้ริวจำสอิบแลัะกัริริมกั�ริอิิสริะ

- - - -

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ - - - -

2 น�ย่มนชั่ัย่ มณีไพโริจำน์ กัริริมกั�ริบริิษััท แลัะปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริ 87,707,877 88,076,649 368,772* 19.57

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ - 258,000 - 0.06

3 น�ย่ริณภิูมิ ริุ่งเริือิงผิลั กัริริมกั�ริบริิษััท 
แลัะปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง

300,000 300,000 - 0.07

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ - - - -

4 น�ย่พีริะ เลั�หสมบูริณ์ กัริริมกั�ริบริิษััท 34,950,000 34,950,000 - 7.77

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ 22,741,304 22,741,304 - 5.05

5 น�ย่ชั่นะชั่ัย่ กัุลันพฤกัษั์ กัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ แลัะกัริริมกั�ริอิิสริะ 300,000 300,000 - 0.07

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ - - - -

6 น�ย่นิธุิ น�คะเกัศ** กัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ แลัะกัริริมกั�ริอิิสริะ - - - -

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ - - - -

7 น�งส�วภิัทริ์นริินทริ์ มลัิวัลัย่์ กัริริมกั�ริบริิษััท แลัะปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�
ฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี

768,072 952,484 184,412* 0.21

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ - - - -

8 น�ย่พริชั่ัย่ กัริัย่วิเชั่ีย่ริ*** ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ - 1,600,000 - 0.36

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ - - - -

9 น�ย่ธุริริมวัฒน์ อิุชัุ่ไพบูลัย่์วงศ์ ปริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ที�ฝ่่�ย่ข�ย่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์ 746,616 923,348 176,732* 0.21

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ - - - -

10 น�ย่สุวัฒน์ อิยู่่เจำริิญ ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ย่ปฏิิบัตั้ิกั�ริ 247,205 257,039 9,834* 0.06

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ - - - -

11 น�ย่สุริศักัด์ิ� กัอิงจำันทริ� ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่พัฒน�ธุุริกัิจำ 1,548,319 1,683,778 135,459* 0.37

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ - - - -

12 น�ย่วริพจำน์ วงษั์สวัสด์ิ� ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่ข�ย่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์ 3 136,616 291,893 155,277* 0.06

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ - - - -

13 น�ย่ศิริิศักัด์ิ� วิริิย่ะมั�นพงศ์ ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่ข�ย่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์ 1 2,184,913 2,292,594 107,681* 0.51

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ 7,500 - - 0.00

14 น�ย่เอิกัพจำน์ บุณย่ริัตั้พันธุ์ ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่ปฏิิบัตั้ิกั�ริ 486,577 593,671 107,094* 0.13

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ - - - -

15 น�งวิไลัพริ ธุริริมวิชั่ัย่ ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่บริิห�ริทั�วไป 134,707 288,928 154,221* 0.06

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ - - - -

16 น�งส�ววัลัภิ� เหลัือิงด์ิลักั ผิู้ชั่่วย่กัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี 186,795 270,215 83,420* 0.06

คู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ - - - -

หมายเหต่ :  *  ได์ร้ิบัหุน้จำ�กัโคริงกั�ริสะสมหุน้สำ�หริบัพนกััง�นบริษิัทัจำด์ทะเบยี่น (Employee Joint Investment Program - EJIP) ริะย่ะเวลั�โคริงกั�ริ
ตั้ั�งแตั้่วันที� 1 สิงห�คม 2561 ถูึง วันที� 31 กัริกัฎ�คม 2564

 ** น�ย่นิธิุ น�คะเกัศ ได้์รัิบกั�ริแต่ั้งตัั้�งเป็นกัริริมกั�ริ จำ�กัที�ปริะชุั่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ครัิ�งที� 1/2563 โด์ย่มีผิลัตัั้�งแต่ั้วันที� 19 กุัมภิ�พันธ์ุ 2563 
เป็นตั้้นไป

 *** น�ย่พริชั่ัย่ กัริัย่วิเชั่ีย่ริ ได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�งเป็นปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ จำ�กัที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที� 5/2563 โด์ย่มีผิลัตั้ั�งแตั้่
วันที� 1 ธุันว�คม 2563 เป็นตั้้นไป

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)58



เลขานุการบริษััท
 ในกั�ริปริะชุั่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที� 1/2562  
เมื�อิวันที� 20 กัุมภิ�พันธุ์ 2562 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได้์มีมติั้ 
แตั้่งตั้ั�งน�งส�วธุนัญกัริณ์ คลัังเปริมจิำตั้ตั้์ ให้ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่ง
เลัข�นุกั�ริบริษิัทัแทน น�งส�วภัิทริน์รินิทร์ิ มลิัวลััย่ ์แลัะเพื�อิให้
เป็นไปตั้�มม�ตั้ริ� 89/15 ขอิงพริะริ�ชั่บัญญัตั้ิหลัักัทริัพย์่ 
แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่ พ.ศ. 2535 แก้ัไขโด์ย่พริะริ�ชั่บัญญัตั้ิ 
หลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ (ฉีบับที� 4) พ.ศ. 2551  
น�งส�วธุนัญกัริณ์ คลัังเปริมจิำตั้ตั้์ ได้์เข้�อิบริมหลัักัสูตั้ริ
ปริะกั�ศนีย่บัตั้ริสำ�หรัิบเลัข�นุกั�ริบริิษััท (Company Secretary 
Program : CSP) ริุน่ที� 99/2562 ในวันที� 27-28 มถิูนุ�ย่น 2562 
ทั�งนี� หน้�ที�คว�มริับผิิด์ชั่อิบขอิงเลัข�นุกั�ริบริิษััท มีด์ังนี�
 1. ดู์แลัแลัะให้คำ�แนะนำ�แกั่กัริริมกั�ริแลัะผู้ิบริิห�ริ
เกัี�ย่วกัับกั�ริปฏิิบัตั้ิตั้�มกัฎหม�ย่ ข้อิกัำ�หนด์ กัฎริะเบีย่บ แลัะ
ข้อิบังคับขอิงบริิษััท แลัะติั้ด์ตั้�มด์ูแลัให้มีกั�ริปฏิิบัติั้อิย่่�ง 
ถููกัตั้้อิงแลัะสมำ��เสมอิ 
 2. รัิบผิิด์ชั่อิบในกั�ริจำัด์ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
แลัะกั�ริปริะชุั่มผิู้ถืูอิหุ้น ริวมทั�งดู์แลัปริะส�นง�นให้มีกั�ริ
ปฏิิบัตั้ิตั้�มมตั้ิขอิงที�ปริะชัุ่มด์ังกัลั่�ว
 3. ดู์แลัให้กั�ริเปิด์เผิย่ข้อิมูลัแลัะริ�ย่ง�นสนเทศ 
ในส่วนที�ริับผิิด์ชั่อิบเป็นไปตั้�มริะเบีย่บแลัะข้อิกัำ�หนด์ขอิง
ตั้ลั�ด์หลักััทรัิพย์่แห่งปริะเทศไทย่ แลัะสำ�นกััง�นคณะกัริริมกั�ริ
กัำ�กัับหลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ ริวมถูึงกัฎหม�ย่ที�
เกัี�ย่วข้อิง
 4. จำัด์ทำ�แลัะเกั็บริักัษั�เอิกัส�ริด์ังตั้่อิไปนี� 
  4.1 ทะเบีย่นกัริริมกั�ริ 
  4.2 หนังสือินัด์ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริแลัะริ�ย่ง�น
กั�ริปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริ 
  4.3 หนังสือินัด์ปริะชัุ่มผิู้ถืูอิหุ้นแลัะริ�ย่ง�นกั�ริ
ปริะชัุ่มผิู้ถูือิหุ้น 
  4.4 ริ�ย่ง�นปริะจำำ�ปีขอิงบริิษััท
  4.5 ริ�ย่ง�นกั�ริมีส่วนได์้เสีย่ขอิงกัริริมกั�ริแลัะ 
ผิู้บริิห�ริ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้้้บริหารในปี 2563 
 บริษิัทัมีกั�ริกัำ�หนด์ค่�ตั้อิบแทนกัริริมกั�ริแลัะผิูบ้ริหิ�ริ
ในริะด์ับที�เหม�ะสมแลัะเป็นอิัตั้ริ�ที�เพีย่งพอิสำ�หริับกั�ริ 
ริักัษั�กัริริมกั�ริแลัะผิู้บริิห�ริที�มีคุณภิ�พไว้โด์ย่ไม่มีกั�ริจ่ำ�ย่ 
ค่�ตั้อิบแทนที�ม�กัเกัินควริ แลัะอิยู่่ในริะด์ับที�ส�ม�ริถู 
เทีย่บเคีย่งได์้กัับบริิษััทในกัลัุ่มอิุตั้ส�หกัริริมเด์ีย่วกััน ปัจำจำัย่ที� 
จำะนำ�ม�พิจำ�ริณ� ปริะกัอิบด์้วย่ ปริะสบกั�ริณ์ ภิ�ริะหน้�ที� 
ขอิบเขตั้ขอิงบทบ�ทแลัะคว�มรัิบผิิด์ชั่อิบ ทั�งนี� กั�ริจ่ำ�ย่ 
ค่�ตั้อิบแทนขอิงกัริริมกั�ริจำะตั้้อิงผิ่�นกั�ริพิจำ�ริณ�อินุมัตั้ิจำ�กั
ที�ปริะชัุ่มผิู้ถืูอิหุ้นขอิงบริิษััท ในส่วนขอิงค่�ตั้อิบแทนขอิง 
ผิู้บริิห�ริ จำะเป็นไปตั้�มหลัักักั�ริแลัะนโย่บ�ย่ที�คณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทกัำ�หนด์ไว้ซึ�งจำะพิจำ�ริณ�จำ�กัภิ�ริะหน้�ที�แลัะคว�มรัิบ 
ผิิด์ชั่อิบ ผิลักั�ริปฏิิบัติั้ง�นขอิงผู้ิบริิห�ริแต่ั้ลัะท่�น ปริะกัอิบกัับ 
ผิลักั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงบริิษััท

 ค่าตอบแทนที�เป็นตัวิเงิน
 ค่าตอบแทนคณีะกรรมการ
 ในที�ปริะชุั่มส�มัญผู้ิถืูอิหุ้นปริะจำำ�ปี 2563 เมื�อิวันที�  
22 เมษั�ย่น 2563 ได้์มีมติั้กัำ�หนด์ค่�ตั้อิบแทนกัริริมกั�ริ 
ปริะจำำ�ปี 2563 โด์ย่มีริ�ย่ลัะเอิีย่ด์ด์ังนี�

• ค่�เบี�ย่ปริะชัุ่มปริะธุ�นกัริริมกั�ริ  
จำำ�นวน 20,000 บ�ท/คน/คริั�ง

• ค่�เบี�ย่ปริะชัุ่มกัริริมกั�ริ  
จำำ�นวน 10,000 บ�ท/คน/คริั�ง

• ค่�เบี�ย่ปริะชัุ่มปริะธุ�นกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ  
จำำ�นวน 20,000 บ�ท/คน/คริั�ง

• ค่�เบี�ย่ปริะชัุ่มกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ  
จำำ�นวน 10,000 บ�ท/คน/คริั�ง

• ค่�ตั้อิบแทนริ�ย่เด์ือินสำ�หริับกัริริมกั�ริบริิห�ริที� 
ไมไ่ด้์เป็นพนักัง�นปริะจำำ�ขอิงบริิษััท เดื์อินลัะ 80,000 
บ�ท ค่�โทริศัพท์แลัะค่�เด์ินท�งตั้�มจำริิง
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 ในปี 2561 ปี 2562 แลัะปี 2563 บริิษััทมีกั�ริจำ่�ย่ค่�ตั้อิบแทนให้แกั่คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ตั้�มริ�ย่ลัะเอิีย่ด์ด์ังนี� 

 (หน่วย่ : บ�ท)

ชั่ื�อ-สักุล
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ค่าเบี�ยประชัุ่ม ค่าตอบแทนอื�นๆ ค่าเบี�ยประชัุ่ม ค่าตอบแทนอื�นๆ ค่าเบี�ยประชัุ่ม ค่าตอบแทนอื�นๆ

1. น�ย่เสกัสริริศ์ ริอิย่ลั�ภิเจำริิญพริ 160,000.00 - 190,000.00 - 180,000.00 -

2. น�งส�วปริะภิ�ริัตั้น์ ตั้ังควัฒน�1 30,000.00 - - - - -

3. น�ย่มนชั่ัย่ มณีไพโริจำน์ 60,000.00 - 70,000.00 - 50,000.00 -

4. น�ย่ริณภิูมิ ริุ่งเริือิงผิลั 60,000.00 960,000.00 70,000.00 960,000.00 50,000.00 960,000.00

5. น�ย่พีริะ เลั�หสมบูริณ์ 60,000.00 - 60,000.00 - 50,000.00 -

6. น�ย่อินุวัตั้ิริ์ เหลัือิงทวีกัุลั2 45,000.00 - 75,000.00 - - -

7. น�ย่ชั่นะชั่ัย่ กัุลันพฤกัษั์ 80,000.00 - 85,000.00 - 90,000.00 -

8. น�ย่นิธุิ น�คะเกัศ2 - - - - 70,000.00 -

9. น�งส�วภิัทริ์นริินทริ์ มลัิวัลัย่์1 10,000.00 - 70,000.00 - 50,000.00 -

รวม 505,000.00 960,000.00 620,000.00 960,000.00 540,000.00 960,000.00

หมายเหต่ : 1 เมื�อิวันที� 25 กัริกัฎ�คม 2561 น�งส�วปริะภิ�ริัตั้น์ ตั้ังควัฒน� ได์้ลั�อิอิกัจำ�กักั�ริเป็นกัริริมกั�ริ แลัะน�งส�วภิัทริ์นริินทริ์ มลัิวัลัย่์  
ได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�งเป็นกัริริมกั�ริ ในที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที� 4/2561 เมื�อิวันที� 6 พฤศจำิกั�ย่น 2561

 2 เมื�อิวันที� 19 กัุมภิ�พันธุ์ 2563 น�ย่อินุวัตั้ิริ์ เหลัือิงทวีกัุลั ได์้ลั�อิอิกัจำ�กักั�ริเป็นกัริริมกั�ริ แลัะน�ย่นิธิุ น�คะเกัศ ได์้ริับกั�ริแตั้่งตัั้�ง 
เป็นกัริริมกั�ริ ในที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที� 1/2563 เมื�อิวันที� 19 กัุมภิ�พันธุ์ 2563

 ค่าตอบแทนผู้้้บริหาร 

 ในปี 2561-2563 บริิษััทจำ่�ย่ค่�ตั้อิบแทนให้แกั่ผิู้บริิห�ริจำำ�นวน 31.19 ลั้�นบ�ท จำำ�นวน 35.38 ลั้�นบ�ท แลัะจำำ�นวน 
37.37 ลั้�นบ�ทตั้�มลัำ�ด์ับ ทั�งนี� ค่�ตั้อิบแทนดั์งกัล่ั�วริวมถึูง เงินเดื์อิน โบนัส เงินสมทบเข้�กัอิงทุนสำ�ริอิงเลีั�ย่งชีั่พ สวัสดิ์กั�ริ
โคริงกั�ริสะสมหุ้นสำ�หริับพนักัง�นบริิษััทจำด์ทะเบีย่น (Employee Joint Investment Program) แลัะผิลัปริะโย่ชั่น์หลัังอิอิกั 
จำ�กัง�น (Employee Benefit) 

ปี จำานวินผู้้้บริหาร (ราย) จำานวินเงินค่าตอบแทน (บาท)

2561 9 31,191,061

2562 10 35,387,448

2563 11* 37,368,220

หมายเหต่ :  *น�ย่พริชั่ัย่ กัริยั่วเิชั่ีย่ริ ได์ร้ิับกั�ริแตั้่งตั้ั�งเป็นปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ จำ�กัที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที� 5/2563 โด์ย่มีผิลัตั้ั�งแตั้่
วันที� 1 ธุันว�คม 2563 เป็นตั้้นไป

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)60



บุคลากร
 จำานวินบุคลากร

 ณ วันที� 31 ธุันว�คม 2563 บริิษััทมีจำำ�นวนพนักัง�นด์ังนี�

สัายงานหลัก
จำานวินพันักงาน (คน)

ณิ 31 ธันวิาคม 2563

1. ฝ่่�ย่ข�ย่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์

 1.1 แผินกัข�ย่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์ 1 4

 1.2 แผินกัข�ย่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์ 2 2

 1.3 แผินกัข�ย่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์ 3 3

 1.4 แผินกัพัฒน�ธุุริกัิจำ 3

 1.5 แผินกัผิลัิตั้ภิัณฑิ์แลัะโซลัูชั่ั�นส์ 6

2. ฝ่่�ย่ปฏิิบัตั้ิกั�ริ

 2.1 แผินกับริิห�ริโคริงกั�ริ 26

 2.2 แผินกับริิกั�ริแลัะบำ�ริุงริักัษั� 106

3. ฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี แลัะ ฝ่่�ย่บริิห�ริทั�วไป 11

รวม 161

หมายเหต่ : จำำ�นวนพนักัง�นในตั้�ริ�งไม่ริวมผิู้บริิห�ริ 11 ท่�น

 ข้อพัิพัาทดำ้านแรงงาน
 -ไม่มี-

 ค่าตอบแทนพันักงาน

 ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน

 ในปี 2561 - 2563 บริิษััทจำ่�ย่ค่�ตั้อิบแทนให้แกั่พนักัง�น (ไม่ริวมผิู้บริิห�ริ) จำำ�นวน 45.37 ลั้�นบ�ท จำำ�นวน 44.64 ลั้�น
บ�ท แลัะจำำ�นวน 51.67 ลั�้นบ�ท ตั้�มลัำ�ด์บั โด์ย่เป็นค�่ตั้อิบแทนในรูิปขอิงเงินเดื์อิน โบนัส ค�่ล่ัวงเวลั� เงินสมทบกัอิงทุนสำ�ริอิง
เลัี�ย่งชั่พี สวสัด์กิั�ริโคริงกั�ริสะสมหุ้นสำ�หริบัพนกััง�นบริษิัทัจำด์ทะเบยี่น (Employee Joint Investment Program) แลัะสวสัด์กิั�ริ
อิื�นๆ

 ค่าตอบแทนอ่�น

 -ไม่มี-

 นโยบายการพััฒินาบุคลากร

 กั�ริเปลัี�ย่นแปลังท�งเทคโนโลัย่เีข้�ม�มีบทบ�ทตั้่อิกั�ริด์ำ�เนนิธุรุิกัจิำขอิงอิงค์กัริในปัจำจำุบัน ส่งผิลัใหเ้กัดิ์ปัจำจำัย่ที�มีอิิทธุพิลั
ตั้่อิกั�ริแข่งขันท�งธุุริกิัจำม�กัยิ่�งขึ�น บริิษััทจึำงกัำ�หนด์กัริอิบในกั�ริพัฒน�ศักัย่ภิ�พแลัะย่กัริะดั์บบุคลั�กัริ ผิ่�นกั�ริพัฒน�ทักัษัะ
คว�มเข้�ใจำแลัะกั�ริใช้ั่เทคโนโลัยี่ โด์ย่เป็นเป้�หม�ย่ขอิงกั�ริพัฒน�ศักัย่ภิ�พแลัะย่กัริะด์ับบุคลั�กัริให้ส�ม�ริถูเตั้ิบโตั้ไป 
พริ้อิมกัับอิงค์กัริได์้อิย่่�งย่ั�งย่ืน
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แนวิทางการดำำาเนินงาน
 บริิษััทตั้ริะหนักัถูึงคุณค่�ขอิงบุคลั�กัริ ที�เปริีย่บเสมือิน
เป็นกัำ�ลัังสำ�คัญในกั�ริขับเคลัื�อินคว�มสำ�เริ็จำขอิงอิงค์กัริ เพื�อิ 
บริริลัุเป้�หม�ย่ขอิงกั�ริเตั้ิบโตั้อิย่่�งยั่�งยื่น บริิษััทจำึงมุ่งพัฒน� 
ย่กัริะดั์บทักัษัะแลัะศักัย่ภิ�พขอิงบุคลั�กัริให้คริอิบคลุัมแลัะ 
เชืั่�อิมโย่งกัับเป้�หม�ย่ขอิงอิงค์กัริ โด์ย่สร้ิ�งคว�มสำ�คัญ มุ่งส่งเสริิม
นโย่บ�ย่ด์้�นเทคโนโลัย่ี ภิ�ย่ใตั้้กัริอิบแนวคิด์แลัะริะบบใน 
กั�ริพฒัน�บคุลั�กัริ โด์ย่วเิคริ�ะหค์ว�มจำำ�เปน็ในกั�ริฝ่กึัอิบริม
แลัะพัฒน� ซึ�งพิจำ�ริณ�จำ�กั วิสัย่ทัศน์ พันธุกัิจำ เป้�หม�ย่
อิงค์กัริ แลัะสิ�งที�ข�ด์ไม่ได้์ขอิงกั�ริพัฒน�บุคลั�กัริ คือิ กั�ริ
ปลักูัจิำตั้สำ�นกึั พฒัน�แนวคดิ์สร้ิ�งทศันคติั้ที�ด์ตีั้อ่ิง�น ตั้อ่ิอิงค์กัริ
ถูือิเป็นริ�กัฐ�นขอิงกั�ริพัฒน�บุคลั�กัริอิย่่�งแท้จำริิง

 แนวิทางในการบริหารและพััฒินาบุคลากร
ปริะกัอิบด์้วย่
 การฝึึกอบรมและพัฒนาบ่คลากร 
 1. การพัฒนาศั์กยภาพผ้้บริหาร (Management) 
บริิษััทมีกั�ริส่งเสริิมแลัะพัฒน�ศักัย่ภิ�พขอิงผิู้บริิห�ริ เพื�อิ
พัฒน�ทักัษัะ คว�มริู้คว�มส�ม�ริถู คว�มเป็นผิู้นำ�ควบคู่กัับ
กั�ริพัฒน�อิงค์คว�มริูใ้หม่ ๆ  ให้ส�ม�ริถูแข่งขันแลัะพร้ิอิมเป็น
ผู้ินำ�ธุุริกิัจำที�ด์ำ�เนินกั�ริอิยู่่ในปัจำจุำบันแลัะอิน�คตั้ ได้์แก่ั หลัักัสูตั้ริ 
ผิู้นำ�เมือิง หลัักัสูตั้ริปริะกั�ศนีย่บัตั้ริชั่ั�นสูงกั�ริบริิห�ริง�น 
ภิ�คริฐัแลัะกัฎหม�ย่มห�ชั่น) (ปริม.) สถู�บนัพริะปกัเกัลั�้แลัะ
หลัักัสูตั้ริ Leadership Transformation in The Age of 
Disruption เป็นตั้้น 
 2. การพฒันาความร้ค้วามส่ามารถด้า้นเทคโนโลยี
 (Technology) บริษิัทัมีกั�ริสง่เสริิม สนบัสนนุ พฒัน�ผิูบ้ริหิ�ริ
แลัะพนกััง�นใหม้คีว�มริูค้ว�มเข้�ใจำเทคโนโลัย่ใีหม ่ๆ  ส�ม�ริถู
แข่งขันในโลักัสมัย่ใหม่ที�ทันสมัย่ ริอิงรัิบคว�มกั้�วหน้�ขอิง

 ทั�งนี� บริิษััทได์้จัำด์หลัักัสูตั้ริกั�ริฝ่ึกัอิบริมให้กัับผู้ิบริิห�ริแลัะพนักัง�น โด์ย่ในปี 2563 โด์ย่มีชั่ั�วโมงกั�ริฝ่ึกัอิบริมขอิง 
พนักัง�นทั�งหมด์ จำำ�นวน 588 ชั่ั�วโมง เฉีลัี�ย่ 7 ชั่ั�วโมง ตั้่อิคน ตั้่อิปี ตั้�มริ�ย่ลัะเอิีย่ด์ ด์ังนี�

หลักสั้ตรการฝ่ึกอบรม จำานวินผู้้้เข้าอบรม จำานวินชั่ั�วิโมง

หลัักัสูตั้ริสำ�หริับผิู้บริิห�ริ 3 432

หลัักัสูตั้ริด์้�นเทคโนโลัย่ี 5 126

หลัักัสูตั้ริด์้�นกั�ริเงินแลัะบัญชั่ี 2 18

หลัักัสูตั้ริด์้�นคว�มปลัอิด์ภิัย่ 35 12

เทคโนโลัยี่ที�จำะเกัดิ์ขึ�นในอิน�คตั้ได์อ้ิย่่�งมปีริะสทิธุภิิ�พ ทนัตั้อ่ิ
สถู�นกั�ริณ์ที�มีกั�ริเปลัี�ย่นแปลังตั้ลัอิด์เวลั� เชั่่น หลัักัสูตั้ริที�
เพิ�มคว�มริู้แลัะทักัษัะด์้�น IT อิ�ทิ กั�รินำ�ริะบบ Cloud แลัะ
ริะบบคว�มปลัอิด์ภัิย่ ม�ใช้ั่ในเชิั่งธุุริกิัจำ ริวมถูึงเทคโนโลัยี่ที�
เกีั�ย่วข้อิงได์้แกั่ หลัักัสูตั้ริ CompTIA Cloud Essentials  
หลัักัสูตั้ริ CompTIA Security+ แลัะหลัักัสูตั้ริพื�นฐ�นกั�ริอิอิกัแบบ
กัลั้อิงวงจำริปิด์ (CCTV Fundamental Design) เป็นตั้้น 
 3. การพัฒนาทักษัะด้้านเทคนิค (Technical Skill) 
บริิษััทมีกั�ริส่งเสริิมให้พนักัง�นมีทักัษัะคว�มริู้ด้์�นเทคนิค
เฉีพ�ะเพื�อิใชั่้ปริะกัอิบกั�ริปฏิิบัติั้ง�นให้พนักัง�นมีทักัษัะ 
คว�มเชั่ี�ย่วชั่�ญในง�นที�ริับผิิด์ชั่อิบทั�งในด้์�นริะบบ Network 
แลัะ System ตั้่�ง ๆ ที�เกีั�ย่วข้อิง ได์้แก่ั หลัักัสูตั้ริ Device 
Management System หลัักัสูตั้ริ Network Monitoring Tool 
เป็นตั้้น
 นอิกัจำ�กันี� บริิษััทยั่งคำ�นึงถึูงคว�มปลัอิด์ภัิย่ทั�วไปใน
กั�ริทำ�ง�นสำ�หรัิบพนักัง�นทุกัคน จำึงได้์จำัด์ให้มีกั�ริอิบริม 
หลัักัสูตั้ริคว�มปลัอิด์ภิัย่ อิ�ชั่ีวอิน�มัย่แลัะสภิ�พแวด์ลั้อิม 
ในกั�ริทำ�ง�น หลัักัสูตั้ริกั�ริด์ับเพลัิงขั�นตั้้น แลัะหลัักัสูตั้ริกั�ริ 
ฝ่ึกัซ้อิมอิพย่พหนีไฟ 

การบริหารและพัฒัินาทรพััยากรมนุษัย์ด้ำวิยเทคโนโลยี 
สัารสันเทศ
 บริิษััทได์้มีกั�ริพัฒน�เทคโนโลัย่ีด์ิจำิทัลัม�ปริะยุ่กัตั้์ใชั่้
ในกั�ริบริิห�ริแลัะพัฒน�ทรัิพย่�กัริมนุษัย์่ เพื�อิสนับสนุน
กัริะบวนกั�ริทำ�ง�นในทุกัขั�นตั้อินให้เกัิด์ปริะสิทธุิภิ�พสูงสุด์ 
ริวมถูงึคว�มสะด์วกั ริวด์เริว็ ปลัอิด์ภิยั่แลัะลัด์ตั้น้ทนุ เชั่น่ ริะบบ
กั�ริปริะเมินผิลักั�ริปฏิิบัติั้ง�นอิอินไลัน์ ริะบบ Pay Slip อิอินไลัน์  
ริะบบกั�ริขอิอินมุติัั้กั�ริเดิ์นท�งไปปฏิิบติัั้ง�น ริะบบกั�ริจำดั์เกับ็
เอิกัส�ริอิอินไลัน์ แลัะริะบบ ICN ChatBot เป็นตั้้น

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)62



63รายงานประจำำาปี 2563

นโยบายการกำากับดำ้แลกิจการ
 บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส 
จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) ให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริดู์แลักิัจำกั�ริที�ด์ี 
เนื�อิงจำ�กัพิจำ�ริณ�เห็นว่�เป็นกัลัไกัสำ�คัญในกั�รินำ�ไปสู่กั�ริมี
ริะบบบริิห�ริจัำด์กั�ริที�มีปริะสิทธิุภิ�พ โปร่ิงใส แลัะส�ม�ริถู
ตั้ริวจำสอิบได้์ ซึ�งจำะชั่่วย่สริ้�งคว�มเชั่ื�อิมั�นแลัะคว�มมั�นใจำต่ั้อิ 
ผิู้ถูือิหุ้น ผิู้ลังทุน ผิู้มีส่วนได์้เสีย่ แลัะผิู้ที�เกัี�ย่วข้อิงทุกัฝ่่�ย่ โด์ย่
กั�ริมีกั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริที�ด์ีเพื�อิเป็นเคริื�อิงมือิเพิ�มมูลัค่� 
สริ้�งคว�มส�ม�ริถูในกั�ริแข่งขัน ริวมทั�งส่งเสริิมกั�ริเตั้ิบโตั้
อิย่่�งยั่�งย่ืนขอิงบริิษััทในริะย่ะย่�ว ที�สอิด์คลั้อิงกัับปณิธุ�น 
ในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำขอิงบริิษััท ด์ังนั�น บริิษััทจำึงกัำ�หนด์ให้มี 
นโย่บ�ย่ในกั�ริกัำ�กัับดู์แลักิัจำกั�ริที�ด์ ีตั้�มแนวท�งที�กัำ�หนด์โด์ย่
ตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่แห่งปริะเทศไทย่ แลัะคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับ
หลักััทรัิพย์่แลัะตั้ลั�ด์หลักััทรัิพย์่ โด์ย่กั�ริปริะชุั่มคณะกัริริมกั�ริ
บริิษััท คริั�งที� 1/2560 เมื�อิวันที� 29 มีน�คม 2560 ที�ปริะชุั่ม 
ได์้มีมตั้ิให้มีนโย่บ�ย่กั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริเพื�อิถูือิเป็นหลัักั
ปฏิิบัตั้ิ ที�คริอิบคลัุมหลัักักั�ริ 5 หมวด์ ด์ังนี�
 หมวด์ที� 1 สิทธุิขอิงผิู้ถูือิหุ้น
 หมวด์ที� 2 กั�ริปฏิิบัตั้ิตั้่อิผิู้ถูือิหุ้นอิย่่�งเท่�เทีย่มกััน
 หมวด์ที� 3 บทบ�ทขอิงผิู้มีส่วนได์้เสีย่
 หมวด์ที� 4 กั�ริเปิด์เผิย่ข้อิมูลัแลัะคว�มโปริ่งใส
 หมวด์ที� 5 คว�มริับผิิด์ชั่อิบขอิงคณะกัริริมกั�ริ
 ในปี 2560 คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัักัทรัิพย์่แลัะ
ตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ ได์้อิอิกัหลัักักั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริที�ด์ีสำ�หริับ
บริิษััทจำด์ทะเบีย่น ปี 2560 (Corporate Governance Code  
for Listed Companies 2017) หริือิ CG Code ปี 2560 ซึ�งได์้
ว�งหลัักัปฏิิบัตั้ิสำ�หริับคณะกัริริมกั�ริ 8 ข้อิหลัักั คือิ
 1. ตั้ริะหนักัถึูงบทบ�ทแลัะคว�มรัิบผิิด์ชั่อิบขอิง 
คณะกัริริมกั�ริในฐ�นะผิู้นำ�อิงค์กัริที�สร้ิ�งคุณค่�ให้แก่ักัิจำกั�ริ
อิย่่�งย่ั�งย่ืน
 2. กัำ�หนด์วัตั้ถูปุริะสงคแ์ลัะเป�้หม�ย่หลักััขอิงกัจิำกั�ริ
ที�เป็นไปเพื�อิคว�มย่ั�งย่ืน
 3. เสริิมสริ้�งคณะกัริริมกั�ริที�มีปริะสิทธุิผิลั 
 4. สริริห�แลัะพัฒน�ผิูบ้ริหิ�ริริะดั์บสงูแลัะกั�ริบริหิ�ริ
บุคลั�กัริ
 5. ส่งเสริิมนวัตั้กัริริมแลัะกั�ริปริะกัอิบธุุริกัิจำอิย่่�งมี
คว�มริับผิิด์ชั่อิบ

 6. ดู์แลัให้มีริะบบกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่งแลัะกั�ริควบคุม
ภิ�ย่ในที�เหม�ะสม
 7. รัิกัษั�คว�มน่�เชั่ื�อิถืูอิท�งกั�ริเงินแลัะกั�ริเปิด์เผิย่
ข้อิมูลั
 8. สนับสนุนกั�ริมีสว่นร่ิวมแลัะกั�ริสื�อิส�ริกับัผิูถืู้อิหุ้น
เพื�อิเปน็หลักััปฏิบัิตั้ใิหค้ณะกัริริมกั�ริบริษิัทั นำ�ไปปริบัใชั่ใ้นกั�ริ
กัำ�กัับดู์แลัให้กัิจำกั�ริมีผิลัปริะกัอิบกั�ริที�ดี์ในริะย่ะย่�วน่�เชั่ื�อิ
ถูือิสำ�หริับผู้ิถืูอิหุ้น แลัะเพื�อิปริะโย่ชั่น์ในกั�ริสริ้�งคุณค่�ให้
กัจิำกั�ริอิย่่�งยั่�งยื่น ที�ปริะชั่มุคณะกัริริมกั�ริบริษิัทั คริั�งที� 5/2561 
เมื�อิวันที� 12 ธุนัว�คม 2561 แลัะที�ปริะชั่มุคณะกัริริมกั�ริบริษิัทั
คริั�งที� 5/2563 เมื�อิวันที� 11 พฤศจิำกั�ย่น 2563 ได้์พิจำ�ริณ�
ทบทวนนโย่บ�ย่กั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริขอิงบริิษััท โด์ย่ให้นำ�
หลัักัปฏิิบัติั้ตั้�มหลัักักั�ริกัำ�กัับดู์แลักิัจำกั�ริที�ดี์สำ�หรัิบบริิษััทจำด์
ทะเบีย่น ปี 2560 ไปปรัิบใช้ั่ตั้�มที�เหม�ะสมกัับบริิบทขอิงบริิษััท
ให้ได้์ม�กัที�สุด์ แลัะกัำ�หนด์แนวปฏิิบัติั้เพิ�มเติั้มที�บริิษััทควริ 
จำะด์ำ�เนินกั�ริแกั้ไขปริับปริุงให้เหม�ะสมกัับสภิ�พกั�ริณ์ขอิง
บริษิัทั แลัะใหค้ณะกัริริมกั�ริพจิำ�ริณ�ทบทวนคว�มเหม�ะสม
ขอิงกั�รินำ� CG Code ไปปริับใชั่้อิย่่�งน้อิย่ปีลัะ 1 คริั�ง 

หมวิดำที�  1 สัิทธิของผู้้้ถืือหุ้น (The Rights of  
Shareholders)
 บริิษััทตั้ริะหนักัแลัะให้คว�มสำ�คัญถูึงสิทธุิพื�นฐ�น 
ตั้�่ง ๆ  ขอิงผิูถู้อืิหุน้ จำึงสง่เสริมิใหผ้ิูถู้อืิหุน้ได์ใ้ชั่้สทิธุขิอิงตั้นตั้�ม
สทิธิุขั�นพื�นฐ�นขอิงผิูถืู้อิหุ้น โด์ย่ให้ผิูถืู้อิหุ้นได้์ริบัข่�วส�ริข้อิมูลั
อิย่่�งเพีย่งพอิแลัะเหม�ะสม ริวมทั�งสนับสนุนให้ใชั่้สิทธุิใน 
กั�ริเข้�ริ่วมปริะชัุ่มแลัะอิอิกัเสีย่งในที�ปริะชัุ่มส�มัญผิู้ถูือิหุ้น 
แลัะไม่กัริะทำ�กั�ริใด์ ๆ อิันเป็นกั�ริลัะเมิด์หริือิริิด์ริอินสิทธุิขอิง
ผิู้ถืูอิหุ้น บริิษััทจำึงได้์กัำ�หนด์นโย่บ�ย่กั�ริอิำ�นวย่คว�มสะด์วกั
แลัะส่งเสริิมให้ผิู้ถืูอิหุ้นทุกัริ�ย่ ทั�งที�เป็นนักัลังทุนชั่�วไทย่  
นักัลังทุนตั้่�งปริะเทศ นักัลังทุนริ�ย่ย่่อิย่ แลัะนักัลังทุนสถู�บัน
ได์้มีส่วนริ่วมในกั�ริเข้�ริ่วมปริะชัุ่มผิู้ถูือิหุ้น ริ�ย่ลัะเอิีย่ด์ด์ังนี�

13 การกำากับดำูแลกิจการ
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นโยบายการอำานวิยควิามสัะดำวิกและส่ังเสัริมให้ผู้้้ถือืหุน้
ไดำ้มีสั่วินร่วิมในการเข้าประชัุ่มผู้้้ถืือหุ้น
 1. กัำ�หนด์ให้มีกั�ริปริะชัุ่มผิู้ถืูอิหุ้นเป็นปริะจำำ�ทุกัปี 
ภิ�ย่ในริะย่ะเวลั� 4 เด์ือิน นับแตั้่วันสิ�นริอิบปีบัญชั่ีขอิงบริิษััท
แลัะห�กัมีคว�มจำำ�เป็นเริ่งด์่วนที�จำะตั้้อิงพิจำ�ริณ�ว�ริะพิเศษั 
ที�อิ�จำเป็นเริื�อิงที�กัริะทบหริือิเกีั�ย่วข้อิงกัับผิลัปริะโย่ชั่น์ขอิง 
ผิูถืู้อิหุ้นจำำ�เปน็ตั้อ้ิงได้์ริบักั�ริอินุมตัั้จิำ�กัผิูถืู้อิหุ้น คณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทส�ม�ริถูเริีย่กัปริะชัุ่มวิส�มัญผิู้ถูือิหุ้นได์้เป็นกัริณีไป
 2. จัำด์ทำ�แลัะจำดั์สง่หนงัสอืิเชั่ญิปริะชั่มุส�มญัผิูถู้อืิหุ้น
ปริะจำำ�ปีให้กัับผิู้ถืูอิหุ้นทุกัปริะเภิท ริวมถึูงผิู้ถืูอิหุ้นสถู�บัน  
พริ้อิมทั�งริ�ย่ลัะเอิีย่ด์ริะเบีย่บว�ริะกั�ริปริะชัุ่ม ข้อิมูลัสำ�คัญ
แลัะจำำ�เป็น เพื�อิปริะกัอิบกั�ริพิจำ�ริณ�ขอิงผิู้ถูือิหุ้น พริ้อิมทั�ง 
คว�มเหน็ขอิงคณะกัริริมกั�ริ ริ�ย่ง�นกั�ริปริะชัุ่มคริั�งที�ผิ่�นม�
ริ�ย่ง�นปริะจำำ�ปี หนังสือิมอิบฉีันทะทุกัแบบ ปริะกัอิบด์้วย่  
แบบ กั. แบบ ข. แลัะแบบ ค. ตั้�มที�กัริะทริวงพ�ณิชั่ย่์กัำ�หนด์
แลัะริะบุวิธุีกั�ริมอิบฉัีนทะให้ชั่ัด์เจำน พร้ิอิมทั�งริะบุสถู�นที� 
วัน เวลั� แลัะแผินที�แสด์งสถู�นที�ปริะชัุ่ม ซึ�งในหนังสือิเชั่ิญ
ปริะชัุ่มจำะแจำ้งริ�ย่ลัะเอีิย่ด์ขอิงเอิกัส�ริที�ผิู้ถืูอิหุ้นจำะต้ั้อิงนำ�ม�
แสด์งในวันปริะชัุ่มเพื�อิรัิกัษั�สิทธิุในกั�ริเข้�ปริะชัุ่ม โด์ย่จำัด์ 
ส่งหนังสือิเชั่ิญปริะชัุ่มให้ผิู้ถืูอิหุ้นลั่วงหน้�อิย่่�งน้อิย่ 21 วัน 
กั่อินวันปริะชุั่มผิู้ถืูอิหุ้น พร้ิอิมทั�งปริะกั�ศลังในหนังสือิพิมพ์ 
ฉีบับภิ�ษั�ไทย่เป็นเวลั� 3 วันตั้ิด์ตั้่อิกััน กั่อินวันปริะชัุ่มอิย่่�ง
น้อิย่ 3 วัน นอิกัจำ�กันี� บริิษััทกัำ�หนด์ให้เผิย่แพริ่หนังสือิเชั่ิญ
ปริะชุั่มส�มัญผิู้ถูือิหุ้นปริะจำำ�ปีฉีบับสมบูริณ์ พริ้อิมเอิกัส�ริ 
ที�เกีั�ย่วขอ้ิงกับักั�ริปริะชั่มุบนเวบ็ไซตั้ ์โด์ย่ที�ฉีบบัภิ�ษั�ไทย่เผิย่
แพริ่ลั่วงหน้�กั่อินวันปริะชัุ่มเป็นเวลั�ไม่น้อิย่กัว่� 30 วัน แลัะ
ฉีบับภิ�ษั�อัิงกัฤษัเผิย่แพร่ิลั่วงหน้�กั่อินวันปริะชุั่มเป็นเวลั� 
ไม่น้อิย่กัว่� 7 วัน เพื�อิให้ผิู้ถูือิหุ้นได์้ริับข้อิมูลัข่�วส�ริเพื�อิกั�ริ
ตั้ัด์สินใจำในกั�ริลังมตั้ิอิย่่�งเพีย่งพอิ ถููกัตั้้อิง คริบถู้วน โปริ่งใส 
แลัะเพื�อิเป็นกั�ริบอิกักัล่ั�วกั�ริเรีิย่กัปริะชัุ่มส�มัญผิู้ถืูอิหุ้น
เป็นกั�ริลั่วงหน้�สำ�หริับให้ผิู้ถูือิหุ้นเตั้ริีย่มตั้ัวเข้�ริ่วมปริะชัุ่ม
กั่อินได้์ริับเอิกัส�ริกั�ริปริะชุั่มด้์วย่ ทั�งนี� บริิษััทกัำ�หนด์ให้มี 
กั�ริแจำ้งผิ่�นริะบบข่�วขอิงตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย่์แห่งปริะเทศไทย่  
ว่�บริิษััทได้์เผิย่แพร่ิหนังสือิเชิั่ญปริะชัุ่มแลัะเอิกัส�ริปริะกัอิบ
กั�ริปริะชัุ่มบนเว็บไซตั้์ขอิงบริิษััทด์้วย่
 3. อิำ�นวย่คว�มสะด์วกัให้ผิู้ถืูอิหุ้นในวันปริะชุั่มอิย่่�ง
เท�่เทยี่มกััน โด์ย่จำดั์เจ้ำ�หน�้ที�ตั้อ้ินรัิบแลัะใหข้้อิมูลัในกั�ริตั้ริวจำ
เอิกัส�ริแลัะลังทะเบีย่นเพื�อิเข้�ริ่วมปริะชัุ่มอิย่่�งเพีย่งพอิ ทั�งนี�
บริิษััทจำะใชั่้ริะบบกั�ริลังทะเบีย่นที�มีปริะสิทธุิภิ�พแลัะคว�ม
ริวด์เริ็ว แลัะได้์มีกั�ริจัำด์เตั้รีิย่มอิ�กัริแสตั้มป์ในกัริณีที�ผิู้ถืูอิหุ้น
มกีั�ริมอิบฉัีนทะม� โด์ย่ไม่ตั้อ้ิงเสีย่ค่�ใช้ั่จำ�่ย่ นอิกัจำ�กันี� บริษิัทั
ได์จ้ำดั์ใหส้ถู�นที�จำดั์กั�ริปริะชั่มุมขีน�ด์ที�เพยี่งพอิเพื�อิริอิงริบักัับ

จำำ�นวนผิู้ถูือิหุ้น แลัะกัำ�หนด์สถู�นที�ปริะชัุ่มเป็นบริิเวณที�มี 
กั�ริคมน�คมสะด์วกัอิยู่่ในเขตั้กัริุงเทพมห�นคริ
 4. บริษิัทัไมก่ัริะทำ�กั�ริใด์ ๆ  ที�มลีักััษัณะเปน็กั�ริจำำ�กััด์
สิทธุิในกั�ริเข้�ร่ิวมปริะชัุ่มขอิงผู้ิถืูอิหุ้น ผู้ิถืูอิหุ้นทุกัคนย่่อิมมี 
สทิธิุเข้�ร่ิวมปริะชุั่มส�มัญผิูถืู้อิหุน้ตั้ลัอิด์ริะย่ะเวลั�กั�ริปริะชุั่ม
 5. ก่ัอินเริิ�มปริะชัุ่มทุกัคริั�ง บริิษััทจำะชั่ี�แจำงหลัักัเกัณฑิ์
ที�เกีั�ย่วข้อิงกัับกั�ริปริะชุั่มทั�งหมด์ อิ�ทิเชั่่น กั�ริเปิด์ปริะชุั่ม  
วิธุีกั�ริลังคะแนน แลัะวิธุีกั�รินับคะแนนเสีย่งขอิงผู้ิถืูอิหุ้นที� 
จำะตั้้อิงลังมตั้ิในแตั้่ลัะว�ริะตั้�มข้อิบังคับขอิงบริิษััท เป็นตั้้น  
ในกั�รินับคะแนนเสีย่ง บริิษััทจำะด์ำ�เนินกั�รินับคะแนนเสีย่ง 
ขอิงผิูถู้อืิหุ้นที�ย่งัไมไ่ด์ล้ังคะแนนทกุัริะเบยี่บว�ริะในหอ้ิงปริะชั่มุ
แลัะแสด์งผิลัสริุปขอิงคะแนนเสีย่งทุกัริะเบีย่บว�ริะอิย่่�ง
ชั่ัด์เจำนในห้อิงปริะชัุ่ม ซึ�งบริิษััทได้์จำัด์แย่กักั�ริลังคะแนนเสีย่ง
สำ�หริับแตั้่ลัะเริื�อิงอิย่่�งชั่ัด์เจำน เพื�อิริักัษั�สิทธุิขอิงผิู้ถูือิหุ้น
 6. กั�ริด์ำ�เนนิกั�รินับคะแนนเสยี่ง บริษิัทัจำดั์ใหม้บีคุคลั
ภิ�ย่นอิกัที�เปน็อิสิริะเปน็ผิูต้ั้ริวจำนับหริอืิตั้ริวจำสอิบคะแนนเสยี่ง
ในกั�ริปริะชุั่มส�มัญผู้ิถืูอิหุ้นแลัะวิส�มัญผู้ิถืูอิหุ้น อิ�ทิเช่ั่น  
ผิูต้ั้ริวจำสอิบบัญชีั่ หรืิอิผิูถืู้อิหุน้ที�ได้์ริบักั�ริคัด์เลัอืิกัแลัะเห็นชั่อิบ
จำ�กัที�ปริะชัุ่ม เป็นตั้้น พริ้อิมเปิด์เผิย่ให้ที�ปริะชัุ่มทริ�บแลัะ
บันทึกัไว้ในริ�ย่ง�นกั�ริปริะชัุ่ม
 7. ปริะธุ�นกัริริมกั�ริจำัด์สริริเวลั�ในกั�ริปริะชัุ่มอิย่่�ง
เพีย่งพอิ แลัะด์ำ�เนินกั�ริปริะชัุ่มอิย่่�งเหม�ะสมแลัะโปร่ิงใส 
โด์ย่ริะหว�่งกั�ริปริะชั่มุเปดิ์โอิกั�สใหผ้ิูเ้ข�้ริว่มปริะชั่มุส�ม�ริถู
ใชั่้สิทธิุในกั�ริดู์แลัรัิกัษั�ผิลัปริะโย่ชั่น์ขอิงตั้น โด์ย่กั�ริซักัถู�ม 
แสด์งคว�มเห็น ให้ข้อิเสนอิแนะแลัะอิอิกัเสีย่งในที�ปริะชัุ่ม 
ผิู้ถูือิหุ้นใช้ั่สิทธิุริ่วมตัั้ด์สินใจำในเริื�อิงสำ�คัญตั้่�ง ๆ ที�อิ�จำมี 
ผิลักัริะทบตั้่อิบริิษััท เชั่่น กั�ริแตั้่งตั้ั�งหริือิถูอิด์ถูอินกัริริมกั�ริ  
กั�ริเสนอิชั่ื�อิบุคคลัเพื�อิเป็นกัริริมกั�ริอิิสริะ กั�ริอินุมัติั้ผู้ิสอิบ
บัญชั่ี กั�ริจำัด์สริริเงินปันผิลั กั�ริลัด์ทุนหริือิเพิ�มทุน กั�ริกัำ�หนด์
หริือิกั�ริแก้ัไขข้อิบังคับ บริิคณห์สนธุิแลัะกั�ริอินุมัติั้ริ�ย่กั�ริ
พิเศษั เป็นตั้้น
 8. ปริะธุ�นกัริริมกั�ริ กัริริมกั�ริ แลัะผิู้บริิห�ริที�
เกีั�ย่วข้อิงมีคว�มริับผิิด์ชั่อิบในกั�ริเข้�ร่ิวมปริะชุั่มส�มัญ 
ผิู้ถูือิหุ้น เพื�อิตั้อิบคำ�ถู�มแกั่ผิู้ถูือิหุ้น
 9. ให้สิทธิุผู้ิถืูอิหุ้นที�ม�ร่ิวมปริะชุั่มส�มัญผู้ิถืูอิหุ้น 
ภิ�ย่หลัังที�เริิ�มปริะชัุ่มแล้ัว มีสิทธุิอิอิกัเสีย่งหรืิอิลังคะแนนใน
ริะเบีย่บว�ริะที�อิยู่่ริะหว่�งกั�ริพิจำ�ริณ�แลัะย่ังไม่ได์้ลังมตั้ิ
 10. บริิษััทได้์ริะบุกั�ริมีส่วนได้์เสีย่ขอิงกัริริมกั�ริไว้ใน
หนังสือิเชั่ิญปริะชัุ่มส�มัญผิู้ถูือิหุ้น แลัะในกั�ริปริะชัุ่มส�มัญ 
ผิูถืู้อิหุ้น ห�กักัริริมกั�ริท่�นใด์มีสว่นได้์เสยี่ หรืิอิมีสว่นเกีั�ย่วขอ้ิง
ในกั�ริพิจำ�ริณ�ว�ริะใด์ ปริะธุ�นที�ปริะชุั่มจำะแจ้ำงให้ผู้ิเข้�ร่ิวม
ปริะชัุ่มทริ�บกั่อินกั�ริพิจำ�ริณ�ในว�ริะนั�น โด์ย่กัริริมกั�ริที�มี
ส่วนได์้เสีย่นั�นจำะไม่ริ่วมปริะชัุ่มแลัะงด์อิอิกัเสีย่งในว�ริะนั�น ๆ 
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 11. บริษิัทัจำะทำ�กั�ริเปดิ์เผิย่มตั้ทิี�ปริะชั่มุส�มญัผิูถู้อืิหุ้น
พริอ้ิมผิลักั�ริลังคะแนนเสยี่งภิ�ย่ในวนัทำ�กั�ริถูดั์ไปผิ�่นริะบบ
ข�่วขอิงตั้ลั�ด์หลักััทรัิพย่แ์หง่ปริะเทศไทย่ แลัะบนเว็บไซต์ั้ขอิง
บริิษััท
 12. บริิษััทจำัด์ทำ�ริ�ย่ง�นกั�ริปริะชัุ่มส�มัญผู้ิถืูอิหุ้น 
แจ้ำงต่ั้อิตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่แห่งปริะเทศไทย่ ภิ�ย่ใน 14 วัน หลัังวัน
ปริะชัุ่ม ตั้�มข้อิกัำ�หนด์ขอิงตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่
แลัะเผิย่แพริ่บันทึกัริ�ย่ลัะเอิีย่ด์กั�ริปริะชัุ่มอิย่่�งคริบถู้วน
เหม�ะสม ปริะกัอิบด์้วย่กั�ริบันทึกัริ�ย่ง�นกั�ริปริะชัุ่ม  
กั�ริอิอิกัเสีย่ง แลัะข้อิซักัถู�มขอิงผิู้ถูือิหุ้นในแตั้่ลัะว�ริะ 
อิย่่�งลัะเอิีย่ด์ 
 เนื�อิงด์้วย่กั�ริแพริ่ริะบ�ด์ขอิงโริคตั้ิด์เชั่ื�อิไวริัสโคโริน�
ส�ย่พันธ์ุุใหม่ 2019 (COVID-19) บริิษััทมีคว�มห่วงใย่ใน 
คว�มปลัอิด์ภิัย่แลัะสุขอิน�มัย่ขอิงผิู้เข้�ริ่วมปริะชัุ่ม จำึงได์้ 
กัำ�หนด์แนวปฏิิบัตั้สิำ�หริบัผิูถู้อืิหุน้ในกั�ริเข้�ร่ิวมปริะชุั่มส�มญั
ผิู้ถูือิหุ้นปริะจำำ�ปี 2563 เพื�อิให้สอิด์คล้ัอิงกัับคำ�แนะนำ� 
กั�ริป้อิงกัันควบคุมโริค COVID-19 ขอิงกัริมควบคุมโริค 
กัริะทริวงส�ธุ�ริณสุข โด์ย่จัำด์ให้มีกั�ริลังทะเบีย่นล่ัวงหน้�ผ่ิ�น 
แอิปพลิัเคชัั่�น มีจำุด์คัด์กัริอิงแลัะอิุปกัริณ์ตั้่�ง ๆ พริ้อิมทั�ง 
เจำ�้หน�้ที�บริเิวณหน�้ห้อิงปริะชั่มุ กั�ริวัด์อุิณหภิมูขิอิงผิูเ้ข�้ร่ิวม
ปริะชั่มุกัอ่ินกั�ริปริะชุั่ม แลัะม�ตั้ริ�กั�ริเว้นริะย่ะห่�งท�งสังคม 
(Social Distancing) ในห้อิงปริะชุั่ม เพื�อิเฝ้่�ริะวัง คดั์กัริอิง แลัะ
ป้อิงกัันกั�ริแพริ่ริะบ�ด์ที�อิ�จำเกัิด์ขึ�น

หมวิดำที� 2 การปฏิิบัติต่อผู้้้ถืือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
(The Equitable Treatment of Shareholders)
 กั�ริสร้ิ�งคว�มเท่�เทีย่มกัันให้เกิัด์ขึ�นกัับผิูถืู้อิหุ้นทุกัริ�ย่
ทุกักัลัุ่ม ไม่ว่�จำะเป็นผิู้ถืูอิหุ้นริ�ย่ใหญ่ หรืิอิผิู้ถืูอิหุ้นริ�ย่ย่่อิย่ 
นักัลังทุนสถู�บัน หริือิผิู้ถูือิหุ้นตั้่�งชั่�ตั้ิ เป็นเริื�อิงที�บริิษััทคำ�นึง
ถูงึแลัะพย่�ย่�มสริ้�งเคริื�อิงมือิที�ชั่่วย่ให้เกัิด์คว�มเท่�เทีย่มกันั
อิย่่�งแท้จำริิง 
 1. บริษิัทัมีนโย่บ�ย่ในกั�ริปฏิบัิตั้แิลัะคุม้คริอิงสิทธุขิอิง
ผิูถืู้อิหุน้ทกุัริ�ย่อิย่่�งเท�่เทยี่มแลัะเปน็ธุริริม ให้คว�มสำ�คญัตั้อ่ิ
ผิู้ถูือิหุ้นทุกัริ�ย่ ทั�งผิู้ถูือิหุ้นที�เป็นผิู้บริิห�ริ ผิู้ถืูอิหุ้นที�ไม่เป็น 
ผู้ิบริิห�ริ ผู้ิถืูอิหุ้นที� เป็นคนไทย่ ผู้ิถืูอิหุ้นต่ั้�งชั่�ติั้ ผู้ิถืูอิหุ้น 
ริ�ย่ใหญ่หริือิผิู้ถืูอิหุ้นริ�ย่ย่่อิย่ โด์ย่เปิด์โอิกั�สให้ผู้ิถืูอิหุ้น 
ใชั่้สิทธิุเสนอิเพิ�มริะเบีย่บว�ริะกั�ริปริะชุั่ม แลัะเสนอิชั่ื�อิ 
ผู้ิทริงคุณวุฒิเพื�อิเข้�รัิบกั�ริเลืัอิกัตัั้�งเป็นกัริริมกั�ริบริิษััท 
อิย่่�งน้อิย่ 3 เด์ือิน กั่อินวันสิ�นสุด์ริอิบปีบัญชีั่ แลัะเผิย่แพริ่ 
หลัักัเกัณฑ์ิกั�ริใช้ั่สิทธิุดั์งกัล่ั�วผ่ิ�นช่ั่อิงท�งขอิงตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่
แห่งปริะเทศไทย่ริวมทั�งได้์แจ้ำงให้ทริ�บถึูงหลัักัเกัณฑิ์กั�ริใน 
กั�ริพิจำ�ริณ�ว่�จำะรัิบเริื�อิงที�เสนอิม�นั�นอิย่่�งชัั่ด์เจำน โด์ย่กั�ริ
เผิย่แพริ่บนเว็บไซตั้์ขอิงบริิษััท

 2. ผิู้ถืูอิหุ้นมีสิทธุิมอิบฉีันทะให้ผิู้อิื�นม�ปริะชุั่มแลัะ 
ลังมติั้แทน มสีทิธุไิด้์ริบัเอิกัส�ริแลัะคำ�แนะนำ�ในกั�ริมอิบฉีนัทะ
แกั่ผิู้ริับมอิบฉีันทะที�ถููกัตั้้อิงตั้�มกัฎหม�ย่ เมื�อิย่ื�นหนังสือิมอิบ
ฉีันทะให้กัริริมกั�ริในที�ปริะชัุ่มแล้ัว ย่่อิมมีสิทธุิเข้�ริ่วมปริะชุั่ม
แลัะลังมตั้ิเชั่่นเด์ีย่วกัับผิู้ถูือิหุ้นทุกัปริะกั�ริ
 3. บริษิัทัจำะทำ�กั�ริเสนอิริ�ย่ชั่ื�อิขอิงกัริริมกั�ริอิสิริะใน
หนังสือิมอิบฉีันทะขอิงบริิษััท เพื�อิเป็นท�งเลัือิกัขอิงผิู้ถืูอิหุ้นมี
โอิกั�สเลัือิกักั�ริมอิบฉีันทะแกั่กัริริมกั�ริอิิสริะคนใด์คนหนึ�ง
 4. บริิษััทจำะด์ำ�เนินกั�ริปริะชัุ่มผู้ิถูือิหุ้นตั้�มลัำ�ด์ับ
ริะเบีย่บว�ริะที�ได์้แจำ้งไว้ในหนังสือิเชั่ิญปริะชัุ่ม แลัะมีนโย่บ�ย่
ที�จำะไม่เพิ�มริะเบีย่บว�ริะในที�ปริะชุั่มโด์ย่ไม่ได้์แจ้ำงให้ผู้ิถืูอิหุ้น 
ทริ�บลั่วงหน้� เพื�อิให้ผิู้ถืูอิหุ้นมีโอิกั�สศึกัษั�ข้อิมูลัปริะกัอิบ
ริะเบีย่บว�ริะกั่อินตั้ัด์สินใจำ
 5. ปริะธุ�นกัริริมกั�ริ กัริริมกั�ริแลัะผิูบ้ริหิ�ริที�เกีั�ย่วขอ้ิง
มคีว�มริบัผิิด์ชั่อิบในกั�ริเข้�ริว่มปริะชั่มุผิูถืู้อิหุ้นเพื�อิตั้อิบคำ�ถู�ม
แก่ัผู้ิถืูอิหุ้น ริวมทั�งได้์บันทึกัปริะเด็์นซักัถู�มแลัะข้อิคิด์เห็นที�สำ�คัญ
ไว้ในริ�ย่ง�นกั�ริปริะชัุ่ม เพื�อิให้ผิู้ถูือิหุ้นส�ม�ริถูตั้ริวจำสอิบได์้ 
 6. เปดิ์โอิกั�สใหผ้ิูถู้อืิหุน้ลังทะเบยี่น แมจ้ำะพน้เวลั�ลัง
ทะเบยี่นแลัว้ เพื�อิเปดิ์โอิกั�สใหผู้้ิถูอืิหุ้นที�ปริะสงคจ์ำะริว่มปริะชั่มุ
ส�ม�ริถูลังทะเบีย่นเข้�ริ่วมปริะชัุ่มได์้โด์ย่ไม่เสีย่สิทธุิ
 7. จัำด์ทำ�บัตั้ริลังคะแนนแย่กัตั้�มเริื�อิงที�สำ�คัญ ๆ ทุกั
ริะเบีย่บว�ริะ เพื�อิให้ผู้ิถืูอิหุ้นส�ม�ริถูลังคะแนนได้์ตั้�มที�เห็น
สมควริ แลัะมีกั�รินำ�ผิลัคะแนนม�ริวมคำ�นวณกัับคะแนนเสีย่ง
ที�ได์ล้ังไวล้ัว่งหน�้ในหนงัสือิมอิบฉีนัทะ กัอ่ินที�จำะปริะกั�ศแจำง้
มตั้ิขอิงคะแนนเสีย่งในที�ปริะชัุ่ม แลัะเพื�อิคว�มโปริ่งใส บริิษััท
จำะจำัด์เกั็บบัตั้ริลังคะแนนจำ�กัผิู้ถืูอิหุ้นเพื�อิกั�ริตั้ริวจำสอิบใน 
ภิ�ย่หลัังได์้
 8. เปดิ์เผิย่ข้อิมลูัที�เปน็ปจัำจำบุนัผ่ิ�นเว็บไซตั้ข์อิงบริษิัทั
เพื�อิให้ผิู้ถืูอิหุ้นได์้ริับทริ�บข้อิมูลัข่�วส�ริสำ�คัญขอิงบริิษััทที�มี
กั�ริเปลีั�ย่นแปลัง ริวมถูึงส�ริสนเทศที�บริิษััทเปิด์เผิย่ตั้�ม 
ข้อิกัำ�หนด์ต่ั้�ง ๆ เชั่่น ริ�ย่ง�นกั�ริปริะชัุ่มส�มัญผิู้ถืูอิหุ้น 
โด์ย่ภิ�ย่หลัังจำ�กักั�ริเปิด์เผิย่ต่ั้อิตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่แห่งปริะเทศไทย่
แลั้ว จำะนำ�ข้อิมูลัม�เผิย่แพริ่บนเว็บไซต์ั้ขอิงบริิษััท ริวมถึูง 
จำดั์ให้มชีั่อ่ิงท�งกั�ริสื�อิส�ริริะหว่�งบริษิัทักัับผิูถืู้อิหุน้ในเวบ็ไซต์ั้
บริิษััท เพื�อิให้ผู้ิถืูอิหุ้นส�ม�ริถูซักัถู�มแลัะได้์ริับข้อิมูลัอิย่่�ง 
เท่�เทีย่ม 
 9. กัำ�หนด์หน�้ที�ขอิงกัริริมกั�ริแลัะผิูบ้ริหิ�ริห�้มทำ�กั�ริ
ซื�อิข�ย่หลัักัทรัิพย์่ในช่ั่วง 1 เดื์อิน ก่ัอินที�ข้อิมูลังบกั�ริเงิน  
หริือิข้อิมูลัอิื�นที�มีผิลักัริะทบต่ั้อิริ�ค�หลัักัทรัิพย์่ขอิงบริิษััท 
จำะเผิย่แพริ่ตั้่อิส�ธุ�ริณชั่น แลัะตั้้อิงไม่ซื�อิข�ย่หลัักัทริัพย่์ขอิง
บริิษััทจำนกัว่�จำะพ้นริะย่ะเวลั� 24 ชั่ั�วโมง นับแตั้่กั�ริเปิด์เผิย่
ขอ้ิมลูันั�นสูส่�ธุ�ริณะทั�งหมด์ ริวมถึูงเมื�อิกัริริมกั�ริหรืิอิผิูบ้ริหิ�ริ
ริะด์ับสูงมีกั�ริซื�อิข�ย่หลัักัทริัพย่์ขอิงบริิษััท จำะตั้้อิงริ�ย่ง�น 



  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)66

กั�ริเปลัี�ย่นแปลังกั�ริถูือิคริอิงหลัักัทริัพย่์ภิ�ย่ใน 3 วันทำ�กั�ริ 
ต่ั้อิสำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัักัทรัิพย์่แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่ 
ทริ�บเพื�อิเผิย่แพริ่ตั้่อิส�ธุ�ริณชั่นตั้่อิไป
 10. กัำ�หนด์ให้กัริริมกั�ริหรืิอิผิู้บริิห�ริริะดั์บสูงจำะต้ั้อิง
ริ�ย่ง�นกั�ริมสีว่นได์ส้ว่นเสยี่ใหที้�ปริะชั่มุคณะกัริริมกั�ริบริษิัทั
ริับทริ�บ
 11. กัำ�หนด์ม�ตั้ริกั�ริป้อิงกัันกั�ริใชั่้ข้อิมูลัภิ�ย่ใน 
โด์ย่มิชั่อิบ (Insider Trading) ขอิงบุคคลัที�เกัี�ย่วข้อิงซึ�งริวมถูึง 
กัริริมกั�ริ ผิู้บริิห�ริ พนักัง�น แลัะลัูกัจำ้�ง ริวมตั้ลัอิด์ถูึงคู่สมริส
แลัะบุตั้ริที�ยั่งไม่บริริลุันิตั้ิภิ�วะขอิงบุคคลัดั์งกัลั่�วที�เกีั�ย่วข้อิง
กัับข้อิมูลั ริวมถูึงได์้กัำ�หนด์บทลังโทษัเกีั�ย่วกัับกั�ริเปิด์เผิย่
ข้อิมูลัขอิงบริิษััท หริือินำ�ข้อิมูลัขอิงบริิษััทไปใช้ั่เพื�อิปริะโย่ชั่น์
ส่วนตั้น ตั้�มนโย่บ�ย่กั�ริป้อิงกัันกั�รินำ�ข้อิมูลัภิ�ย่ในไป 
ใชั่้ปริะโย่ชั่น์ ริวมทั�งได์้ให้คว�มริู้แก่ักัริริมกั�ริแลัะผิู้บริิห�ริ 
ขอิงบริิษััท เกีั�ย่วกัับภิ�ริะหน้�ที�ในกั�ริริ�ย่ง�นกั�ริถูือิคริอิง 
หลัักัทรัิพย่์ในบริิษััท ทั�งขอิงตั้นเอิง คู่สมริสหริือิผิู้ที�อิยู่่กัิน 
ด์้วย่กัันฉีันส�มีภิริิย่� แลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ ตั้ลัอิด์จำน

กั�ริริ�ย่ง�นกั�ริเปลีั�ย่นแปลังกั�ริถูือิคริอิงหลัักัทริัพย์่ตั้่อิ
สำ�นกััง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักััทริพัย่แ์ลัะตั้ลั�ด์หลักััทรัิพย่์
ตั้�มม�ตั้ริ� 59 แลัะบทกัำ�หนด์โทษัตั้�มพริะริ�ชั่บัญญัตั้ิ 
หลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ (ฉีบับที� 5) พ.ศ. 2559 
 12. กัำ�หนด์ให้ผิู้ถืูอิหุ้นทุกัริ�ย่ส�ม�ริถูเสนอิแนะแลัะ
แสด์งคว�มคดิ์เหน็ หริอืิแจำง้ขอ้ิริอ้ิงเริยี่นไปย่งัปริะธุ�นกัริริมกั�ริ
บริิษััท (กัริริมกั�ริอิิสริะ) แลัะเลัข�นุกั�ริบริิษััท ผิ่�นอีิเมลั 
icn_companysecretary@icn.co.th ซึ�งคณะกัริริมกั�ริอิิสริะ 
จำะเป็นผู้ิพิจำ�ริณ�กัลัั�นกัริอิงแลัะพิจำ�ริณ�เริื�อิงตั้่�ง ๆ ให้มี 
กั�ริด์ำ�เนินกั�ริอิย่่�งเหม�ะสม เช่ั่น กัริณีที�เป็นข้อิเสนอิแนะ 
ที�คณะกัริริมกั�ริอิิสริะพิจำ�ริณ�แลั้วมีคว�มเห็นว่�มีปริะโย่ชั่น์
ตั้่อิกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำขอิงบริิษััท จำะนำ�เสนอิเริื�อิงดั์งกัลั่�วตั้่อิที�
ปริะชั่มุคณะกัริริมกั�ริบริษิัทั เพื�อิพจิำ�ริณ�กัำ�หนด์แนวท�งกั�ริ
ด์ำ�เนินกั�ริหรืิอิกัำ�หนด์เป็นว�ริะกั�ริปริะชุั่มในกั�ริปริะชุั่ม 
ผู้ิถืูอิหุ้นตั้�มคว�มเหม�ะสมต่ั้อิไป นอิกัจำ�กันี�ยั่งจัำด์ให้มีช่ั่อิงท�ง
สำ�หรัิบนักัลังทุนในกั�ริสอิบถู�มข้อิมูลัหรืิอิแสด์งคว�มคิด์เห็น
ผิ่�นอิีเมลั icn_ir@icn.co.th ซึ�งมีหน่วย่ง�นนักัลังทุนสัมพันธุ์ 
ริับผิิด์ชั่อิบด์ูแลัให้ข้อิมูลัแกั่นักัลังทุน 

หมวิดำที� 3 บทบาทของผู้้้มีสั่วินไดำ้เสัีย (The Role of Stakeholders)
 บริิษััทมีนโย่บ�ย่ในกั�ริให้คว�มสำ�คัญตั้่อิสิทธุิขอิงผิู้มีส่วนได์้เสีย่ทุกักัลัุ่มด์้วย่คว�มเป็นธุริริม โปริ่งใส แลัะสริ้�งคว�มพึง
พอิใจำตั้่อิทุกัฝ่่�ย่ โด์ย่มีริ�ย่ลัะเอิีย่ด์ด์ังนี�

ผ้้ถ่อห่้น : บริิษััทมุ่งมั�นที�จำะด์ำ�เนินธุุริกัิจำเพื�อิให้เกัิด์ปริะโย่ชั่น์สูงสุด์แกั่บริิษััท แลัะผิู้ถูือิหุ้นโด์ย่ริวม ด์้วย่ 
คว�มรู้ิแลัะทักัษัะในกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริอิย่่�งมีปริะสิทธุิภิ�พ คว�มซื�อิสัตั้ย์่สุจำริิตั้แลัะเป็นธุริริม 
ตั้่อิผิู้ถืูอิหุ้นริ�ย่ใหญ่แลัะริ�ย่ย่่อิย่ โด์ย่คำ�นึงถึูงผิลักั�ริด์ำ�เนินง�นที�ด์ี มีกั�ริเจำริิญเตั้ิบโตั้อิย่่�งมั�นคง  
แลัะคงไว ้ซึ�งคว�มส�ม�ริถูในกั�ริแข่งขนั สริ�้งคว�มพงึพอิใจำสงูสดุ์ให้กัับผิูถู้อืิหุ้น เช่ั่น กั�ริจำดั์กิัจำกัริริม
ผิู้ถืูอิหุ้นเยี่�ย่มชั่มกิัจำกั�ริพร้ิอิมกัับพบปะกัับผิู้บริิห�ริริะดั์บสูง กั�ริรัิบฟังคว�มคิด์เห็นแลัะข้อิเสนอิ 
แนะขอิงผิู้ถืูอิหุ้น ริวมทั�งจัำด์ให้มีกั�ริช่ั่อิงท�งเผิย่แพริ่ข้อิมูลัแลัะตั้ิด์ต่ั้อิกัับผู้ิถืูอิหุ้นท�งเว็บไซต์ั้  
www.icn.co.th แลัะ icn_ir@icn.co.th

พนักงาน : บริิษััทให้คว�มสำ�คัญกัับพนักัง�นทุกัคนอิย่่�งเท่�เทีย่มแลัะเป็นธุริริม ริวมถึูงให้ผิลัตั้อิบแทนที� 
เหม�ะสม ให้คว�มสำ�คญักัับกั�ริพัฒน�ศักัย่ภิ�พขอิงพนักัง�นอิย่่�งสมำ��เสมอิ  โด์ย่จัำด์ให้มกีั�ริอิบริม
พัฒน�คว�มรู้ิคว�มส�ม�ริถูแก่ัพนักัง�นอิย่่�งต่ั้อิเนื�อิง เพื�อิพัฒน�ทักัษัะในด้์�นคว�มริู้ ทักัษัะใน 
กั�ริทำ�ง�น ตั้ลัอิด์จำนปลัูกัฝ่ังทัศนคตั้ิแลัะจำิตั้สำ�นึกัที�ด์ี เพื�อิให้เป็นพนักัง�นที�ด์ี มีคว�มส�ม�ริถูแลัะ
เป็นพลัเมือิงที�ด์ีตั้่อิสังคม บริิษััทปฏิิบัติั้ตั้�มกัฎหม�ย่แลัะข้อิบังคับตั้่�ง ๆ ที�เกีั�ย่วข้อิงกัับพนักัง�น 
อิย่่�งเคริง่คริดั์ มกีั�ริจัำด์ตั้ั�งแลัะใหเ้งนิสมทบกัอิงทนุสำ�ริอิงเลัี�ย่งชั่พีสำ�หริบัพนกััง�น ริวมถึูงสวัสด์กิั�ริ
อิื�น ๆ เชั่่น กั�ริปริะกัันสุขภิ�พ กั�ริปริะกัันอิุบัตั้ิเหตัุ้ กั�ริมีวันหยุ่ด์พักัผิ่อิน เป็นตั้้น 

ค้่ค้า : บริิษััทมีคว�มมุ่งมั�นที�จำะปฏิิบัติั้ต่ั้อิคู่ค้�ด้์วย่คว�มเสมอิภิ�คแลัะเท่�เทีย่มกัันโด์ย่คำ�นึงถึูงปริะโย่ชั่น์
ริ่วมกัันตั้�มเงื�อินไขท�งกั�ริค้� ริวมถูึงกั�ริปฏิิบัตั้ิตั้�มสัญญ�ตั้่อิคู่ค้�อิย่่�งจำริิงใจำ แลัะไม่ด์ำ�เนินกั�ริ
ใด์ ๆ ที�เป็นทุจำริิตั้ในกั�ริค้�กัับคู่ค้�แลัะขัด์ตั้่อิกัฎหม�ย่ 
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เจ้าหนี� : บริิษััทมีคว�มมุ่งมั�นที�จำะปฏิิบัติั้ตั้�มเงื�อินไขแลัะข้อิตั้กัลังท�งกั�ริเงินอิย่่�งเคร่ิงคริัด์ ในเริื�อิง
วัตั้ถูุปริะสงค์กั�ริใชั่้เงิน กั�ริชั่ำ�ริะคืน กั�ริด์ูแลัคุณภิ�พหลัักัทริัพย่์คำ��ปริะกััน แลัะเริื�อิงอิื�นใด์ที�ได์้ 
ทำ�ข้อิตั้กัลังไว้กัับเจำ้�หนี� เพื�อิบริริลัุปริะโย่ชั่น์ริ่วมกััน 

ล้กค้า : บริิษััทมุ่งมั�นที�จำะสริ้�งคว�มมั�นใจำแลัะพึงพอิใจำกัับลัูกัค้�โด์ย่นำ�เสนอิผิลัิตั้ภิัณฑิ์แลัะกั�ริบริิกั�ริที�ด์ี 
มีคุณภิ�พ ในริ�ค�ที�เหม�ะสม แลัะปฏิิบัตั้ิตั้�มเงื�อินไขตั้่�ง ๆ ที�มีตั้่อิลูักัค้�โด์ย่คำ�นึงถูึงปริะโย่ชั่น์ 
ตั้ริงตั้�มคว�มตั้้อิงกั�ริขอิงลัูกัค้�เป็นสำ�คัญ ริวมทั�งริักัษั�สัมพันธุภิ�พที�ด์ีแลัะไม่เปิด์เผิย่ข้อิมูลั 
ขอิงลูักัค้�โด์ย่มิได้์รัิบอินุญ�ตั้ เว้นแต่ั้เป็นข้อิมูลัที�ตั้้อิงเปิด์เผิย่ต่ั้อิบุคคลัภิ�ย่นอิกัที�เกีั�ย่วข้อิงตั้�ม 
ข้อิบังคับขอิงกัฎหม�ย่

ค้่แข่ง : บริิษััทมีคว�มมุ่งมั�นที�จำะปริะพฤตั้ิตั้�มกัริอิบกัตั้ิกั�กั�ริแข่งขันที�ด์ี ริักัษั�บริริทัด์ฐ�นขอิงข้อิพึงปฏิิบัตั้ิ
ในกั�ริแข่งขัน แลัะหลัีกัเลัี�ย่งวิธุีกั�ริไม่สุจำริิตั้เพื�อิทำ�ลั�ย่คู่แข่ง 

ชั่มชันและส่ังคม : บริิษััทจำะไม่ทำ�กั�ริใด์ ๆ ที�จำะส่งผิลัเสีย่ห�ย่ต่ั้อิสังคม ทริัพย่�กัริธุริริมชั่�ตั้ิแลัะสภิ�พแวด์ลั้อิม  
อิกีัทั�งย่งัตั้อ้ิงแสวงห�โอิกั�สสนับสนุนกัจิำกัริริมสริ�้งสริริค์สงัคม ปลูักัฝ่งัจำติั้สำ�นกึัขอิงคว�มรัิบผิดิ์ชั่อิบ
ตั้่อิสังคมให้เกัิด์ขึ�นในหมู่พนักัง�นทุกัริะด์ับอิย่่�งตั้่อิเนื�อิงแลัะจำริิงจำัง ริวมทั�งปฏิิบัติั้หริือิควบคุม 
ใหม้กีั�ริปฏิบิตัั้อิิย่่�งเคริง่คริดั์ตั้�มกัฎหม�ย่แลัะกัฎริะเบยี่บที�อิอิกัโด์ย่หนว่ย่ง�นกัำ�กัับด์แูลั ในป ี2563  
ผิู้บริิห�ริริะด์ับสูงขอิงบริิษััทได์้เข้�ริ่วมเป็นโค้ชั่จำิตั้อิ�ส�ในโคริงกั�ริ SET Social Impact Gym 2020 
ภิ�ย่ใตั้้แนวคิด์ Idea-to-I done ซึ�งจัำด์โด์ย่ตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย์่แห่งปริะเทศไทย่ ริ่วมกัับสม�คมบริิษััท 
จำด์ทะเบีย่นในตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย์่ เอิ็ม เอิ ไอิ ในกั�ริให้คว�มริู้เกีั�ย่วกัับกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริแลัะแบ่งปัน
ปริะสบกั�ริณ์ท�งธุุริกิัจำ ริวมถึูงกั�ริพัฒน�ศักัย่ภิ�พขอิงผิู้ปริะกัอิบกั�ริธุุริกิัจำเพื�อิสังคม (Social 
Enterprise) เพื�อิเตั้ริยี่มคว�มพริอ้ิมสำ�หริบักั�ริเตั้บิโตั้ขอิงธุุริกัจิำอิย่่�งมั�นคง แลัะสริ�้งผิลัลัพัธุที์�ด์ที�ง
สังคมให้ขย่�ย่วงกัว้�งม�กัขึ�น

หมวิดำที� 4 การเปิดำเผู้ยข้อม้ลและควิามโปร่งใสั  
(Disclosure and Transparency)
 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทให้คว�มสำ�คัญตั้่อิกั�ริเปิด์เผิย่
ส�ริสนเทศที�เป็นข้อิมูลัสำ�คัญขอิงบริิษััท เนื�อิงจำ�กัเป็นเริื�อิง 
ที�มีผิลักัริะทบต่ั้อิกั�ริตัั้ด์สินใจำขอิงผิู้ลังทุนแลัะผิู้มีส่วนได้์เสีย่ 
จำึงมีคว�มจำำ�เป็นที�ตั้้อิงมีกั�ริควบคุม แลัะกัำ�หนด์ม�ตั้ริกั�ริ 
ในกั�ริเปิด์เผิย่ส�ริสนเทศ ทั�งริ�ย่ง�นข้อิมูลัท�งกั�ริเงินแลัะ 
ขอ้ิมลูัทั�วไปตั้�มหลักััเกัณฑิข์อิงสำ�นกััง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับ
หลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย่์ แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย่์แห่ง 
ปริะเทศไทย่ อิย่่�งถููกัตั้้อิงตั้�มที�กัฎหม�ย่กัำ�หนด์ โด์ย่มีส�ริะ
สำ�คัญ ชั่ัด์เจำน คริบถู้วน เพีย่งพอิ เชั่ื�อิถูือิได์้ โปริ่งใส ริวด์เริ็ว
แลัะเท่�เทีย่มกััน โด์ย่เปิด์เผิย่ข้อิมูลัส�ริสนเทศผิ่�นริะบบ  
SET Link ขอิงตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่ แลัะเว็บไซตั้์
ขอิงบริิษััท www.icn.co.th เพื�อิให้ผิู้ที�เกีั�ย่วข้อิงกัับบริิษััท 
ทั�งหมด์ได์้ริับทริ�บข้อิมูลัอิย่่�งเท่�เทีย่มกััน อิ�ทิเชั่่น ริ�ย่ง�น
นโย่บ�ย่แลัะโคริงสร้ิ�งกั�ริกัำ�กัับดู์แลักิัจำกั�ริไว้ในแบบแสด์ง
ริ�ย่กั�ริข้อิมูลัปริะจำำ�ปี (แบบ 56-1) ริ�ย่ง�นปริะจำำ�ปี 
(แบบ 56-2) ริ�ย่ง�นกั�ริปริะชัุ่มผิู้ถืูอิหุ้น เพื�อิให้ผู้ิถูือิหุ้น
ส�ม�ริถูตั้ิด์ตั้�มริ�ย่ลัะเอิีย่ด์ตั้่�ง ๆ ในกั�ริปริะชัุ่มได์้

 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทตั้ริะหนักัถูึงคว�มริับผิิด์ชั่อิบตั้่อิ
ริ�ย่ง�นงบกั�ริเงินที�มีข้อิมูลัถููกัต้ั้อิง คริบถู้วน เป็นจำริิง แลัะ 
สมเหตั้สุมผิลั งบกั�ริเงนิขอิงบริษิัทั จำดั์ทำ�ขึ�นตั้�มม�ตั้ริฐ�นกั�ริ
บัญชั่ีที�ริับริอิงทั�วไป โด์ย่เลัือิกัใชั่้นโย่บ�ย่บัญชั่ีที�เหม�ะสม 
แลัะถูอืิปฏิิบตัั้อิิย่่�งสมำ��เสมอิ แลัะใชั่ด้์ลุัย่พนิจิำอิย่่�งริะมดั์ริะวงั
 ริวมทั�งมกีั�ริเปดิ์เผิย่ขอ้ิมลูัอิย่่�งเพยี่งพอิในหม�ย่เหตั้ปุริะกัอิบ
งบกั�ริเงนิ นอิกัจำ�กันี� คณะกัริริมกั�ริได์จ้ำดั์ใหม้กีั�ริด์ำ�ริงริกััษั�
ไวซ้ึ�งริะบบควบคมุภิ�ย่ในที�มปีริะสิทธุผิิลั เพื�อิใหม้ั�นใจำได์อ้ิย่่�ง
มีเหตุั้ผิลัว่�กั�ริบันทึกัข้อิมูลัท�งกั�ริบัญชีั่มีคว�มถููกัต้ั้อิง 
คริบถู้วนแลัะเพีย่งพอิที�จำะด์ำ�ริงรัิกัษั�ไว้ซึ�งทรัิพย์่สิน แลัะ 
เพื�อิให้ทริ�บจำุด์อ่ิอินเพื�อิป้อิงกัันไม่ให้เกัิด์กั�ริทุจำริิตั้หริือิ 
กั�ริด์ำ�เนินกั�ริที�ผิิด์ปกัตั้ิอิย่่�งมีส�ริะสำ�คัญ 
 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได์้มีกั�ริแตั้่งตั้ั�งคณะกัริริมกั�ริ
ตั้ริวจำสอิบ ซึ�งปริะกัอิบด์ว้ย่กัริริมกั�ริที�ไมเ่ปน็ผิู้บริหิ�ริแลัะเปน็
อิสิริะอิย่่�งเพยี่งพอิ เปน็ผู้ิดู์แลัริบัผิิด์ชั่อิบเกีั�ย่วกัับคณุภิ�พขอิง
ริ�ย่ง�นท�งกั�ริเงินแลัะริะบบควบคุมภิ�ย่ใน เพื�อิทำ�หน้�ที� 
ในกั�ริตั้ริวจำสอิบริ�ย่ง�นท�งกั�ริเงิน ริ�ย่กั�ริริะหว่�งกััน แลัะ
ริะบบควบคุมภิ�ย่ใน โด์ย่คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบจำะริ�ย่ง�น
ตั้ริงตั้่อิคณะกัริริมกั�ริบริิษััท



  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)68

 ห�กัมีข้อิสงสัย่เพื�อิซักัถู�ม ส�ม�ริถูติั้ด์ตั้่อิได้์ที�ฝ่่�ย่ 
นักัลังทุนสัมพันธ์ุ หม�ย่เลัขโทริศัพท์ 02-5530755 ตั้่อิ 502  
แลัะอิีเมลั icn_ir@icn.co.th เพื�อิให้ผิู้ถืูอิหุ้นแลัะผิู้ที�มีส่วนได้์
ส่วนเสีย่ได์้ริับส�ริสนเทศอิย่่�งเท่�เทีย่มกััน

หมวิดำที� 5 ควิามรับผู้ิดำชั่อบของคณิะกรรมการ 
(Responsibilities of the Board of Directors) 
 คณะกัริริมกั�ริตั้ริะหนักัถูงึคว�มรัิบผิดิ์ชั่อิบแลัะบทบ�ท
ในกั�ริกัำ�หนด์นโย่บ�ย่ แลัะทิศท�งกั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงบริิษััท
ให้เป็นไปตั้�มกัฎหม�ย่ วัตัุ้ปริะสงค์ ข้อิบังคับขอิงบริิษััท  
ตั้ลัอิด์จำนมตั้ิที�ปริะชัุ่มผิู้ถูือิหุ้น โด์ย่มีกั�ริกัำ�กัับควบคุมด์ูแลั 
ให้ฝ่่�ย่จำัด์กั�ริด์ำ�เนินกั�ริให้เป็นไปตั้�มนโย่บ�ย่ที�กัำ�หนด์ไว้
อิย่่�งมีปริะสิทธุิภิ�พแลัะปริะสิทธุิผิลั เพื�อิรัิกัษั�ผิลัปริะโย่ชั่น์
ขอิงบริิษััท เพิ�มมูลัค่�ท�งเศริษัฐกิัจำสูงสุด์ให้แก่ับริิษััท แลัะ
คว�มมั�งคั�งสูงสุด์ให้แกั่ผิู้ถูือิหุ้นบนพื�นฐ�นขอิงหลัักักั�ริกัำ�กัับ
ด์ูแลักิัจำกั�ริที�ด์ี โด์ย่คณะกัริริมกั�ริได์้ตั้ิด์ตั้�มด์ูแลัให้มีกั�ริ 
นำ�กัลัยุ่ทธุ์ไปบริิห�ริกัิจำกั�ริให้เกัิด์กั�ริเตั้ิบโตั้อิย่่�งยั่�งย่ืน  
ซึ�งคณะกัริริมกั�ริบริิษััทปริะกัอิบด์้วย่ ผิู้ทริงคุณวุฒิ เป็น 
ผิู้มีภิ�วะผิู้นำ� มีวิสัย่ทัศน์มีคว�มรู้ิ คว�มส�ม�ริถูแลัะ
ปริะสบกั�ริณ์ในด้์�นต่ั้�ง ๆ อิย่่�งเหม�ะสม มีคว�มซื�อิสัตั้ย่์
สจุำริติั้ แลัะมีคว�มเป็นอิสิริะในกั�ริตัั้ด์สนิใจำเพื�อิปริะโย่ชั่น์สงูสุด์
ขอิงบริิษััทแลัะผิู้ถูือิหุ้นโด์ย่ริวม
 คณะกัริริมกั�ริได้์ด์ำ�เนินกั�ริตั้�มแนวปฏิิบัตั้ิที�ด์ีขอิง
ตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่ ในด์้�นตั้่�ง ๆ ด์ังนี�

 1. โครงสัร้างคณิะกรรมการ
  คณะกัริริมกั�ริขอิงบริิษััท ปริะกัอิบด้์วย่ ผู้ิทริงคุณวุฒิ
 ที�มคีว�มริู ้คว�มส�ม�ริถู แลัะปริะสบกั�ริณ์ในริะด์บัตั้ำ�แหน่ง
ผิู้บริิห�ริจำ�กัอิงค์กัริตั้่�ง ๆ  จำึงส�ม�ริถูนำ�ปริะสบกั�ริณ์ คว�มริู้
คว�มส�ม�ริถูม�พัฒน�แลัะกัำ�หนด์นโย่บ�ย่ทิศท�งกั�ริ 
ด์ำ�เนินธุุริกิัจำขอิงบริิษััท ได้์อิย่่�งมีปริะสิทธิุภิ�พแลัะกั่อิให้เกัิด์
ปริะโย่ชั่น์สูงสุด์ต่ั้อิบริิษััท แลัะผู้ิถืูอิหุ้น โด์ย่คณะกัริริมกั�ริบริิษััท
จำะมีบทบ�ทสำ�คัญในกั�ริกัำ�หนด์นโย่บ�ย่แลัะภิ�พริวมขอิง
อิงค์กัริ ตั้ลัอิด์จำนมีบทบ�ทสำ�คัญในกั�ริกัำ�กัับด์ูแลั ตั้ริวจำสอิบ
ตั้ิด์ตั้�มผิลักั�ริปฏิิบัตั้ิง�นขอิงฝ่่�ย่จำัด์กั�ริแลัะปริะเมินผิลั 
กั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงบริิษััท ให้เป็นไปตั้�มแผินที�ว�งไว้
  โคริงสริ้�งคณะกัริริมกั�ริบริิษััทปริะกัอิบด้์วย่ 
กัริริมกั�ริอิิสริะม�กักัว่� 1 ใน 3 ขอิงจำำ�นวนกัริริมกั�ริทั�งคณะ 
ปัจำจำุบัน บริิษััทมีกัริริมกั�ริทั�งสิ�นจำำ�นวน 7 ท่�น แบ่งเป็น
กัริริมกั�ริที�เป็นผิู้บริิห�ริจำำ�นวน 2 ท่�น แลัะกัริริมกั�ริที�ไม่เป็น
ผู้ิบริิห�ริจำำ�นวน 5 ท่�น ซึ�งริวมกัริริมกั�ริอิิสริะ/กัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ
จำำ�นวน 3 ท่�น โด์ย่ปริะธุ�นกัริริมกั�ริเป็นกัริริมกั�ริอิิสริะตั้�ม
คว�มหม�ย่ขอิงตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย์่แห่งปริะเทศไทย่ แลัะไม่มี

คว�มสัมพันธ์ุใด์ ๆ  กัับฝ่�่ย่บริหิ�ริ โด์ย่โคริงสร้ิ�งคณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทมีกั�ริถู่วงดุ์ลัอิำ�น�จำอิย่่�งชัั่ด์เจำน เนื�อิงจำ�กัคณะกัริริมกั�ริ
บริษิัทัปริะกัอิบด้์วย่กัริริมกั�ริที�ไมเ่ป็นผิูบ้ริหิ�ริม�กักัว่�กัึ�งหนึ�ง
ขอิงจำำ�นวนกัริริมกั�ริทั�งหมด์ ริวมทั�งกัริริมกั�ริแต่ั้ลัะท่�นมี 
กั�ริตั้ัด์สินใจำที�เป็นอิิสริะอิอิกัจำ�กักััน เพื�อิปริะโย่ชั่น์สูงสุด์ขอิง
บริษิัทั  โด์ย่คณะกัริริมกั�ริบริษิัทัย่งัได์แ้ตั้ง่ตั้ั�งคณะอินกุัริริมกั�ริ
ชัุ่ด์ตั้่�ง ๆ เพื�อิชั่่วย่ในกั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริขอิงบริิษััท ด์ังนี�
 1.1 คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริบริิษััท มีกัริริมกั�ริบริิห�ริ 
ทั�งสิ�น 5 ท่�น โด์ย่คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริจำะเป็นผิู้กัำ�หนด์
แนวท�งแลัะกัลัยุ่ทธ์ุในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำ ให้เป็นไปตั้�มเป้�หม�ย่
ที�กัำ�หนด์โด์ย่คณะกัริริมกั�ริบริิษััท แลัะเพื�อิให้กั�ริบริิห�ริง�น
เป็นไปอิย่่�งคลั่อิงตั้ัว 
 1.2 คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ บริิษััทมีกัริริมกั�ริ 
ตั้ริวจำสอิบทั�งสิ�น 3 ท่�น เพื�อิปฏิิบัตั้ิหน้�ที�เฉีพ�ะเริื�อิงแลัะ 
เสนอิเรืิ�อิงให้คณะกัริริมกั�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�แลัะรัิบทริ�บ ซึ�ง 
คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบมีสิทธุิหน้�ที�ตั้�มที�ได้์กัำ�หนด์ไว้ใน
อิำ�น�จำหน้�ที�ขอิงคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ ทั�งนี� กัริริมกั�ริ 
ตั้ริวจำสอิบอิย่่�งนอ้ิย่ 1 ท�่น จำะตั้อ้ิงมคีว�มริูแ้ลัะปริะสบกั�ริณ์
ด์�้นบญัชั่เีพยี่งพอิที�จำะส�ม�ริถูทำ�หน�้ที�ในกั�ริสอิบท�นคว�ม
น่�เชั่ื�อิถูือิขอิงงบกั�ริเงินขอิงบริิษััทได์้
 1.3 คณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ย่ง ได้์ริบักั�ริแต่ั้งตั้ั�ง
โด์ย่คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ปริะกัอิบด์้วย่กัริริมกั�ริ ผู้ิบริิห�ริ  
แลัะพนักัง�นบริิษััทจำ�กัส�ย่ง�นตั้่�ง ๆ โด์ย่คณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทจำะแต่ั้งตั้ั�งกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่งคนหนึ�งเป็น
ปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง เพื�อิสนับสนุนกั�ริกัำ�กัับ
ด์ูแลัคว�มเสี�ย่งโด์ย่ริวม ให้สอิด์คล้ัอิงกัับแนวท�งปฏิิบัตั้ิแลัะ
กัฎเกัณฑิ์ขอิงบริิษััท ริวมทั�งย่กัริะด์ับม�ตั้ริฐ�นกั�ริด์ำ�เนินง�น
ให้มีปริะสิทธุิภิ�พ โปริ่งใส แลัะน่�เชั่ื�อิถืูอิ อิันจำะนำ�ไปสู่กั�ริ 
เพิ�มขีด์คว�มส�ม�ริถูในกั�ริแข่งขัน เพิ�มมูลัค่�ให้กัับอิงค์กัริ 
แลัะสริ้�งคว�มย่ั�งย่ืนในริะย่ะย่�ว
 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีนโย่บ�ย่ให้ปริะธุ�นกัริริมกั�ริ
แลัะปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริตั้้อิงไม่เป็นบุคคลัเด์ีย่วกััน เพื�อิ 
ให้เกัดิ์คว�มชั่ดั์เจำนในด้์�นคว�มริบัผิิด์ชั่อิบริะหว่�งกั�ริกัำ�หนด์
นโย่บ�ย่กั�ริกัำ�กัับด์ูแลัแลัะกั�ริบริิห�ริง�นปริะจำำ� โด์ย่ 
คณะกัริริมกั�ริได้์กัำ�หนด์อิำ�น�จำหน้�ที�ขอิงปริะธุ�นกัริริมกั�ริ 
แลัะปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริอิย่่�งชั่ัด์เจำน ทั�งนี� บริิษััทได้์ 
แบ่งแย่กับทบ�ทหน้�ที�คว�มริับผิิด์ชั่อิบริะหว่�งคณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทกัับผู้ิบริิห�ริอิย่่�งชัั่ด์เจำน โด์ย่คณะกัริริมกั�ริบริิษััททำ�หน้�ที�
ในกั�ริกัำ�หนด์นโย่บ�ย่แลัะกัำ�กัับด์ูแลักั�ริด์ำ�เนินง�นขอิง 
ผู้ิบริิห�ริ ขณะที�ผู้ิบริิห�ริทำ�หน้�ที�บริิห�ริง�นขอิงบริิษััทใน 
ด์้�นตั้่�ง ๆ ให้เป็นไปตั้�มนโย่บ�ย่ที�กัำ�หนด์ แลัะเพื�อิเป็น 
กั�ริป้อิงกัันกั�ริมีอิำ�น�จำเบ็ด์เสริ็จำ บริิษััทจำึงได์้กัำ�หนด์ขอิบเขตั้
อิำ�น�จำหน้�ที�ไว้อิย่่�งชั่ัด์เจำนในอิำ�น�จำด์ำ�เนินกั�ริขอิงบริิษััท 
(Authority Table) 
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 นอิกัจำ�กันี� คณะกัริริมกั�ริบริษิัทัมีกั�ริกัำ�หนด์นโย่บ�ย่
จำำ�กััด์จำำ�นวนบริิษััทจำด์ทะเบีย่นที�กัริริมกั�ริแตั้่ลัะคนจำะด์ำ�ริง
ตั้ำ�แหนง่กัริริมกั�ริได์ไ้มเ่กิัน 5 แหง่ โด์ย่ไมม่ข้ีอิย่กัเว้น เนื�อิงจำ�กั
พิจำ�ริณ�แลั้วเห็นว่�เป็นจำำ�นวนที�กัริริมกั�ริทุกัคนส�ม�ริถู 
อิุทิศเวลั�เข้�ปริะชัุ่มได์้สมำ��เสมอิ นอิกัจำ�กันี� คณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทย่ังได้์แต่ั้งตัั้�งเลัข�นุกั�ริบริิษััทตั้�มแนวท�งปฏิิบัตั้ิตั้�ม
หลัักักั�ริกัำ�กัับดู์แลักิัจำกั�ริที�ด์ีเพื�อิทำ�หน้�ที�ให้คำ�แนะนำ� 
ด์้�นกัฎหม�ย่แลัะกัฎเกัณฑิ์ตั้่�ง ๆ ที�คณะกัริริมกั�ริตั้้อิงทริ�บ  
แลัะปฏิิบตัั้หิน�้ที�ในกั�ริด์แูลักัจิำกัริริมขอิงคณะกัริริมกั�ริริวมทั�ง
ปริะส�นง�นให้มีกั�ริปฏิิบัตั้ิตั้�มมตั้ิคณะกัริริมกั�ริ
 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีกั�ริกัำ�หนด์นโย่บ�ย่ในกั�ริไป
ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งกัริริมกั�ริที�บริิษััทอิื�นขอิงปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�
บริิห�ริ โด์ย่แจ้ำงตั้่อิที�ปริะชุั่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััทถึูงเหตุั้ผิลั 
แลัะริ�ย่ลัะเอิยี่ด์ขอิงบริษิัทัที�ไปด์ำ�ริงตั้ำ�แหนง่ ทั�งนี� จำะไปด์ำ�ริง
ตั้ำ�แหน่งกัริริมกั�ริในบริิษััทจำด์ทะเบีย่นอิื�นได์้ไม่เกัิน 5 แห่ง

 2. บทบาท หน้าที� และควิามรับผู้ิดำชั่อบของ
คณิะกรรมการ
  บริษิัทักัำ�หนด์ใหก้ัริริมกั�ริบริษิัทั ปฏิิบตัั้ติั้�มขอ้ิพงึ
ปฏิิบัตั้ิที�ด์ีสำ�หริับกัริริมกั�ริบริิษััทจำด์ทะเบีย่น (Code of Best 
Practices) ตั้�มแนวท�งขอิงตั้ลั�ด์หลักััทรัิพย์่แหง่ปริะเทศไทย่
โด์ย่คณะกัริริมกั�ริต้ั้อิงเข้�ใจำแลัะทริ�บถึูงบทบ�ทหน้�ที� 
แลัะคว�มรัิบผิิด์ชั่อิบขอิงตั้น แลัะต้ั้อิงปฏิิบัตั้ิหน้�ที�ให้เป็นไป 
ตั้�มกัฎหม�ย่ วัตั้ถูุปริะสงค์ แลัะข้อิบังคับขอิงบริิษััท ตั้ลัอิด์จำน
มตั้ิที�ปริะชัุ่มผิู้ถูือิหุ้นด์้วย่คว�มซื�อิสัตั้ย์่สุจำริิตั้ แลัะคำ�นึงถึูง
ปริะโย่ชั่น์ขอิงบริิษััท แลัะผู้ิถืูอิหุ้นเป็นสำ�คัญ ทั�งนี� คณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทเป็นผิู้กัำ�หนด์นโย่บ�ย่ เป้�หม�ย่กั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำ  
แผินธุุริกัิจำ ตั้ลัอิด์จำนงบปริะม�ณขอิงบริิษััท แลัะกัำ�กัับด์ูแลัให้
ฝ่่�ย่จำัด์กั�ริด์ำ�เนินกั�ริให้เป็นไปตั้�มนโย่บ�ย่ แผินง�นแลัะ 
งบปริะม�ณที�กัำ�หนด์ไว้อิย่่�งมีปริะสิทธิุภิ�พแลัะปริะสิทธิุผิลั 
เพื�อิปริะโย่ชั่น์สูงสุด์ขอิงบริิษััท แลัะผิู้ถูือิหุ้นโด์ย่ริวม
  โคริงสริ้�งกั�ริจัำด์กั�ริขอิงบริิษััท ปริะกัอิบด์้วย่  
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท แลัะคณะกัริริมกั�ริชัุ่ด์ย่่อิย่อิีกั 3 ชัุ่ด์  
คือิคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ แลัะ 
คณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ย่ง โด์ย่กัริริมกั�ริบริษิัทั กัริริมกั�ริ
ตั้ริวจำสอิบ กัริริมกั�ริบริหิ�ริแลัะผิูบ้ริหิ�ริขอิงบริษิัทั มคีณุสมบตัั้ิ
คริบถู้วนตั้�มม�ตั้ริ� 68 แห่งพริะริ�ชั่บัญญัตั้ิบริิษััทมห�ชั่น
จำำ�กััด์ พ.ศ. 2535 แลัะตั้�มปริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริตั้ลั�ด์ทุน 
ที�เกัี�ย่วข้อิง 
  คณะกัริริมกั�ริมีคว�มเข้�ใจำขอิบเขตั้หน้�ที�ขอิงตั้น
แลัะมอิบหม�ย่อิำ�น�จำกั�ริจัำด์กั�ริกิัจำกั�ริที�สำ�คัญ ได้์แก่ัอิำ�น�จำ 
ในกั�ริอินุมัตั้ิธุุริกัริริมตั้่�ง ๆ ให้แกั่ฝ่่�ย่จำัด์กั�ริเป็นลั�ย่ลัักัษัณ์
อิักัษัริอิย่่�งไริก็ัดี์กั�ริมอิบหม�ย่ดั์งกัล่ั�วมิได้์เป็นกั�ริปลัด์เปลืั�อิง

หน้�ที� คว�มริับผิิด์ชั่อิบขอิงคณะกัริริมกั�ริ คณะกัริริมกั�ริ 
ย่ังคงต้ั้อิงติั้ด์ตั้�มดู์แลัฝ่่�ย่จัำด์กั�ริให้ปฏิิบัติั้หน้�ที�ตั้�มที�ได์้ริับ
มอิบหม�ย่ทั�งนี�ขอิบเขตั้หน้�ที�ขอิงคณะกัริริมกั�ริ ปริะธุ�น 
เจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริแลัะฝ่่�ย่จัำด์กั�ริ อิ�จำพิจำ�ริณ�แบ่งอิอิกัเป็น  
ดั์งนี�
 1. เ รืิ�อิงที�ควริดู์แลัให้มีกั�ริด์ำ�เนินกั�ริ เป็นเรืิ�อิงที� 
คณะกัริริมกั�ริเป็นผู้ิริับผิิด์ชั่อิบหลัักั ให้มีกั�ริด์ำ�เนินกั�ริ 
อิย่่�งเหม�ะสม ปริะกัอิบด์้วย่
  กั. กั�ริกัำ�หนด์วัตั้ถุูปริะสงค์ เป้�หม�ย่หลัักัใน 
กั�ริปริะกัอิบธุุริกัิจำ
  ข. กั�ริสร้ิ�งวัฒนธุริริมอิงค์กัริที�ยึ่ด์มั�นในจำริิย่ธุริริม 
ริวมทั�งปริะพฤตั้ิตั้นเป็นตั้้นแบบ
  ค. กั�ริ ดู์แลัโคริงส ร้ิ�งแลัะกั�ริปฏิิบัติั้ขอิง 
คณะกัริริมกั�ริ ให้เหม�ะสมตั้่อิกั�ริบริริลัุวัตั้ถูุปริะสงค์แลัะ 
เป้�หม�ย่หลัักัในกั�ริปริะกัอิบธุุริกัิจำอิย่่�งมีปริะสิทธุิภิ�พ
  ง. กั�ริสริริห� พัฒน� กัำ�หนด์ค่�ตั้อิบแทนแลัะ
ปริะเมินผิลัง�นขอิงปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ
  จำ.  กั�ริกัำ�หนด์โคริงสริ�้งค�่ตั้อิบแทนที�เปน็เคริื�อิง
จำูงใจำให้บุคลั�กัริปฏิิบัติั้ง�น ให้สอิด์คล้ัอิงกัับวัตั้ถูุปริะสงค์ 
เป้�หม�ย่หลัักัขอิงอิงค์กัริ
 2. เริื�อิงที�ด์ำ�เนินกั�ริริ่วมกัับฝ่่�ย่จำัด์กั�ริ หม�ย่ถูึง  
เริื�อิงที�คณะกัริริมกั�ริ ปริะธุ�นเจำ�้หน�้ที�บริหิ�ริแลัะฝ่�่ย่จำดั์กั�ริ
พิจำ�ริณ�ริ่วมกััน โด์ย่ฝ่่�ย่จำัด์กั�ริเสนอิให้คณะกัริริมกั�ริ 
เห็นชั่อิบแลัะริ�ย่ง�นให้คณะกัริริมกั�ริทริ�บเป็นริะย่ะ  ๆ  ตั้�ม 
ที�เหม�ะสม ปริะกัอิบด์้วย่
  กั. กั�ริกัำ�หนด์แลัะทบทวนกัลัย่ทุธุ ์เป้�หม�ย่ แผิน
ง�นปริะจำำ�ปี
  ข. กั�ริดู์แลัคว�มเหม�ะสมเพีย่งพอิขอิงริะบบ
บริิห�ริคว�มเสี�ย่งแลัะกั�ริควบคุมภิ�ย่ใน
  ค. กั�ริกัำ�หนด์อิำ�น�จำด์ำ�เนินกั�ริที�เหม�ะสมกัับ
คว�มริับผิิด์ชั่อิบขอิงฝ่่�ย่จำัด์กั�ริ
  ง. กั�ริกัำ�หนด์กัริอิบกั�ริจำัด์สริริทริัพย่�กัริกั�ริ 
พัฒน�แลัะงบปริะม�ณ ทั�งนี�ริวมถูึงนโย่บ�ย่แลัะกั�ริจำัด์กั�ริ
แลัะพัฒน�บุคลั�กัริ แลัะแผินกั�ริพัฒน�เทคโนโลัยี่ส�ริสนเทศ 
  จำ. กั�ริติั้ด์ตั้�มแลัะปริะเมินผิลักั�ริด์ำ�เนินง�น
  ฉี. กั�ริดู์แลัให้กั�ริเปิด์เผิย่ข้อิมูลัท�งกั�ริเงินแลัะ
ไม่ใชั่่กั�ริเงินมีคว�มน่�เชั่ื�อิถูือิ
 3. เริื�อิงที�คณะกัริริมกั�ริไม่ควริด์ำ�เนินกั�ริ เป็นเริื�อิง 
ที�คณะกัริริมกั�ริจำะกัำ�กัับด์ูแลัริะด์ับนโย่บ�ย่ โด์ย่มอิบหม�ย่ 
ให้ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริแลัะฝ่่�ย่จำัด์กั�ริ เป็นผิู้ริับผิิด์ชั่อิบ 
หลัักัในกั�ริด์ำ�เนินกั�ริ ปริะกัอิบด์้วย่
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  กั. กั�ริจัำด์กั�ริ (Execution) ให้เป็นไปตั้�ม 
กัลัยุ่ทธุ์นโย่บ�ย่ แผินง�นที�คณะกัริริมกั�ริอินุมัตั้ิแลั้ว ซึ�ง 
คณะกัริริมกั�ริจำะปล่ัอิย่ให้ฝ่่�ย่จัำด์กั�ริรัิบผิิด์ชั่อิบกั�ริตัั้ด์สินใจำ 
ด์ำ�เนินง�นตั้�มกัริอิบนโย่บ�ย่ที�กัำ�หนด์ไว้ คณะกัริริมกั�ริ 
จำะติั้ด์ตั้�มดู์แลัผิลัโด์ย่ไม่แทริกัแซงกั�ริตัั้ด์สินใจำ เว้นแต่ั้มี 
เหตัุ้จำำ�เป็น
  ข. เรืิ�อิงที�ข้อิกัำ�หนด์ห้�มไว้ เช่ั่น กั�ริอินุมัตั้ิ
ริ�ย่กั�ริที�กัริริมกั�ริมีส่วนได์้เสีย่ เป็นตั้้น

 3. บทบาท หน้าที� และควิามรับผิู้ดำชั่อบของ
ประธานกรรมการ
 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทจำะคัด์เลืัอิกักัริริมกั�ริขอิงบริิษััท  
1 ท่�น ให้ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งเป็นปริะธุ�นกัริริมกั�ริ แลัะเพื�อิให้ 
กั�ริแบ่งแย่กัอิำ�น�จำหน้�ที�ในเรืิ�อิงกั�ริกัำ�หนด์นโย่บ�ย่ขอิง 
บริษิัทั แลัะกั�ริบริหิ�ริง�นขอิงบริษิัทั แย่กัจำ�กักัันอิย่่�งชั่ดั์เจำน
บริิษััทจึำงกัำ�หนด์ให้ปริะธุ�นกัริริมกั�ริแลัะปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�
บริิห�ริ เป็นคนลัะบุคคลักััน โด์ย่ปริะธุ�นกัริริมกั�ริมีบทบ�ท
หน้�ที� ด์ังนี�
 1. เริยี่กัปริะชั่มุคณะกัริริมกั�ริบริษิัทั เปน็ปริะธุ�นกั�ริ
ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท แลัะกั�ริปริะชัุ่มผิู้ถูือิหุ้น  
ตั้ลัอิด์จำนมีบทบ�ทในกั�ริกัำ�หนด์ริะเบีย่บว�ริะกั�ริปริะชัุ่ม 
ริ่วมกัันกัับปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ
 2. ควบคุมกั�ริปริะชัุ่มให้มีปริะสิทธุิภิ�พ เป็นไป 
ตั้�มริะเบีย่บข้อิบังคับบริิษััท สนับสนุนแลัะเปิด์โอิกั�สให้
กัริริมกั�ริแสด์งคว�มเห็นอิย่่�งอิิสริะ
 3. สนับสนุนแลัะส่งเสริิมให้คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
ปฏิิบัตั้ิหน้�ที�อิย่่�งเตั้็มคว�มส�ม�ริถู ตั้�มขอิบเขตั้อิำ�น�จำ 
หน้�ที� คว�มรัิบผิิด์ชั่อิบแลัะตั้�มหลัักักั�ริกัำ�กัับดู์แลักิัจำกั�ริที�ดี์
 4. ดู์แลั ติั้ด์ตั้�ม กั�ริบริิห�ริง�นขอิงคณะกัริริมกั�ริบริิษััท
แลัะคณะกัริริมกั�ริชุั่ด์ย่่อิย่อืิ�น ๆ ให้บริริลุัตั้�มวัตั้ถุูปริะสงค์ 
ที�กัำ�หนด์ไว้
 5. เป็นผู้ิลังคะแนนชีั่�ข�ด์ในกัริณีที�ปริะชุั่มคณกัริริมกั�ริ
บริิษััทมีกั�ริลังคะแนนเสีย่ง แลัะคะแนนเสีย่งทั�งสอิงฝ่่�ย่ 
เท่�กััน 

 4. การประชัุ่มคณิะกรรมการ
 บริิษััทมีกั�ริกัำ�หนด์ตั้�ริ�งกั�ริปริะชุั่มคณะกัริริมกั�ริ 
ไว้ลั่วงหน้� ซึ�งชั่่วย่ให้กัริริมกั�ริส�ม�ริถูจำัด์เวลั�แลัะเข้�ริ่วม
ปริะชัุ่มได์้ เว้นแตั้่กัริณีมีว�ริะพิเศษั ปริะธุ�นกัริริมกั�ริ  
หริือิกัริริมกั�ริตั้�มจำำ�นวนที�กัฎหม�ย่กัำ�หนด์ส�ม�ริถูเริีย่กั
ปริะชุั่มเพิ�มเติั้มได้์ตั้�มคว�มจำำ�เป็น คณะกัริริมกั�ริมี 
กั�ริกัำ�หนด์กั�ริปริะชัุ่มโด์ย่ปกัติั้เป็นปริะจำำ�ทุกั 3 เดื์อิน โด์ย่ 
กั�ริปริะชุั่มแต่ั้ลัะคริั�งได้์มีกั�ริกัำ�หนด์ว�ริะในกั�ริปริะชุั่ม 
อิย่่�งชัั่ด์เจำน โด์ย่ริะเบีย่บว�ริะกั�ริปริะชุั่มจำะกัำ�หนด์ขึ�นโด์ย่ 

กั�ริพิจำ�ริณ�ริ่วมกัันริะหว่�งปริะธุ�นกัริริมกั�ริแลัะปริะธุ�น 
เจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ แลัะมีกั�ริส่งหนังสือิเชั่ิญปริะชัุ่มพริ้อิม
ริะเบีย่บว�ริะกั�ริปริะชัุ่มแลัะเอิกัส�ริปริะกัอิบกั�ริปริะชัุ่ม  
กัอ่ินกั�ริปริะชุั่มล่ัวงหน้�อิย่่�งน้อิย่ 7 วนั เพื�อิให้คณะกัริริมกั�ริ
บริษิัทั ได์ม้เีวลั�ศกึัษั�ข้อิมลูัอิย่่�งเพยี่งพอิก่ัอินเข�้ร่ิวมปริะชั่มุ
ในแตั้ล่ัะคริั�ง ปริะธุ�นกัริริมกั�ริจำะทำ�หน�้ที�ปริะธุ�นในที�ปริะชั่มุ
ด์ูแลัให้มีกั�ริพิจำ�ริณ�ในแต่ั้ลัะว�ริะอิย่่�งริอิบคอิบ แลัะเปิด์
โอิกั�สให้กัริริมกั�ริทุกัท่�นได้์มีกั�ริแสด์งคว�มคิด์เห็นแลัะ
อิภิิปริ�ย่ริ่วมกััน แลัะผิู้บริิห�ริริะด์ับสูงจำะเข้�ริ่วมปริะชัุ่มเพื�อิ
ชั่ี�แจำงข้อิมูลัในฐ�นะผิู้เกีั�ย่วข้อิงกัับกั�ริปฏิิบัตั้ิง�นโด์ย่ตั้ริง 
จำนเป็นที�พอิใจำก่ัอินกั�ริลังมติั้ในแต่ั้ลัะว�ริะ ทั�งนี� ได้์มีกั�ริ 
จำด์บนัทึกัริ�ย่ง�นกั�ริปริะชุั่มเป็นลั�ย่ลักััษัณ์อิกััษัริ แลัะจัำด์เก็ับ
ริ�ย่ง�นกั�ริปริะชุั่มที�ผ่ิ�นกั�ริรัิบริอิงจำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
พริ้อิมให้คณะกัริริมกั�ริบริิษััท แลัะผิู้ที�เกัี�ย่วข้อิงตั้ริวจำสอิบได์้
 คณะกัริริมกั�ริมีนโย่บ�ย่ให้มีกั�ริปริะชัุ่มริะหว่�ง
กัริริมกั�ริที�ไม่เป็นผิู้บริิห�ริ โด์ย่ไม่มีฝ่่�ย่จำัด์กั�ริเข้�ริ่วมปริะชัุ่ม
เพื�อิให้กัริริมกั�ริได์้มีกั�ริอิภิิปริ�ย่แลักัเปลีั�ย่นคว�มคิด์เห็น 
โด์ย่อิิสริะ แลัะส�ม�ริถูตั้ิด์ตั้�มกั�ริปฏิิบัตั้ิง�นขอิงฝ่่�ย่จำัด์กั�ริ
ได์้อิย่่�งมีปริะสิทธุิภิ�พ โด์ย่ในปี 2563 ได์้มีกั�ริจำัด์ปริะชุั่ม 
ขอิงกัริริมกั�ริที�ไม่เป็นผิู้บริิห�ริ จำำ�นวน 1 คริั�ง เมื�อิวันที�  
11 พฤศจิำกั�ย่น 2563 ซึ�งที�ปริะชุั่มได้์มกีั�ริพิจำ�ริณ�แลักัเปลีั�ย่น
คว�มคิด์เห็นเกีั�ย่วกัับกั�ริด์ำ�เนินง�นแลัะปริะสิทธุิภิ�พขอิง 
ฝ่่�ย่จำัด์กั�ริ
 นอิกัจำ�กันี� คณะกัริริมกั�ริมีนโย่บ�ย่ห้�มกัริริมกั�ริแลัะ
ผิู้บริิห�ริซึ�งเป็นบุคคลัที�เกีั�ย่วโย่งหริือิมีส่วนได์้เสีย่กัับว�ริะ 
ที�จำะพิจำ�ริณ�เข้�ร่ิวมปริะชุั่มหรืิอิอิอิกัเสีย่งในว�ริะนั�น ทั�งนี�  
กั�ริพจิำ�ริณ�ว�่เปน็บคุคลัที�เกีั�ย่วโย่งกัันแลัะผิูม้สีว่นได์เ้สยี่นั�น
คณะกัริริมกั�ริจำะพิจำ�ริณ�จำ�กัริ�ย่ง�นกั�ริมีส่วนได้์เสีย่ 
ซึ�งกัริริมกั�ริแลัะผิูบ้ริหิ�ริทกุัคนมหีน�้ที�จำดั์ทำ�ริ�ย่ง�นด์งักัลั�่ว
ตั้�มที�คณะกัริริมกั�ริมีนโย่บ�ย่ใหก้ัริริมกั�ริแลัะผิูบ้ริหิ�ริจำดั์ทำ�
ริ�ย่ง�นกั�ริมีสว่นได์เ้สยี่ เพื�อิเปดิ์เผิย่ข้อิมลูัด์งักัลั�่วต่ั้อิปริะธุ�น
กัริริมกั�ริบริิษััท แลัะปริะธุ�นกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ แลัะ 
คณะกัริริมกั�ริได์้กัำ�หนด์นโย่บ�ย่เกัี�ย่วกัับจำำ�นวนอิงค์ปริะชัุ่ม
ขั�นตั้ำ��  ณ ขณะที�คณะกัริริมกั�ริจำะลังมตั้ิในที�ปริะชัุ่ม 
คณะกัริริมกั�ริ ให้ตั้้อิงมีกัริริมกั�ริอิยู่่ไม่น้อิย่กัว่� 2 ใน 3 ขอิง
จำำ�นวนกัริริมกั�ริทั�งหมด์

 5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้้้บริหาร
 บริษิัทัมีกั�ริกัำ�หนด์ค่�ตั้อิบแทนกัริริมกั�ริแลัะผิูบ้ริหิ�ริ
ในริะด์ับที�เหม�ะสมแลัะเป็นอิัตั้ริ�ที�เพีย่งพอิสำ�หริับกั�ริ 
ริักัษั�กัริริมกั�ริแลัะผิู้บริิห�ริที�มีคุณภิ�พไว้โด์ย่ไม่มีกั�ริจ่ำ�ย่ 
ค่�ตั้อิบแทนที�ม�กัเกัินควริ แลัะอิยู่่ในริะด์ับที�ส�ม�ริถูเทีย่บ
เคีย่งได้์กัับบริิษััทในกัลัุ่มอุิตั้ส�หกัริริมเด์ีย่วกััน ปัจำจัำย่ที�จำะนำ�
ม�พิจำ�ริณ� ปริะกัอิบด์้วย่ ปริะสบกั�ริณ์ ภิ�ริะหน้�ที� ขอิบเขตั้
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ขอิงบทบ�ทแลัะคว�มรัิบผิิด์ชั่อิบ ทั�งนี� กั�ริจ่ำ�ย่ค่�ตั้อิบแทน
ขอิงกัริริมกั�ริจำะตั้้อิงผิ่�นกั�ริพิจำ�ริณ�อินุมัตั้ิจำ�กัที�ปริะชัุ่ม 
ผิูถู้อืิหุ้นขอิงบริษิัทั ในส่วนขอิงค่�ตั้อิบแทนขอิงผิูบ้ริหิ�ริ จำะเป็น
ไปตั้�มหลักัักั�ริแลัะนโย่บ�ย่ที�คณะกัริริมกั�ริบริษิัทักัำ�หนด์ไว้
ซึ�งจำะพิจำ�ริณ�จำ�กัภิ�ริะหน้�ที�แลัะคว�มรัิบผิิด์ชั่อิบผิลักั�ริ
ปฏิิบัติั้ง�นขอิงผู้ิบริิห�ริแต่ั้ลัะท่�น ปริะกัอิบกัับผิลักั�ริด์ำ�เนินง�น
ขอิงบริิษััท

 6. การพััฒินากรรมการและผู้้้บริหาร
 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีนโย่บ�ย่ส่งเสริิมแลัะอิำ�นวย่
คว�มสะด์วกัให้มีกั�ริฝึ่กัอิบริมแลัะให้คว�มริู้แก่ัผิู้ที�เกีั�ย่วข้อิง
ในริะบบกั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริขอิงบริิษััท ซึ�งริวมถูึง กัริริมกั�ริ 
กัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ ผิู้บริิห�ริ แลัะเลัข�นุกั�ริบริิษััท เพื�อิ 
ให้มีกั�ริปริับปริุงกั�ริปฏิิบัตั้ิง�นอิย่่�งตั้่อิเนื�อิง เชั่่น หลัักัสูตั้ริ
ขอิงตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่ สม�คมส่งเสริิมสถู�บัน
กัริริมกั�ริบริษิัทัไทย่ (Thai Institute of Directors Association: 
IOD) เป็นตั้้น
 สำ�หริบัในป ี2563 คณะกัริริมกั�ริบริษิัทัได์ส้นบัสนุนให้
กัริริมกั�ริ แลัะผิูบ้ริหิ�ริริะด์บัสูง เข�้อิบริมแลัะเข�้ร่ิวมกิัจำกัริริม
สัมน� เพื�อิเพิ�มพูนคว�มริู้ในกั�ริปฏิิบัตั้ิง�นอิย่่�งต่ั้อิเนื�อิง 
ด์ังนี�
 น�ย่นิธิุ น�คะเกัศ กัริริมกั�ริบริิษััท ได้์เข้�อิบริม 
หลัักัสูตั้ริ Director Accreditation Program (DAP 172/2020)  
ซึ�งจำัด์โด์ย่สม�คมส่งเสริิมสถู�บันกัริริมกั�ริบริิษััทไทย่ ในวันที� 
24 สิงห�คม 2563 
 น�งส�วภัิทร์ินริินทร์ิ มลิัวัลัย์่ กัริริมกั�ริบริิษััทแลัะ
ปริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ที�ฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชีั่ ได้์เข้�อิบริมหลัักัสูตั้ริ  
The New CFO (Crisis Financial Officer) ซึ�งจัำด์โด์ย่ 
สม�คมบริิษััทจำด์ทะเบีย่นในตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่ เอ็ิม เอิ ไอิ ใน 
วันที� 17 แลัะ 27 พฤศจำิกั�ย่น 2563
 น�ย่ธุริริมวัฒน์ อิุชัุ่ไพบูลัย์่วงศ์ ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที� 
ฝ่่�ย่ข�ย่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์ ได้์เข้�อิบริมหลัักัสูตั้ริ ผู้ิบริิห�ริริะดั์บสูง 
ด์้�นกั�ริพัฒน�ผิู้นำ�เมือิง (ผิู้นำ�เมือิง ริุ่น 5) ซึ�งจำัด์โด์ย่
มห�วิทย่�ลััย่นวมินทริ�ธุิริ�ชั่ ริะหว่�งวันที� 29 พฤศจำิกั�ย่น 
2562 - 20 มีน�คม 2563
 น�ย่ศิริิศักัด์ิ� วิริิย่ะมั�นพงศ์ ริอิงกัริริมกั�ริผู้ิจัำด์กั�ริ 
ฝ่่�ย่ข�ย่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์ ได์้เข้�อิบริมหลัักัสูตั้ริ ปริะกั�ศนีย่บัตั้ริ
ชั่ั�นสูงกั�ริบริิห�ริง�นภิ�คริัฐแลัะกัฎหม�ย่มห�ชั่น ริุ่นที� 19  
ซึ�งจัำด์โด์ย่สถู�บันพริะปกัเกัล้ั� ริะหว่�งวันที� 4 ตุั้ลั�คม 2562 -  
31 กัริกัฎ�คม 2563

 7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 บริิษััทได์้จำัด์ให้มีกั�ริปฐมนิเทศกัริริมกั�ริที�ได์้ริับกั�ริ
แตั้่งตัั้�งเข้�ม�ใหม่ โด์ย่คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได้์มอิบหม�ย่ให้
เลัข�นุกั�ริบริิษััท เข้�พบกัริริมกั�ริที�ได้์ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�งใหม่  
โด์ย่จำัด์ให้มีกั�ริปริะชัุ่มริ่วมกัันกัับกัริริมกั�ริ แลัะ/หริือิผิู้บริิห�ริ 
แลัะ/หรืิอิเจำ้�หน้�ที�ที�เกีั�ย่วข้อิงเพื�อิชั่ี�แจำงแลัะตั้อิบข้อิซักัถู�ม  
พริ้อิมทั�งจำัด์เตั้ริีย่มเอิกัส�ริข้อิมูลัสริุปให้กัริริมกั�ริใหม่ได์้ 
ริับทริ�บ เช่ั่น ข้อิมูลัเกีั�ย่วกัับบริิษััท ภิ�พริวมขอิงธุุริกิัจำ 
โคริงสริ้�งผิู้ถูือิหุ้น โคริงสริ้�งอิงค์กัริ หลัักักั�ริกัำ�กัับด์ูแลั 
กัิจำกั�ริที�ด์ี จำริริย่�บริริณในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำ อิำ�น�จำหน้�ที� 
ขอิงคณะกัริริมกั�ริบริิษััท กัำ�หนด์กั�ริปริะชุั่มคณะกัริริมกั�ริ 
ทั�งปี พริ้อิมกัันนี�บริิษััทย่ังได์้จำัด์ให้กัริริมกั�ริได์้เข้�ริ่วมอิบริม
หลัักัสูตั้ริใด์หลัักัสูตั้ริหนึ�งตั้�มข้อิเสนอิแนะขอิงสำ�นักัง�น 
คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักััทรัิพย์่แลัะตั้ลั�ด์หลักััทรัิพย์่ ซึ�งจำดั์โด์ย่
สม�คมส่งเสริิมสถู�บันกัริริมกั�ริบริิษััทไทย่ (IOD)

คณิะกรรมการชัุ่ดำย่อย 
 โคริงสร้ิ�งกั�ริจำัด์กั�ริขอิงบริิษััท ปริะกัอิบด้์วย่  
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท แลัะคณะกัริริมกั�ริชัุ่ด์ย่่อิย่อิีกั 3 ชัุ่ด์  
คือิคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ แลัะ 
คณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ย่ง โด์ย่ขอิบเขตั้แลัะอิำ�น�จำหน�้ที�
ขอิงคณะกัริริมกั�ริชัุ่ด์ตั้่�ง ๆ ขอิงบริิษััท มีด์ังนี�

ขอบเขต อำานาจหน้าที�ของคณิะกรรมการบริษััท
  1. คณะกัริริมกั�ริมอีิำ�น�จำ หน�้ที�แลัะคว�มริบัผิดิ์ชั่อิบ
ในกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริแลัะด์ำ�เนินกิัจำกั�ริขอิงบริิษััท ให้เป็นไป
ตั้�มกัฎหม�ย่ วัตั้ถูุปริะสงค์ ข้อิบังคับขอิงบริิษััท ตั้ลัอิด์จำนมตั้ิ
ขอิงที�ปริะชัุ่มผิู้ถูือิหุ้น ด์้วย่คว�มซื�อิสัตั้ย่์สุจำริิตั้ แลัะริะมัด์ริะวัง
ริักัษั�ผิลัปริะโย่ชั่น์ขอิงบริิษััท  
 2. จัำด์ให้มีกั�ริทำ�งบดุ์ลัแลัะงบกัำ�ไริข�ด์ทุนขอิงบริิษััท 
ณ วันสิ�นสุด์ริอิบริะย่ะเวลั�บัญชั่ีขอิงบริิษััท ซึ�งผิู้สอิบบัญชีั่ 
ตั้ริวจำสอิบแลั้ว แลัะนำ�เสนอิตั้่อิที�ปริะชัุ่มผิู้ถูือิหุ้นเพื�อิพิจำ�ริณ�
แลัะอินุมัตั้ิ
 3. กัำ�หนด์เป้�หม�ย่ แนวท�ง นโย่บ�ย่ แผินกั�ริ
ด์ำ�เนินง�น แลัะงบปริะม�ณขอิงบริิษััท ริวมถูึงควบคุมด์ูแลั 
กั�ริบริหิ�ริแลัะกั�ริจัำด์กั�ริขอิงฝ่�่ย่บริหิ�ริ หรืิอิขอิงบุคคลัใด์ ๆ  
ที�ได์ร้ิบัมอิบหม�ย่ใหด้์ำ�เนนิง�นด์งักัลั�่วใหเ้ปน็ไปตั้�มนโย่บ�ย่
ที�กัำ�หนด์ 
 4. พิจำ�ริณ�ทบทวน ตั้ริวจำสอิบ แลัะอินุมัตั้ินโย่บ�ย่ 
ทิศท�ง กัลัยุ่ทธุ์ แผินง�นกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำขอิงบริิษััทที�เสนอิ 
โด์ย่ฝ่่�ย่บริิห�ริ
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 5.  ติั้ด์ตั้�มกั�ริด์ำ�เนนิง�นใหเ้ปน็ไปตั้�มแผินง�นแลัะ
งบปริะม�ณอิย่่�งตั้่อิเนื�อิง
 6. พิจำ�ริณ�กัำ�หนด์นโย่บ�ย่ด้์�นกั�ริบริิห�ริคว�ม
เสี�ย่ง (Risk Management) ใหค้ริอิบคลัมุทั�งอิงคก์ัริ แลัะกัำ�กัับ
ดู์แลัให้มีริะบบหรืิอิกัริะบวนกั�ริในกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริคว�มเสี�ย่ง 
โด์ย่มีม�ตั้ริกั�ริริอิงริับแลัะวิธุีควบคุมเพื�อิลัด์ผิลักัริะทบตั้่อิ 
ธุุริกัิจำขอิงบริิษััทอิย่่�งเหม�ะสม
 7. พิจำ�ริณ�กัำ�หนด์โคริงสริ�้งกั�ริบริหิ�ริง�น มอีิำ�น�จำ
ในกั�ริแตั้่งตั้ั�งคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ 
แลัะคณะอินุกัริริมกั�ริอืิ�นตั้�มคว�มเหม�ะสม ริวมถึูงกั�ริ
กัำ�หนด์ขอิบเขตั้อิำ�น�จำหน้�ที�ขอิงคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ 
ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ แลัะคณะอินุกัริริมกั�ริชุั่ด์ต่ั้�ง ๆ  
ที�แตั้่งตั้ั�ง
 ทั�งนี�  กั�ริมอิบอิำ�น�จำตั้�มขอิบเขตั้อิำ�น�จำหน้�ที� 
ที�กัำ�หนด์นั�นตั้้อิงไม่มีลัักัษัณะเป็นกั�ริมอิบอิำ�น�จำที�ทำ�ให้ 
คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ ปริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ แลัะ 
คณะอินุกัริริมกั�ริชุั่ด์ตั้่�ง ๆ ด์ังกัล่ั�วส�ม�ริถูพิจำ�ริณ�แลัะ
อินุมัติั้ริ�ย่กั�ริที�อิ�จำมีคว�มขัด์แย้่งมีส่วนได้์เสีย่หรืิอิมีคว�ม 
ขัด์แย่้งท�งผิลัปริะโย่ชั่น์อิื�นใด์ทำ�กัับบริิษััท หริือิบริิษััทย่่อิย่ 
(ถู�้มี) ย่กัเวน้เป็นกั�ริอินุมตัั้ริิ�ย่กั�ริที�เป็นไปตั้�มนโย่บ�ย่แลัะ
หลัักัเกัณฑิ์ที�คณะกัริริมกั�ริพิจำ�ริณ�แลัะอินุมัตั้ิไว้แลั้ว
 8. คณะกัริริมกั�ริอิ�จำมอิบอิำ�น�จำใหก้ัริริมกั�ริคนหนึ�ง
หริือิหลั�ย่คนหริือิบุคคลัอิื�นใด์ปฏิิบัตั้ิกั�ริอิย่่�งหนึ�งอิย่่�งใด์
แทนคณะกัริริมกั�ริได้์โด์ย่อิยู่่ภิ�ย่ใต้ั้กั�ริควบคุมขอิงคณะกัริริมกั�ริ
หริือิอิ�จำมอิบอิำ�น�จำเพื�อิให้บุคคลัด์ังกัลั่�วมีอิำ�น�จำตั้�มที� 
คณะกัริริมกั�ริเห็นสมควริแลัะภิ�ย่ในริะย่ะเวลั�ที�คณะกัริริมกั�ริ
เหน็สมควริ ซึ�งคณะกัริริมกั�ริอิ�จำย่กัเลิักั เพิกัถูอิน เปลัี�ย่นแปลัง
หริือิแกั้ไขกั�ริมอิบอิำ�น�จำนั�น ๆ ได์้เมื�อิเห็นสมควริ
 ทั�งนี� กั�ริมอิบอิำ�น�จำนั�นตั้อ้ิงไมม่ลีักััษัณะเปน็กั�ริมอิบ
อิำ�น�จำที�ทำ�ให้บุคคลัดั์งกัล่ั�วส�ม�ริถูพิจำ�ริณ�แลัะอินุมัติั้
ริ�ย่กั�ริที�ตั้นหริือิบุคคลัที�อิ�จำมีคว�มขัด์แย้่ง มีส่วนได์้เสีย่  
หริือิอิ�จำมีคว�มขัด์แย้่งท�งผิลัปริะโย่ชั่น์ในลัักัษัณะอิื�นใด์ที� 
จำะทำ�ขึ�นกัับบริิษััท หริือิบริิษััทย่่อิย่ (ถู้�มี) ตั้�มที�นิย่�มไว้ใน
ปริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับตั้ลั�ด์ทุน แลัะ/หรืิอิตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่
แห่งปริะเทศไทย่ แลัะ/หริือิปริะกั�ศอิื�นใด์ขอิงหน่วย่ง�น 
ที�เกีั�ย่วขอ้ิง เวน้แตั้เ่ปน็ กั�ริอินุมตัั้ริิ�ย่กั�ริที�เปน็ไปตั้�มนโย่บ�ย่
แลัะหลัักัเกัณฑิ์ที�คณะกัริริมกั�ริพิจำ�ริณ�แลัะอินุมัตั้ิไว้แลั้ว

ขอบเขต อำานาจหน้าที�ของคณิะกรรมการตรวิจสัอบ
 1. สอิบท�นให้บริษิัทัมีกั�ริริ�ย่ง�นท�งกั�ริเงนิอิย่่�ง
ถููกัตั้้อิงแลัะเพีย่งพอิ
 2. สอิบท�นให้บริิษััทมีริะบบกั�ริควบคุมภิ�ย่ใน 
(Internal control) แลัะริะบบกั�ริตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ใน (Internal 
audit) ที�เหม�ะสมแลัะมีปริะสิทธุิผิลั แลัะพิจำ�ริณ�คว�มเป็น
อิิสริะขอิงหน่วย่ง�นตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ใน ตั้ลัอิด์จำนให้คว�ม 
เห็นชั่อิบในกั�ริพิจำ�ริณ�แตั้่งตั้ั�ง โย่กัย่้�ย่ เลัิกัจำ้�งหัวหน้� 
หน่วย่ง�นตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ใน หรืิอิหน่วย่ง�นอิื�นใด์ที�ริับผิิด์ชั่อิบ
เกัี�ย่วกัับกั�ริตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ใน
 3. สอิบท�นให้บริิษััทปฏิิบัติั้ตั้�มกัฎหม�ย่ว่�ด์้วย่
หลัักัทรัิพย์่แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่ ข้อิกัำ�หนด์ขอิงตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่ 
แลัะกัฎหม�ย่ที�เกัี�ย่วข้อิงกัับธุุริกัิจำขอิงบริิษััท
 4. พจิำ�ริณ� คดั์เลืัอิกั เสนอิแต่ั้งตั้ั�งบคุคลัซึ�งมคีว�ม
เป็นอิิสริะเพื�อิทำ�หน้�ที�เป็นผิู้สอิบบัญชีั่ขอิงบริิษััท แลัะเสนอิ 
ค่�ตั้อิบแทนขอิงบุคคลัดั์งกัล่ั�ว ริวมทั�งเข้�ร่ิวมปริะชัุ่มกัับ 
ผิู้สอิบบัญชั่ี โด์ย่ไม่มีฝ่่�ย่จัำด์กั�ริเข้�ร่ิวมปริะชุั่มด์้วย่อิย่่�ง 
น้อิย่ปีลัะ 1 คริั�ง
 5. พจิำ�ริณ�ริ�ย่กั�ริที�เกีั�ย่วโย่งกัันหริอืิริ�ย่กั�ริที�อิ�จำ
มีคว�มขัด์แย่้งท�งผิลัปริะโย่ชั่น์ ให้เป็นไปตั้�มกัฎหม�ย่แลัะ
ข้อิกัำ�หนด์ขอิงตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย์่ ทั�งนี� เพื�อิให้มั�นใจำว่�ริ�ย่กั�ริ
ด์ังกัลั่�วสมเหตัุ้สมผิลัแลัะเป็นปริะโย่ชั่น์สูงสุด์ตั้่อิบริิษััท
 6. จำดั์ทำ�ริ�ย่ง�นขอิงคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ โด์ย่
เปิด์เผิย่ไว้ในริ�ย่ง�นปริะจำำ�ปีขอิงบริิษััท ซึ�งริ�ย่ง�นดั์งกัลั่�ว
ตั้้อิงลังน�มโด์ย่ปริะธุ�นคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบแลัะตั้้อิง
ปริะกัอิบด์้วย่ข้อิมูลัอิย่่�งน้อิย่ด์ังตั้่อิไปนี�
  (กั) คว�มเห็นเกีั�ย่วกัับคว�มถููกัต้ั้อิง คริบถู้วน 
เป็นที�เชั่ื�อิถูือิได์้ขอิงริ�ย่ง�นท�งกั�ริเงินขอิงบริิษััท
  (ข) คว�มเห็นเกีั�ย่วกัับคว�มเพีย่งพอิขอิงริะบบ
ควบคุมภิ�ย่ในขอิงบริิษััท
  (ค) คว�มเห็นเกีั�ย่วกัับกั�ริปฏิิบัติั้ตั้�มกัฎหม�ย่
ว่�ด้์วย่หลัักัทรัิพย์่แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่ ข้อิกัำ�หนด์ขอิง
ตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่ หริือิกัฎหม�ย่ที�เกัี�ย่วข้อิงกัับธุุริกัิจำขอิงบริิษััท
  (ง) คว�มเห็นเกีั�ย่วกัับคว�มเหม�ะสมขอิง 
ผิู้สอิบบัญชั่ี
  (จำ) คว�มเห็นเกีั�ย่วกัับริ�ย่กั�ริที�อิ�จำมีคว�ม 
ขัด์แย่้งท�งผิลัปริะโย่ชั่น์
  (ฉี) จำำ�นวนกั�ริปริะชุั่มคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ
แลัะกั�ริเข้�ริ่วมปริะชัุ่มขอิงกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบแตั้่ลัะท่�น
  (ชั่) คว�ม เ ห็นห รืิอิ ข้อิ สัง เกัตั้  โ ด์ย่ริ วม ที� 
คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบได้์รัิบจำ�กักั�ริปฏิิบัติั้หน้�ที�ตั้�มกัฎบัตั้ริ 
(charter)



73รายงานประจำำาปี 2563

  (ซ) ริ�ย่กั�ริอิื�นที�เห็นว่� ผิู้ถูือิหุ้นแลัะผิู้ลังทุนทั�วไป
ควริทริ�บ ภิ�ย่ใตั้้ขอิบเขตั้หน้�ที�แลัะคว�มริับผิิด์ชั่อิบที�ได้์ริับ
มอิบหม�ย่จำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท
 7. ปฏิิบัตั้ิกั�ริอิื�นใด์ตั้�มที�คณะกัริริมกั�ริขอิงบริิษััท
มอิบหม�ย่ด์้วย่คว�มเห็นชั่อิบจำ�กัคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ

ขอบเขต อำานาจหน้าที�ของคณิะกรรมการบริหาร
 1. พิจำ�ริณ�แลัะนำ�เสนอิเป้�หม�ย่ นโย่บ�ย่ แผิน
ธุุริกัิจำ แลัะงบปริะม�ณปริะจำำ�ปี ให้คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
พิจำ�ริณ�อินุมัตั้ิ
 2. ควบคุมด์ูแลักั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำขอิงบริิษััท ให้เป็น 
ไปตั้�มนโย่บ�ย่ แผินง�น แลัะงบปริะม�ณที�ได์้ริับอินุมัตั้ิจำ�กั 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท
 3. พิจำ�ริณ�อินุมัตั้ิ กั�ริด์ำ�เนินง�นที�เป็นธุุริกัริริมปกัตั้ิ
ธุุริกิัจำขอิงบริิษััทตั้�มงบลังทุนหริือิงบปริะม�ณที�ได้์ริับอินุมัตั้ิ
จำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท โด์ย่วงเงินสำ�หริับแตั้่ลัะริ�ย่กั�ริ 
เป็นไปตั้�มตั้�ริ�งอิำ�น�จำกั�ริด์ำ�เนินกั�ริ ที�ผิ่�นกั�ริอินุมัตั้ิจำ�กั
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท
 4. นำ�เสนอิโคริงสร้ิ�งอิงคก์ัริ แลัะอิำ�น�จำบริหิ�ริอิงคก์ัริ
ให้คณะกัริริมกั�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�อินุมัตั้ิ
 5. มีอิำ�น�จำแต่ั้งตัั้�ง หรืิอิว่�จ้ำ�งที�ปรึิกัษั�ที�เกีั�ย่วข้อิงกัับ
กั�ริบริิห�ริง�นภิ�ย่ในอิงค์กัริ เพื�อิให้เกัิด์ปริะสิทธุิภิ�พสูงสุด์
 6. พิจำ�ริณ�ผิลักัำ�ไริ แลัะข�ด์ทนุขอิงบริษิัทั กั�ริเสนอิ
จำ่�ย่เงินปันผิลัริะหว่�งกั�ลั หรืิอิเงินปันผิลัปริะจำำ�ปีเพื�อิเสนอิ
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทอินุมัตั้ิ
 7. ให้มีอิำ�น�จำในกั�ริมอิบอิำ�น�จำให้บุคคลัอิื�นใด์หนึ�ง
คนหริือิหลั�ย่คน ปฏิิบัตั้ิกั�ริอิย่่�งหนึ�งอิย่่�งใด์ โด์ย่อิยู่่ภิ�ย่ใตั้้
กั�ริควบคุมขอิงคณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริ หรืิอิอิ�จำมอิบอิำ�น�จำเพื�อิ
ให้บุคคลัดั์งกัล่ั�ว มีอิำ�น�จำตั้�มที�คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริเห็นสมควริ
แลัะภิ�ย่ในริะย่ะเวลั�ที�คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริเห็นสมควริ 
ซึ�งคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริอิ�จำย่กัเลัิกั เพิกัถูอิน เปลีั�ย่นแปลัง  
หริอืิแกัไ้ข บคุคลัที�ได์ร้ิบัมอิบอิำ�น�จำ หริอืิกั�ริมอิบอิำ�น�จำนั�น ๆ
ได์้ตั้�มที�เห็นสมควริ
 8. ปฏิิบตัั้หิน�้ที�อิื�น ๆ  ตั้�มที�คณะกัริริมกั�ริบริษิัทัมอิบ
หม�ย่เป็นคริ�ว ๆ ไป 
 ทั�งนี�กั�ริมอิบหม�ย่อิำ�น�จำหน�้ที�แลัะคว�มริบัผิดิ์ชั่อิบ
ขอิงคณะกัริริมกั�ริบริิห�รินั�น จำะไม่มีลัักัษัณะเป็นกั�ริ 
มอิบอิำ�น�จำ หรืิอิมอิบอิำ�น�จำชั่่วงที�ทำ�ให้ผิู้รัิบมอิบอิำ�น�จำจำ�กั
คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริส�ม�ริถูอินุมัตั้ิริ�ย่กั�ริที�ตั้น หริือิบุคคลั 
ที�อิ�จำมคีว�มขดั์แย่ง้ (ตั้�มที�นยิ่�มไวใ้นปริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริ
กัำ�กัับหลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่  
แลัะ/หริือิหน่วย่ง�นที�เกัี�ย่วข้อิงกัำ�หนด์) มีส่วนได์้เสีย่ หริือิอิ�จำ

มคีว�มขัด์แย่ง้ท�งผิลัปริะโย่ชั่น์อิื�นใด์กัับบริษิัทั หรืิอิบริษิัทัย่่อิย่
แลัะ/หรืิอิบริิษััทที�เกีั�ย่วข้อิง คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริไม่มีอิำ�น�จำ
อินุมตัั้กิั�ริด์ำ�เนินกั�ริในเริื�อิงดั์งกัล่ั�ว โด์ย่เริื�อิงดั์งกัล่ั�วจำะต้ั้อิง
เสนอิตั้่อิที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท แลัะ/หริือิที�ปริะชุั่ม 
ผิู้ถูือิหุ้น (แลั้วแตั้่กัริณี) เพื�อิอินุมัตั้ิตั้่อิไป ย่กัเว้นเป็นกั�ริอินุมัตั้ิ
ริ�ย่กั�ริที�เป็นไปตั้�มนโย่บ�ย่แลัะเงื�อินไขกั�ริค้�ปกัติั้ ซึ�งเป็น 
ไปตั้�มปริะกั�ศขอิงคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับตั้ลั�ด์ทุน แลัะ/หริือิ
ตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่ แลัะ/หริือิหน่วย่ง�นที�
เกัี�ย่วข้อิงกัำ�หนด์

ขอบเขต อำานาจหน้าที�ของคณิะกรรมการบริหาร
ควิามเสัี�ยง
 1. พิจำ�ริณ�กัลัั�นกัริอิงนโย่บ�ย่ แลัะแนวท�งกั�ริ
บริหิ�ริคว�มเสี�ย่งโด์ย่ริวมขอิงบริษิัทัซึ�งคริอิบคลุัมถึูงคว�มเสี�ย่ง
ปริะเภิทตั้�่ง ๆ  ที�สำ�คญั เชั่น่คว�มเสี�ย่งด์�้นกั�ริเงนิ คว�มเสี�ย่ง
ด์้�นกั�ริลังทุน แลัะคว�มเสี�ย่งที�มีผิลักัริะทบต่ั้อิชั่ื�อิเสีย่ง 
ขอิงกัิจำกั�ริ เป็นตั้้น เพื�อินำ�เสนอิคณะกัริริมกั�ริบริิษััทให้คว�ม
เห็นชั่อิบ
 2. กัำ�หนด์ยุ่ทธุศ�สตั้ร์ิแลัะแนวท�งในกั�ริบริิห�ริ
คว�มเสี�ย่งขอิงบริิษััทให้สอิด์คลั้อิงกัับนโย่บ�ย่กั�ริบริิห�ริ 
คว�มเสี�ย่ง โด์ย่ส�ม�ริถูปริะเมิน ตั้ิด์ตั้�ม แลัะด์ูปริิม�ณคว�ม
เสี�ย่งขอิงบริิษััทให้อิยู่่ในริะด์ับที�เหม�ะสม 
 3. ดู์แลัแลัะตั้ดิ์ตั้�มกั�ริปฏิบิตัั้ติั้�มนโย่บ�ย่กั�ริบริหิ�ริ
คว�มเสี�ย่งภิ�ย่ใตั้้แนวท�งแลัะนโย่บ�ย่ที�ได้์ริับอินุมัตั้ิจำ�กั 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท
 4. กัำ�หนด์เกัณฑ์ิวดั์คว�มเสี�ย่งแลัะเพด์�นคว�มเสี�ย่ง
ที�บริิษััทจำะย่อิมริับได์้
 5. กัำ�หนด์ม�ตั้ริกั�ริที�จำะใชั่้ในกั�ริจำัด์กั�ริคว�มเสี�ย่ง
ให้เหม�ะสมตั้่อิสภิ�วกั�ริณ์
 6. ทบทวนคว�มเพีย่งพอิขอิงนโย่บ�ย่แลัะริะบบกั�ริ
บริหิ�ริคว�มเสี�ย่ง โด์ย่ริวมถูงึคว�มมปีริะสทิธุผิิลัขอิงริะบบแลัะ
กั�ริปฏิิบัตั้ิตั้�มนโย่บ�ย่ที�กัำ�หนด์
 7. ริ�ย่ง�นต่ั้อิคณะกัริริมกั�ริบริิษััทอิย่่�งสมำ��เสมอิ
เกีั�ย่วกัับกั�ริบริิห�ริ กั�ริด์ำ�เนินง�น แลัะสถู�นะคว�มเสี�ย่ง 
ขอิงบริิษััทแลัะกั�ริเปลัี�ย่นแปลังตั้่�ง ๆ ริวมถูึงสิ�งที�ตั้้อิงด์ำ�เนิน
กั�ริปรัิบปรุิงแก้ัไขเพื�อิให้สอิด์คลั้อิงกัับนโย่บ�ย่แลัะกัลัยุ่ทธุ์ที�
กัำ�หนด์
 8. นำ�เสนอิให้มีคณะทำ�ง�นบริิห�ริคว�มเสี�ย่งตั้�ม
คว�มจำำ�เป็น แลัะสนับสนุนคณะทำ�ง�นในด์้�นบุคลั�กัริ 
งบปริะม�ณ แลัะทรัิพย่�กัริอิื�นที�จำำ�เป็น ให้สอิด์คล้ัอิงกัับ
ขอิบเขตั้คว�มริับผิิด์ชั่อิบ



  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)74

การสัรรหาและแต่งตั�งกรรมการและผู้้้บริหารระดำับ
สั้งสัุดำ
 เนื�อิงด์ว้ย่บริษิัทัยั่งไม่มกีั�ริแต่ั้งตั้ั�งคณะกัริริมกั�ริสริริห�
แลัะกัำ�หนด์ค่�ตั้อิบแทน คณะกัริริมกั�ริบริษิัทัจึำงมอิบหม�ย่ให้
กัริริมกั�ริหลั�ย่คนเป็นคณะทำ�ง�น เป็นผิู้ทำ�หน้�ที�สริริห� 
คัด์เลืัอิกัแลัะเสนอิบุคคลัเพื�อิด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งกัริริมกั�ริแลัะ 
ผู้ิบริิห�ริริะดั์บสูงขอิงบริิษััท โด์ย่พิจำ�ริณ�คัด์เลืัอิกัจำ�กัปริะสบกั�ริณ์
คว�มริู้ คว�มส�ม�ริถู แลัะคุณสมบัตั้ิตั้�มที�กัฎหม�ย่กัำ�หนด์ 
พริ้อิมทั�งพิจำ�ริณ�ผิลัตั้อิบแทนให้เหม�ะสมกัับหน้�ที�คว�ม 
ริับผิิด์ชั่อิบ แลัะนำ�เสนอิตั้่อิคณะกัริริมกั�ริบริิษััทเพื�อิพิจำ�ริณ�
อินุมัติั้ ริวมทั�งกัริณีที�มีกั�ริแต่ั้งตัั้�งกัริริมกั�ริเข้�ใหม่หรืิอิกัริริมกั�ริอิอิกั
ตั้�มว�ริะ จำะด์ำ�เนนิกั�ริสริริห�คดั์เลัอืิกับคุคลัเข�้ด์ำ�ริงตั้ำ�แหนง่
กัริริมกั�ริ แลัะนำ�เสนอิตั้่อิที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท เพื�อิ
พิจำ�ริณ�ก่ัอินที�จำะนำ�เสนอิที�ปริะชัุ่มผิู้ถืูอิหุ้นเพื�อิพิจำ�ริณ�คัด์
เ ลืัอิกักัริริมกั�ริตั้�มหลัักั เกัณฑ์ิแลัะ วิธีุกั�ริ ที� กัำ�หนด์ 
ไว้ในข้อิบังคับขอิงบริิษััทตั้่อิไป 
 ในป ี2563 ที�ปริะชุั่มคณะกัริริมกั�ริบริษิัทั คริั�งที� 1/2563 
เมื�อิวันที� 19 กัุมภิ�พันธุ์ 2563 ได์้พิจำ�ริณ�แลัะมีมติั้แตั้่งตั้ั�ง  
น�ย่นิธุ ิน�คะเกัศ เป็นกัริริมกั�ริแทน น�ย่อินุวตัั้ริิ ์เหลืัอิงทวีกัลุั
แลัะที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที�  5/2563 เมื�อิ 
วันที� 11 พฤศจำิกั�ย่น 2563 ได์้พิจำ�ริณ�แลัะมีมตั้ิแตั้่งตั้ั�ง 
น�ย่พริชั่ยั่ กัริยั่วเิชีั่ย่ริ เปน็ปริะธุ�นเจ้ำ�หน�้ที�บริหิ�ริ มผีิลัตัั้�งแตั้่
วันที� 1 ธุันว�คม 2563 โด์ย่ น�ย่มนชัั่ย่ มณีไพโริจำน์ ย่ังคง 
ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งกัริริมกั�ริบริิษััท แลัะปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริ
ขอิงบริิษััท 

องค์ประกอบและการแต่งตั�งคณิะกรรมการบริษััท
 อิงค์ปริะกัอิบแลัะกั�ริสริริห� แต่ั้งตัั้�ง ถูอิด์ถูอิน หรืิอิพ้น
จำ�กัตั้ำ�แหน่งกัริริมกั�ริขอิงบริิษััทนั�นได้์กัำ�หนด์ไว้ในข้อิบังคับ
ขอิงบริิษััท ซึ�งส�ม�ริถูสริุปส�ริะสำ�คัญได์้ด์ังนี�
 1. คณะกัริริมกั�ริบริษิัทัปริะกัอิบด์ว้ย่ กัริริมกั�ริจำำ�นวน
ไมน่อ้ิย่กัว�่ 5 คน แลัะกัริริมกั�ริไม่นอ้ิย่กัว�่กึั�งหนึ�งขอิงจำำ�นวน
กัริริมกั�ริทั�งหมด์ต้ั้อิงมีถิู�นที�อิยู่่ในริ�ชั่อิ�ณ�จำักัริ แลัะต้ั้อิงมี
คุณสมบัตั้ิตั้�มกัฎหม�ย่กัำ�หนด์ 
 2. ให้ที�ปริะชัุ่มผิู้ถูือิหุ้นเลัือิกัตั้ั�งกัริริมกั�ริ ตั้�มหลัักั
เกัณฑิ์แลัะวิธุีกั�ริด์ังตั้่อิไปนี�
  (1) ผิู้ถืูอิหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสีย่งเท่�กัับจำำ�นวน
หุ้นที�ตั้นถูือิ 

  (2) ผิูถืู้อิหุ้นแต่ั้ลัะคนจำะใช้ั่คะแนนเสีย่งที�มอีิยู่่เลืัอิกั
ตั้ั�งบุคคลัคนเดี์ย่วหรืิอิหลั�ย่คนเป็นกัริริมกั�ริก็ัได์้ ในกัริณีที�
เลัือิกัตั้ั�งบุคคลัหลั�ย่คนเป็นกัริริมกั�ริจำะแบ่งคะแนนเสีย่ง 
ให้แกั่ผิู้ใด์ม�กัน้อิย่เพีย่งใด์ไม่ได์้
  (3) บุคคลัที�ได้์ริับคะแนนเสีย่งสูงสุด์ตั้�มลัำ�ด์ับ 
ลังม�เป็นผู้ิได้์รัิบกั�ริเลืัอิกัตัั้�งเป็นกัริริมกั�ริเท่� จำำ�นวนกัริริมกั�ริ 
ที�จำะพึงมีหริือิจำะพึงเลัือิกัตั้ั�งในคริั�งนั�น ในกัริณีที�บุคคลัซึ�งได์้ริับ
กั�ริเลืัอิกัตัั้�งในลัำ�ด์บัถูดั์ลังม�มคีะแนนเสยี่งเท�่กัันเกันิจำำ�นวน
กัริริมกั�ริที�จำะพงึมหีริอืิจำะพงึเลืัอิกัตัั้�งในคริั�งนั�นให้ผิูเ้ป็นปริะธุ�น
เป็นผิู้อิอิกัเสีย่งชั่ี�ข�ด์
 3. ในกั�ริปริะชัุ่มผิู้ ถืูอิหุ้นส�มัญปริะจำำ�ปีทุกัคริั�ง  
ให้กัริริมกั�ริอิอิกัจำ�กัตั้ำ�แหน่งจำำ�นวนหนึ�งในส�มขอิงจำำ�นวน 
กัริริมกั�ริในขณะนั�น ถู�้จำำ�นวนกัริริมกั�ริจำะแบ่งอิอิกัให้ตั้ริงเปน็
ส�มสว่นไมไ่ด้์ กัใ็ห้อิอิกัโด์ย่จำำ�นวนใกัลัที้�สุด์กัับสว่นหนึ�งในส�ม
กัริริมกั�ริที�จำะตั้้อิงอิอิกัจำ�กัตั้ำ�แหน่งในปีแริกัแลัะปีที�สอิง 
ภิ�ย่หลัังจำด์ทะเบีย่นบริิษััทนั�น ให้จำับสลั�กักััน ส่วนปีหลััง ๆ  
ตั้่อิไปให้กัริริมกั�ริคนที�อิยู่่ในตั้ำ�แหน่งน�นที�สุด์นั�นเป็นผู้ิอิอิกั 
จำ�กัตั้ำ�แหน่ง กัริริมกั�ริที�จำะอิอิกัตั้�มว�ริะอิ�จำถููกัเลัือิกัเข้�ม�
ริับตั้ำ�แหน่งใหม่กั็ได์้
 4. กัริริมกั�ริคนใด์จำะลั�อิอิกัจำ�กัตั้ำ�แหน่งให้ยื่�น 
ใบลั�อิอิกัตั้่อิบริิษััท กั�ริลั�อิอิกัมีผิลันับแต่ั้วันที�ใบลั�อิอิกัไป
ถูึงบริิษััท
 5. ในกัริณีที�ตั้ำ�แหน่งกัริริมกั�ริว่�งลังเพริ�ะเหตุั้อิื�น
นอิกัจำ�กัถึูงคริ�วอิอิกัตั้�มว�ริะ คณะกัริริมกั�ริอิ�จำเลัอืิกับุคคลั
ซึ�งมคีณุสมบัตั้ ิแลัะไม่มลีักััษัณะต้ั้อิงห้�มตั้�มกัฎหม�ย่ว่�ด์ว้ย่
บริิษััทมห�ชั่นจำำ�กััด์ แลัะ/หริือิกัฎหม�ย่ว่�ด์้วย่หลัักัทริัพย่์แลัะ
ตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์เข้�เป็นกัริริมกั�ริแทนในกั�ริปริะชัุ่มคริ�ว 
ถูัด์ไป เว้นแตั้่ว�ริะขอิงกัริริมกั�ริจำะเหลัือิน้อิย่กัว่� 2 เด์ือิน 
บุคคลัซึ�งเข้�เป็นกัริริมกั�ริแทนด์ังกัลั่�วจำะอิยู่่ในตั้ำ�แหน่ง
กัริริมกั�ริได์เ้พยี่งแคว่�ริะที�ย่งัเหลัอืิอิยู่่ขอิงกัริริมกั�ริที�ตั้นแทน
มตั้ิขอิงคณะกัริริมกั�ริต้ั้อิงปริะกัอิบด์้วย่คะแนนเสีย่งไม่น้อิย่
กัว่�ส�มในสี�ขอิงจำำ�นวนกัริริมกั�ริที�ย่ังเหลัือิอิยู่่
 6. ที�ปริะชัุ่มผิู้ถืูอิหุ้นอิ�จำลังมติั้ให้กัริริมกั�ริคนใด์อิอิกั
จำ�กัตั้ำ�แหน่งกั่อินถูึงคริ�วอิอิกัตั้�มว�ริะได์้ ด์้วย่คะแนนเสีย่ง
ไมน่อ้ิย่กัว�่ส�มในสี�ขอิงจำำ�นวนผิูถู้อืิหุน้ที�ม�ปริะชั่มุแลัะมสีทิธุิ
อิอิกัเสีย่ง แลัะมีหุ้นนับริวมกัันได้์ไม่น้อิย่กัว่�กึั�งหนึ�งขอิง 
จำำ�นวนหุ้นที�ถูือิโด์ย่ผิู้ถูือิหุ้นที�ม�ปริะชัุ่มแลัะมีสิทธุิอิอิกัเสีย่ง



75รายงานประจำำาปี 2563

 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทปริะกัอิบด์้วย่คณะกัริริมกั�ริที�มีคว�มริู้ คว�มส�ม�ริถูแลัะปริะสบกั�ริณ์ที�หลั�กัหลั�ย่ในส�ข� 
ตั้่�งๆ ขอิงธุุริกัิจำ ณ วันที� 31 ธุันว�คม 2563 คณะกัริริมกั�ริปริะกัอิบด์้วย่กัริริมกั�ริจำำ�นวน 7 ท่�น ด์ังนี�

ชั่ื�อ-นามสักุล ตำาแหน่ง วิันที�ดำำารงตำาแหน่งครั�งแรก

1. น�ย่เสกัสริริศ์ ริอิย่ลั�ภิเจำริิญพริ ปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิษััท 
ปริะธุ�นกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ แลัะกัริริมกั�ริอิิสริะ

18 เมษั�ย่น 2560

2. น�ย่มนชั่ัย่ มณีไพโริจำน์ กัริริมกั�ริบริิษััท 1 พฤษัภิ�คม 2557

3. น�ย่ริณภิูมิ ริุ่งเริือิงผิลั กัริริมกั�ริบริิษััท 30 พฤศจำิกั�ย่น 2559 

4. น�ย่พีริะ เลั�หสมบูริณ์ กัริริมกั�ริบริิษััท 13 กัันย่�ย่น 2550

5. น�ย่ชั่นะชั่ัย่ กัุลันพฤกัษั์ กัริริมกั�ริอิิสริะ แลัะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ 26 เมษั�ย่น 2559

6. น�ย่นิธุิ น�คะเกัศ กัริริมกั�ริอิิสริะ แลัะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ 19 กัุมภิ�พันธุ์ 2563

7. น�งส�วภิัทริ์นริินทริ์ มลัิวัลัย่์ กัริริมกั�ริบริิษััท 6 พฤศจำิกั�ย่น 2561

 บริิษััทตั้ริะหนักัถึูงคว�มสำ�คัญขอิงคว�มหลั�กัหลั�ย่
ในโคริงสร้ิ�งขอิงคณะกัริริมกั�ริบริิษััท (Board Diversity) 
โด์ย่พิจำ�ริณ�เห็นว่� เป็นปัจำจัำย่สำ�คัญในกั�ริช่ั่วย่เสริิมสร้ิ�ง
คว�มสมดุ์ลัด้์�นคว�มคิด์ กั�ริเพิ�มปริะสิทธิุภิ�พด้์�นกั�ริตัั้ด์สินใจำ
แลัะกั�ริทำ�ง�นขอิงคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ซึ�งเป็นปริะโย่ชั่น์ต่ั้อิ
กั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำ โด์ย่ไม่จำำ�กััด์เพศ เชั่ื�อิชั่�ติั้ ศ�สน� หรืิอิ 
ข้อิจำำ�กััด์อืิ�นใด์ บริิษััทจึำงกัำ�หนด์อิงค์ปริะกัอิบขอิงคณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทให้ปริะกัอิบด์้วย่ บุคคลัที�มีคว�มรู้ิ คว�มส�ม�ริถู 
มีปริะสบกั�ริณ์ในกั�ริทำ�ง�น มีคว�มเชีั่�ย่วชั่�ญหลั�กัหลั�ย่  
ริวมถึูงเป็นบุคคลัที�มีคุณธุริริมแลัะจำริิย่ธุริริมมีทัศนคตั้ิที�ด์ี 
มีภิ�วะผิู้นำ�แลัะวิสัย่ทัศน์กัว้�งไกัลั อิันจำะเป็นปริะโย่ชั่น์แลัะ
สอิด์คลั้อิงกัับกั�ริกัำ�หนด์กัลัยุ่ทธุ์ นโย่บ�ย่ แลัะทิศท�งกั�ริ
ด์ำ�เนินธุุริกัิจำขอิงบริิษััท

องค์ประกอบและการแต่งตั�งกรรมการอิสัระ
 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทจำะร่ิวมกัันพิจำ�ริณ�เบื�อิงตั้้น 
ถูึงคุณสมบัตั้ิขอิงบุคคลัที�จำะม�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งเป็นกัริริมกั�ริ
อิิสริะ โด์ย่พิจำ�ริณ�จำ�กัคุณสมบัตั้ิแลัะลัักัษัณะตั้้อิงห้�มขอิง
กัริริมกั�ริตั้�มพริะริ�ชั่บัญญตัั้บิริษิัทัมห�ชั่นจำำ�กััด์ กัฎหม�ย่ว่�
ด้์วย่หลัักัทรัิพย์่แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่ ปริะกั�ศขอิงคณะกัริริมกั�ริ
กัำ�กัับตั้ลั�ด์ทุน ริวมถูึงปริะกั�ศ ข้อิบังคับ แลัะ/หริือิริะเบีย่บที�
เกีั�ย่วขอ้ิง นอิกัจำ�กันี� คณะกัริริมกั�ริบริษิัทัจำะพจิำ�ริณ�คัด์เลืัอิกั
กัริริมกั�ริอิสิริะจำ�กัผิูท้ริงคณุวฒุ ิปริะสบกั�ริณก์ั�ริทำ�ง�น แลัะ
คว�มเหม�ะสมด้์�นอืิ�น ๆ ปริะกัอิบกััน จำ�กันั�นจำะนำ�เสนอิ 
ตั้่อิที�ปริะชัุ่มผิู้ถืูอิหุ้นเพื�อิพิจำ�ริณ�แตั้่งตั้ั�งเป็นกัริริมกั�ริขอิง
บริษิัทัตั้อ่ิไป ทั�งนี� บริษิัทัมนีโย่บ�ย่ในกั�ริแต่ั้งตัั้�งกัริริมกั�ริอิสิริะ
อิย่่�งน้อิย่ 1 ใน 3 ขอิงจำำ�นวนกัริริมกั�ริทั�งหมด์ แลัะต้ั้อิงมี
จำำ�นวนไม่น้อิย่กัว่� 3 ท่�น

คุณิสัมบัติของกรรมการอิสัระ
 1. ถูือิหุ้นไม่เกิันริ้อิย่ลัะ 1 ขอิงจำำ�นวนหุ้นที�มีสิทธุิ 
อิอิกัเสยี่งทั�งหมด์ขอิงบริษิัทั บริษิัทัใหญ ่บริษิัทัย่่อิย่ บริษิัทัริว่ม
หริอืินิติั้บคุคลัขอิงบคุคลัที�อิ�จำมคีว�มขัด์แย่ง้ โด์ย่นับริวมหุน้ที�
ถูือิโด์ย่ผิู้ที�เกัี�ย่วข้อิงด์้วย่
 2. ไมเ่ป็นหรืิอิเคย่เป็นกัริริมกั�ริที�มส่ีวนร่ิวมบริหิ�ริง�น
ลักูัจำ�้ง พนักัง�น ที�ปริกึัษั�ที�ได์เ้งนิเดื์อินปริะจำำ� หรืิอิ ผิูมี้อิำ�น�จำ
ควบคมุขอิงบริษิัทั บริษิัทัใหญ ่บริษิัทัย่อ่ิย่ บริษิัทัริว่มบริษิัทัย่อ่ิย่
ลัำ�ด์บัเด์ยี่วกััน หริอืินติั้บิคุคลัที�อิ�จำมคีว�มขดั์แย่ง้ เวน้แตั้จ่ำะได์้
พ้นจำ�กักั�ริมีลัักัษัณะดั์งกัล่ั�วม�แล้ัวไม่น้อิย่กัว่� 2 ปี กั่อิน 
วันที�ยื่�นคำ�ขอิอินุญ�ตั้ตั้่อิสำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับ 
หลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์
 3. ไม่เป็นบุคคลัที�มีคว�มสัมพันธุ์ท�งส�ย่โลัหิตั้ หริือิ
โด์ย่กั�ริจำด์ทะเบยี่นตั้�มกัฎหม�ย่ ในลัักัษัณะที�เปน็บดิ์�ม�ริด์�
คู่สมริส พี�น้อิง แลัะบุตั้ริ ริวมทั�งคู่สมริสขอิงบุตั้ริ ขอิงผิู้บริิห�ริ 
ผิู้ถูือิหุ้นริ�ย่ใหญ่ ผิู้มีอิำ�น�จำควบคุม หริือิบุคคลัที�จำะได์้ริับ 
กั�ริเสนอิให้เปน็ผิูบ้ริหิ�ริหรืิอิผิูมี้อิำ�น�จำควบคุมขอิงบริษิัทัหรืิอิ
บริิษััทย่่อิย่
 4. ไม่มีหริือิเคย่มีคว�มสัมพันธุ์ท�งธุุริกิัจำกัับบริิษััท 
บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่่อิย่ บริิษััทริ่วม หริือินิตั้ิบุคคลัที�อิ�จำมีคว�ม
ขัด์แย่้ง ในลัักัษัณะที�อิ�จำเป็นกั�ริขัด์ขว�งกั�ริใชั่้วิจำ�ริณญ�ณ
อิย่่�งอิิสริะขอิงตั้นริวมทั�งไม่เป็นหริือิเคย่เป็นผู้ิถืูอิหุ้นริ�ย่ใหญ่ 
กัริริมกั�ริซึ�งไม่ใชั่่กัริริมกั�ริอิิสริะ หริือิผิู้บริิห�ริ ขอิงผิู้ที�มีคว�ม
สัมพันธุ์ท�งธุุริกัิจำกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่่อิย่ บริิษััทริ่วม
หริือินิติั้บุคคลัที�อิ�จำมีคว�มขัด์แย้่ง เว้นแต่ั้จำะได้์พ้นจำ�กักั�ริ 
มีลัักัษัณะด์ังกัลั่�วม�แลั้วไม่น้อิย่กัว่� 2 ปีกั่อินวันที�ยื่�นคำ�ขอิ
อินุญ�ตั้ตั้่อิสำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัักัทริัพย่์แลัะ
ตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์
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 5. ไม่เป็นหรืิอิเคย่เป็นผู้ิสอิบบัญชีั่ขอิงบริิษััท บริิษััทใหญ่
บริิษััทย่่อิย่ บริิษััทริ่วม หริือินิตั้ิบุคคลัที�อิ�จำมีคว�มขัด์แย่้งแลัะ
ไม่เป็นผิู้ถืูอิหุ้นริ�ย่ใหญ่ กัริริมกั�ริซึ�งไม่ใชั่่กัริริมกั�ริอิิสริะ 
ผิู้บริิห�ริ หริือิหุ้นส่วนผิู้จำัด์กั�ริขอิงสำ�นักัง�นสอิบบัญชั่ี ซึ�งมี 
ผิู้สอิบบัญชั่ีขอิงบริิษััท บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่่อิย่ บริิษััทริ่วม  
หริือินิตั้ิบุคคลัที�อิ�จำมีคว�มขัด์แย้่งสังกััด์อิยู่่ เว้นแต่ั้จำะได้์ 
พ้นจำ�กักั�ริมีลัักัษัณะด์ังกัลั่�วม�แลั้วไม่น้อิย่กัว่� 2 ปีกั่อิน 
วันที� ยื่�นคำ�ขอิอินุญ�ตั้ตั้่อิสำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับ 
หลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์
 6. ไม่เป็นหริือิเคย่เป็นผิู้ให้บริิกั�ริท�งวิชั่�ชั่ีพใด์ ๆ ซึ�ง
ริวมถึูงกั�ริให้บริิกั�ริเป็นที�ปรึิกัษั�กัฎหม�ย่หรืิอิที�ปรึิกัษั�
ท�งกั�ริเงิน ซึ�งได์้ริับค่�บริิกั�ริเกัินกัว่� 2 ลั้�นบ�ทตั้่อิปี 
จำ�กับริิษััท บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่่อิย่ บริิษััทร่ิวม หรืิอินิตั้ิบุคคลั 
ที�อิ�จำมคีว�มขดั์แย่ง้ ทั�งนี� ในกัริณทีี�ผิูใ้หบ้ริกิั�ริท�งวชิั่�ชั่พีเปน็
นติั้บิคุคลั ให้ริวมถึูงกั�ริเปน็ผิูถืู้อิหุ้นริ�ย่ใหญ ่กัริริมกั�ริซึ�งไม่ใช่ั่
กัริริมกั�ริอิิสริะ ผิู้บริิห�ริ หริือิหุ้นส่วนผิู้จำัด์กั�ริ ขอิงผิู้ให้บริิกั�ริ
ท�งวิชั่�ชีั่พนั�นด้์วย่เวน้แต่ั้จำะได้์พ้นจำ�กักั�ริมีลักััษัณะด์งักัล่ั�ว
ม�แลัว้ไมน่อ้ิย่กัว�่ 2 ป ีกัอ่ินวนัที�ยื่�นคำ�ขอิอินญุ�ตั้ตั้อ่ิสำ�นักัง�น
คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์
 7. ไม่เป็นกัริริมกั�ริที�ได์้รัิบกั�ริแตั้่งตั้ั�งขึ�นเพื�อิเป็น
ตั้วัแทนขอิงกัริริมกั�ริขอิงบริษิัทั ผิูถืู้อิหุ้นริ�ย่ใหญ ่หริอืิผิูถู้อืิหุ้น
ซึ�งเป็นผิู้ที�เกัี�ย่วข้อิงกัับผิู้ถูือิหุ้นริ�ย่ใหญ่ขอิงบริิษััท 
 8. ไม่ปริะกัอิบกิัจำกั�ริที�มีสภิ�พอิย่่�งเดี์ย่วกัันแลัะ
เปน็กั�ริแขง่ขนัที�มนียั่กัับกัจิำกั�ริขอิงบริษิัทั หริอืิไมเ่ปน็หุน้สว่น
ที�มนียั่ในห�้งหุน้สว่น หริอืิเปน็กัริริมกั�ริที�มสีว่นริว่มบริหิ�ริง�น
ลักูัจำ�้ง พนักัง�น ที�ปริกึัษั�ที�ริบัเงนิเด์อืินปริะจำำ� หริอืิถูอืิหุน้เกิัน
ริอ้ิย่ลัะ 1 ขอิงจำำ�นวนหุน้ที�มสีทิธุอิิอิกัเสยี่งทั�งหมด์ขอิงบริษิัทัอิื�น
ซึ�งปริะกัอิบกิัจำกั�ริที�มสีภิ�พอิย่่�งเดี์ย่วกันัแลัะเป็นกั�ริแข่งขัน
ที�มีนัย่กัับกัิจำกั�ริขอิงบริิษััท
 9. ไม่มีลัักัษัณะอิื�นใด์ที�ทำ�ให้ไม่ส�ม�ริถูให้คว�มเห็น
อิย่่�งเป็นอิิสริะเกัี�ย่วกัับกั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงบริิษััท
 ทั�งนี� กัริริมกั�ริอิิสริะแต่ั้ลัะท่�นจำะมีว�ริะกั�ริด์ำ�ริง
ตั้ำ�แหน่งไม่เกัิน 9 ปี โด์ย่ไม่มีข้อิย่กัเว้น

องคป์ระกอบและการแต่งตั�งคณิะกรรมการตรวิจสัอบ
 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทจำะเป็นผิู้แต่ั้งตั้ั�งคณะกัริริมกั�ริ
ตั้ริวจำสอิบซึ�งปริะกัอิบด์ว้ย่กัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบอิย่่�งนอ้ิย่ 3 ท�่น
โด์ย่แต่ั้งตั้ั�งจำ�กักัริริมกั�ริอิิสริะขอิงบริิษััท ที�มีคุณสมบัติั้ตั้�ม 
ที�กัฎหม�ย่ว่�ด้์วย่หลัักัทรัิพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ ริวมถึูง
ปริะกั�ศข้อิบังคับ แลัะ/หริือิริะเบีย่บขอิงตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่ง
ปริะเทศไทย่กัำ�หนด์ นอิกัจำ�กันี� กัริริมกั�ริอิสิริะที�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหนง่
กัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบตั้้อิงมีคุณสมบัตั้ิเพิ�มเตั้ิมด์ังนี� 

 1. ไม่เป็นกัริริมกั�ริที�ได้์รัิบมอิบหม�ย่จำ�กัคณะกัริริมกั�ริ
ให้ตัั้ด์สินใจำในกั�ริด์ำ�เนินกิัจำกั�ริขอิงบริิษััท บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่่อิย่
บริิษััทริ่วม บริิษััทย่่อิย่ลัำ�ด์ับเด์ีย่วกััน หริือินิตั้ิบุคคลัที�อิ�จำมี
คว�มขัด์แย่้ง 
 2. ไม่เป็นกัริริมกั�ริขอิงบริิษััทใหญ่ บริิษััทย่่อิย่ หริือิ
บริิษััทย่่อิย่ลัำ�ด์ับเด์ีย่วกัันเฉีพ�ะที�เป็นบริิษััทจำด์ทะเบีย่น
 3. มีคว�มริูแ้ลัะปริะสบกั�ริณเ์พยี่งพอิที�จำะส�ม�ริถูทำ�
หน้�ที�ในฐ�นะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ ทั�งนี� ตั้้อิงมีกัริริมกั�ริ 
ตั้ริวจำสอิบอิย่่�งน้อิย่หนึ�งคนที�มีคว�มริู้แลัะปริะสบกั�ริณ์ 
เพยี่งพอิที�จำะส�ม�ริถูทำ�หน้�ที�ในกั�ริสอิบท�นคว�มน�่เชั่ื�อิถูอืิ
ขอิงงบกั�ริเงินได์้
 ทั�งนี� กัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบแต่ั้ลัะท่�นจำะมวี�ริะกั�ริด์ำ�ริง
ตั้ำ�แหน่งคริ�วลัะ 3 ปี 

องค์ประกอบและการแต่งตั�งคณิะกรรมการบริหาร
 คณะกัริริมกั�ริบริษิัทัเปน็ผิูแ้ต่ั้งตั้ั�งคณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริ
โด์ย่จำะพิจำ�ริณ�คัด์เลัือิกัจำ�กักัริริมกั�ริหริือิผิู้บริิห�ริริะด์ับสูง
ขอิงบริิษััทที�ส�ม�ริถูบริิห�ริง�นในเรืิ�อิงที�เกีั�ย่วกัับกั�ริด์ำ�เนินง�น
ตั้�มปกัติั้ธุุริกิัจำแลัะง�นบริหิ�ริขอิงบริษิัทั แลัะส�ม�ริถูกัำ�หนด์
นโย่บ�ย่ แผินธุุริกัิจำ งบปริะม�ณ โคริงสริ้�งกั�ริบริิห�ริง�น  
ริวมถึูงกั�ริตั้ริวจำสอิบแลัะติั้ด์ตั้�มผิลักั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงบริษิัทั
ตั้�มนโย่บ�ย่ที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััทกัำ�หนด์

องค์ประกอบและการแต่งตั�งคณิะกรรมการบริหาร
ควิามเสัี�ยง
 คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่งได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�ง 
โด์ย่พิจำ�ริณ�แต่ั้งตั้ั�งจำ�กักัริริมกั�ริ ผู้ิบริิห�ริริะดั์บสูง แลัะ
พนักัง�นบริิษััทในส�ย่ง�นธุุริกิัจำแลัะส�ย่ง�นสนับสนุน เพื�อิ 
ทำ�หน้�ที�พิจำ�ริณ�ในเริื�อิงที�เกีั�ย่วข้อิงกัับคว�มเสี�ย่งขอิงบริิษััท

องคป์ระกอบและการแต่งตั�งประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร
 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีหน้�ที�สริริห� แลัะแต่ั้งตัั้�ง 
ผู้ิมคุีณสมบติัั้เหม�ะสมในกั�ริด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งปริะธุ�นเจ้ำ�หน�้ที�
บริิห�ริ โด์ย่มีหลัักัเกัณฑิ์คือิ
 1. กั�ริพจิำ�ริณ�คณุสมบตัั้ทิั�วไป คว�มเชั่ี�ย่วชั่�ญ แลัะ
ปริะสบกั�ริณ์ แลัะเป็นไปตั้�มที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััทเป็น 
ผิู้กัำ�หนด์
 2. ปริะธุ�นเจำ�้หน�้ที�บริหิ�ริไม่เปน็บคุคลัคนเดี์ย่วกัับ
ปริะธุ�นคณะกัริริมกั�ริบริิษััท
 3. มีกั�ริกัำ�หนด์บทบ�ท อิำ�น�จำ แลัะหน้�ที�ขอิง
ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ แย่กัจำ�กัปริะธุ�นคณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทอิย่่�งชั่ัด์เจำน เพื�อิสริ้�งด์ุลัย่ภิ�พริะหว่�งกั�ริบริิห�ริแลัะ
กั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริ
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 4. คณะกัริริมกั�ริบริิษััท กัำ�หนด์กัริอิบอิำ�น�จำหน้�ที� 
แลัะเป้�หม�ย่กั�ริปฏิิบัตั้ิง�นขอิงปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ 
แลัะให้มีกั�ริปริะเมินผิลัง�นเป็นปริะจำำ�ทุกัปี โด์ย่มีเกัณฑิ์กั�ริ
ปริะเมิน แบ่งเป็น 3 หมวด์ ด์ังนี�
 หมวด้ที� 1: คว�มคืบหน้�ขอิงแผินง�น
 หมวด้ที� 2: กั�ริวัด์ผิลักั�ริปฏิิบัตั้ิง�น ซึ�งปริะกัอิบด์้วย่ 

 (1) คว�มเป็นผิู้นำ�

 (2) กั�ริกัำ�หนด์กัลัยุ่ทธุ์

 (3) กั�ริปฏิิบัตั้ิตั้�มกัลัยุ่ทธุ์

 (4) กั�ริว�งแผินแลัะผิลัปฏิิบัตั้ิท�งกั�ริเงิน

 (5) คว�มสัมพันธุ์กัับคณะกัริริมกั�ริ

 (6) คว�มสัมพันธุ์กัับภิ�ย่นอิกั

 (7) กั�ริบริิห�ริง�นแลัะคว�มสัมพันธุ์กัับบุคลั�กัริ

 (8) กั�ริสืบทอิด์ตั้ำ�แหน่ง

 (9) คว�มริู้ด์้�นผิลัิตั้ภิัณฑิ์แลัะบริิกั�ริ

 (10) คุณลัักัษัณะส่วนตั้ัว
 หมวด้ที� 3: กั�ริพัฒน�ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ
 5. ปริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริมีหน้�ที�ปริะเมินกั�ริ 
ปฏิิบัติั้ง�นขอิงผู้ิบริิห�ริริะดั์บสูงลังไปตั้�มลัำ�ดั์บ โด์ย่ใช้ั่เป้�หม�ย่ 
แลัะหลัักัเกัณฑิ์ในกั�ริปริะเมินที�เชั่ื�อิมโย่งกัับแผินกัลัยุ่ทธุ์แลัะ
แผินง�นปริะจำำ�ปี เพื�อิพิจำ�ริณ�กัำ�หนด์ค่�ตั้อิบแทนแลัะ
ม�ตั้ริกั�ริจำูงใจำที�เหม�ะสม

ขอบเขตอำานาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
 1. ควบคุมด์ูแลักั�ริด์ำ�เนินกัิจำกั�ริ แลัะ/หริือิ บริิห�ริ
ง�นปริะจำำ�วันขอิงบริิษััท
 2. จัำด์ทำ� แลัะนำ�เสนอินโย่บ�ย่ ทิศท�ง กัลัยุ่ทธ์ุ 
แผินกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำ งบปริะม�ณ กั�ริลังทุน โคริงสร้ิ�งกั�ริ
บริิห�ริง�นขอิงบริิษััท แลัะหลัักัเกัณฑ์ิในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำให้
สอิด์คลั้อิงกัับสภิ�พเศริษัฐกัิจำ เพื�อิเสนอิตั้่อิคณะกัริริมกั�ริ
บริิห�ริ แลัะคณะกัริริมกั�ริขอิงบริิษััท เพื�อิพิจำ�ริณ�อินุมัติั้ 
ตั้่อิไป
 3. กัำ�กัับดู์แลักั�ริด์ำ�เนินง�นหรืิอิกั�ริปฏิิบัตั้ิง�นขอิง
บริิษััทให้เป็นไปตั้�มนโย่บ�ย่ แผินง�น แลัะงบปริะม�ณที�ได์้
ริับอินุมัตั้ิจำ�กัคณะกัริริมกั�ริขอิงบริิษััท ริวมถึูงกั�ริตั้ริวจำสอิบ
แลัะปริะเมินผิลักั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงบริิษััท ให้เป็นไปตั้�ม
นโย่บ�ย่ที�กัำ�หนด์ แลัะมีหน้�ที�ริ�ย่ง�นผิลักั�ริด์ำ�เนินง�น 
กั�ริบริิห�ริจำัด์กั�ริริวมถึูงคว�มคืบหน้�ในกั�ริด์ำ�เนินง�นตั้่อิ 
คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ แลัะคณะ
กัริริมกั�ริบริิษััท

 4. พิจำ�ริณ�อินุมัติั้กั�ริด์ำ�เนินง�นที�เป็นธุุริกัริริมปกัติั้
ธุุริกัิจำขอิงบริิษััท ตั้�มงบลังทุนหริือิงบปริะม�ณที�ได์้ริับอินุมัติั้
จำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท โด์ย่วงเงินสำ�หริับแตั้่ลัะริ�ย่กั�ริเป็น
ไปตั้�มที�กัำ�หนด์ไวใ้นตั้�ริ�งอิำ�น�จำอินมุตัั้ ิที�ผิ�่นกั�ริอินมุตัั้จิำ�กั
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทแลั้ว แตั้่ไม่เกัินงบปริะม�ณปริะจำำ�ปีที�ได์้
ริับอินุมัติั้จำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ริวมถึูงกั�ริเข้�ทำ�สัญญ�
ตั้่�ง ๆ ที�เกัี�ย่วข้อิงกัับเริื�อิงด์ังกัลั่�ว
 5. มีอิำ�น�จำพิจำ�ริณ�อินุมัติั้ค่�ใช้ั่จ่ำ�ย่ในกั�ริด์ำ�เนินกั�ริ
ตั้�มปกัตั้ิธุุริกัิจำขอิงบริิษััท ตั้�มงบปริะม�ณที�ได์้ริับอินุมัติั้จำ�กั 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท แลัะเป็นไปตั้�มอิำ�น�จำอินุมัตั้ิที�ผิ่�นกั�ริ
อินุมัตั้ิจำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
 6. กัำ�หนด์โคริงสริ้�งอิงค์กัริ ริวมถูึงกั�ริแต่ั้งตั้ั�งกั�ริ 
ว่�จำ้�ง กั�ริโย่กัย้่�ย่ กั�ริกัำ�หนด์เงินค่�จำ้�ง ค่�ตั้อิบแทน 
โบนัสแลัะกั�ริเลัิกัจำ้�งพนักัง�นตั้ั�งแตั้่ริะด์ับผิู้ชั่่วย่ผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่
ขึ�นไป
 7. มีอิำ�น�จำอิอิกัคำ�สั�ง ริะเบีย่บ ปริะกั�ศ เพื�อิให้ 
กั�ริปฏิิบตัั้งิ�นเปน็ไปตั้�มนโย่บ�ย่แลัะผิลัปริะโย่ชั่นข์อิงบริษิัทั
แลัะเพื�อิริักัษั�ริะเบีย่บ วินัย่ กั�ริทำ�ง�นภิ�ย่ในอิงค์กัริ
 8. มีอิำ�น�จำในกั�ริมอิบอิำ�น�จำช่ั่วง แลัะ/หรืิอิ มอิบหม�ย่
ให้บคุคลัอิื�นปฏิบัิติั้ง�นเฉีพ�ะอิย่่�งแทนได้์ โด์ย่กั�ริมอิบอิำ�น�จำ
ชั่่วง แลัะ/หริือิ กั�ริมอิบหม�ย่ด์ังกัลั่�วให้อิยู่่ภิ�ย่ใตั้้ขอิบเขตั้
แห่งกั�ริมอิบอิำ�น�จำตั้�มหนังสือิมอิบอิำ�น�จำ แลัะ/หริือิ ให้ 
เป็นไปตั้�มริะเบีย่บ ข้อิกัำ�หนด์ หริือิคำ�สั�งที�คณะกัริริมกั�ริขอิง
บริิษััท แลัะ/หริือิบริิษััท ได์้กัำ�หนด์ไว้
 9. ปฏิิบัตั้ิหน้�ที�อิื�น ๆ ตั้�มที�ได้์ริับมอิบหม�ย่จำ�กั 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท หริือิคณะกัริริมกั�ริชัุ่ด์ย่่อิย่ตั้่�ง ๆ เป็น
คริ�ว ๆ ไป
 ทั�งนี� ในกั�ริด์ำ�เนินกั�ริเริื�อิงใด์ที�ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�
บริิห�ริหริือิผู้ิริับมอิบอิำ�น�จำจำ�กัปริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริหรืิอิ
บคุคลัที�อิ�จำมคีว�มขดั์แย่ง้ (ตั้�มนยิ่�มปริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริ
กัำ�กัับตั้ลั�ด์ทุนแลัะ/หรืิอิ ตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่แห่งปริะเทศไทย่ 
แลัะ/หรืิอิ หน่วย่ง�นที�เกีั�ย่วข้อิงกัำ�หนด์) มีส่วนได้์ส่วนเสีย่ 
หริอืิมคีว�มขดั์แย่ง้ท�งผิลัปริะโย่ชั่นก์ับับริษิัทั แลัะ/หริอืิ บริษิัทั
ย่่อิย่ แลัะ/หริือิบริิษััทที�เกีั�ย่วข้อิง ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ 
ไม่มีอิำ�น�จำอินุมัติั้กั�ริด์ำ�เนินกั�ริในเริื�อิงด์ังกัลั่�ว โด์ย่เริื�อิง 
ด์ังกัล่ั�วจำะตั้้อิงเสนอิตั้่อิที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริ แลัะ/หริือิ 
ที�ปริะชัุ่มผู้ิถูือิหุ้น (แลั้วแตั้่กัริณี) เพื�อิอินุมัติั้ต่ั้อิไปย่กัเว้นเป็น 
กั�ริอินุมัติั้ริ�ย่กั�ริที�เป็นไปตั้�มธุุริกัิจำปกัตั้ิแลัะเงื�อินไขกั�ริค้�
ปกัตั้ิซึ�งเป็นไปตั้�มปริะกั�ศขอิงคณะกัริริมกั�ริกัำ�กับัตั้ลั�ด์ทนุ
แลัะ/หรืิอิ ตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่แห่งปริะเทศไทย่ แลัะ/หรืิอิหน่วย่ง�น
ที�เกีั�ย่วข้อิงกัำ�หนด์



  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)78

การประเมินตนเองของคณิะกรรมการ
 บริิษััทได์้จำัด์ให้มีกั�ริปริะเมินผิลักั�ริปฏิิบัตั้ิง�นขอิง
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทแลัะคณะกัริริมกั�ริชัุ่ด์ย่่อิย่เป็นปริะจำำ� 
ทุกัปี โด์ย่กั�ริปริะเมินผิลักั�ริปฏิิบัติั้ง�นขอิง คณะกัริริมกั�ริบริิษััท  
แลัะคณะกัริริมกั�ริชุั่ด์ย่่อิย่ ซึ�งปริะกัอิบด์้วย่ คณะกัริริมกั�ริ
ตั้ริวจำสอิบ คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ แลัะคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ
คว�มเสี�ย่ง เปน็กั�ริปริะเมนิผิลัแบบริ�ย่คณะ ทั�งนี�แบบปริะเมนิ
ผิลัขอิงคณะกัริริมกั�ริบริิษััท แลัะคณะกัริริมกั�ริชัุ่ด์ย่อ่ิย่ทกุัชัุ่ด์
มหีลักััเกัณฑ์ิในกั�ริปริะเมินเป็นไปในแนวท�งเดี์ย่วกััน โด์ย่กั�ริ
อ้ิ�งอิิงแบบปริะเมินตั้นเอิงขอิงคณะกัริริมกั�ริ จำ�กัตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่
แห่งปริะเทศไทย่ ปี 2558
 บริิษััทมีกัริะบวนกั�ริปริะเมินผิลัขอิงคณะกัริริมกั�ริ  
โด์ย่เลัข�นุกั�ริบริิษััทแลัะเลัข�นุกั�ริคณะกัริริมกั�ริชุั่ด์ย่่อิย่ 
เป็นผิู้จำัด์ส่งแบบปริะเมินให้แก่ักัริริมกั�ริ เพื�อิปริะเมินผิลัแลัะ
ส่งกัลัับม�ยั่งบริิษััท แลัะบริิษััทมีกั�รินำ�เสนอิผิลักั�ริปริะเมิน 
ต่ั้อิที�ปริะชุั่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััทเพื�อิร่ิวมกัันพิจำ�ริณ�ผิลักั�ริ
ปริะเมินแลัะกัำ�หนด์แนวท�งปริับปริุงในกั�ริปฏิิบัตั้ิง�นให้ดี์ 
ย่ิ�งขึ�น โด์ย่ผิลัปริะเมินกั�ริปฏิิบัตั้ิง�นขอิงคณะกัริริมกั�ริบริิษััท
แลัะคณะกัริริมกั�ริชัุ่ด์ย่่อิย่ทุกัชัุ่ด์ สำ�หริับปี 2563 อิยู่่ในริะด์ับ  
“ด์ีถูึงด์ีเย่ี�ย่ม” โด์ย่มีริ�ย่ลัะเอิีย่ด์ ด์ังนี�

คณิะกรรมการบริษััท /  
คณิะกรรมการชั่ดุำย่อย

ผู้ลประเมินการปฏิบิตัิ
งานของคณิะกรรมการ 

รายคณิะ (ร้อยละ)

1. คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 99.14

2. คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ 100.00

3. คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ 98.33

4. คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง 75.00

 หลัักัเกัณฑ์ิในกั�ริปริะเมินผิลักั�ริปฏิิบัตั้ิง�นขอิง 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทแลัะคณะกัริริมกั�ริชุั่ด์ย่่อิย่ทุกัชุั่ด์  
แบบริ�ย่คณะจำะคริอิบคลัมุปริะเด์น็สำ�คญั ได้์แกั ่(1) โคริงสริ�้ง
แลัะคุณสมบัตั้ิขอิงคณะกัริริมกั�ริ (2) บทบ�ท หน้�ที� แลัะ 
คว�มรัิบผิิด์ชั่อิบขอิงคณะกัริริมกั�ริ (3) กั�ริปริะชุั่มคณะกัริริมกั�ริ 
(4) กั�ริทำ�หน�้ที�ขอิงกัริริมกั�ริ (5) คว�มสัมพนัธุกั์ับฝ่�่ย่จำดั์กั�ริ
(6) กั�ริพัฒน�ตั้นเอิงขอิงกัริริมกั�ริแลัะกั�ริพัฒน�ผิู้บริิห�ริ

แผู้นสัืบทอดำตำาแหน่งผู้้้บริหารระดำับสั้ง
 เพื�อิให้กั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำเป็นไปอิย่่�งต่ั้อิเนื�อิง คณะกัริริมกั�ริ
จำะกัำ�กัับด์ูแลัให้มีแผินสืบทอิด์ตั้ำ�แหน่ง (Succession Plan) 
เพื�อิเป็นกั�ริสืบทอิด์ตั้ำ�แหน่งปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ แลัะ 
ผิูบ้ริหิ�ริริะด์บัสงู แลัะมกีั�ริริ�ย่ง�นผิลักั�ริด์ำ�เนนิง�นตั้�มแผิน
สืบทอิด์ตั้ำ�แหน่งตั้่อิคณะกัริริมกั�ริเพื�อิทริ�บเป็นริะย่ะด์้วย่

การกำากับด้ำแลการดำำาเนินงานของบริษััทย่อยและ
บริษััทร่วิม
 บริิษััทจำะลังทุนในบริิษััทที�มีวัตั้ถุูปริะสงค์ในกั�ริปริะกัอิบ
ธุุริกิัจำเชั่่นเด์ีย่วกัับธุุริกัิจำหลัักัขอิงบริิษััท หริือิกัิจำกั�ริที�มีลัักัษัณะ
ใกัลั้เคีย่งกััน หริือิกัิจำกั�ริที�สนับสนุนกัิจำกั�ริขอิงบริิษััท อิันจำะ 
ทำ�ให้บริิษััทมีผิลัปริะกัอิบกั�ริหรืิอิผิลักัำ�ไริเพิ�มม�กัขึ�น หรืิอิ
ลังทุนในธุุริกิัจำที�เอิื�อิปริะโย่ชั่น์ (Synergy) ให้กัับบริิษััท  
โด์ย่ส�ม�ริถูสนับสนุนกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำหลัักัขอิงบริิษััทให้มี
คว�มคริบวงจำริม�กัยิ่�งขึ�น เพื�อิเพิ�มขีด์คว�มส�ม�ริถูในกั�ริ
แข่งขันขอิงบริิษััท
 ทั�งนี� ในกั�ริกัำ�กัับด์แูลับริษิัทัย่่อิย่แลัะบริษิัทัริว่ม บริษิัทั
จำะส่งกัริริมกั�ริหริือิผู้ิบริิห�ริที�มีคุณสมบัติั้แลัะปริะสบกั�ริณ์ที�
เหม�ะสมกัับกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำเพื�อิเป็นตัั้วแทนในกั�ริบริิห�ริ
กัจิำกั�ริขอิงบริษิัทัย่่อิย่แลัะบริษิัทัริว่มนั�น ๆ  เพื�อิกัำ�หนด์นโย่บ�ย่
ที�สำ�คัญแลัะควบคมุกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัจิำขอิงบริษิัทัย่่อิย่ แลัะ/หริอืิ
บริิษััทร่ิวมด์ังกัลั่�ว ทั�งนี� กัริริมกั�ริซึ�งเป็นตัั้วแทนขอิงบริิษััท 
จำะตั้้อิงทำ�หน้�ที�ในกั�ริกัำ�กัับด์ูแลับริิษััทย่่อิย่ แลัะ/หริือิ บริิษััท
ริ่วมให้บริิห�ริจำัด์กั�ริ หรืิอิด์ำ�เนินง�น ตั้่�ง ๆ ตั้�มนโย่บ�ย่ที�
บริิษััทกัำ�หนด์ ริวมถูึงจำะตั้้อิงใชั่้ด์ุลัย่พินิจำตั้�มมตั้ิขอิงที�ปริะชัุ่ม
คณะกัริริมกั�ริ แลัะ/หริือิที�ปริะชัุ่มผู้ิถืูอิหุ้นที�อินุมัติั้ในเริื�อิงที�
สำ�คัญขอิงบริิษััทย่่อิย่ แลัะ/หรืิอิบริิษััทร่ิวม เพื�อิก่ัอิให้เกัิด์
ปริะโย่ชั่น์สูงสุด์แก่ับริิษััท แลัะเพื�อิกั�ริเตั้ิบโตั้อิย่่�งยั่�งยื่นขอิง
บริิษััท
 บริิษััทได้์เข้�ลังทุนในหุ้นส�มัญขอิงบริิษััท เอิ็กัซ์เปิริ์ท 
เอ็ินจิำเนีย่ริิ�ง แอินด์์ คอิมมูนิเคชัั่�น จำำ�กััด์ (EEC) จำำ�นวน 102,000 หุ้น
หริือิคิด์เป็นริ้อิย่ลัะ 51 ขอิงหุ้นทั�งหมด์ มูลัค่�ทั�งสิ�น 35.70  
ลั�้นบ�ท มผีิลัตั้ั�งแตั้ว่นัที� 2 มกัริ�คม 2562 EEC ปริะกัอิบธุุริกัจิำ
ว�งริะบบสื�อิส�ริโทริคมน�คมแลัะเทคโนโลัย่ี อิ�ทิ กั�ริบริิกั�ริ
จำดั์กั�ริทริพัย่�กัรินำ�� ริะบบตั้ริวจำวัด์ข้อิมลูัแลัะควบคมุริะย่ะไกัลั
เป็นตั้้น ซึ�งที�ปริะชุั่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที� 6/2562 เมื�อิ 
วันที� 9 ธุันว�คม 2562 ได์้มีมตั้ิแตั้่งตั้ั�งน�ย่มนชั่ัย่ มณีไพโริจำน์ 
กัริริมกั�ริขอิงบริิษััทเป็นกัริริมกั�ริผิู้มีอิำ�น�จำใน EEC เพื�อิเป็น
ตั้ัวแทนบริิษััทในกั�ริบริิห�ริกัิจำกั�ริใน EEC 
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การดำ้แลเรื�องการใชั่้ข้อม้ลภายใน
 เพื�อิให้เกิัด์คว�มโปร่ิงใสแลัะป้อิงกัันกั�ริแสวงห� 
ผิลัปริะโย่ชั่น์ส่วนตั้นจำ�กักั�ริใช้ั่ข้อิมูลัภิ�ย่ในขอิงบริิษััท ที�ยั่ง 
ไม่ได้์เปิด์เผิย่ตั้อ่ิส�ธุ�ริณชั่น ริวมทั�งเพื�อิหลักีัเลัี�ย่งขอ้ิคริห�เกีั�ย่ว
กัับคว�มเหม�ะสมขอิงกั�ริซื�อิข�ย่หลักััทรัิพย่ข์อิงบุคคลัภิ�ย่ใน
บริิษััท จำึงได้์อิอิกัริะเบีย่บปฏิิบัตั้ิเพื�อิให้กัริริมกั�ริ ผู้ิบริิห�ริ 
พนักัง�น แลัะลัูกัจำ้�งขอิงบริิษััทถูือิปฏิิบัตั้ิ ด์ังนี�
 1. ห้�มมิให้กัริริมกั�ริ ผิู้บริิห�ริ พนักัง�น แลัะลัูกัจำ้�ง
ขอิงบริิษััท นำ�คว�มลัับแลัะ/หริือิข้อิมูลัภิ�ย่ในขอิงบริิษััท ไป 
เปิด์เผิย่หริือิแสวงห�ผิลัปริะโย่ชั่น์แก่ัตั้นเอิงหริือิเพื�อิปริะโย่ชั่น์
แกับุ่คคลัอิื�นใด์ไม่ว�่โด์ย่ท�งตั้ริงหริือิท�งอิ้อิม แลัะไม่ว�่จำะได์้
ริับผิลัปริะโย่ชั่น์ตั้อิบแทนหริือิไม่กั็ตั้�ม
 2. ห�้มมใิหก้ัริริมกั�ริ ผิูบ้ริหิ�ริ พนกััง�น แลัะลักูัจ้ำ�ง
ขอิงบริิษััท ริวมถึูงคู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ยั่งไม่บริริลุันิติั้ภิ�วะขอิง
บุคคลัดั์งกัล่ั�วใช้ั่ข้อิมูลัภิ�ย่ในขอิงบริิษััท ที�มีหริือิอิ�จำมี 
ผิลักัริะทบต่ั้อิกั�ริเปลัี�ย่นแปลังริ�ค�ขอิงหลัักัทรัิพย่์ขอิงบริิษััท 
ซึ�งย่ังมิได์้เปิด์เผิย่ตั้่อิส�ธุ�ริณชั่น เพื�อิทำ�กั�ริซื�อิ ข�ย่ เสนอิซื�อิ 
เสนอิข�ย่ หริือิชั่ักัชั่วนให้บุคคลัอิื�นซื�อิ ข�ย่ เสนอิซื�อิหริือิเสนอิ
ข�ย่หลัักัทริัพย่์ขอิงบริิษััท ไม่ว่�ท�งตั้ริงหริือิท�งอิ้อิม กั่อิน 
ที�ขอ้ิมูลันั�นจำะได้์มกีั�ริเปดิ์เผิย่ต่ั้อิส�ธุ�ริณชั่น ไม่ว่�กั�ริกัริะทำ�
ด์ังกัล่ั�วจำะกัริะทำ�เพื�อิปริะโย่ชั่น์ตั้่อิตั้นเอิงหรืิอิผิู้อิื�น หรืิอิเพื�อิ 
ให้ผิู้อิื�นกัริะทำ�ด์ังกัลั่�วโด์ย่ตั้นได์้ริับปริะโย่ชั่น์ตั้อิบแทนผิู้ใด์
ฝ่่�ฝ่้นจำะถููกัลังโทษัตั้�มม�ตั้ริกั�ริท�งวินัย่ขอิงบริิษััท
 3. บริิษััทได้์ด์ำ�เนินกั�ริแจำ้งให้ผิู้บริิห�ริเข้�ใจำแลัะ 
ริับทริ�บภิ�ริะหน้�ที�ในกั�ริริ�ย่ง�นกั�ริถูือิคริอิงหลัักัทริัพย่์ใน
บริิษััท ขอิงตั้นเอิง คู่สมริส แลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลัุนิตั้ิภิ�วะ  
ตั้ลัอิด์จำนกั�ริริ�ย่ง�นกั�ริเปลัี�ย่นแปลังกั�ริถูอืิคริอิงหลักััทริพัย่์
ต่ั้อิสำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัักัทรัิพย์่แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่
ตั้�มม�ตั้ริ� 59 แลัะบทกัำ�หนด์โทษัตั้�มพริะริ�ชั่บัญญัติั้ 
หลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ (ฉีบับที� 5) พ.ศ. 2559
 4. บริษิัทัได้์กัำ�หนด์มิให้กัริริมกั�ริ ผิูบ้ริหิ�ริ พนกััง�น
แลัะลัูกัจำ้�งขอิงบริิษััท ริวมถูึงคู่สมริสแลัะบุตั้ริที�ย่ังไม่บริริลุั
นิตั้ิภิ�วะขอิงบุคคลัดั์งกัล่ั�ว ซื�อิข�ย่หลัักัทรัิพย์่ขอิงบริิษััท 
ในชั่่วงริะย่ะเวลั� 1 เด์ือิน (Blackout Period) กั่อินกั�ริเปิด์เผิย่
งบกั�ริเงินให้แกั่ส�ธุ�ริณชั่นทริ�บ
 ทั�งนี� บริษิัทัจำะแจ้ำงใหก้ัริริมกั�ริ ผิูบ้ริหิ�ริ พนักัง�น แลัะ
ลักูัจำ�้งขอิงบริษิัทัทริ�บเกีั�ย่วกัับขอ้ิกัำ�หนด์ข้�งตั้น้ ตั้�มแผินง�น
ที�กัำ�หนด์ไว้ 

ระบบการควิบคุมภายใน
 บริิษััทให้คว�มสำ�คัญต่ั้อิริะบบกั�ริควบคุมภิ�ย่ใน
สำ�หริับทั�งริะด์ับบริิห�ริแลัะริะด์ับปฏิิบัตั้ิกั�ริ จำึงได้์มีกั�ริ 
กัำ�หนด์ขอิบเขตั้หน้�ที�แลัะอิำ�น�จำด์ำ�เนินกั�ริอิย่่�งชั่ัด์เจำนเป็น
ลั�ย่ลัักัษัณ์อิักัษัริ มีกั�ริควบคุมดู์แลักั�ริใช้ั่ทรัิพย์่สินให้เกิัด์
ปริะโย่ชั่น์ม�กัที�สุด์ แลัะมีกั�ริแบ่งแย่กัหน้�ที�คว�มริับผิิด์ชั่อิบ
ในกั�ริอินุมัตั้ิ กั�ริบันทึกัริ�ย่กั�ริบัญชั่ีแลัะข้อิมูลัส�ริสนเทศ 
แลัะกั�ริจัำด์เก็ับดู์แลัทรัิพย์่สินอิอิกัจำ�กักััน เพื�อิให้เกิัด์กั�ริ 
ถู่วงดุ์ลัแลัะตั้ริวจำสอิบริะหว่�งกัันอิย่่�งเหม�ะสม นอิกัจำ�กันี� 
ย่ังมีกั�ริควบคุมภิ�ย่ในเกีั�ย่วกัับริะบบกั�ริเงิน โด์ย่บริิษััทจำัด์ 
ให้มีริะบบริ�ย่ง�นท�งกั�ริเงินเสนอิผู้ิบริิห�ริส�ย่ง�นที�รัิบผิิด์ชั่อิบ
โด์ย่ผิู้ตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในจำะเป็นผิู้ริับผิิด์ชั่อิบในกั�ริตั้ริวจำสอิบ
ริะบบกั�ริควบคุมภิ�ย่ใน แลัะริ�ย่ง�นโด์ย่ตั้ริงต่ั้อิคณะกัริริมกั�ริ
ตั้ริวจำสอิบ
 บริษิัทัมีกั�ริกัำ�หนด์เป้�หม�ย่กั�ริด์ำ�เนนิธุุริกิัจำที�ชั่ดั์เจำน
แลัะส�ม�ริถูวัด์ผิลักั�ริด์ำ�เนินง�นได์้ โด์ย่ฝ่่�ย่บริิห�ริแลัะ
จำดั์กั�ริจำะมกีั�ริเปรีิย่บเทีย่บผิลักั�ริด์ำ�เนนิง�นจำริงิกัับเป�้หม�ย่
ที�กัำ�หนด์ไว้เป็นปริะจำำ�ทุกัเด์ือิน โด์ย่จำะมีกั�ริปริะเมินปัจำจำัย่
คว�มเสี�ย่งทั�งที�ม�จำ�กัภิ�ย่นอิกัแลัะภิ�ย่ในที�พบในกั�ริด์ำ�เนินง�น
วิเคริ�ะห์ถูึงปัจำจำัย่ที�เป็นส�เหตัุ้แลัะมีกั�ริกัำ�หนด์ม�ตั้ริกั�ริใน
กั�ริติั้ด์ตั้�มเหตุั้กั�ริณ์ที�เป็นส�เหตุั้ขอิงปัจำจำัย่คว�มเสี�ย่ง 
ริวมทั�งม�ตั้ริกั�ริในกั�ริลัด์คว�มเสี�ย่ง ริวมถูึงมอิบหม�ย่ให้ 
หน่วย่ง�นที�เกีั�ย่วข้อิงติั้ด์ตั้�มคว�มเสี�ย่งนั�น ๆ อิย่่�งต่ั้อิเนื�อิง 
แลัะริ�ย่ง�นคว�มคืบหน้�ตั้่อิคณะกัริริมกั�ริ

นโยบายเกี�ยวิกับควิามขัดำแย้งทางผู้ลประโยชั่น์
 บริษิัทัมีกั�ริกัำ�หนด์ม�ตั้ริกั�ริป้อิงกัันคว�มขัด์แย้่งท�ง
ผิลัปริะโย่ชั่น์ที�อิ�จำเกัิด์ขึ�นจำ�กักั�ริทำ�ริ�ย่กั�ริริะหว่�งกัันขอิง
บริษิัทั แลัะบคุคลัที�อิ�จำมคีว�มขดั์แย่ง้ว�่ผิูม้สีว่นได์เ้สยี่ในเริื�อิง
ใด์จำะไม่ส�ม�ริถูเข้�ม�มีส่วนในกั�ริอินุมัตั้ิริ�ย่กั�ริด์ังกัล่ั�ว  
โด์ย่คณะกัริริมกั�ริบริิษััทจำะตั้้อิงด์ูแลัให้บริิษััทปฏิิบัตั้ิให้เป็น 
ไปตั้�มกัฎหม�ย่ว่�ด้์วย่หลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ แลัะ 
ข้อิบังคับ ปริะกั�ศ คำ�สั�ง หริือิข้อิกัำ�หนด์ขอิงคณะกัริริมกั�ริ
กัำ�กัับตั้ลั�ด์ทุนแลัะตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่แห่งปริะเทศไทย่ที�เกีั�ย่วข้อิง
ริวมตั้ลัอิด์ถูึงกั�ริปฏิิบัติั้ให้เป็นไปตั้�มข้อิกัำ�หนด์เกีั�ย่วกัับ 
กั�ริเปิด์เผิย่ข้อิมูลักั�ริทำ�ริ�ย่กั�ริที�เกัี�ย่วโย่งกััน แลัะกั�ริได์้ม�
หริือิจำำ�หน่�ย่ไปซึ�งทริัพย์่สินที�สำ�คัญขอิงบริิษััท ริวมทั�ง 
ปฏิิบัตั้ิตั้�มม�ตั้ริฐ�นบัญชีั่ที�กัำ�หนด์โด์ย่สม�คมนักับัญชีั่โด์ย่
เคร่ิงครัิด์



  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)80

 นอิกัจำ�กันี� บริิษััทจำะจัำด์ให้คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ 
หริือิผิู้สอิบบัญชั่ี หริือิผิู้เชั่ี�ย่วชั่�ญอิิสริะ แลั้วแตั้่กัริณี พิจำ�ริณ�
ตั้ริวจำสอิบแลัะให้คว�มเห็นเกีั�ย่วกัับคว�มเหม�ะสมขอิงริ�ค� 
แลัะคว�มสมเหตัุ้สมผิลัขอิงกั�ริทำ�ริ�ย่กั�ริ แลัะจำะทำ�กั�ริเปิด์
เผิย่ริ�ย่กั�ริริะหว่�งกัันด์ังกัลั่�วไว้ในหม�ย่เหตัุ้ปริะกัอิบงบ 
กั�ริเงินที�ได์้ริับกั�ริตั้ริวจำสอิบหริือิสอิบท�นโด์ย่ผิู้สอิบบัญชั่ี 
ขอิงบริษิัทั แบบแสด์งริ�ย่ง�นขอ้ิมลูัปริะจำำ�ป ี(แบบ 56-1) แลัะ
ริ�ย่ง�นปริะจำำ�ปี (แบบ 56-2) 

ผู้้้สัอบบัญชั่ี
 คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบได้์พิจำ�ริณ�คัด์เลืัอิกัผิู้สอิบ
บัญชั่ีตั้�มเกัณฑิ์กั�ริปริะเมินขอิงบริิษััท ได์้แกั่ คว�มเป็นอิิสริะ
ในกั�ริปฏิิบัติั้ง�น คุณภิ�พ ม�ตั้ริฐ�นกั�ริปฏิิบัติั้ง�น แลัะผู้ิสอิบ
บัญชีั่ มีคุณสมบัตั้ิถููกัต้ั้อิงตั้�มปริะกั�ศขอิงตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย่์
แห่งปริะเทศไทย่ แลัะตั้้อิงได์้รัิบคว�มเห็นชั่อิบจำ�กัสำ�นักัง�น
คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์
 ทั�งนี�ผิู้สอิบบัญชั่ีขอิงบริิษััทมีคุณสมบัตั้ิถููกัต้ั้อิงตั้�ม
ปริะกั�ศขอิงตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่ แลัะตั้้อิงได์้ริับ
คว�มเห็นชั่อิบจำ�กัสำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัักัทริัพย่์
แลัะตั้ลั�ด์หลักััทริพัย่ ์ริวมถูงึไมม่คีว�มสมัพนัธุห์ริอืิสว่นได์เ้สยี่
กัับบริิษััท บริิษััทย่่อิย่ ผิู้บริิห�ริ ผิู้ ถืูอิหุ้นริ�ย่ใหญ่ หริือิ 
ผิูที้�เกีั�ย่วขอ้ิงกัับบุคคลัดั์งกัล่ั�วแต่ั้อิย่่�งใด์ มคีว�มเปน็อิสิริะใน
กั�ริตั้ริวจำสอิบแลัะแสด์งคว�มเห็นตั้่อิงบกั�ริเงิน

ควิามสััมพัันธ์ของนักลงทุน
 บริิษััทได์้กัำ�หนด์ให้มีหน่วย่ง�นนักัลังทุนสัมพันธุ์ โด์ย่
อิยู่่ภิ�ย่ใตั้้กั�ริกัำ�กัับด์ูแลัขอิงฝ่่�ย่กั�ริเงินแลัะบัญชั่ี มีหน้�ที�
แลัะคว�มริับผิิด์ชั่อิบเกีั�ย่วกัับด์้�นนักัลังทุนสัมพันธุ์ในกั�ริ
สื�อิส�ริแลัะเปิด์เผิย่ข้อิมูลัอิย่่�งถููกัตั้้อิง คริบถู้วน ตั้ริงตั้่อิ 
คว�มเปน็จำริงิแลัะทั�วถูงึ ใหกั้ับนกััลังทนุ นกััวิเคริ�ะห ์สื�อิมวลัชั่น
แลัะผิู้มีส่วนเกีั�ย่วข้อิงอิื�น ๆ อิย่่�งเท่�เทีย่มแลัะเป็นธุริริม  
ผิ่�นสื�อิตั้่�ง ๆ เชั่่น เอิกัส�ริเผิย่แพริ่ กั�ริเผิย่แพริ่ข้อิมูลัท�ง 
เว็บไซตั้์ อิีเมลั เป็นตั้้น โด์ย่คำ�นึงถูึงจำริริย่�บริริณนักัลังทุน
สัมพันธุ์ ด์ังตั้่อิไปนี�
 1. เปิด์เผิย่ข้อิมูลัที�สำ�คัญแลัะจำำ�เป็นตั้่อิกั�ริตัั้ด์สินใจำ
ลังทุน อิย่่�งถููกัตั้้อิง เพีย่งพอิแลัะทันเวลั�
 2. ดู์แลัริักัษั�ข้อิมูลัภิ�ย่ใน ไม่ใชั่้ข้อิมูลัภิ�ย่ใน เพื�อิ
ปริะโย่ชั่น์สว่นตั้นแลัะผิูอ้ิื�น เพื�อิใช้ั่แสวงห�ปริะโย่ชั่น์แก่ัตั้นเอิง
หริือิผิู้อิื�นโด์ย่มิชั่อิบ
 3. เปิด์เผิย่ข้อิมูลัอิย่่�งเท่�เทีย่ม แลัะเป็นธุริริมโด์ย่ 
เปิด์โอิกั�สให้บุคคลัที�เกีั�ย่วข้อิงทุกักัลัุ่มส�ม�ริถูเข้�ถูึงแลัะ
สอิบถู�มข้อิมูลัได์้

 4. ปฏิบิตัั้หิน�้ที�ด์ว้ย่คว�มซื�อิสตัั้ย์่ สจุำริติั้ในวชิั่�ชีั่พ บน
พื�นฐ�นขอิงหลัักักั�ริขอิงกั�ริเท่�เทีย่มกัันไม่มีกั�ริเลืัอิกัปฏิิบัตั้ิ
บนอิ�มิสสินจ้ำ�งใด์ ๆ ที�เป็นเหตุั้จูำงใจำส่วนบุคคลัแลัะเอืิ�อิปริะโย่ชั่น์
ส่วนตั้นม�กักัว่�ปริะโย่ชั่น์ขอิงบริิษััท แลัะผิู้มีส่วนได์้ส่วนเสีย่ที�
เกัี�ย่วข้อิง
 ในปี 2563 ผู้ิบริิห�ริริะด์ับสูงขอิงบริิษััทได้์เข้�ริ่วม
กัิจำกัริริม “บริิษััทจำด์ทะเบีย่นพบผู้ิลังทุน” (SET Opportunity 
Day) ซึ�งจัำด์โด์ย่ตั้ลั�ด์หลักััทริพัย่แ์ห่งปริะเทศไทย่ นำ�เสนอิผิ�่น
 Video Conference ท�งอิอินไลัน์ ในวันที� 23 กัันย่�ย่น 2563 
แลัะวันที� 17 ธุันว�คม 2563 ใน 4 ชั่่อิงท�ง คือิ (1) www.set.
or.th/oppday (2) แอิปพลัเิคชั่นั SET App (3) Facebook: SET 
Opportunity Day แลัะ (4) YouTube: SET Group Official 
เพื�อินำ�เสนอิข้อิมูลัเกีั�ย่วกัับธุุริกัิจำแลัะผิลักั�ริปริะกัอิบกั�ริขอิง
บริิษััทให้แกั่นักัวิเคริ�ะห์ นักัลังทุน แลัะสื�อิมวลัชั่น
 บริษิัทัได์ม้กีั�ริเปดิ์เผิย่แลัะสื�อิส�ริขอ้ิมลูัที�มสี�ริะสำ�คญั
ทั�งภิ�ษั�ไทย่แลัะภิ�ษั�อัิงกัฤษั โด์ย่กั�ริจัำด์ทำ� “ข้อิมูลัพื�นฐ�นหุ้น” 
(Company Snapshot) ในทุกัไตั้ริม�ส ตั้�มแนวท�งขอิง
ตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ mai เพื�อิเผิย่แพริ่ข้อิมูลัพื�นฐ�นขอิงบริิษััท 
เชั่่นข้อิมูลัทั�วไป พัฒน�กั�ริหลัักัที�สำ�คัญ โคริงสร้ิ�งริ�ย่ได์้ 
โคริงสร้ิ�งผิูถืู้อิหุน้ อิตัั้ริ�ส่วนท�งกั�ริเงิน แผินกั�ริด์ำ�เนนิธุรุิกิัจำ
เป็นตั้้น เพื�อิให้นักัลังทุนทั�งสถู�บันแลัะนักัลังทุนริ�ย่ย่่อิย่ได์้ 
เข้�ถูึงข้อิมูลัที�สำ�คัญขอิงบริิษััท ในริูปแบบที�กัริะชั่ับแลัะเข้�ใจำ
ง่�ย่อัินจำะเป็นปริะโย่ชั่น์ต่ั้อินักัลังทุนในกั�รินำ�ข้อิมูลัไปวิเคริ�ะห์ 
ด้์�นกั�ริลังทุนต่ั้อิไป ซึ�งนักัลังทุนส�ม�ริถูเข้�ถึูงข้อิมูลั Company  
Snapshot ขอิง ICN ได์้ที� www.thailistedcompany.com 
 นอิกัจำ�กันั�น บริิษััทย่ังเปิด์โอิกั�สให้นักัวิเคริ�ะห์ได์้ 
เข�้พบกัันผิูบ้ริหิ�ริริะด์บัสงูอิย่่�งเปน็ธุริริมแลัะเท�่เทยี่มในกั�ริ
เข้�ถึูงข้อิมูลัขอิงบริิษััทโด์ย่ไม่เลืัอิกัปฏิิบัติั้ นักัลังทุนแลัะ 
นักัวิเคริ�ะห์ส�ม�ริถูติั้ด์ต่ั้อิหน่วย่ง�นนักัลังทุนสัมพันธ์ุได้์
โด์ย่ตั้ริง ผิ่�นโทริศัพท์หม�ย่เลัข 02-553-0755 ตั้่อิ 502 หริือิ
ท�งอิีเมลั icn_ir@icn.co.th 

การควิบคุมและบริหารควิามเสัี�ยง
 บริิษััทตั้ริะหนักัถูึงคว�มสำ�คัญขอิงคว�มเสี�ย่งด์้�น 
ตั้่�ง ๆ ที�อิ�จำส่งผิลักัริะทบตั้่อิกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำขอิงบริิษััท จำึงได์้
มกีั�ริจำดั์ตั้ั�งคณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ย่ง โด์ย่คณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทจำะกัำ�กัับดู์แลัให้มั�นใจำว่� บริิษััทมีริะบบกั�ริบริิห�ริ 
คว�มเสี�ย่งแลัะกั�ริควบคมุภิ�ย่ใน ที�จำะทำ�ใหบ้ริริลัวุตัั้ถุูปริะสงค์
อิย่่�งมีปริะสิทธิุผิลั แลัะมีกั�ริปฏิิบัติั้ให้เป็นไปตั้�มกัฎหม�ย่
แลัะม�ตั้ริฐ�นที�เกัี�ย่วข้อิง
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ั�น
 บริิษััทได้์มีกั�ริกัำ�หนด์นโย่บ�ย่กั�ริต่ั้อิตั้้�นทุจำริิตั้
คอิริ์ริัปชั่ั�น ซึ�งถูือิเป็นหลัักักั�ริสำ�คัญในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำที�จำะ 
ไม่สนับสนุนกัิจำกั�ริ กัลัุ่มบุคคลั หริือิบุคคลัที�มีส่วนริ่วมหริือิ 
ริูเ้ห็นกัับกั�ริแสวงห�ผิลัปริะโย่ชั่น์อินัไม่พงึได้์ริบั ไม่ว�่ท�งตั้ริง
หริอืิท�งอ้ิอิม จำ�กักั�ริใช้ั่อิำ�น�จำหน้�ที�โด์ย่มชิั่อิบ โด์ย่มีแนวท�ง
ชัั่ด์เจำนที�จำะร่ิวมมือิแลัะสนับสนุนกัับภิ�ครัิฐบ�ลัแลัะภิ�คเอิกัชั่น

การสั่งเสัริมนวิัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมี
ควิามรับผู้ิดำชั่อบ
 1. คณะกัริริมกั�ริให้คว�มสำ�คัญแลัะสนับสนุนกั�ริ
สริ�้งนวัตั้กัริริมที�กัอ่ิให้เกิัด์มูลัค่�แก่ัธุุริกิัจำ ควบคูไ่ปกัับกั�ริสร้ิ�ง
คณุปริะโย่ชั่นต์ั้อ่ิลักูัค�้หริอืิผิูท้ี�เกีั�ย่วขอ้ิง แลัะมคีว�มริบัผิดิ์ชั่อิบ
ตั้่อิสังคมแลัะสิ�งแวด์ลั้อิม โด์ย่มีแนวปฏิิบัตั้ิ ด์ังนี�
  1.1 คณะกัริริมกั�ริให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริสริ้�ง
วัฒธุริริมอิงค์กัริที�ส่งเสริิมให้เกัิด์นวัตั้กัริริม แลัะด์ูแลัให้ 
ฝ่่�ย่จำัด์กั�รินำ�ไปเป็นส่วนหนึ�งในกั�ริทบทวนกัลัยุ่ทธุ์ กั�ริว�ง 
แผินพัฒน�ปริับปริุงกั�ริด์ำ�เนินง�นแลัะกั�ริตั้ิด์ตั้�มผิลักั�ริ
ด์ำ�เนินง�น
  1.2 คณะกัริริมกั�ริส่งเสริิมกั�ริสร้ิ�งนวัตั้กัริริม 
เพื�อิเพิ�มคุณค่�ให้กิัจำกั�ริตั้�มสภิ�พปัจำจัำย่แวด์ล้ัอิมที�เปลีั�ย่นแปลัง 
อิยู่่เสมอิ ซึ�งอิ�จำคริอิบคลัมุกั�ริกัำ�หนด์ริปูแบบธุุริกัจิำ (Business 
Model) วิธุีคิด์มุมมอิงในกั�ริอิอิกัแบบแลัะพัฒน�สินค้�แลัะ
บริิกั�ริ กั�ริวิจำัย่ กั�ริปริับปริุงกัริะบวนกั�ริทำ�ง�น ริวมทั�งกั�ริ
ริ่วมมือิกัับคู่ค้�
 2. คณะกัริริมกั�ริจำะติั้ด์ตั้�มดู์แลัให้ฝ่่�ย่จัำด์กั�ริ
ปริะกัอิบธุุริกิัจำอิย่่�งมีคว�มรัิบผิิด์ชั่อิบต่ั้อิสังคมแลัะสิ�งแวด์ล้ัอิม 
ที�จำะตั้้อิงสะท้อินอิยู่่ในแผินด์ำ�เนินกั�ริ (Operational plan)  
เพื�อิให้มั�นใจำได้์ว่� ทุกัฝ่่�ย่ขอิงอิงค์กัริได้์ด์ำ�เนินกั�ริสอิด์คลั้อิง
กัับวัตั้ถูุปริะสงค์ เป้�หม�ย่หลัักัแลัะแผินกัลัยุ่ทธุ์ (Strategies) 
ขอิงกัิจำกั�ริ โด์ย่มีแนวปฏิิบัตั้ิ ด์ังนี�
  2.1 คณะกัริริมกั�ริดู์แลัให้มีกัลัไกัที�ทำ�ให้มั�นใจำว่�
กัิจำกั�ริปริะกัอิบธุุริกัิจำอิย่่�งมีจำริิย่ธุริริม มีคว�มริับผิิด์ชั่อิบ 
ตั้่อิสังคมแลัะสิ� งแวด์ล้ัอิม ไม่ลัะเมิด์สิทธิุขอิงผิู้ มีส่วน 
ได์้เสีย่เพื�อิเป็นแนวท�งให้ทุกัส่วนในอิงค์กัริส�ม�ริถูบริริลัุ
วัตั้ถุูปริะสงค์เป้�หม�ย่หลัักั ที�เป็นไปด้์วย่คว�มยั่�งยื่น โด์ย่จัำด์
ทำ�นโย่บ�ย่หรืิอิแนวปฏิิบัตั้ิ ซึ�งอิย่่�งน้อิย่ควริคริอิบคลุัมเริื�อิง 
ด์ังตั้่อิไปนี�

  (1) คว�มรัิบผิิด์ชั่อิบต่ั้อิพนักัง�นแลัะลูักัจ้ำ�งโด์ย่
ปฏิิบัติั้ให้เป็นไปตั้�มกัฎหม�ย่แลัะม�ตั้ริฐ�นที�เกีั�ย่วข้อิง โด์ย่
ปฏิิบัตั้ิตั้่อิพนักัง�นอิย่่�งเป็นธุริริมแลัะเค�ริพสิทธุิมนุษัย่ชั่น
ได์้แกั่ กั�ริกัำ�หนด์ค่�ตั้อิบแทนแลัะค่�ผิลัปริะโย่ชั่น์อิื�นๆ ที�เป็น
ธุริริมกั�ริจำัด์สวัสด์ิกั�ริที�ไม่น้อิย่กัว่�ที�กัฎหม�ย่กัำ�หนด์หริือิ
ม�กักัว่�ตั้�มคว�มเหม�ะสม กั�ริดู์แลัสุขภิ�พอิน�มัย่แลัะ
คว�มปลัอิด์ภัิย่ในกั�ริทำ�ง�น กั�ริอิบริมให้คว�มริู้ พัฒน�
ศักัย่ภิ�พแลัะส่งเสริิมคว�มกั้�วหน้� ริวมถูึงเปิด์โอิกั�ส 
ให้พนักัง�นมีโอิกั�สพัฒน�ทักัษัะกั�ริทำ�ง�นในด์้�นอิื�นๆ
  (2) คว�มรัิบผิดิ์ชั่อิบต่ั้อิลักูัค้� โด์ย่ปฏิิบัตั้ใิหเ้ปน็
ไปตั้�มกัฎหม�ย่แลัะม�ตั้ริฐ�นที�เกีั�ย่วข้อิง คว�มเป็นธุริริม  
กั�ริเกั็บริักัษั�ข้อิมูลัลัูกัค้� กั�ริบริิกั�ริหลัังกั�ริข�ย่ตั้ลัอิด์ 
ชั่ว่งอิ�ยุ่ผิลัติั้ภิณัฑิแ์ลัะบริกิั�ริ กั�ริติั้ด์ตั้�มวดั์ผิลัคว�มพึงพอิใจำ
ขอิงลูักัค้�เพื�อิกั�ริพัฒน�ปริับปรุิงสินค้�แลัะบริิกั�ริ ริวมทั�ง 
กั�ริโฆ่ษัณ�ปริะชั่�สัมพันธุ์แลัะกั�ริส่งเสริิมกั�ริข�ย่ (Sales 
Conduct) ตั้้อิงกัริะทำ�อิย่่�งมีคว�มรัิบผิิด์ชั่อิบ ไม่ทำ�ให้เกิัด์
คว�มเข้�ใจำผิิด์ หรืิอิใช้ั่ปริะโย่ชั่น์จำ�กัคว�มเข้�ใจำผิิด์ขอิง 
ลัูกัค้�
  (3) คว�มริับผิิด์ชั่อิบตั้่อิคู่ค้� โด์ย่มีกัริะบวนกั�ริ
จำัด์ซื�อิจัำด์จ้ำ�งแลัะเงื�อินไขสัญญ�หริือิข้อิตั้กัลังที�เป็นธุริริม  
ทั�งชั่่วย่พัฒน�ศักัย่ภิ�พ คว�มส�ม�ริถูในกั�ริให้บริิกั�ริให้ได์้
ม�ตั้ริฐ�น
  (4) คว�มรัิบผิดิ์ชั่อิบต่ั้อิชั่มุชั่น โด์ย่นำ�คว�มริูแ้ลัะ
ปริะสบกั�ริณ์ท�งธุุริกิัจำม�พัฒน�โคริงกั�ริที�ส�ม�ริถูสริ�้งเสริมิ
ปริะโย่ชั่น์ตั้่อิชัุ่มชั่นได้์อิย่่�งเป็นริูปธุริริม มีกั�ริติั้ด์ตั้�มแลัะ
วัด์ผิลัคว�มคืบหน้�แลัะคว�มสำ�เริ็จำในริะย่ะย่�ว
  (5) คว�มรัิบผิิด์ชั่อิบต่ั้อิสิ�งแวด์ล้ัอิม โด์ย่ป้อิงกััน
ลัด์ จำดั์กั�ริแลัะด์แูลัใหม้ั�นใจำว�่บริษิัทัจำะไมส่ริ�้งหริอืิกัอ่ิใหเ้กัดิ์
ผิลักัริะทบในท�งลับต่ั้อิสิ�งแวด์ล้ัอิม ซึ�งคริอิบคลุัมกั�ริใช้ั่พลัังง�น 
กั�ริใช้ั่นำ�� กั�ริใช้ั่ทรัิพย่�กัริหมุนเวีย่น กั�ริปลัด์ปล่ัอิย่แลัะจัำด์กั�ริ 
ขอิงเสยี่ที�เกัดิ์จำ�กักั�ริปริะกัอิบธุุริกิัจำ กั�ริปลัอ่ิย่กั�๊ซเริอืินกัริะจำกั
เป็นตั้้น
  (6) กั�ริแข่งขนัอิย่่�งเปน็ธุริริม โด์ย่กั�ริปริะกัอิบ
ธุุริกิัจำอิย่่�งเปิด์เผิย่โปร่ิงใสแลัะไม่สร้ิ�งคว�มได้์เปรีิย่บท�ง 
กั�ริแข่งขันอิย่่�งไม่เป็นธุริริม
  (7) กั�ริต่ั้อิต้ั้�นกั�ริทุจำริิตั้แลัะคอิร์ิริัปชั่ั�น โด์ย่
ปฏิิบัตั้ิให้เป็นไปตั้�มกัฎหม�ย่แลัะม�ตั้ริฐ�นที�เกีั�ย่วข้อิง 
กัำ�หนด์ให้บริิษััทมีแลัะปริะกั�ศนโย่บ�ย่กั�ริต่ั้อิต้ั้�นกั�ริทุจำริิตั้
แลัะคอิริ์ริัปชั่ั�นตั้่อิส�ธุ�ริณะ 



  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)82

 3. คณะกัริริมกั�ริจำะติั้ด์ตั้�มดู์แลัให้ฝ่�่ย่จัำด์กั�ริจัำด์สริริ
แลัะจัำด์กั�ริทรัิพย่�กัริให้เป็นไปอิย่่�งมีปริะสิทธิุภิ�พแลัะ
ปริะสิทธิุผิลั โด์ย่คำ�นึงถึูงผิลักัริะทบแลัะกั�ริพัฒน�ทรัิพย่�กัริ
ตั้ลัอิด์ส�ย่ Value Chain เพื�อิให้ส�ม�ริถูบริริลุัวัตั้ถุูปริะสงค์ 
แลัะเป้�หม�ย่หลัักัได์้อิย่่�งย่ั�งย่ืน โด์ย่มีแนวปฏิิบัตั้ิ ด์ังนี�
  3.1 คณะกัริริมกั�ริตั้ริะหนักัถึูงคว�มจำำ�เป็น 
ขอิงทริัพย่�กัริที�ตั้้อิงใช้ั่ ริวมทั�งตั้ริะหนักัว่�กั�ริใช้ั่ทรัิพย่�กัริ
แตั้่ลัะปริะเภิทมีผิลักัริะทบตั้่อิกัันแลัะกััน
  3.2 คณะกัริริมกั�ริตั้ริะหนักัว่� ริูปแบบธุุริกัิจำ 
(Business Model) ที�ตั้�่งกััน ทำ�ใหเ้กิัด์ผิลักัริะทบตั้อ่ิทริพัย่�กัริ
ที�ตั้่�งกัันด์้วย่ ด์ังนั�น ในกั�ริตั้ัด์สินใจำเลัือิกัริูปแบบธุุริกัิจำ  
จำงึคำ�นงึถูงึผิลักัริะทบแลัะคว�มคุม้ค�่ที�จำะเกิัด์ขึ�นตั้อ่ิทริพัย่�กัริ
โด์ย่ย่ังคงอิยู่่บนพื�นฐ�นขอิงกั�ริมีจำริิย่ธุริริม มีคว�มริับผิิด์ชั่อิบ
แลัะสริ้�งคุณค่�ให้แกั่กัิจำกั�ริอิย่่�งย่ั�งย่ืน
  3.3 คณะกัริริมกั�ริจำะด์ูแลัให้มั�นใจำว่� ในกั�ริ
บริริลัุวัตั้ถูุปริะสงค์แลัะเป้�หม�ย่หลัักัขอิงกัิจำกั�ริ ฝ่่�ย่จำัด์กั�ริ 
มีกั�ริทบทวน พัฒน�ด์ูแลักั�ริใชั่้ทริัพย่�กัริให้เป็นไปอิย่่�ง 

มีปริะสิทธุิภิ�พแลัะปริะสิทธุิผิลั โด์ย่คำ�นึงถูึงกั�ริเปลัี�ย่นแปลัง
ขอิงปัจำจำัย่ภิ�ย่ในแลัะภิ�ย่นอิกัอิยู่่เสมอิ
 4. คณะกัริริมกั�ริจำะจำดั์ใหม้แีผินกั�ริพฒัน�เทคโนโลัย่ี
ส�ริสนเทศริะด์ับอิงค์กัริ ที�สอิด์คลั้อิงกัับคว�มตั้้อิงกั�ริขอิง
กัิจำกั�ริ ริวมทั�งด์ูแลัให้มีกั�รินำ�เทคโนโลัย่ีส�ริสนเทศม�ใชั่้ 
ในกั�ริเพิ�มโอิกั�สท�งธุุริกัิจำแลัะพัฒน�กั�ริด์ำ�เนินง�น กั�ริ
บริิห�ริคว�มเสี�ย่ง เพื�อิให้กัิจำกั�ริส�ม�ริถูบริริลุัวัตั้ถุูปริะสงค์
แลัะเป้�หม�ย่หลัักัขอิงกัิจำกั�ริ โด์ย่มีแนวปฏิิบัตั้ิ ด์ังนี�
  4.1 คณะกัริริมกั�ริจำะจำัด์ให้มีนโย่บ�ย่แลัะ
แผินกั�ริพัฒน�เทคโนโลัย่ีส�ริสนเทศ ซึ�งคริอิบคลัุมถูึงกั�ริจำัด์ 
สริริทริัพย่�กัริให้เพีย่งพอิตั้่อิกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำ
  4.2 คณะกัริริมกั�ริจำะดู์แลัให้กั�ริบริิห�ริคว�ม
เสี�ย่งขอิงอิงคก์ัริ คริอิบคลัมุถูงึกั�ริบริหิ�ริแลัะจำดั์กั�ริคว�มเสี�ย่ง
ด์้�นเทคโนโลัย่ีส�ริสนเทศด์้วย่
  4.3 คณะกัริริมกั�ริจำะจำัด์ให้มีนโย่บ�ย่แลัะ
ม�ตั้ริกั�ริริักัษั�คว�มมั�นคงปลัอิด์ภิัย่ขอิงริะบบส�ริสนเทศ

ค่าตอบแทนของผู้้้สัอบบัญชั่ี
 ในริอิบปีบัญชั่ี 2561 แลัะปี 2562 บริิษััทได์้จำ่�ย่ค่�ตั้อิบแทนจำ�กักั�ริสอิบบัญชั่ี (Audit Fee) ให้แกั่ผิู้สอิบบัญชั่ีขอิงบริิษััท
สำ�นักัง�น อิีว�ย่ จำำ�กััด์ แลัะในปี 2563 บริิษััทได้์จ่ำ�ย่ค่�ตั้อิบแทนจำ�กักั�ริสอิบบัญชั่ี (Audit Fee) ให้แก่ั บริิษััทสอิบบัญชั่ี 
ธุริริมนิตั้ิ จำำ�กััด์ ด์ังนี�

หน่วย่ : บ�ท

รายละเอียดำ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ค่�ตั้อิบแทนจำ�กักั�ริสอิบบัญชั่ี (Audit Fee) 1,520,000.00 1,800,000.00 1,240,000.00

ค่�ตั้อิบแทนบริิกั�ริอิื�น (Non-Audit Fee) - - -

ริวม 1,520,000.00 1,800,000.00 1,240,000.00

การนำาหลักการกำากับดำ้แลกิจการที�ดำีสัำาหรับบริษััทจดำทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใชั่้
 ตั้�มที�คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัักัทรัิพย์่แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่ได์้อิอิกัหลัักักั�ริกัำ�กัับดู์แลักิัจำกั�ริที�ด์ีสำ�หริับบริิษััทจำด์ทะเบีย่นปี 
2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) หริือิ CG Code ปี 2560 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทริับทริ�บ
หลัักัปฏิิบัตั้ิตั้�ม CG Code ด์ังกัล่ั�ว แลัะตั้ริะหนักัถึูงบทบ�ทหน้�ที�ในฐ�นะผู้ินำ�อิงค์กัริที�สริ้�งคุณค่�ให้แก่ักิัจำกั�ริอิย่่�งยั่�งย่ืน 
ในปี 2562 บริิษััทได์้นำ�หลัักักั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริที�ด์ีสำ�หริับบริิษััทจำด์ทะเบีย่น ปี 2560 ม�ปริับใชั่้ ด์ังนี�

• คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได้์จำัด์ให้มีกั�ริกัำ�หนด์ตั้�ริ�งกั�ริปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััทเป็นกั�ริล่ัวงหน้� เพื�อิให้กัริริมกั�ริ
บริิษััทส�ม�ริถูจำัด์เวลั�เพื�อิเข้�ริ่วมปริะชัุ่มได์้ ทั�งนี� บริิษััทได์้มีกั�ริจำัด์ทำ�ตั้�ริ�งกั�ริปริะชัุ่มลั่วงหน้� ตั้ั�งแตั้่ ปี 2560

• คณะกัริริมกั�ริได้์จัำด์ให้มีกั�ริปริะเมินผิลักั�ริปฏิิบัตั้ิหน้�ที�ปริะจำำ�ปี 2563 แบบริ�ย่คณะ ขอิงคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
แลัะคณะกัริริมกั�ริชัุ่ด์ย่่อิย่

• คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได้์มีกั�ริจัำด์ปริะชุั่มขอิงกัริริมกั�ริที�ไม่เป็นผิู้บริิห�ริ ริวม 1 คริั�ง เมื�อิวันที� 11 พฤศจำิกั�ย่น 2563
• คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริได์้จำัด์ให้มีกั�ริปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริเป็นปริะจำำ�ทุกัเด์ือิน 
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การปฏิิบัติตามหลักการกำากับด้ำแลกิจการที�ดำี ใน 
เรื�องอื�น ๆ 
 บริิษััทได้์มีกั�ริทบทวนแนวท�งปฏิิบัตั้ิให้สอิด์คล้ัอิง 
ตั้�มหลัักักั�ริกัำ�กัับดู์แลักิัจำกั�ริที�ด์ีอิย่่�งสมำ��เสมอิ บริิษััทได้์ 
เข�้ริว่มโคริงกั�ริปริะเมนิคณุภิ�พกั�ริจำดั์ปริะชั่มุส�มญัผิูถืู้อิหุ้น
ปริะจำำ�ปี 2563 กัับสม�คมส่งเสริิมผิู้ลังทุนไทย่ ซึ�งบริิษััทได์้ 
ผิ่�นกั�ริปริะเมินโด์ย่ได์้ริับคะแนนริ้อิย่ลัะ 95
 นอิกัจำ�กันั�น สม�คมส่งเสริิมสถู�บันกัริริมกั�ริบริิษััทไทย่
หริอืิ IOD ได้์ปริะกั�ศผิลัปริะเมนิกั�ริกัำ�กับัดู์แลักิัจำกั�ริปี 2563 
(CGR) ซึ�งบริษิัทัได์ร้ิบักั�ริปริะเมนิอิยู่่ในริะด์บัด์มี�กั คอืิ 4 ด์�ว
โด์ย่ได์้ริับคะแนนริวมทั�งสิ�นริ้อิย่ลัะ 86
 นอิกัจำ�กั กั�รินำ�หลัักักั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริที�ด์ีสำ�หริับ
บริษิัทัจำด์ทะเบยี่น ป ี2560 ไปปริบัใชั่แ้ลัว้ บริษิัทัย่งัปฏิบิตัั้ติั้�ม
หลัักักั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริที�ด์ีในเริื�อิงอิื�น ๆ ด์ังนี�

• กั�ริสริริห�แลัะพัฒน�ผิู้บริิห�ริริะดั์บสูง แลัะกั�ริ
บริิห�ริบุคลั�กัริ บริิษััทตั้ริะหนักัถึูงคว�มสำ�คัญขอิงทริัพย่�กัริ
บุคคลัจึำงมีนโย่บ�ย่ในกั�ริรัิกัษั�บุคลั�กัริที�มีศักัย่ภิ�พ เพื�อิ
พัฒน�ทริัพย่�กัริบุคคลันั�นให้ใชั่้คว�มริู้คว�มส�ม�ริถูในกั�ริ
ปฏิิบัตั้ิง�นได์้อิย่่�งมีปริะสิทธุิภิ�พสูงสุด์ตั้่อิอิงค์กัริ แลัะ 
ย่ังคำ�นึงถึูงคว�มสำ�คัญขอิงแผินกั�ริสืบทอิด์ตั้ำ�แหน่งขอิง
บุคลั�กัริ โด์ย่เฉีพ�ะผิู้บริิห�ริริะดั์บสูงขอิงบริิษััท บริิษััทจึำงได้์
กัำ�หนด์นโย่บ�ย่พัฒน�บุคลั�กัริ ริวมถูึงกั�ริจำัด์ทำ�คู่มือิกั�ริ
ปฏิิบัตั้ิง�นฝ่่�ย่บุคคลั เชั่่น คู่มือิกั�ริสริริห� คัด์เลัือิกัแลัะบริริจำุ
บุคลั�กัริ คู่มือิกั�ริฝ่ึกัอิบริมแลัะพัฒน�บุคลั�กัริ แลัะคู่มือิกั�ริ
จำ่�ย่ค่�จำ้�งแลัะเงินเด์ือิน เพื�อิให้กั�ริปฏิิบัตั้ิง�นด์้�นบุคคลัมี
คว�มเป็นริะเบีย่บเริีย่บริ้อิย่ มีปริะสิทธุิภิ�พ แลัะเพื�อิให้
พนักัง�นที�เกัี�ย่วข้อิงได์้ย่ึด์ถูือิปฏิิบัตั้ิให้เป็นม�ตั้ริฐ�นเด์ีย่วกััน

• กั�ริด์ูแลัให้มีริะบบกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่งแลัะกั�ริ
ควบคมุภิ�ย่ในที�เหม�ะสม คณะกัริริมกั�ริบริษิัทัได์ม้มีตั้แิตั้ง่ตั้ั�ง
คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง ซึ�งปริะกัอิบด้์วย่กัริริมกั�ริ  
ผิู้บริิห�ริ แลัะพนักัง�นบริิษััทจำ�กัส�ย่ง�นต่ั้�ง ๆ ปฏิิบัตั้ิง�น 
ภิ�ย่ใตั้้กัฎบัตั้ริคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง โด์ย่มีกั�ริจำัด์
ปริะชัุ่มเป็นปริะจำำ�อิย่่�งน้อิย่ไตั้ริม�สลัะ 2 ครัิ�ง แลัะริ�ย่ง�น 
ตั้่อิคณะกัริริมกั�ริบริิษััททุกัไตั้ริม�สเกีั�ย่วกัับกั�ริบริิห�ริ  
กั�ริด์ำ�เนินง�น แลัะสถู�นะคว�มเสี�ย่งขอิงบริิษััท แลัะ 
กั�ริเปลัี�ย่นแปลังตั้่�ง ๆ ริวมถูึงสิ�งที�ตั้้อิงด์ำ�เนินกั�ริปริับปริุง
แกั้ไข เพื�อิให้สอิด์คลั้อิงกัับนโย่บ�ย่แลัะกัลัยุ่ทธุ์ขอิงบริิษััท

• กั�ริรัิกัษั�คว�มน่�เชั่ื�อิถืูอิท�งกั�ริเงินแลัะกั�ริเปิด์
เผิย่ข้อิมลูั บริษิัทัได้์เปิด์เผิย่ส�ริสนเทศทั�งข้อิมูลัท�งกั�ริเงินแลัะ
ข้อิมูลัที�มิใช่ั่ท�งกั�ริเงินต่ั้อิตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่แห่งปริะเทศไทย่  
ผู้ิถูือิหุ้น แลัะหน่วย่ง�นที�เกีั�ย่วข้อิงอิย่่�งถููกัต้ั้อิง เพีย่งพอิ  
ทันเวลั� เพื�อิคว�มโปริ่งใสแลัะเป็นธุริริมตั้่อิกั�ริลังทุน โด์ย่นำ�
สง่ขอ้ิมลูัทั�งภิ�ษั�ไทย่แลัะภิ�ษั�อิงักัฤษัผิ�่นริะบบ SET Portal  

ภิ�ย่ในริะย่ะเวลั�ที�กัำ�หนด์ ทั�งข้อิมูลัตั้�มริอิบริะย่ะเวลั�บัญชั่ี 
ได์้แกั่ งบกั�ริเงินริ�ย่ไตั้ริม�ส งบกั�ริเงินปริะจำำ�ปี แบบแสด์ง
ริ�ย่กั�ริข้อิมูลัปริะจำำ�ปี (แบบ 56-1) ริ�ย่ง�นปริะจำำ�ปี  
คำ�อิธุิบ�ย่แลัะกั�ริวิเคริ�ะห์ขอิงฝ่่�ย่จำัด์กั�ริ (MD&A) แลัะ
ขอ้ิมลูัสำ�คญัท�งกั�ริเงนิตั้�่ง ๆ  เพื�อิใหน้กััลังทนุทริ�บถูงึขอ้ิมูลั
กั�ริเปลีั�ย่นแปลังขอิงฐ�นะกั�ริเงินแลัะผิลักั�ริด์ำ�เนินง�น 
ขอิงบริิษััทในแต่ั้ลัะริอิบริะย่ะเวลั�กั�ริด์ำ�เนินง�น แลัะกั�ริ 
นำ�ส่งข้อิมูลัตั้�มเหตัุ้กั�ริณ์ที�บริิษััทได์้เปิด์เผิย่ข้อิมูลัขอิงบริิษััท
ตั้่อิตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่อิย่่�งสมำ��เสมอิ เมื�อิมี
เหตุั้กั�ริณ์สำ�คัญที�จำำ�เป็นต่ั้อิกั�ริตั้ัด์สินใจำลังทุนในหลัักัทริัพย่์
ขอิงบริิษััท เพื�อิให้กั�ริซื�อิข�ย่หลัักัทรัิพย์่ในตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย์่ 
มีสภิ�พคล่ัอิง มีคว�มยุ่ตั้ิธุริริม แลัะเป็นไปอิย่่�งมีริะเบีย่บ  
ริวมทั�งเพื�อิให้ผิู้ลังทุนได้์ริับส�ริสนเทศอิย่่�งเท่�เทีย่มกััน 
นอิกัจำ�กันั�น บริิษััทยั่งให้คว�มสำ�คัญต่ั้อิคว�มน่�เชืั่�อิถูือิ
ท�งกั�ริเงินในกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริลูักัหนี�แลัะเจำ้�หนี� ริวมถูึง
สถู�บันกั�ริเงินตั้่�ง ๆ ที�เกีั�ย่วข้อิง โด์ย่คำ�นึงถูึงจำริิย่ธุริริมแลัะ
จำริริย่�บริริณที�ด์ีในกั�ริปฏิิบัตั้ิง�น

• กั�ริปริะกัอิบธุุริกัิจำอิย่่�งมีคว�มริับผิิด์ชั่อิบตั้่อิสังคม 
บริิษััทให้คว�มสำ�คัญแลัะสนับสนุนปริะกัอิบธุุริกิัจำอิย่่�งมี
จำริิย่ธุริริม มีคว�มรัิบผิิด์ชั่อิบต่ั้อิสังคมแลัะสิ�งแวด์ล้ัอิม 
ไม่ลัะเมิด์สิทธุิขอิงผู้ิมีส่วนได้์เสีย่ เพื�อิเป็นแนวท�งให้ทุกัส่วน
ในอิงค์กัริส�ม�ริถูบริริลุัวัตั้ถุูปริะสงค์ แลัะเป้�หม�ย่หลัักั 
ได์้อิย่่�งยั่�งย่ืน ในปี 2563 ชั่่วงกั�ริแพริ่ริะบ�ด์ขอิงโริคตั้ิด์เชั่ื�อิ
ไวริสัโคโริน� 2019 (COVID-19) บริษิัทัใหค้ว�มสำ�คญัตั้อ่ิคว�ม
ปลัอิด์ภิยั่แลัะสขุอิน�มยั่ขอิงพนักัง�น คูค่�้ แลัะผิูมี้สว่นได์เ้สยี่
ทุกัฝ่่�ย่ โด์ย่กั�ริด์ำ�เนินม�ตั้ริกั�ริในด์้�นสุขอิน�มัย่ อิ�ทิเชั่่น 
กั�ริจำดั์ใหม้กีั�ริฉีดี์พน่นำ��ย่�ฆ่�่เชั่ื�อิในสถู�นที�ทำ�ง�น กั�ริจำดั์ให้
มีอิุปกัริณ์เกีั�ย่วกัับกั�ริรัิกัษั�คว�มสะอิ�ด์ เช่ั่น สบู่ล้ั�งมือิ  
เจำลัล้ั�งมือิ แอิลักัอิฮอิล์ั ตั้�มจำุด์ตั้่�ง ๆ กั�ริสลัับช่ั่วงเวลั� 
กั�ริม�ทำ�ง�นในสำ�นักัง�นกัับกั�ริปฏิิบัติั้ง�น ณ ที�พักัอิ�ศัย่ 
(Work from Home) ขอิงพนักัง�น ริวมถูึงกั�ริจำัด์สวัสด์ิกั�ริ
อิ�ห�ริกัลั�งวนัสำ�หริบัพนกััง�นที�ม�ทำ�ง�นในสำ�นกััง�นในชั่ว่ง 
กั�ริแพร่ิริะบ�ด์ขอิง COVID-19 เพื�อิลัด์กั�ริสัมผัิสแลัะคว�มแอิอัิด์
จำ�กักั�ริอิยู่่ในที�ที�มีคนจำำ�นวนม�กั ริวมถึูงด์ำ�เนินม�ตั้ริกั�ริ 
กั�ริป้อิงกัันกั�ริแพริร่ิะบ�ด์ในกั�ริจัำด์กั�ริปริะชั่มุส�มัญผิูถืู้อิหุน้
ปริะจำำ�ปี 2563 โด์ย่กั�ริจัำด์ให้มีกั�ริลังทะเบีย่นล่ัวงหน้� 
ผิ่�นแอิปพลัิเคชั่ั�น มีจำุด์คัด์กัริอิงผิู้เข้�ริ่วมปริะชัุ่ม กั�ริวัด์
อิณุหภิมู ิขอิงผิูเ้ข�้ร่ิวมปริะชั่มุก่ัอินกั�ริปริะชั่มุ แลัะม�ตั้ริ�กั�ริ
เว้นริะย่ะห่�งท�งสังคม (Social Distancing) ในห้อิงปริะชัุ่ม 
เป็นตั้้น

อื�น ๆ 
 - ไม่มี -
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ต่อสังคมู และการพัฒนา
เพ่�อความูยั�งยืน

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)84



นโยบายภาพัรวิม
 บริษิัทัเล็ังเห็นถึูงคว�มสำ�คญัขอิงกั�ริพัฒน�อิย่่�งยั่�งยื่น
ควบคู่ไปกัับคว�มรัิบผิิด์ชั่อิบต่ั้อิสังคมแลัะปฏิิบัติั้ตั้�มกัฎ
ริะเบีย่บขอิงกัฎหม�ย่ กัฎเกัณฑิ์ ข้อิกัำ�หนด์ที�เกีั�ย่วข้อิง  
แนวปฏิิบัตั้ิส�กัลัที�เกีั�ย่วข้อิง ตั้ลัอิด์จำนหลัักัคุณธุริริมแลัะ 
หลักัักั�ริกัำ�กัับด์แูลักัจิำกั�ริที�ด์ ีคำ�นงึถึูงกั�ริสร้ิ�งปริะโย่ชั่น์สงูสดุ์
ทั�งในมิตั้ิเศริษัฐกัิจำ สังคมแลัะสิ�งแวด์ลั้อิม พริ้อิมด์ูแลัสิทธุิตั้�ม
ที�กัฎหม�ย่กัำ�หนด์ขอิงพันธุมิตั้ริท�งธุุริกิัจำ พนักัง�น ผู้ิถูือิหุ้น 
แลัะผิูม้สีว่นได์เ้สีย่ในกัลัุม่ต่ั้�ง ๆ  โด์ย่ปริะส�นปริะโย่ชั่นร์ิว่มกััน
อิย่่�งเหม�ะสม เพื�อิพัฒน�สริ้�งริ�กัฐ�นขอิงคว�มริับผิิด์ชั่อิบ
อิย่่�งตั้่อิเนื�อิง โด์ย่มีนโย่บ�ย่คว�มริับผิิด์ชั่อิบตั้่อิสังคม  
เป็นแนวท�งให้พนักัง�นถูือิปฏิิบัตั้ิอิย่่�งเคริ่งครัิด์ ให้คำ�นึงถูึง
คว�มเสมอิภิ�ค คว�มเป็นธุริริม ไม่เอิ�ริัด์เอิ�เปรีิย่บ มีคว�ม
ซื�อิสัตั้ย์่โปร่ิงใสในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำ ริวมถึูงปลูักัจิำตั้สำ�นึกั 
คว�มรัิบผิิด์ชั่อิบต่ั้อิสังคมให้เกัิด์ขึ�นกัับพนักัง�นทุกัริะดั์บ 
อิย่่�งต่ั้อิเนื�อิงด้์วย่คว�มเป็นนำ��หนึ�งใจำเดี์ย่วกััน ริว่มทำ�กัจิำกัริริม
เพื�อิสังคม อิีกัทั�งบริิษััทมุ่งมั�นที�จำะเป็นแบบอิย่่�งที�ดี์ ด์้วย่ 
กั�ริสริ้�งคว�มน่�เชั่ื�อิถืูอิให้กัับผิู้ลังทุนแลัะผิู้มีส่วนได้์ส่วนเสีย่
ตั้่อิกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำ เพิ�มมูลัค่� แลัะส่งเสริิมกั�ริเตั้ิบโตั้อิย่่�ง
ยั่�งย่ืนขอิงอิงค์กัริ เป็นปริะโย่ชั่น์ตั้่อิสังคมไทย่ ทั�งนี�เพื�อิให้ 
บริริลุัเป้�หม�ย่แลัะด์ำ�ริงรัิกัษั�คว�มเป็นเลัิศในคุณธุริริม 
อิันเป็นคุณค่�พื�นฐ�นขอิงอิงค์กัริชั่ั�นนำ� แลัะกั�ริปฏิิบัตั้ิตั้�ม 
“เป้�หม�ย่คว�มย่ั�งย่ืน 17 ข้อิ” (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ขอิงอิงคก์ั�ริสหปริะชั่�ชั่�ตั้ ิเพื�อิใหบ้ริษิัทัเตั้บิโตั้
ได์้อิย่่�งแข็งแริงมั�นคงแลัะย่ั�งย่ืน

แนวิทางควิามรับผู้ิดำชั่อบต่อสัังคมของบริษััท
 1. การประกอบกิจการด้้วยความเป็นธรรม
  1.1 บริิษััทมุ่งเน้นที�จำะปริะกัอิบธุุริกิัจำด้์วย่คว�ม
ซื�อิสัตั้ย่์สุจำริิตั้ เป็นธุริริม มีจำริริย่�บริริณ แลัะตั้ั�งมั�นที�จำะด์ำ�เนิน
ธุุริกิัจำตั้�มกัฎหม�ย่ จำริิย่ธุริริมในกั�ริปริะกัอิบกั�ริค้� แลัะ 
หลัักักั�ริแข่งขันท�งกั�ริค้�ที�เป็นธุริริม ชั่ำ�ริะภิ�ษัีอิ�กัริอิย่่�ง 
ถููกัตั้อ้ิงตั้ริงตั้อ่ิเวลั� ทั�งนี� บริษิัทัได์ส้ง่เสริมิแลัะปลักูัจำติั้สำ�นกึัให้
พนักัง�นขอิงบริิษััทในทุกัริะดั์บชั่ั�นให้เห็นถึูงคว�มสำ�คัญขอิง
คว�มริับผิิด์ชั่อิบตั้่อิสังคมด์้วย่

  1.2 บริิษััทด์ำ�เนินง�นภิ�ย่ใตั้้หลัักัธุริริม�ภิิบ�ลั
หริอืิกั�ริกัำ�กัับด์แูลักัจิำกั�ริที�ด์ ี(Corporate Governance) ด์ว้ย่
คว�มริับผิิด์ชั่อิบตั้่อิผู้ิถูือิหุ้น โด์ย่บริิษััทจำะเค�ริพสิทธุิขอิง 
ผิู้ถืูอิหุ้น ปฏิิบัตั้ิตั้่อิผิู้ถืูอิหุ้นอิย่่�งเท่�เทีย่มกััน ให้ข้อิมูลัอิย่่�ง
เพีย่งพอิต่ั้อิกั�ริตัั้ด์สินใจำในกั�ริลังทุน หรืิอิที�เกีั�ย่วกัับกั�ริ
เปลัี�ย่นแปลังที�สำ�คัญขอิงบริิษััท แลัะจำะไม่นำ�ข้อิมูลัภิ�ย่ในไป
เปิด์เผิย่กัับบุคคลัใด์ ๆ อิันจำะกั่อิให้เกัิด์คว�มเสีย่ห�ย่หริือิ 
คว�มได์้เปริีย่บเสีย่เปริีย่บตั้่อิผิู้ถูือิหุ้น มีกั�ริจำัด์กั�ริแลัะกั�ริ
กัำ�หนด์ค�่ตั้อิบแทนกัริริมกั�ริแลัะผิูบ้ริหิ�ริที�โปร่ิงใส ตั้ริวจำสอิบ
ได์้ มีกั�ริจำัด์ทำ�แลัะเปิด์เผิย่ข้อิมูลัริ�ย่ง�นท�งกั�ริเงินแลัะ
ข้อิมูลัที�มิใชั่่ข้อิมูลัท�งกั�ริเงินอิย่่�งถููกัตั้้อิง คริบถู้วน แลัะ 
ทันเวลั� ตั้�มริูปแบบที�เป็นม�ตั้ริฐ�นที�ย่อิมริับกัันโด์ย่ทั�วไป
 2. การต่อต้านการท่จริตคอร์รัปชัั�น
  บริิษััทบริิห�ริกิัจำกั�ริบนพื�นฐ�นคว�มโปร่ิงใส 
มีจำริิย่ธุริริม แลัะปฏิิบัตั้ิตั้�มนโย่บ�ย่แลัะกัฎหม�ย่ที�เกีั�ย่วข้อิง
กัับกั�ริป้อิงกัันแลัะตั้่อิต้ั้�นกั�ริทุจำริิตั้คอิริ์ริัปชั่ั�น กั�ริให้หริือิ 
ริับสินบนหรืิอิผิลัปริะโย่ชั่น์อิันไม่สมควริกัับเจ้ำ�หน้�ที�ขอิงรัิฐ
หริอืิภิ�คเอิกัชั่น บริษิัทัได์ก้ัำ�หนด์โคริงสริ�้งอิงคก์ัริใหม้กีั�ริแบง่
หน้�ที�คว�มริับผิิด์ชั่อิบ กัริะบวนกั�ริทำ�ง�น แลัะส�ย่กั�ริ 
บังคับบัญชั่�ในแตั้่ลัะหน่วย่ง�นให้มีคว�มชั่ัด์เจำน เพื�อิให้มี 
กั�ริถู่วงดุ์ลัอิำ�น�จำแลัะมีคว�มริัด์กุัมในกั�ริตั้ริวจำสอิบริะหว่�ง
กัันอิย่่�งเหม�ะสม ซึ�งบริิษััทได้์จำัด์ทำ�ม�ตั้ริกั�ริต่ั้อิตั้้�น 
กั�ริทุจำริิตั้แลัะคอิร์ิริัปชัั่�น นโย่บ�ย่ จำริริย่�บริริณ ริะเบีย่บ  
ข้อิบังคับ แลัะขั�นตั้อินปฏิิบัตั้ิตั้่�ง ๆ  ให้กัริริมกั�ริ ผิู้บริิห�ริ แลัะ
พนักัง�นขอิงบริิษััทถูือิปฏิิบัตั้ิ ด์ังนี�
  2.1 ม�ตั้ริฐ�นกั�ริตั้อ่ิตั้�้นกั�ริทจุำริติั้แลัะคอิริร์ิปัชั่ั�น
เป็นส่วนหนึ�งขอิงกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำแลัะเป็นหน้�ที�คว�มรัิบผิิด์ชั่อิบ 
ขอิงคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ผู้ิบริิห�ริ พนักัง�นทุกัคนทุกัริะด์ับ  
มสีว่นในกั�ริแสด์งคว�มคดิ์เหน็เกีั�ย่วกัับกั�ริปฏิิบตัั้ ิเพื�อิให้กั�ริ
ด์ำ�เนินกั�ริด้์�นกั�ริต่ั้อิต้ั้�นกั�ริทุจำริิตั้แลัะคอิร์ิรัิปชัั่�นบริริลุัตั้�ม
นโย่บ�ย่ที�กัำ�หนด์
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  2.2 บริิษััทจำะพัฒน�ม�ตั้ริกั�ริกั�ริตั้่อิตั้้�นทุจำริิตั้
แลัะคอิริ์ริัปชัั่�นให้สอิด์คลั้อิงกัับกัฎหม�ย่ที�เกีั�ย่วข้อิง ริวมถึูง 
หลัักัปฏิิบัตั้ิด์้�นศีลัธุริริมโด์ย่จำัด์ให้มีกั�ริปริะเมินคว�ม 
เสี�ย่งในกิัจำกัริริมที�เกีั�ย่วข้อิงหรืิอิสุ่มเสี�ย่งต่ั้อิกั�ริทุจำริิตั้แลัะ 
คอิร์ิรัิปชัั่�นแลัะนำ�ม�จัำด์ทำ�เป็นคู่มือิ/แนวท�งในกั�ริปฏิิบัติั้แก่ั 
ผิู้เกัี�ย่วข้อิง 
  2.3 บริษิัทัจำะไมก่ัริะทำ�หริอืิสนบัสนนุกั�ริใหส้นิบน
ในทุกัริูปแบบ ทุกักัิจำกัริริมที�อิยู่่ภิ�ย่ใตั้้กั�ริด์ูแลัริวมถูึง กั�ริ
ควบคุมกั�ริบริิจำ�คเพื�อิกั�ริกุัศลั กั�ริบริิจำ�คให้แก่ัพริริคกั�ริเมือิง
กั�ริใหข้อิงขวญัท�งธุุริกัจิำ แลัะสนบัสนนุกัจิำกัริริมตั้�่ง ๆ  มคีว�ม
โปริ่งใสแลัะไม่มีเจำตั้น�เพื�อิโน้มน้�วให้เจ้ำ�หน้�ที�ภิ�คริัฐหริือิ
เอิกัชั่น ด์ำ�เนินกั�ริที�ไม่เหม�ะสม
  2.4 บริิษััทจำะจัำด์ให้มีกั�ริควบคุมภิ�ย่ในที�เหม�ะสม
แลัะสมำ��เสมอิเพื�อิป้อิงกัันไม่ให้พนักัง�นมีกั�ริปฏิิบัติั้ที� 
ไม่เหม�ะสม โด์ย่เฉีพ�ะง�นข�ย่ กั�ริตั้ลั�ด์ จำัด์ซื�อิ
  2.5 บริิษััทจำะจัำด์ให้คว�มริู้ด์้�นกั�ริต่ั้อิตั้้�นกั�ริ
ทุจำริิตั้แลัะคอิริ์ริัปชั่ั�นแกั่คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ผิู้บริิห�ริ แลัะ
พนักัง�น เพื�อิส่งเสริิมคว�มซื�อิสัตั้ย์่ สุจำริิตั้ แลัะริับผิิด์ชั่อิบ 
ในกั�ริปฏิิบัตั้ิตั้�มหน้�ที�คว�มริับผิิด์ชั่อิบ ริวมถูึงสื�อิให้เห็น
คว�มมุ่งมั�นขอิงบริิษััท
  2.6 บริิษััทจำะจัำด์ให้มีกัลัไกักั�ริริ�ย่ง�นสถู�นะ 
กั�ริเงินที�โปริ่งใสแลัะถููกัตั้้อิงแม่นย่ำ�
  2.7 ส่งเสริิม สนับสนุน ให้ผู้ิส่งมอิบหรืิอิผู้ิรัิบเหม�ช่ั่วงมี
ส่วนร่ิวมในกั�ริแสด์งคว�มคิด์เห็นเกีั�ย่วกัับกั�ริปฏิิบัตั้ิ ริวมถึูง
กั�ริริ่วมปฏิิบัตั้ิ ด์้�นกั�ริตั้่อิตั้้�นกั�ริทุจำริิตั้แลัะคอิริ์ริัปชั่ั�น 
  2.8 บริษิัทัจำะส่งเสริมิให้มกีั�ริสื�อิส�ริที�หลั�กัหลั�ย่
ชั่่อิงท�งเพื�อิให้พนักัง�นแลัะผิู้มีส่วนเกีั�ย่วข้อิงส�ม�ริถูแจำ้ง
เบ�ะแสอิันควริสงสัย่ โด์ย่มั�นใจำได์้ว่�ผิู้แจำ้งเบ�ะแสจำะได์้ริับ 
กั�ริคุม้คริอิงแลัะริวมถึูงกั�ริแต่ั้งตัั้�งบุคคลัเพื�อิตั้ริวจำสอิบติั้ด์ตั้�ม
ทุกัเบ�ะแสที�มีกั�ริแจำ้งเข้�ม�

 บริษิัทัได์ก้ัำ�หนด์ชั่อ่ิงท�งกั�ริแจำง้เบ�ะแสหริอืิริบัขอ้ิริอ้ิง
เริีย่นไว้ด์ังนี�
 ไปริษัณีย่์ : นำ�ส่งที� ปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริ หริือิ  
ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่บริิห�ริทั�วไป 
 บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส 
จำำ�กััด์ (มห�ชั่น)
 อิ�ค�ริ ด์ี.เค.เจำ ชั่ั�น 5 เลัขที� 393 ถูนนสุคนธุสวัสด์ิ� 
 แขวงลั�ด์พริ้�ว เขตั้ลั�ด์พริ้�ว กัริุงเทพฯ 10230 
 อิีเมลั์ : ปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิห�ริ : 
 monchai.m@icn.co.th เบอิริ์โทริ 02-553-0755
 ริอิงกัริริมกั�ริผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่บริิห�ริทั�วไป : 
 wilaiporn.t@icn.co.th เบอิร์ิโทริ 02-553-0755 ตั้อ่ิ 507
กัล่ัอิงรัิบข้อิเสนอิแนะ / คว�มคิด์เห็น / ข้อิร้ิอิงเรีิย่น ภิ�ย่ในบริิษััท
 3. การเคารพส่ิทธิมน่ษัยชัน
  บริิษััทมีนโย่บ�ย่สนับสนุนแลัะเค�ริพกั�ริปกัป้อิง
สทิธุมินุษัย่ชั่น โด์ย่กั�ริปฏิบิตัั้ติั้อ่ิผิูที้�มสีว่นเกีั�ย่วขอ้ิงไม่ว�่จำะเปน็
พนักัง�น ชัุ่มชั่น แลัะสังคมริอิบข้�งด์้วย่คว�มเค�ริพในคุณค่�
ขอิงคว�มเป็นมนุษัย่์ คำ�นึงถูึงคว�มเสมอิภิ�คแลัะเสริีภิ�พ 
ที�เท่�เทีย่มกััน ไม่ลัะเมิด์สิทธุิขั�นพื�นฐ�น แลัะไม่เลัือิกัปฏิิบัตั้ิ 
ริวมถึูงกั�ริดู์แลัไม่ให้บริษิัทัเข�้ไปมีสว่นเกีั�ย่วขอ้ิงกัับกั�ริลัะเมดิ์
สิทธุิมนุษัย่ชั่น นอิกัจำ�กันี� บริิษััทได้์ส่งเสริิมให้มีกั�ริเฝ้่�ริะวัง
กั�ริปฏิิบัตั้ิตั้�มข้อิกัำ�หนด์ด้์�นสิทธุิมนุษัย่ชั่น โด์ย่กั�ริจำัด์ให้ 
มีส่วนริ่วมในกั�ริแสด์งคว�มคิด์เห็น แลัะชั่่อิงท�งในกั�ริริ้อิง
เริีย่นสำ�หริับผิู้ที�ได์้ริับคว�มเสีย่ห�ย่จำ�กักั�ริถููกัลัะเมิด์สิทธุิ 
อินัเกัดิ์จำ�กักั�ริด์ำ�เนนิธุุริกิัจำขอิงบริษิัทั แลัะด์ำ�เนนิกั�ริเย่ยี่วย่�
แก่ัผู้ิได์้ริับคว�มเสีย่ห�ย่ ซึ�งบริิษััทได์้กัำ�หนด์เป็นนโย่บ�ย่ให้ 
ผู้ิบริิห�ริ แลัะพนักัง�นทุกัคนตั้้อิงให้คว�มเค�ริพในเริื�อิงสิทธุิ
มนุษัย่ชั่น แลัะให้คว�มเค�ริพในศักัด์ิ�ศริีคว�มเป็นมนุษัย่์  
ทั�งขอิงพนักัง�นทุกัคนแลัะผู้ิมีส่วนได้์เสีย่อิันเป็นหลัักักั�ริตั้�ม
ม�ตั้ริฐ�นส�กัลั ซึ�งถูอืิเปน็ริ�กัฐ�นที�สำ�คญัในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัจิำ
ได์้แกั่

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)86



  3.1 บริิษััทสนับสนุนแลัะเค�ริพกั�ริปกัป้อิงสิทธุิ
มนษุัย่ชั่น โด์ย่จำะด์แูลัมใิหธุุ้ริกัจิำ แลัะพนกััง�นขอิงบริษิัทัเข�้ไป
มสีว่นเกีั�ย่วขอ้ิงกัับกั�ริลัะเมิด์สทิธุมินษุัย่ชั่น เช่ั่น ไม่ใชั่แ้ริงง�น
บังคับ ไม่ใชั่้แริงง�นเด็์กั พร้ิอิมทั�งดู์แลัให้มีกั�ริปฏิิบัตั้ิตั้�ม
ม�ตั้ริฐ�นขอิงกัฎหม�ย่คุ้มคริอิงแริงง�นอิย่่�งเคริ่งคริัด์
  3.2 บริิษััทจำะให้คว�มเค�ริพแลัะปฏิิบัตั้ิตั้�มหลัักั
ส�กัลั ในกั�ริจำ้�งง�น ในกั�ริปฏิิบัตั้ิตั้่อิผิู้มีส่วนได์้เสีย่ทุกัฝ่่�ย่ 
ด์้วย่คว�มเป็นธุริริมบนพื�นฐ�นขอิงศักัด์ิ�ศริีคว�มเป็นมนุษัย์่ 
โด์ย่ให้โอิกั�สทุกัคนอิย่่�งเท่�เทีย่มกััน ไม่เลัือิกัปฏิิบัตั้ิแลัะ 
ไม่ลัะเมิด์สิทธุิขั�นพื�นฐ�นทั�งในเริื�อิงเพศ อิ�ยุ่ ศ�สน� เชั่ื�อิชั่�ตั้ิ 
ภิูมิภิ�ค ฐ�นะ สภิ�พท�งริ่�งกั�ย่ คว�มคิด์เห็นท�งกั�ริเมือิง
  3.3 บริิษััทเฝ่้�ริะวังแลัะตั้ิด์ตั้�มให้บริิษััทย่่อิย่ คู่ค้�
แลัะผิู้มีส่วนได้์เสีย่ ได้์ถืูอิปฏิิบัตั้ิตั้�มหลัักักั�ริส�กัลัว่�ด์้วย่ 
เริื�อิงสทิธุมินษุัย่ชั่นอิย่่�งเคริง่คริดั์ ริวมถูงึจำะใหก้ั�ริคุม้คริอิงสทิธุิ
ขอิงผิูม้สีว่นได์เ้สีย่ที�ได์ร้ิบัคว�มเสยี่ห�ย่อินัเกัดิ์จำ�กักั�ริลัะเมดิ์
สิทธุิอิันสืบเนื�อิงม�จำ�กักั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำขอิงบริิษััทตั้�มที�
กัฎหม�ย่กัำ�หนด์
  3.4 บริิษััทให้คว�มสำ�คัญในเริื�อิงคว�มปลัอิด์ภัิย่
แลัะอิ�ชั่ีวอิน�มัย่ในกั�ริทำ�ง�นขอิงพนักัง�น
  3.5 บริิษััทได้์เปิด์โอิกั�สให้พนักัง�นเข้�ม�มี 
ส่วนริ่วมในกั�ริบริิห�ริจำัด์กั�ริแลัะแสด์งคว�มคิด์เห็นเกีั�ย่วกัับ
กั�ริด์ำ�เนินกัิจำกั�ริหริือิกัริะบวนกั�ริทำ�ง�นขอิงบริิษััท โด์ย่ 
ผิ่�นชั่่อิงท�ง “กัลั่อิงริับข้อิเสนอิแนะ / คว�มคิด์เห็น” ภิ�ย่ใน
บริิษััท เป็นตั้้น
  3.6 บริิษััทกัำ�หนด์ม�ตั้ริกั�ริในกั�ริให้คว�มคุ้ม 
คริอิงพนักัง�นที�แจำ้งเกีั�ย่วกัับกั�ริลัะเมิด์สิทธุิมนุษัย่ชั่น หริือิ 
กั�ริปฏิบิตัั้ติั้อ่ิพนกััง�นอิย่่�งไมเ่ท�่เทยี่มกััน โด์ย่จำะได์ร้ิบัคว�ม
คุ้มคริอิงไม่ให้ถููกัลังโทษั หริือิกัลัั�นแกัลั้ง หริือิกัริะทำ�ด้์วย่ 
ปริะกั�ริใด์ ๆ ที�จำะทำ�ให้ผู้ิแจ้ำงแบะแสไม่ส�ม�ริถูทำ�ง�น 
ต่ั้อิไปได้์
 4. การปฏิิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  บริิษััทตั้ริะหนักัถึูงคว�มสำ�คัญขอิงกั�ริพัฒน�
ทริัพย่�กัริมนุษัย่์แลัะปฏิิบัตั้ิตั้่อิแริงง�นอิย่่�งเป็นธุริริม อิันเป็น
ปัจำจำัย่ที�จำะชั่่วย่เพิ�มมูลัค่�ขอิงกิัจำกั�ริแลัะเสริิมสร้ิ�งคว�ม
ส�ม�ริถูในกั�ริแข่งขันแลัะกั�ริเจำริิญเตั้ิบโตั้อิย่่�งยั่�งยื่นขอิง
บริษิัทัในอิน�คตั้ ทั�งนี�บริษิัทัได้์กัำ�หนด์นโย่บ�ย่แลัะแนวปฏิิบตัั้ิ
ด์ังนี�
  4.1 เค�ริพสิทธุขิอิงพนักัง�นตั้�มกัฎหม�ย่แริงง�น
แลัะหลัักัสิทธุิมนุษัย่ชั่น
  4.2 จำัด์ให้มีกัริะบวนกั�ริจ้ำ�งง�น แลัะเงื�อินไขกั�ริ
จำ้�งง�นเป็นธุริริม ริวมถึูงกั�ริกัำ�หนด์ค่�ตั้อิบแทน แลัะกั�ริ
พจิำ�ริณ�ผิลัง�นคว�มด์คีว�มชั่อิบภิ�ย่ใตั้ก้ัริะบวนกั�ริปริะเมนิ
ผิลักั�ริทำ�ง�นที�เป็นธุริริม

  4.3 สง่เสริมิกั�ริพัฒน�บคุลั�กัริ โด์ย่จำดั์ใหม้กีั�ริจัำด์
อิบริม สมัมน� ฝ่กึัอิบริม ริวมถูงึสง่พนกััง�นเข�้ริว่มสมัมน�แลัะ 
ฝึ่กัอิบริมวิชั่�กั�ริด้์�นต่ั้�ง ๆ ที�เกีั�ย่วข้อิงเพื�อิพัฒน�คว�มรู้ิ  
คว�มส�ม�ริถูศักัย่ภิ�พขอิงพนักัง�น ริวมถึูงปลูักัฝั่งทัศนคติั้ 
ที�ด์ี มีคุณธุริริม จำริิย่ธุริริม แลัะกั�ริทำ�ง�นเป็นทีมแกั่พนักัง�น
  4.4 จำัด์ให้มีสวัสด์ิกั�ริด์้�นตั้่�ง ๆ สำ�หริับพนักัง�น
ตั้�มที�กัฎหม�ย่กัำ�หนด์ เช่ั่น ปริะกัันสังคม กัอิงทุนสำ�ริอิงเลีั�ย่งชีั่พ 
เป็นต้ั้น แลัะนอิกัเหนือิจำ�กัที�กัฎหม�ย่กัำ�หนด์ เชั่่น ปริะกััน
สุขภิ�พ แลัะปริะกัันอิุบัตั้ิเหตุั้ โคริงกั�ริริ่วมลังทุนริะหว่�ง
น�ย่จำ้�งแลัะลูักัจำ้�ง กั�ริท่อิงเที�ย่วปริะจำำ�ปี เป็นต้ั้น ริวมถูึง 
กั�ริให้เงินชั่่วย่เหลัือิปริะเภิทตั้่�ง ๆ แกั่พนักัง�น เชั่่น เงินชั่่วย่
ฌ�ปนกัิจำ เป็นตั้้น
  4.5 จำัด์ให้มีบริิกั�ริตั้ริวจำสุขภิ�พปริะจำำ�ปีแกั่
พนักัง�นทุกัริะด์ับชั่ั�นขอิงบริิษััท โด์ย่พิจำ�ริณ�จำ�กัปัจำจำัย่คว�ม
เสี�ย่งตั้�มริะดั์บ อิ�ยุ่ เพศ แลัะสภิ�พแวด์ล้ัอิมในกั�ริทำ�ง�น
ขอิงแตั้่ลัะบุคคลั
  4.6 ด์ำ�เนินกั�ริให้พนักัง�นปฏิิบัติั้ง�นได้์อิย่่�ง
ปลัอิด์ภัิย่ แลัะมีสุขอิน�มัย่ในสถู�นที�ทำ�ง�นที�ด์ี โด์ย่จัำด์ให้มี
ม�ตั้ริกั�ริป้อิงกัันกั�ริเกิัด์อิุบัติั้เหตุั้ แลัะเสริิมสร้ิ�งให้พนักัง�น
มีจำิตั้สำ�นึกัด้์�นคว�มปลัอิด์ภิัย่ ริวมถูึงจำัด์กั�ริฝ่ึกัอิบริม แลัะ 
สง่เสริมิให้พนักัง�นมีสขุอิน�มัย่ที�ด์ ีแลัะดู์แลัสถู�นที�ทำ�ง�นให้
ถููกัสุขลัักัษัณะ มีคว�มปลัอิด์ภิัย่อิยู่่เสมอิ
  4.7 เปิด์โอิกั�สให้พนักัง�นส�ม�ริถูแสด์งคว�ม 
คิด์เห็น หริือิริ้อิงเริีย่นเกีั�ย่วกัับปฏิิบัติั้อิย่่�งไม่เป็นธุริริมหริือิ 
กั�ริกัริะทำ�ที�ไมถูู่กัตั้อ้ิงในบริษิัทัริวมถึูงใหก้ั�ริคุม้คริอิงพนักัง�น
ที�ริ�ย่ง�นเริื�อิงด์ังกัลั่�ว
  4.8 สนับสนุนแลัะส่งเสริิมให้พนักัง�นทุกัคนมี 
ส่วนริ่วมในกัิจำกัริริมต่ั้�ง ๆ เพื�อิสังคมแลัะสิ�งแวด์ล้ัอิม (CSR) 
โด์ย่กัำ�หนด์เป็นพันธุกิัจำขอิงบริิษััท ซึ�งพนักัง�นได์้มีส่วนริ่วม
แสด์งพลัังในกั�ริทำ�คว�มดี์ ตั้อิบแทนแลัะให้คว�มชั่่วย่เหลืัอิ
สังคมแลัะชัุ่มชั่น
 กั�ริตั้ริะหนักัถึูงคว�มสำ�คัญขอิงกั�ริพัฒน�ทริัพย่�กัริ
มนุษัย่์แลัะปฏิิบัตั้ิตั้่อิแริงง�นอิย่่�งเป็นธุริริม จำึงเป็นปัจำจำัย่ที�จำะ
ชั่ว่ย่เพิ�มมลูัค�่แลัะเสริมิสริ�้งคว�มส�ม�ริถูในกั�ริแขง่ขนัแลัะ
กั�ริเจำริิญเตั้ิบโตั้อิย่่�งย่ั�งย่ืนขอิงบริิษััทในอิน�คตั้
 5. ความรับผิด้ชัอบต่อผ้้บริโภค
  บริิษััทมีนโย่บ�ย่ที�จำะให้คว�มสำ�คัญกัับลัูกัค้�ซึ�ง
เป็นผิู้บริิโภิคโด์ย่ตั้ริงขอิงบริิษััท แลัะชัุ่มชั่นสังคมซึ�งเป็น 
ผู้ิบริิโภิคท�งอิ้อิม โด์ย่ผิ่�นกั�ริให้คว�มริู้ แลัะข้อิมูลัที�ถููกัตั้้อิง 
โปริ่งใส มีม�ตั้ริฐ�นตั้�มวิศวกัริริมริะบบ แลัะปฏิิบัตั้ิตั้�ม
สัญญ�ที�เป็นธุริริมต่ั้อิลัูกัค้� ตั้ลัอิด์จำนรัิบผิิด์ชั่อิบในกั�ริรัิกัษั�
ข้อิมูลัขอิงลัูกัค้�ให้มีคว�มปลัอิด์ภิัย่ แลัะเป็นคว�มลัับ โด์ย่ได์้
กัำ�หนด์นโย่บ�ย่ไว้ด์ังนี�
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  5.1 ด์ำ�เนินธุุริกัิจำด์้วย่คว�มมุ่งมั�นที�จำะจำัด์ห�สินค้�
ที�มีคุณภิ�พ แลัะให้บริิกั�ริที�เป็นม�ตั้ริฐ�นเพื�อิเพิ�มคุณค่�  
ริวมถูึงตั้อิบสนอิงคว�มตั้้อิงกั�ริขอิงลัูกัค้�อิย่่�งตั้่อิเนื�อิง  
พริ้อิมกัับกั�ริให้ข้อิมูลัที�จำำ�เป็นต่ั้อิกั�ริตัั้ด์สินใจำโด์ย่ไม่บิด์เบือิน
ข้อิเท็จำจำริิง
  5.2 ด์ำ�เนินธุุริกัจิำโด์ย่ย่ดึ์ถูอืิคว�มซื�อิสตัั้ย่ ์สจุำริติั้ เปน็
ธุริริม แลัะไม่กัริะทำ�กั�ริใด์ ๆ ที�เป็นกั�ริลัะเมิด์สิทธุิขอิงลัูกัค้� 
ริักัษั�คว�มลัับท�งกั�ริค้�ขอิงลัูกัค้� ไม่นำ�ไปใชั่้เพื�อิปริะโย่ชั่น์
ตั้นเอิงหริือิผิู้ที�เกัี�ย่วข้อิงโด์ย่มิชั่อิบ
  5.3 ปฏิิบัตั้ิตั้�มข้อิตั้กัลังท�งกั�ริค้�ในกัริณีที� 
ไมส่�ม�ริถูปฏิิบัตั้ไิด้์ ให้ริบีแจ้ำงลูักัค้�เป็นกั�ริล่ัวงหน้� เพื�อิร่ิวม
กัันห�แนวท�งแกั้ไขแลัะป้อิงกัันไม่ให้เกัิด์คว�มเสีย่ห�ย่
  5.4 จำัด์ให้มีชั่่อิงท�งกั�ริสื�อิส�ริผิ่�นชั่่อิงท�งตั้่�ง ๆ 
เชั่น่ คว�มคดิ์เหน็ผิ�่น Website เพื�อิใหล้ักูัค�้ส�ม�ริถูริอ้ิงเริยี่น
ตั้่อิบริิษััทแลัะคำ�ริ้อิงเริีย่นโด์ย่ด์ำ�เนินกั�ริอิย่่�งเป็นธุริริม
 6. การด้้แลรักษัาส่ิ�งแวด้ล้อม
  บริษิัทัมุง่มั�นในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำตั้�มม�ตั้ริฐ�นขอิง
คว�มปลัอิด์ภิัย่ ชั่ีวอิน�มัย่แลัะสิ�งแวด์ลั้อิมอิย่่�งสูงสุด์ ซึ�งได์้มี
แนวท�งปฏิิบัตั้ิด์ังตั้่อิไปนี�
  6.1 ปฏิิบัตั้ิตั้�มกัฎหม�ย่แลัะข้อิบังคับตั้่�ง ๆ  
ในด์้�นคว�มปลัอิด์ภิัย่ อิ�ชั่ีวอิน�มัย่แลัะสิ�งแวด์ลั้อิม
  6.2 ปฏิิบัตั้ิตั้�มม�ตั้ริฐ�นเพื�อิก่ัอิให้เกิัด์คว�ม
ปลัอิด์ภัิย่ในสุขภิ�พแลัะสภิ�พแวด์ล้ัอิมในกั�ริทำ�ง�นสำ�หรัิบ
พนักัง�นทุกัคน
  6.3 สง่เสริมิกั�ริใหค้ว�มริูพ้นกััง�นในเริื�อิงเกัี�ย่วกัับ
สุขอิน�มัย่ คว�มปลัอิด์ภัิย่แลัะสิ�งแวด์ล้ัอิมในทุกัริะดั์บ ตั้ลัอิด์จำน
สนับสนุน วิธุีกั�ริแลัะกั�ริปฏิิบัตั้ิตั้�มม�ตั้ริกั�ริป้อิงกััน 
สิ�งแวด์ลั้อิม

  6.4 เปิด์เผิย่ข้อิมูลัที�เป็นจำริิง ในเรืิ�อิงคว�มปลัอิด์ภัิย่  
ชีั่วอิน�มัย่ สิ�งแวด์ล้ัอิม ซึ�งเกีั�ย่วข้อิงกัับกั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงบริิษััท
 โด์ย่บริิษััทได้์ด์ูแลัรัิกัษั�สภิ�พแวด์ลั้อิมในกั�ริทำ�ง�น
ให้มีคว�มปลัอิด์ภิัย่ตั้่อิชั่ีวิตั้แลัะทริัพย่์สินขอิงพนักัง�น ลัูกัค้� 
แลัะบุคคลัผู้ิม�ตั้ิด์ต่ั้อิง�นอิยู่่เสมอิ มีกั�ริปริับปริุงตั้ริวจำเชั่็ค
ริะบบป้อิงกัันภิัย่ กั�ริริณริงค์แย่กัปริะเภิทขย่ะ กั�ริริณริงค์ให้
ใชั่้กัริะด์�ษัอิย่่�งคุ้มค่� ด์้วย่กั�ริใชั่้ปริะโย่ชั่น์ทั�ง 2 หน้� 
ในสำ�นักัง�น หรืิอิใชั่้วิธุีกั�ริริับ - ส่งไปริษัณีย่์อิิเลั็กัทริอินิกัส์  
หริือิอิีเมลั เพื�อิลัด์กั�ริใช้ั่กัริะด์�ษั กั�ริปิด์ไฟช่ั่วงกัลั�งวันใน 
เวลั�พักัเที�ย่ง ตั้ั�งอุิณภิูมิเคริื�อิงปรัิบอิ�กั�ศขอิงบริิษััทที� 
เหม�ะสม เป็นตั้้น โด์ย่บริิษััทจำะตั้ิด์ตั้�มแลัะริ�ย่ง�นผิลักั�ริ
ด์ำ�เนินง�นเป็นปริะจำำ�ทุกัเด์ือิน
 7. การร่วมพัฒนาชั่มชันและส่ังคม
  กั�ริริ่วมพัฒน�ชัุ่มชั่นแลัะสังคมถูือิเป็นนโย่บ�ย่ที�
บริษิัทัให้กั�ริสนับสนุน จำงึมีกัจิำกัริริมอัินเปน็ปริะโย่ชั่น์กัับชุั่มชั่น
ม�โด์ย่ตั้ลัอิด์ ซึ�งถูือิเป็นส่วนหนึ�งที�ชั่่วย่ส่งเสริิมแลัะพัฒน�
เศริษัฐกิัจำท้อิงถิู�น โด์ย่จำะต้ั้อิงไม่กัริะทำ�หริือิสนับสนุนกั�ริ 
กัริะทำ�ใด์ ๆ ที�ผิิด์กัฎหม�ย่แลัะอิ�จำกั่อิให้เกัิด์ผิลัเสีย่ตั้่อิชัุ่มชั่น
แลัะสังคม ไม่ว่�จำะเป็นนโย่บ�ย่ที�จำะให้กั�ริสนับสนุนท�ง 
ด์้�นกั�ริศึกัษั�แกั่เย่�วชั่น กั�ริบริิจำ�คอุิปกัริณ์กั�ริเริีย่นแลัะ
สนับสนุนทนุกั�ริศกึัษั� กั�ริทำ�กัจิำกัริริมที�เกีั�ย่วขอ้ิงกัับกั�ริดู์แลั
ริกััษั�ขนบธุริริมเนยี่ม ปริะเพณ ีนอิกัจำ�กันี� บริษิัทัย่งัมนีโย่บ�ย่
ที�จำะให้คว�มสนับสนุนต่ั้อิสังคมริอิบข้�ง ไม่ว�่จำะเป็นกั�ริให้เงิน
สนับสนุนแก่ัมูลันิธุิต่ั้�ง ๆ เพื�อิใช้ั่ในกั�ริช่ั่วย่เหลืัอิผู้ิย่�กัไร้ิ  
กั�ริจำัด์ซื�อิจำัด์จำ้�งเพื�อิสนับสนุนง�นขอิงอิงค์กัริกั�ริกัุศลั 
ด์้�นพัฒน�สังคม เพื�อิสริ้�งริ�ย่ได้์ สริ้�งคว�มภิ�คภูิมิใจำให้ 
กัับบุคคลัด้์อิย่โอิกั�ส กั�ริให้เงนิสนับสนุนแก่ักิัจำกั�ริท�งศ�สน�
ริวมถูึงกั�ริให้เงินสนับสนุนแก่ัโริงพย่�บ�ลัในกั�ริปริับปริุง
เคริื�อิงมือิเคริื�อิงใชั่้ 

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)88



 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่้�งได้้
จากการด้ำาเนินงานที�มีความรับผิด้ชัอบต่อส่ังคม
  บริิษััทได์้ส่งเสริิมแลัะสนับสนุนกั�ริสริ้�งคว�มคิด์
หริือิค้นห�แลัะพัฒน�คว�มริู้ใหม่ ๆ ริวมถูึงกั�รินำ�คว�มริู้ที�ได์้
ไปปฏิิบัตั้ิในเชั่ิงธุุริกัิจำ ตั้ลัอิด์จำนกั�ริบริิห�ริจำัด์กั�ริในกั�ริสริ้�ง
นวัตั้กัริริม จำะสนับสนุนให้มีนวัตั้กัริริมในริะด์ับกัริะบวนกั�ริ
ทำ�ง�นในอิงค์กัริ ทั�งนี� นวัตั้กัริริมที�นำ�ม�ใชั่อ้ิ�จำมไีด์ห้ลั�ย่ริะดั์บ
ทั�งที�เป็นกั�ริทำ�ขึ�นใหม่ ปริับปริุง ปริับแตั้่ง แลัะกั�ริเปลัี�ย่น  
เพื�อิให้เกัดิ์ผิลัที�มปีริะสทิธิุภิ�พหรืิอิปริะสทิธิุผิลัม�กักัว่�เด์มิใน
กั�ริด์ำ�เนินง�นตั้่�ง ๆ แลัะย่ังอิ�จำหม�ย่ถึูงกั�ริเปลีั�ย่นแปลัง 
ท�งคว�มคิด์ กั�ริด์ำ�เนินกั�ริ เพื�อิเพิ�มมูลัค่� เป้�หม�ย่ขอิง
นวัตั้กัริริมคือิกั�ริเปลัี�ย่นแปลังในเชั่ิงบวกั เพื�อิทำ�ให้สิ�งตั้่�ง ๆ 
เกัดิ์เปลัี�ย่นแปลังในท�งที�ด์ขีึ�นในสังคม เช่ั่น สง่เสริมิกั�ริพัฒน�
ริะบบกั�ริทำ�ง�นผิ่�นอิินเทอิริ์เน็ตั้ที�ถููกัพัฒน�ขึ�นโด์ย่พนักัง�น
ขอิงบริิษััทเอิง ไม่ว่�จำะเป็นพัฒน�ริะบบ Slip Online  
กั�ริด์ำ�เนินกั�ริขอิเอิกัส�ริบริิษััท กั�ริจำอิงห้อิงปริะชัุ่ม กั�ริ
ด์ำ�เนินกั�ริขอิเงินทด์ริอิง กั�ริปริะเมินผิลัพนักัง�น กั�ริเรีิย่กั 
ใชั่้ง�นพนักัง�นรัิบส่งเอิกัส�ริ กั�ริขอิอินุมัตั้ิกั�ริเดิ์นท�งทั�ง
ภิ�ย่ในแลัะภิ�ย่นอิกัปริะเทศ ผิ่�นริะบบอิอินไลัน์ เป็นตั้้น 

การดำำาเนินงานและจัดำทำารายงาน
 บริิษััทได้์ตั้ริะหนักัถึูงคว�มสำ�คัญกัลัุ่มผิู้มีส่วนได้์เสีย่ 
ทุกัริะด์ับ เชั่่น กัลัุ่มพนักัง�น ซึ�งเป็นพลัังขับเคลัื�อินที�สำ�คัญ 
ขอิงอิงค์กัริในกั�ริปริะกัอิบธุุริกิัจำ แลัะเพื�อิเสริิมสร้ิ�งคว�ม
สัมพันธุ์อิันด์ีริะหว่�งบริิษััทกัับพนักัง�นให้เกัิด์คว�มผิูกัพัน 
คว�มส�มัคคี ผิ่�นกิัจำกัริริมต่ั้�ง ๆ โด์ย่มีกั�ริกัำ�หนด์หลัักักั�ริ 
ในกั�ริพัฒน�พนักัง�น กั�ริบริิห�ริผิลัตั้อิบแทนแลัะสวัสด์ิกั�ริ
อิย่่�งเป็นริูปธุริริม มีกั�ริด์ำ�เนินกั�ริอิย่่�งตั้่อิเนื�อิง โด์ย่บริิษััท
ให้กั�ริฝึ่กัอิบริมแลัะพัฒน� คว�มรู้ิ คว�มเข้�ใจำ ทักัษัะ ตั้ลัอิด์จำน
เสริิมสริ้�งทัศนคตั้ิที�ด์ีให้กัับพนักัง�น เพื�อิให้คว�มริู้ เสริิมสริ้�ง
คว�มเข�้ใจำที�ถููกัตั้อ้ิงในกั�ริปฏิิบตัั้ติั้นใหส้อิด์คลัอ้ิงกัับริะเบยี่บ
ปฏิิบัตั้ิตั้ลัอิด์จำนวัฒนธุริริมอิงค์กัริส�ม�ริถูปริับตัั้วเข้�สู่ 
กั�ริทำ�ง�นได์้อิย่่�งริวด์เริ็ว เมื�อิพนักัง�นใหม่เข้�ม�เริิ�มง�นจำะ
ได์้ริับกั�ริฝ่ึกัอิบริมให้มีคว�มรู้ิคว�มเข้�ใจำในหน้�ที� แลัะเริีย่น
ริู้กัริะบวนกั�ริทำ�ง�นในริะหว่�งปฏิิบัตั้ิง�น 
 บริิษััทมุ่งเน้นกั�ริสริ้�งคว�มสัมพันธุ์เพื�อิคว�มริ�บริื�น
ในกั�ริด์ำ�เนินง�นโด์ย่มีกิัจำกัริริมเพื�อิเสริิมสริ้�งให้พนักัง�น 
ในหน่วย่ง�นตั้่�ง ๆ ได์้ทำ�คว�มริู้จำักักัันริะหว่�งหน่วย่ง�น  
เกัิด์คว�มผิูกัพัน ส่งผิลัให้กั�ริปริะส�นง�นภิ�ย่ในอิงค์กัริ 
มีปริะสิทธิุภิ�พยิ่�งขึ�น เช่ั่น ง�นปีใหม่ เพื�อิเชั่ื�อิมคว�มสัมพันธ์ุ
ริะหว�่งผิูบ้ริหิ�ริแลัะพนกััง�นได์ท้ำ�กัจิำกัริริมริว่มกััน เปดิ์โอิกั�ส
ให้พนักัง�นได้์มีส่วนร่ิวมในกั�ริเสนอิคว�มคิด์เห็น แลัะด์ำ�เนินกั�ริ
ให้สวัสด์ิกั�ริที�เหม�ะสม เชั่่น กัอิงทุนสำ�ริอิงเลัี�ย่งชั่ีพ โคริงกั�ริ

ริ่วมลังทุนริะหว่�งน�ย่จำ้�งแลัะลัูกัจำ้�ง (Employee Joint 
Investment Program) ค่�รัิกัษั�พย่�บ�ลัที�นอิกัเหนือิ 
จำ�กัปริะกัันสังคม กั�ริตั้ริวจำสุขภิ�พปริะจำำ�ปี กั�ริท่อิงเที�ย่ว 
ปริะจำำ�ปี เป็นตั้้น
 แนวปฏิบิตัติามนโยบายการปอ้งกนัการมสี่ว่นรว่ม
เกี�ยวข้องกับคอร์รัปชัั�น
 บริิษััทย่ึด์หลัักักั�ริด์ำ�เนินง�นที�มีคว�มโปริ่งใส  
มีคุณธุริริม ภิ�ย่ใตั้้ข้อิกัำ�หนด์ขอิงกัฎหม�ย่ แลัะจำริิย่ธุริริม 
ท�งธุุริกิัจำ โด์ย่กัำ�หนด์หลัักักั�ริในจำริิย่ธุริริมท�งธุุริกิัจำห้�ม
พนักัง�นเรีิย่กัร้ิอิงทรัิพย์่สิน หรืิอิปริะโย่ชั่น์อิื�นใด์จำ�กัคู่ค้� 
ผู้ิรัิบเหม� หรืิอิผู้ิเกีั�ย่วข้อิงอืิ�น ๆ ห้�มใช้ั่ทรัิพย์่สินหรืิอิแอิบอ้ิ�งชืั่�อิ 
ขอิงบริิษััทริวมถึูงใชั่้อิำ�น�จำหน้�ที�เพื�อิแสวงห�ผิลัปริะโย่ชั่น์ 
ส่วนตั้ัว ผู้ิบริิห�ริแลัะพนักัง�นทุกัคนควริหลัีกัเลีั�ย่งกั�ริรัิบขอิง
กัำ�นัลัจำ�กัคู่ค้� ผิู้ริับเหม� เว้นแต่ั้ขอิงขวัญตั้�มเทศกั�ลั
ปริะเพณีที�มีมูลัค่�ตั้�มสมควริไม่สูงกัว่�ปกัติั้ทั�วไป กัำ�หนด์ 
แนวปฏิิบัติั้ให้พนักัง�นถืูอิปฏิบัิติั้ต่ั้อิคู่ค้� แลัะผิูรั้ิบเหม�ทุกัริ�ย่
อิย่่�งเท่�เทีย่ม โด์ย่คำ�นึงถูึงปริะโย่ชั่น์ที�เป็นธุริริมทั�งสอิงฝ่่�ย่
ตั้�มข้อิตั้กัลังท�งกั�ริค้�ที�ทำ�ริะหว่�งกััน แลัะมิให้กัริะทำ�กั�ริ
หริือิย่กัเว้นกัริะทำ�กั�ริใด์ ๆ ที�เป็นกั�ริเอิื�อิปริะโย่ชั่น์ให้แก่ั 
ผิู้ริับเหม� ห�กัฝ่่�ฝ่้นถืูอิเป็นคว�มผิิด์ร้ิ�ย่แริงแลัะลังโทษั 
สถู�นหนักั แลัะมีกั�ริด์ำ�เนินกั�ริเพื�อิปอ้ิงกัันกั�ริมีสว่นเกีั�ย่วข้อิง
กัับกั�ริทุจำริิตั้แลัะคอิริ์ริัปชั่ั�น ด์ังนี�
• บริิษััทจัำด์ให้มีชั่่อิงท�งกั�ริริ�ย่ง�นกั�ริพบเห็นพฤตั้ิกัริริมที�

อิ�จำเกัี�ย่วข้อิงกัับกั�ริทุจำริิตั้คอิริ์ริัปชั่ั�นภิ�ย่ในบริิษััท
• กั�ริให้คว�มริ่วมมือิกัับผู้ิตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในแลัะผู้ิตั้ริวจำสอิบ

จำ�กัภิ�ย่นอิกั ซึ�งพนักัง�นทุกัริะด์ับจำะต้ั้อิงให้คว�มริ่วมมือิ
อิย่่�งเตั้็มที� ริวมทั�งให้ข้อิมูลัที�สมบูริณ์ตั้่อิแผินกัตั้ริวจำสอิบ
ภิ�ย่ในแลัะผิู้สอิบบัญชั่ีขอิงบริิษััท

 การติด้ตามผลตามนโยบายการป้องกันการมีส่่วน
ร่วมเกี�ยวข้องกับคอร์รัปชัั�น
 บริิษััทมีกั�ริตั้ิด์ตั้�มผิลัตั้�มนโย่บ�ย่ต่ั้อิต้ั้�นกั�ริทุจำริิตั้
แลัะคอิริร์ิปัชั่ั�น ซึ�งหนว่ย่ง�นที�มหีน�้ที�ตั้ริวจำสอิบแลัะด์แูลั ได์แ้กั่
ฝ่่�ย่ทริัพย่�กัริมนุษัย่์ บริิษััทค�ด์หม�ย่ให้ทุกัคนริ�ย่ง�น 
โด์ย่สุจำริิตั้ถึูงกั�ริปฏิิบัติั้ที�ขัด์หรืิอิสงสัย่ว่�จำะขัด์ต่ั้อิหลัักักั�ริ 
ต่ั้อิผู้ิบังคับบัญชั่�โด์ย่ตั้ริง หริือิในกัริณีที�ไม่อิ�จำริ�ย่ง�นตั้่อิ 
ผิู้บังคับบัญชั่�ได์้อิ�จำขอิคำ�ปริึกัษั�จำ�กั ฝ่่�ย่ทริัพย่�กัริมนุษัย์่
โด์ย่ขอ้ิมลูัที�ใหน้ั�นจำะถูอืิปฏิบิตัั้เิปน็คว�มลับั ทั�งนี�ผิูบ้งัคบับญัชั่�
เอิงกั็มีหน้�ที�ต้ั้อิงสอิด์ส่อิงแลัะแนะนำ�ผู้ิใต้ั้บังคับบัญชั่�ตั้�ม 
ลัำ�ด์ับชั่ั�น ให้ปฏิิบัตั้ิให้สอิด์คลั้อิงกัับนโย่บ�ย่แลัะจำริริย่�บริริณ 
ที�บริิษััทได์้กัำ�หนด์ไว้ในหลัักักั�ริอิย่่�งสมำ��เสมอิ

การดำำาเนินธุรกิจที�มีผู้ลกระทบต่อควิามรับผิู้ดำชั่อบ
ต่อสัังคม
 - ไม่มี -
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การดำำาเนินงานดำ้านควิามรับผู้ิดำชั่อบต่อสัังคมและ 
สัิ�งแวิดำล้อม
 ในกั�ริด์ำ�เนนิง�นด์�้นคว�มริบัผิดิ์ชั่อิบตั้อ่ิสงัคม บริษิัทั
มีโคริงกั�ริที�ให้พนักัง�นเข้�ไปมีส่วนร่ิวมด้์�นคว�มรัิบผิิด์ชั่อิบ
ตั้่อิสังคม ได์้แกั่ กั�ริสนับสนุนชั่่วย่เหลัือิผิู้พิกั�ริท�งส�ย่ตั้� 
ผิ�่นโคริงกั�ริริบับริจิำ�คปฏิทินิตั้ั�งโตั้ะ๊ ซึ�งบริษิัทัได์ร้ิวบริวมทกุัปี
โด์ย่ในปีนี�ได์้ริ่วมกัันนำ�ปฏิิทินตั้ั�งโตั้๊ะปี 2562 หริือิเกั่�กัว่�นั�นที�
ไม่ใช้ั่ง�นแล้ัว ม�ริวบริวมเพื�อินำ�ไปบริิจำ�คให้กัับห้อิงสมุด์  
กัริมอิุทย่�นแห่งชั่�ตั้ิแลัะป่�ไม้ ริวบริวมนำ�ม�เป็นกัริะด์�ษัใน
กั�ริพิมพ์อิักัษัริเบริลัลั์เพื�อิส่งมอิบให้กัับคนตั้�บอิด์ตั้่อิไป  
ริวมถูึงกั�รินำ�ทีมพนักัง�นบริิษััทริ่วมทำ�กัิจำกัริริมอิ�ส�ส่งมอิบ
คว�มสุข พ�น้อิงนักัเริีย่นโริงเรีิย่นสอินคนตั้�บอิด์มกุัฏิคีริีวัน  
(เข�ใหญ่) จำำ�นวน 22 คนเที�ย่วสวนสนุกัซีนิคอิลัเวิลัด์์เข�ใหญ่ 
เปิด์โลักัแห่งจำินตั้น�กั�ริ สริ้�งคว�มสุข แลัะริอิย่ยิ่�มริ่วมกััน 
ริะหว่�งพี� ๆ อิ�ส�สมัคริกัับน้อิงด้์วย่บริริย่�กั�ศที�เตั้็มไปด้์วย่
ริอิย่ย่ิ�ม แลัะคว�มปริะทับใจำ
 กั�ริสนับสนุนทุนทริัพย่์ให้กัับมูลันิธุิอิะมีริุลัมุอิ์มินีน  
เพื�อิเด์็กักัำ�พริ้� 3 จำังหวัด์ชั่�ย่แด์นภิ�คใต้ั้ เพื�อิจัำด์ง�นวันเด์็กั  
ซึ�งมูลันิธุิด์ังกัลั่�วให้คว�มชั่่วย่เหลัือิเด์็กักัำ�พริ้�แลัะผู้ิด์้อิย่
โอิกั�สใน 3 จำังหวัด์ชั่�ย่แด์นภิ�คใต้ั้ให้มีคว�มเป็นอิยู่่ที�ดี์ขึ�น  
ทั�งจำัด์ห�ทุนกั�ริศึกัษั� ผิู้อิุปกั�ริะ พ่อิแม่บุญธุริริม กั�ริส่งเสริิม
อิ�ชีั่พ แลัะด้์�นอิื�น ๆ  ที�จำำ�เป็น อิกีัทั�งสร้ิ�งส�มัญสำ�นกึัแกัช่ั่มุชั่น
ในกั�ริปริะกัอิบคว�มด์ ีแลัะสริ�้งคว�มปริอิงด์อิงริะหว�่งพี�นอ้ิง
มุสลัิมแลัะศ�สน�อิื�น ๆ 
 บริิษััทได้์เข้�ริ่วมโคริงกั�ริวิ�งสะสมริะย่ะท�งกั�ริกุัศลั 
หริือิ maiA Virtual Run 2020 ซึ�งจำัด์โด์ย่สม�คมบริิษััท 
จำด์ทะเบยี่นในตั้ลั�ด์หลักััทริพัย่ ์เอิม็ เอิ ไอิ แลัะตั้ลั�ด์หลักััทริพัย่์
เอิม็ เอิ ไอิ ริะด์มทุนมอิบให้กัับสภิ�กั�ชั่�ด์ไทย่ เพื�อิโริงพย่�บ�ลั
สมเด็์จำพริะบริมริ�ชั่เทวี ณ ศรีิริ�ชั่� มีบริิษััทสม�ชิั่กัสม�คมฯ 
เข้�ริ่วมกัิจำกัริริมด์ังกัลั่�ว ซึ�งผิู้บริิห�ริแลัะพนักัง�นขอิงแตั้่ลัะ
บริษิัทัร่ิวมกัันวิ�งสะสมริะย่ะท�ง 1 กัโิลัเมตั้ริ = 10 บ�ท ริะหว�่ง
เด์ือินกัันย่�ย่น - เด์ือินตัุ้ลั�คม 2563 โด์ย่กัิจำกัริริมนี�ส�ม�ริถู
ริวบริวมเงินบริิจำ�คได์้ทั�งสิ�น 2,000,000 บ�ท
 นอิกัจำ�กันั�น บริิษััทย่ังได์้สนับสนุนให้ผิู้บริิห�ริริะด์ับสูง
ขอิงบริษิัทัเข�้ริว่ม “โคริงกั�ริ SET Social Impact Gym” อิย่่�ง
ตั้่อิเนื�อิง โด์ย่เริิ�มเข้�ริ่วมโคริงกั�ริตั้ั�งแตั้่ปี 2562 ซึ�งโคริงกั�รินี�
เป็นคว�มริ่วมมือิริะหว่�งตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่ 

ตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ เอิ็ม เอิ ไอิ แลัะสม�คมบริิษััทจำด์ทะเบีย่น 
ในตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ เอิ็ม เอิ ไอิ มีวัตั้ถูุปริะสงค์เพื�อิพัฒน�
ศักัย่ภิ�พกั�ริทำ�ธุุริกิัจำขอิงธุุริกิัจำเพื�อิสังคม (Social Enterprise: SE) 
เปิด์ชั่่อิงท�งกั�ริเริีย่นริู้ริะหว่�ง SE แลัะผู้ิปริะกัอิบกั�ริอิื�น 
ริวมถูงึกั�ริขย่�ย่ผิลัแลัะต่ั้อิย่อิด์นวตัั้กัริริมท�งธุุริกิัจำแลัะสงัคม
แลัะกั�ริสริ้�งริะบบนิเวศน์ (Ecosystem) เพื�อิส่งเสริิมให้เกัิด์ 
Social Impact Investment สริ้�งคว�มย่ั�งย่ืนในกั�ริริับมือิกัับ
ปญัห�ท�งสงัคม แลัะเปน็กั�ริผินวกักั�ริทำ�ง�นคู่ขน�นริะหว�่ง
ภิ�คสังคมแลัะภิ�คธุุริกิัจำ โด์ย่กั�ริขับเคลัื�อินที�เป็นริูปธุริริม
สำ�หริับกั�ริสริ้�งผิลัลััพธ์ุท�งสังคม ในกั�ริส่งเสริิม SE  
ให้ลังมือิทำ�ธุุริกิัจำ สริ้�งศักัย่ภิ�พในกั�ริเป็นนักัธุุริกิัจำจำริิง 
(Entrepreneurship) จำ�กักั�ริสนบัสนนุชั่ว่ย่เหลัอืิขอิงผิูบ้ริหิ�ริ
ริะด์ับสูงจำ�กัภิ�คธุุริกิัจำในตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ เอิ็ม เอิ ไอิ แลัะ 
ผู้ิเชั่ี�ย่วชั่�ญ (Expert) เฉีพ�ะด์้�น ในริูปแบบ Coaching & 
Mentoring System โด์ย่ในแตั้ล่ัะปมี ีSE ที�เปน็สม�ชั่กิัขอิง SET 
Social Impact Platform กัว่�ริ้อิย่ลัะ 50 ส�ม�ริถูพัฒน�ธุุริกัิจำ
สู่ริะด์ับกั�ริเตั้ิบโตั้ หริือิ Growth Stage ส�ม�ริถูขย่�ย่ผิลัลััพธุ์
ท�งสังคมได้์อิย่่�งมีปริะสิทธิุภิ�พ แลัะเป็นกัำ�ลัังหลัักัร่ิวมกััน
ท้�ท�ย่บริิบทในกั�ริพัฒน�อิย่่�งยั่�งย่ืน ที�เป็น Engine of 
Growth ขอิงกั�ริเตั้ิบโตั้ที�จำะเป็นธุุริกัิจำกัริะแสหลัักัในอิน�คตั้

โครงการ SET Social Impact Gym 2020
 ในปี 2020 ผู้ิบริิห�ริขอิงบริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์  
คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) ได้์ริ่วมเป็นโค้ชั่ 
จำิตั้อิ�ส� ให้แก่ั บริิษััทจำิตั้อิ�ส� วิส�หกัิจำเพื�อิสังคม (มูลันิธุิ 
จำ�กัน�งฟ้�ถูึงคุณวันใหม่) ธุุริกัิจำเพื�อิสังคมด์้�นผู้ิเปริ�ะบ�ง  
ทำ�หน้�ที�เป็นผิู้ริับบริิจำ�คเส้นผิมแลัะค่�ทอิวิกัผิม เพื�อิสริ้�ง
อิ�ชั่ีพให้กัลัุ่มผิู้เปริ�ะบ�ง แลัะผิลัักัดั์นสู่ตั้ลั�ด์แริงง�นฝี่มือิ  
โด์ย่กั�ริให้ผิูบ้ริจิำ�คส�ม�ริถูเข้�ม�เป็นจิำตั้อิ�ส�ในกั�ริคัด์แย่กั
เส้นผิมแลัะมีส่วนริ่วมในกัริะบวนกั�ริตั้่�ง ๆ ในกั�ริทอิวิกัผิม
ตั้ั�งแตั้่เริิ�มจำนกัริะทั�งส่งมอิบให้ผิู้ป่วย่ที�เป็นโริคมะเริ็ง แลัะ
สนับสนุน บริิษััท อิันด์�มันด์ิสคอิฟเวอิริี�ส์ จำำ�กััด์ ธุุริกัิจำเพื�อิ 
สงัคมที�แก้ัไขปญัห�สังคมด์�้นพัฒน�ชั่มุชั่น เป็นนกััพัฒน�กั�ริ
ทอ่ิงเที�ย่วโด์ย่ชุั่มชั่นเพื�อิคว�มยั่�งย่นื ริว่มกัับชุั่มชั่นผิูป้ริะสบภัิย่
สึน�มิ เพื�อิให้ชัุ่มชั่นกัลัับม�ใชั่้ชั่ีวิตั้อิย่่�งปกัตั้ิสุข สริ้�งริ�ย่ได์้
เพิ�มให้คริอิบคริัวเพื�อิคว�มเป็นอิยู่่ที�ด์ีขึ�น แลัะริ่วมปกัป้อิง
ทริัพย่�กัริธุริริมชั่�ตั้ิในชัุ่มชั่นให้คงอิยู่่ตั้ลัอิด์ไป

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)90



แนวิทางการ 
มีสั่วินร่วิม

ผู้ลการดำำาเนินงาน ผู้ลผู้ลิต (Output) ผู้ลลัพัธ์ธุรกิจ SE ตาม SDGs Goals*

บริษััทจิตอาสัา วิิสัาหกิจเพั้�อสัังคม (ม้ลนิธิจากนางฟ้าถืึงคุณิวิันใหม่)

ให้คว�มริู้แลัะ
คำ�ปริึกัษั�

โคริงกั�ริ SET Social Impact 
Gym 2020  ตั้ั�งแตั้่เด์ือิน 
สิงห�คม 2563 ตั้ลัอิด์ 8 
สัปด์�ห์ขอิงโคริงกั�ริ 
(38 ชั่ั�วโมง) แลัะกั�ริให้ 
คำ�ปริึกัษั�ว�งแผินธุุริกัิจำ
นอิกัริอิบโคริงกั�ริ (2 ชั่ั�วโมง)  
อิีกัทั�ง เป็นวิทย่�กัริอิ�ส� 
ชั่่วง SI GYM # 3 : Body  
Fit & Firm บริริย่�ย่หัวข้อิ  
Growth Mindset and 
Decision Making 
(2 ชั่ั�วโมง)

1.  SE เข้�ใจำเป้�หม�ย่ในกั�ริทำ�ธุุริกิัจำ ผิ่�น 
Business Model  Canvas ได์้ริับ 
ข้อิเสนอิแนะ แชั่ริ์ปริะสบกั�ริณ์ในด์้�น
ธุุริกิัจำ ทั�งที�เป็นทักัษัะเชิั่งลึักัแต่ั้ลัะปริะเภิท 
ธุุริกิัจำ แลัะทักัษัะในกั�ริทำ�ธุุริกิัจำพื�นฐ�น
ทั�วไป

2.  SE ได์เ้ริยี่นริูก้ั�ริห�จำดุ์แขง็หริอืิจุำด์เด์น่ขอิง
ธุุริกัิจำ แลัะมอิงให้เห็นถูึงโอิกั�สท�งธุุริกิัจำ
ในสถู�นกั�ริณ์ปัจำจุำบัน ว�ง Timeline ใน
กั�ริพัฒน�ธุุริกิัจำตั้�มแผิน ทั�งในริะย่ะสั�น
แลัะริะย่ะย่�วให้ได์้ตั้�มเป้�หม�ย่ที�ตั้ั�งไว้ 
ผิ่�นมุมมอิง ปริะสบกั�ริณ์แลัะวิสัย่ทัศน์
ขอิงโค้ชั่ที�แนะนำ�

Goal 1: No Poverty
Goal 2: Zero Hunger
Goal 3: Good Health and Well Being
Goal 4: Quality Education
Goal 5: Gender Equality
Goal 6: Clean Water and Sanitation 
Goal 8: Decent Work and Economic Growth
Goal 10: Reduced Inequality
Goal 11: Sustainable Cities and Communities
Goal 12: Responsible Consumption and   

 Production
Goal 13: Climate Action
Goal 14: Life Below Water

บริษััท อันดำามันดำิสัคอฟเวิอร่�สั์ จำากัดำ

ให้ข้อิคิด์เห็น ข้อิ
เสนอิแนะ แลัะ
ให้กัำ�ลัังใจำ

ริ่วม test ทริิป “เที�ย่วแบบ
สัญญ�อิันด์�มัน” ภิูเกั็ตั้ 
พังง� (6-8 พฤศจำิกั�ย่น 
2563)

SE ได์้มีโอิกั�สได์้ทด์ลัอิงจำัด์ Test trip สำ�หริับ
ลัูกัค้�คนไทย่เป็นคริั�งแริกั ทำ�ใหไ้ด์เ้ริีย่นริู้แลัะ
มีปริะสบกั�ริณ์จำ�กักั�ริทำ�ง�นจำริิง ได์้ริับฟัง 
คำ�แนะนำ� ข้อิสังเกัตั้ ข้อิเสนอิแนะในหลั�ย่ 
มุมมอิง ริวมถูึงกัำ�ลัังใจำจำ�กัผิู้ริ่วมเด์ินท�งที�
หลั�กัหลั�ย่ มทัี�งโค้ชั่ คริอิบครัิวขอิงโค้ชั่ สื�อิ ที�
มคีว�มหลั�กัหลั�ย่ขอิงวยั่ เพื�อินำ�ม�ปริบัปริงุ 
พัฒน�กั�ริบริิห�ริจำัด์กั�ริ แลัะตั้่อิย่อิด์ธุุริกัิจำ

Goal 1:  No Poverty                                     
Goal 3: Good Health and Well Being                
Goal 13: Climate Action

หม�ย่เหตัุ้: *Sustainable Development Goals (SDGs) หม�ย่ถูึง เป้�หม�ย่เพื�อิกั�ริพัฒน�ที�ย่ั�งย่ืน 17 ข้อิ ขอิงอิงค์กั�ริสหปริะชั่�ชั่�ตั้ิ

 สำ�หรัิบกั�ริด์ำ�เนินง�นด้์�นคว�มรัิบผิิด์ชั่อิบต่ั้อิสิ�งแวด์ล้ัอิม
บริิษััทตั้ริะหนักัดี์ถึูงบทบ�ทหน้�ที�แลัะคว�มรัิบผิิด์ชั่อิบที�พึงมี 
ตั้อ่ิสิ�งแวด์ลัอ้ิม โด์ย่เฉีพ�ะอิย่่�งยิ่�ง กั�ริสนบัสนนุโคริงกั�ริแลัะ
กิัจำกัริริมเพื�อิส�ธุ�ริณปริะโย่ชั่น์ แลัะมีกั�ริด์ำ�เนินกิัจำกัริริมต่ั้�ง ๆ 
ให้เกัิด์คว�มตั้่อิเนื�อิง ด์้วย่คว�มมุ่งหวังที�จำะมีส่วนในกั�ริชั่่วย่
เหลืัอิพัฒน� แลัะตั้อิบแทนให้กัับสังคม โด์ย่มีกั�ริด์ำ�เนินง�น
อิย่่�งตั้่อิเนื�อิงตั้ลัอิด์ทั�งปี ซึ�งในปี 2563 ผิู้บริิห�ริแลัะพนักัง�น
ริวมพลัังอิ�ส�ชั่่วย่กััน เริิ�มตั้้นโคริงกั�ริ ICN ริณริงค์แย่กัขย่ะ 
ลัด์โลักัร้ิอิน ทั�งนี� กั�ริทิ�งขย่ะภิ�ย่ในสำ�นักัง�นย่ังไม่มีกั�ริ 
คัด์แย่กัปริะเภิทขย่ะที�ชัั่ด์เจำน ทำ�ให้ปริิม�ณขย่ะที�ต้ั้อิงนำ�ไป
กัำ�จำัด์มีม�กัขึ�น ส่งผิลัต่ั้อิกั�ริจัำด์กั�ริขย่ะแลัะสภิ�พแวด์ล้ัอิม 
เพื�อิลัด์ปญัห�กั�ริเพิ�มขึ�นขอิงปริมิ�ณขย่ะจึำงตั้อ้ิงมีกั�ริคัด์แย่กั
ขย่ะใหถูู้กัปริะเภิทเพื�อิสะด์วกัในกั�ริจัำด์กั�ริ เชั่น่ ขย่ะที�ริไีซเคลิั
ได์ ้แย่กัชั่นดิ์แลัว้ริวบริวมข�ย่ เปน็กั�ริเพิ�มมลูัค�่ใหกั้ับขย่ะแลัะ
ชั่่วย่ให้ง่�ย่ตั้่อิกั�รินำ�เข้�สู่กัริะบวนกั�ริรีิไซเคิลัเพื�อินำ�กัลัับม�
ใชั่ป้ริะโย่ชั่นอ์ิกีัคริั�ง ด์งันั�น กั�ริจำดั์กั�ริขย่ะอิย่่�งเปน็ริะบบตั้ั�งแตั้่
แหลั่งกัำ�เนิด์ แย่กัถูัง/ถูุงให้สอิด์คลั้อิงตั้�มปริะเภิทขอิงขย่ะ 
จำะทำ�ให้กั�ริจัำด์กั�ริขย่ะมีปริะสิทธิุภิ�พลัด์ปัญห�เริื�อิง 
ผิลักัริะทบตั้่�ง ๆ ที�จำะตั้�มม� ทั�งย่ังเป็นกั�ริปลูักัจิำตั้สำ�นึกัให้
กัับพนักัง�นได์้ตั้ริะหนักัถึูงคว�มสำ�คัญขอิงกั�ริเข้�ม�มี 
ส่วนริ่วมในกั�ริแกั้ไขปัญห�ขย่ะ ในโคริงกั�ริ ICN ริณริงค์แย่กั

ขย่ะลัด์โลักัร้ิอินซึ�งเป็นริปูแบบหนึ�งขอิงกั�ริส่งเสริมิให้พนักัง�น
เกัิด์คว�มริู้ คว�มเข้�ใจำในกั�ริคัด์แย่กัขย่ะให้ถููกัวิธุี แลัะ 
ริ่วมกัันสริ้�งสภิ�พแวด์ลั้อิมที�ด์ี
 บริิษััทยั่งสนับสนุน แลัะตั้่อิย่อิด์กั�ริแย่กัขย่ะไปสู่ 
กั�ริริ่วมกัันทำ�กัิจำกัริริมริวบริวมกัลั่อิงนม แลัะกัลั่อิงนำ��ผิลัไม้ 
เพื�อิโคริงกั�ริหลัังค�เขีย่ว ทั�งนี� โคริงกั�ริหลัังค�เขีย่วเกัิด์จำ�กั
กั�ริริ่วมมือิกัันขอิงบริิษััทชั่ั�นนำ�ด์้�นกัริะบวนกั�ริผิลัิตั้แลัะ 
บริริจุำภัิณฑ์ิสำ�หรัิบอิ�ห�ริแลัะเครืิ�อิงดื์�ม ร่ิวมกัับห้�งสริริพสินค้� 
ชั่ั�นนำ�ขอิงปริะเทศ ศนูย่ร์ิไีซเคลิักัลัอ่ิงเคริื�อิงดื์�ม แลัะกัริมสง่เสริมิ
คุณภิ�พสิ�งแวด์ล้ัอิม กัริะทริวงทรัิพย่�กัริธุริริมชั่�ติั้แลัะสิ�งแวด์ล้ัอิม
ที�มุง่มั�นในกั�ริด์ำ�เนนิโคริงกั�ริริณริงคเ์พื�อิสนับสนนุกั�ริคดั์แย่กั
จัำด์เก็ับ แลัะรีิไซเคิลักัล่ัอิงเครืิ�อิงดื์�มใช้ั่แล้ัวให้เกิัด์ปริะโย่ชั่น์สูงสุด์ 
สนับสนุนกั�ริคัด์แย่กัจำัด์เก็ับขย่ะริีไซเคิลักัลั่อิงเคริื�อิงด์ื�มที�ใชั่้
แลั้วอิย่่�งยั่�งย่ืน โด์ย่พนักัง�นทำ�กั�ริริวบริวมกัลั่อิงเคริื�อิงด์ื�ม 
ที�บริโิภิคแลัว้ ลั�้งทำ�คว�มสะอิ�ด์ แลัะริวบริวมสง่ตั้อ่ิไปรีิไซเคลิั
เป็นแผิ่นหลัังค�ที�มีคุณสมบัตั้ิ ทนท�นไม่แตั้กัง่�ย่ ทนไฟ  
ไมต้่ั้อิงใชั่โ้คริงสริ�้งหนักั ไม่ดู์ด์ซบัแด์ด์แลัะคว�มริอ้ิน ปริะหยั่ด์
พลัังง�น ปลัอิด์จำ�กัเชั่ื�อิริ� แลัะส�ม�ริถูซ่อิมแซมได้์ง่�ย่ เพื�อิ
มอิบให้กัับ มลูันธิุอิิ�ส�เพื�อินพึ�ง (ภิ�ฯ) ย่�มย่�กั สภิ�กั�ชั่�ด์ไทย่
ให้นำ�ไปใชั่้ปริะโย่ชั่น์ แลัะมอิบให้กัับชัุ่มชั่นที�ข�ด์แคลันตั้่อิไป 
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การบริหารควิามเสัี�ยงจากโครงการ
 เนื�อิงจำ�กับริษิัทัปริะกัอิบธุุริกัจิำที�เกีั�ย่วขอ้ิงกัับกั�ริปริะมลูั
แลัะด์ำ�เนินง�นโคริงกั�ริ  จำงึตั้ริะหนักัถึูงคว�มเสี�ย่งต่ั้�ง ๆ  ที�อิ�จำ
จำะเกัิด์ขึ�นจำ�กักั�ริข�ย่แตั้่ลัะโคริงกั�ริ บริิษััทจำึงได้์กัำ�หนด์ 
ให้นโย่บ�ย่กั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่งเป็นส่วนหนึ�งขอิงกั�ริด์ำ�เนิน
ธุุริกัจิำขอิงบริษิัทั แลัะมีคณะทำ�ง�นบริหิ�ริคว�มเสี�ย่ง ทำ�หน�้ที�
ปริะเมนิคว�มเสี�ย่งตั้�่ง ๆ  ทั�งที�เกิัด์จำ�กัเริื�อิงกั�ริเงิน กั�ริบริหิ�ริ
โคริงกั�ริ ด์้�นเทคนิค ริวมถูึงปัจำจำัย่ภิ�ย่ในแลัะปัจำจำัย่ภิ�ย่นอิกั 
เพื�อิเสนอิแนะแนวท�งในกั�ริจัำด์กั�ริคว�มเสี�ย่งให้อิยู่่ใน 
ริะด์ับที�ย่อิมรัิบได้์ โด์ย่โคริงกั�ริสำ�เริ็จำลุัลั่วงแลัะส�ม�ริถูสริ้�ง
ผิลัตั้อิบแทนที�เหม�ะสมกัับบริิษััท

การควิบคุมภายใน
 คณะกัริริมกั�ริบริษิัทัแลัะผิูบ้ริหิ�ริมีหน�้ที�แลัะคว�มริบั
ผิิด์ชั่อิบโด์ย่ตั้ริงในกั�ริจัำด์ให้มีแลัะริักัษั�ไว้ซึ�งริะบบควบคุม
ภิ�ย่ใน ริวมทั�งด์ำ�เนินกั�ริทบทวนคว�มมีปริะสิทธุิภิ�พ 
ขอิงริะบบกั�ริควบคุมอิย่่�งสมำ��เสมอิ เพื�อิปกัป้อิงเงินลังทุน 
ขอิงผิู้ถืูอิหุ้นแลัะทรัิพย์่สินขอิงบริิษััท กั�ริควบคุมภิ�ย่ใน 
จำะคริอิบคลุัมถึูง กั�ริควบคุมท�งกั�ริเงิน กั�ริด์ำ�เนินง�น  
กั�ริกัำ�กัับด์ูแลักั�ริปฏิิบัตั้ิง�นให้เป็นไปตั้�มกัฎหม�ย่แลัะ
ริะเบีย่บที�เกัี�ย่วข้อิง แลัะกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง 
 ริะบบกั�ริควบคุมภิ�ย่ในที�บริิษััทได้์จำัด์ไว้อิย่่�งมี
ปริะสทิธุภิิ�พ จำะชั่ว่ย่ใหบ้ริษิัทัมคีว�มมั�นใจำอิย่่�งสมเหตั้สุมผิลั 
ที�จำะส�ม�ริถูบริริลุัวัตั้ถุูปริะสงค์แลัะเป้�หม�ย่ที�ว�งไว้ในเริื�อิง
ด์ังนี�

• ริะบบข้อิมลูั แลัะริ�ย่ง�นท�งกั�ริเงินมคีว�มถููกัต้ั้อิง 
เชั่ื�อิถูือิได์้

• ได์ม้กีั�ริปฏิบิตัั้ติั้�มกัฎริะเบยี่บ นโย่บ�ย่ กัริะบวนกั�ริ
ทำ�ง�นขอิงบริิษััท แลัะกัฎหม�ย่ที�เกัี�ย่วข้อิง

• ทริัพย่์สินขอิงบริิษััท มีอิยู่่จำริิงแลัะได์้มีกั�ริควบคุม 
ด์ูแลั จำัด์เกั็บ ริักัษั� เป็นอิย่่�งด์ี

• กั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงบริิษััท เป็นไปอิย่่�งมีปริะสิทธิุภิ�พ 
ริวมทั�ง มีกั�ริใชั่้ทริัพย่�กัริอิย่่�งปริะหย่ัด์

• วัตั้ถูุปริะสงค์ กัลัยุ่ทธุ์ขอิงบริิษััท ได์้มีกั�ริบริริลัุแลัะ
ด์ำ�เนินง�นอิย่่�งมีปริะสิทธุิผิลั

 ริะบบกั�ริควบคุมภิ�ย่ในขอิงบริิษััท สรุิปตั้�มอิงค์
ปริะกัอิบขอิงกั�ริควบคุมแตั้่ลัะด์้�นด์ังนี�
 1. ด้้านการควบค่มภายในองค์กร
   (Control Environment)
  บริิษััทได้์จำัด์ให้มีโคริงสร้ิ�งอิงค์กัริแลัะสภิ�พ
แวด์ลั้อิมที�ดี์ซึ�งเป็นริ�กัฐ�นที�สำ�คัญขอิงกั�ริควบคุมภิ�ย่ใน 
ที�มีปริะสิทธุิผิลั โด์ย่บริิษััทมีกั�ริกัำ�หนด์วิสัย่ทัศน์ เป้�หม�ย่ 
กัลัยุ่ทธุ์ งบปริะม�ณ ริวมทั�งกัำ�หนด์หลัักัเกัณฑ์ิในกั�ริวัด์ผิลั 
ที�ชั่ัด์เจำนในกั�ริด์ำ�เนินง�น แลัะปริับโคริงสริ้�งอิงค์กัริให้
สอิด์คล้ัอิงกัับแผินธุุริกิัจำเป็นปริะจำำ�ต่ั้อิเนื�อิง มีกั�ริปรัิบปรุิง
ริะบบกั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริ สริริห�บุคลั�กัริที�มีคุณภิ�พแลัะ
พฒัน�อิย่่�งตั้อ่ิเนื�อิง มนีโย่บ�ย่แลัะริะเบยี่บในกั�ริปฏิบิตัั้งิ�น
ที�คริอิบคลัุมธุุริกัริริมท�งด์้�นกั�ริเงิน จำัด์ซื�อิ กั�ริบริิห�ริคว�ม
เสี�ย่งแลัะด์้�นอิื�นอิย่่�งคริบถู้วน
  บริษิัทัได์ม้กีั�ริจำดั์ทำ�คูม่อืิกั�ริปฎบิตัั้งิ�นฝ่�่ย่บคุคลั 
เชั่่น คู่มือิกั�ริสริริห� คัด์เลืัอิกัแลัะบริริจุำบุคลั�กัริ คู่มือิกั�ริฝึ่กั
อิบริมแลัะพัฒน�บุคลั�กัริ คู่มือิกั�ริจำ่�ย่ค่�จำ้�งแลัะเงินเด์ือิน 
เป็นต้ั้น เพื�อิให้กั�ริปฎิบัตั้ิง�นท�งด้์�นบุคคลัมีคว�มเป็น
ริะเบีย่บเรีิย่บริ้อิย่ ส�ม�ริถูตั้ริวจำสอิบกั�ริทำ�ง�นได้์อิย่่�งมี
ปริะสิทธุิภิ�พ แลัะเพื�อิให้พนักัง�นที�เกีั�ย่วข้อิงได้์ย่ึด์ถูือิปฎิบัตั้ิ
ให้เป็นม�ตั้ริฐ�นเด์ีย่วกััน
 2.  ด้้านการประเมินความเส่ี�ยง 
  (Risk Assessment)
  บริิษััทกัำ�หนด์ให้ ทุกัหน่วย่ง�นปริะเมินแลัะ
พิจำ�ริณ�คว�มเสี� ย่งในกั�ริทำ� ธุุริกัริริมตั้่�ง  ๆ  โด์ย่มี 
คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบทำ�หน้�ที�กัำ�กัับด์ูแลัคว�มเสี�ย่งให้ 
อิยู่่ในริะด์ับที�ส�ม�ริถูบริิห�ริจำัด์กั�ริได์้
  ที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที� 4/2562 
ปริะชั่มุเมื�อิวนัที� 6 สงิห�คม 2562 ได์ม้มีติั้แตั้ง่ตัั้�งคณะกัริริมกั�ริ
บริิห�ริคว�มเสี�ย่ง แลัะอินุมัติั้กัฎบัตั้ริคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ
คว�มเสี�ย่ง
 3.  ด้้านการควบค่มการปฏิิบัติงาน 
  (Control Activities)
 บริิษััทได้์กัำ�หนด์ให้มีกั�ริแบ่งแย่กัหน้�ที�ง�น เพื�อิให้
เกัิด์ริะบบกั�ริควบคุมริะหว่�งกััน กัำ�หนด์อิำ�น�จำหน้�ที�ใน 
กั�ริอินุมัตั้ิริ�ย่กั�ริแลัะวงเงินเป็นลั�ย่ลัักัษัณ์อิักัษัริ แลัะได์้ 
จัำด์ทำ�แนวท�งกั�ริดู์แลัริ�ย่กั�ริที�เกีั�ย่วโย่งแลัะริ�ย่กั�ริริะหว่�งกััน 
ให้เป็นไปตั้�มกัฎหม�ย่

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)92
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 4. ด้้านระบบส่ารส่นเทศ์และส่่�อส่ารข้อม้ล
  (Information & Communication)
  บริษิัทัจัำด์ให้มรีิะบบข้อิมลูัเพื�อิกั�ริตัั้ด์สนิอิย่่�งเพีย่ง
พอิโด์ย่มหีนว่ย่ง�นที�ริวบริวม วเิคริ�ะหแ์ลัะจำดั์เกับ็ในริะบบคลังั
ข้อิมูลัขอิงบริิษััท ริะบบข้อิมูลัในอิงค์กัริมีกั�ริสื�อิส�ริทั�งสอิง 
ท�งอิย่่�งมีปริะสิทธิุภิ�พ ในริะดั์บคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ได้์มี
กั�ริจำดั์เตั้ริยี่มขอ้ิมูลัแลัะเอิกัส�ริอิย่่�งเพยี่งพอิตั้อ่ิกั�ริตัั้ด์สนิใจำ
 5. ด้้านระบบการติด้ตาม (Monitoring Activities)
  ผิู้สอิบบัญชีั่ภิ�ย่นอิกัขอิงบริิษััท คือิ บริิษััท 
สอิบบัญชั่ีธุริริมนิตั้ิ จำำ�กััด์ เป็นผิู้ตั้ริวจำสอิบงบกั�ริเงินสำ�หริับ 
ปี 2563 ได์้ให้คว�มเห็นว่�งบกั�ริเงินขอิงบริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น 
แอินด์์ คอิมมิวนิเคชัั่�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) ถููกัต้ั้อิง 
ตั้�มที�ควริในส�ริะสำ�คัญตั้�มม�ตั้ริฐ�นริ�ย่ง�นท�งกั�ริเงิน
  คณะกัริริมกั�ริมีคว�มเห็นว่�บริิษััท มีริะบบกั�ริ
ควบคุมภิ�ย่ในที�เพีย่งพอิแลัะเหม�ะสม โด์ย่บริิษััทได์้จำัด์ให้มี
บุคลั�กัริอิย่่�งเพีย่งพอิที�จำะด์ำ�เนินกั�ริตั้�มริะบบดั์งกัลั่�วได์้
อิย่่�งมีปริะสิทธิุภิ�พ ส�ม�ริถูทำ�ให้กั�ริด์ำ�เนินกั�ริขอิงบริิษััท 
เป็นไปตั้�มหลัักักั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริที�ด์ี (Good Corporate  
Governance) แลัะมีคว�มโปร่ิงใส นอิกัจำ�กันี� บริิษััทยั่งจัำด์ 
ให้มีริะบบกั�ริติั้ด์ตั้�มดู์แลักั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงบริิษััท เพื�อิให้
มั�นใจำได้์ว่�จำะส�ม�ริถูป้อิงกัันทรัิพย์่สินขอิงบริิษััท จำ�กักั�ริที�

กัริริมกั�ริหรืิอิผิู้บริิห�รินำ�ไปใชั่้โด์ย่มิชั่อิบหรืิอิโด์ย่ไม่มีอิำ�น�จำ 
ริวมถึูงกั�ริมีริะบบกั�ริควบคุมดู์แลัที�เพีย่งพอิในเริื�อิงกั�ริทำ�
ธุุริกัริริมกัับบุคคลัที�อิ�จำมคีว�มขัด์แย่ง้หริอืิบคุคลัที�เกีั�ย่วโย่งกััน
 เพื�อิให้ริะบบควบคุมภิ�ย่ในขอิงบริิษััทเป็นไปอิย่่�ง 
มีปริะสิทธุิภิ�พ ที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ คริั�งที� 
1/2563 ปริะชัุ่มเมื�อิวันที� 19 กัุมภิ�พันธุ์ 2563 ได์้มีมตั้ิแตั้่งตั้ั�ง 
น�งส�ววิมลั เจำือิกัโว้น เป็นผิู้จำัด์กั�ริฝ่่�ย่ตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ใน  
ซึ�งผิ่�นกั�ริพิจำ�ริณ�แลัะอินุมัตั้ิจำ�กัที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริ
บริิษััท คริั�งที� 1/2563 ปริะชัุ่มเมื�อิวันที� 19 กัุมภิ�พันธุ์ 2563 
 โด์ย่น�งส�ววมิลั เจำอืิกัโวน้ ทำ�หน�้ที�เปน็หวัหน้�ง�นตั้ริวจำสอิบ
ภิ�ย่ใน แลัะเสนอิริ�ย่ง�นตั้ริงต่ั้อิคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ 
เป็นปริะจำำ�ทุกัไตั้ริม�ส ส่วนง�นตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในมีหน้�ที�ใน 
กั�ริให้คำ�ปริึกัษั�แลัะตั้ริวจำสอิบ ปริะเมินริะบบควบคุมภิ�ย่ใน  
ริะบบบริหิ�ริคว�มเสี�ย่งแลัะกั�ริกัำ�กัับดู์แลักิัจำกั�ริ เพื�อิให้แน่ใจำ 
ว่�ริะบบควบคุมภิ�ย่ใน ริะบบกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่ง แลัะ
กัริะบวนกั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริขอิงบริิษััท ได์้จำัด์ให้มีขึ�นอิย่่�ง 
เพีย่งพอิ มีปริะสิทธุิภิ�พตั้ริงตั้�มวัตั้ถูุปริะสงค์ที�ว�งไว้ 
 ส่วนง�นตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในขอิงบริษิัทัได้์จำดั์ทำ�แผินกั�ริ
ตั้ริวจำสอิบปริะจำำ�ปี โด์ย่พิจำ�ริณ�ตั้�มปจัำจำยั่เสี�ย่ง (Risk Based 
Approach) ซึ�งจำะเนน้คว�มเสี�ย่งสำ�คญัตั้�่ง ๆ  ที�จำะมผีิลักัริะทบ
ตั้่อิกั�ริบริริลุัวัตั้ถุูปริะสงค์ขอิงบริิษััท แลัะคว�มถููกัต้ั้อิงขอิง 
กั�ริเงิน

ผิู้ตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในขอิงบริิษััท ได์้นำ�เสนอิแผินกั�ริตั้ริวจำภิ�ย่ในปริะจำำ�ปี 2563 โด์ย่มีริ�ย่ลัะเอิีย่ด์แผินกั�ริตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ใน ด์ังนี�

วิงจร/ระบบที�จะตรวิจสัอบหรือติดำตามผู้ล
ระยะเวิลาของข้อม้ล

เอกสัารที�จะตรวิจสัอบ
วิันที�เข้าตรวิจสัอบ

1. กั�ริควบคุมกั�ริปฏิิบัตั้ิง�นบุคลั�กัริ  ตั้.ค. 2562 - กั.พ. 2563 เม.ย่. 2563

2. กั�ริตั้ริวจำสอิบริะบบง�นจำัด์ซื�อิ จำัด์จำ้�ง ม.ค. - เม.ย่. 2563 พ.ค. - มิ.ย่. 2563

3. กั�ริควบคมุเงนิสด์ย่่อิย่ (Petty Cash) แลัะเงนิทด์ริอิงจำ�่ย่ (Advance) พ.ค. - กั.ค. 2563 ส.ค. -กั.ย่. 2563

4. กั�ริว�งแผินกั�ริตั้ลั�ด์แลัะกั�ริข�ย่ 
 แลัะกั�ริควบคุมกั�ริข�ย่แลัะกั�ริปริะมูลัง�นโคริงกั�ริ

ส.ค. - พ.ย่. 2563 ธุ.ค. 2563

 คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบพจิำ�ริณ�สอิบท�นแลัะอินมุตัั้แิผินกั�ริตั้ริวจำสอิบปริะจำำ�ปดี์งักัลั�่ว แลัะตั้ดิ์ตั้�มผิลักั�ริตั้ริวจำสอิบ
แลัะผิลักั�ริปฏิิบัตั้งิ�นขอิงส่วนง�นตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในเป็นริ�ย่ไตั้ริม�ส นอิกัจำ�กันี�สว่นง�นตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในขอิงบริษิัทั ย่งัได์อ้ิ�้งอิงิ
ม�ตั้ริฐ�นกั�ริปฏิิบัตั้ิง�นวิชั่�ชั่ีพกั�ริตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในขอิงสม�คมผิู้ตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ใน เป็นกัริอิบในกั�ริปฏิิบัตั้ิหน้�ที� มีคว�มเป็น
อิิสริะแลัะคว�มเที�ย่งธุริริม ตั้ลัอิด์จำนได์้ริับกั�ริสนับสนุนในด์้�นทริัพย่�กัริตั้่�ง ๆ ที�จำำ�เป็นอิย่่�งเพีย่งพอิ

93รายงานประจำำาปี 2563



  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)94

 คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบได์้ปฏิิบัตั้ิหน้�ที�ตั้�มขอิบเขตั้หน้�ที� แลัะคว�มริับผิิด์ชั่อิบในภิ�ริกัิจำที�ได์้ริับมอิบหม�ย่จำ�กั 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ในกั�ริกัำ�กัับด์ูแลักั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงบริิษััท เพื�อิให้มั�นใจำว่�กัริริมกั�ริบริิห�ริแลัะผิู้บริิห�ริได้์ปฏิิบัตั้ิหน้�ที� 
อิันจำะพึงมีตั้่อิผิู้ถูือิหุ้นขอิงบริิษััท ด์้วย่คว�มซื�อิสัตั้ย่์สุจำริิตั้ คว�มริับผิิด์ชั่อิบ แลัะได์้บริิห�ริกัิจำกั�ริตั้�มนโย่บ�ย่ขอิงบริิษััท

 ในปี 2563 คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบได์้มีกั�ริปริะชัุ่มริ่วมกัับฝ่่�ย่บริิห�ริ ผิู้ตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในแลัะผิู้สอิบบัญชั่ี ริวม 4 คริั�ง 
เพื�อิสอิบถู�มคว�มคบืหน�้ในกั�ริปฏิิบตัั้ติั้�มขอ้ิเสนอิแนะขอิงผิูต้ั้ริวจำสอิบ คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบได์ร้ิ�ย่ง�นผิลักั�ริปฎบิตัั้หิน�้ที�
แลัะขอ้ิเสนอิแนะตั้�่ง ๆ  ตั้อ่ิคณะกัริริมกั�ริบริษิัทั เปน็ปริะจำำ�ทกุัไตั้ริม�ส ซึ�งส�ม�ริถูสริปุส�ริะสำ�คญัขอิงกั�ริปฏิบิตัั้หิน�้ที�ได์ด้์งันี�

1. พิจำ�ริณ�งบกั�ริเงินริ�ย่ไตั้ริม�ส แลัะงบกั�ริเงินปริะจำำ�ปี กั่อินนำ�เสนอิที�ปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััทคณะกัริริมกั�ริ
ตั้ริวจำสอิบได้์สอิบถู�ม แลัะริับฟังคำ�ชั่ี�แจำงจำ�กัฝ่่�ย่บริิห�ริ แลัะผิู้สอิบบัญชั่ีในเริื�อิงคว�มถููกัต้ั้อิงคริบถู้วน 
ขอิงงบกั�ริเงินแลัะคว�มเพีย่งพอิในกั�ริเปิด์เผิย่ข้อิมูลั เหตัุ้กั�ริณ์ภิ�ย่หลัังริอิบริะย่ะเวลั�ริ�ย่ง�น ริ�ย่กั�ริปริับปริุง
บัญชั่ีที�มีผิลักัริะทบต่ั้อิงบกั�ริเงินที�มีส�ริะสำ�คัญ เพื�อิให้มั�นใจำว่�กั�ริจัำด์ทำ�งบกั�ริเงินเป็นไปตั้�มข้อิกัำ�หนด์ขอิง 
กัฎหม�ย่แลัะม�ตั้ริฐ�นกั�ริริ�ย่ง�นท�งกั�ริเงิน ริะบบบัญชั่ีแลัะงบกั�ริเงินมีคว�มถููกัต้ั้อิงเชั่ื�อิถืูอิได์้ ริวมทั�ง  
มีกั�ริเปิด์เผิย่ข้อิมูลัในงบกั�ริเงินอิย่่�งเพีย่งพอิแลัะทันเวลั� เพื�อิเป็นปริะโย่ชั่น์กัับนักัลังทุนหริือิผิู้ใชั่้งบกั�ริเงิน

2. ในกั�ริสอิบท�นกั�ริปริะเมินริะบบกั�ริควบคุมภิ�ย่ใน คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบได้์พจิำ�ริณ�แลัะให้คว�มเห็นเกีั�ย่วกัับ
ริ�ย่ง�นผิลักั�ริตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในปี 2563 ซึ�งได้์ทำ�กั�ริซักัถู�มข้อิมูลัจำ�กัฝ่่�ย่บริิห�ริแลัะหริือิตั้ริวจำท�นเอิกัส�ริ 
หลักััฐ�นแลัะพจิำ�ริณ�แบบปริะเมนิที�ฝ่�่ย่บริหิ�ริจำดั์ทำ�แลัว้สริปุได์ว้�่ จำ�กักั�ริปริะเมนิริะบบกั�ริควบคมุภิ�ย่ในขอิง
บริิษััทในด้์�นต่ั้�ง ๆ 5 อิงค์ปริะกัอิบ คือิ กั�ริควบคุมภิ�ย่ในอิงค์กัริ กั�ริปริะเมินคว�มเสี�ย่ง กั�ริควบคุมกั�ริปฎิบัติั้ง�น  
ริะบบส�ริสนเทศแลัะกั�ริสื�อิส�ริข้อิมูลั แลัะริะบบกั�ริติั้ด์ตั้�ม คณะกัริริมกั�ริเห็นว่� ริะบบกั�ริควบคุมภิ�ย่ในขอิง
บริิษััท มีคว�มเพีย่งพอิแลัะเหม�ะสม มีกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่งที�เหม�ะสมกัับสภิ�พธุุริกิัจำ โด์ย่บริิษััทได้์ 
จำดั์ใหม้บีคุลั�กัริอิย่่�งเพยี่งพอิที�จำะด์ำ�เนนิกั�ริตั้�มริะบบที�กัำ�หนด์ไวไ้ด้์อิย่่�งมปีริะสิทธุภิิ�พ ส�ม�ริถูปอ้ิงกัันทริพัย่ส์นิ
ขอิงบริิษััทจำ�กักั�ริที�กัริริมกั�ริหริือิผิู้บริิห�รินำ�ไปใชั่้โด์ย่มิชั่อิบหริือิโด์ย่ไม่มีอิำ�น�จำ ริวมถูึงธุุริกัริริมกัับบุคคลัที�อิ�จำ 
มีคว�มขัด์แย่้งแลัะบุคคลัที�เกัี�ย่วโย่งกัันอิย่่�งเพีย่งพอิแลั้ว  

3. ให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริปฏิิบัตั้ิตั้�มกัริะบวนกั�ริพิจำ�ริณ�อินุมัติั้ริ�ย่กั�ริที�อิ�จำมีคว�มขัด์แย้่งท�งผิลัปริะโย่ชั่น์  
ซึ�งสอิด์คล้ัอิงกัับข้อิกัำ�หนด์ขอิงท�งกั�ริแลัะหลัักักั�ริกัำ�กัับดู์แลักิัจำกั�ริที�ดี์ ที�มีคว�มถููกัต้ั้อิงสมเหตุั้สมผิลัมีเงื�อินไข
ท�งธุุริกัิจำตั้�มปกัตั้ิแลัะเป็นปริะโย่ชั่น์สูงสุด์ตั้่อิบริิษััทแลัะผิู้มีส่วนได์้ส่วนเสีย่ 

4. ในกั�ริปริะชัุ่มแตั้่ลัะครัิ�ง คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบได์้พิจำ�ริณ�ให้คว�มเห็นเกีั�ย่วกัับกั�ริปฏิิบัติั้ตั้�มกัฎหม�ย่ว่�ด์้วย่
หลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ ข้อิกัำ�หนด์ขอิงตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่ หริือิกัฎหม�ย่อิื�น ๆ  ที�เกัี�ย่วข้อิงกัับ
ธุุริกัิจำขอิงบริิษััท ผิลักั�ริสอิบท�นเกีั�ย่วกัับกั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงบริิษััท ในริอิบปี 2563 ที�ผิ่�นม� ไม่พบปริะเด์็น 
ที�เป็นส�ริะสำ�คัญในเริื�อิงกั�ริไม่ปฏิิบัตั้ิตั้�มกัฎหม�ย่ว่�ด์้วย่หลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ ข้อิกัำ�หนด์ขอิง
ตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่ หริือิกัฎหม�ย่อิื�น ๆ ที�เกัี�ย่วข้อิงกัับธุุริกัิจำขอิงบริิษััท

5. คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบได้์พิจำ�ริณ�ผิลักั�ริปฏิิบัติั้ง�นตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในปริะจำำ�ปี 2563 ขอิงบริิษััท โด์ย่ 
น�งส�ววิมลั เจืำอิกัโว้น ซึ�งทำ�หน้�ที�เป็นผิู้ตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในขอิงบริิษััทแล้ัว เห็นว่�ส�ม�ริถูปฏิิบัตั้ิง�นตั้ริวจำสอิบได้์
ผิลัด์ี ไม่พบสิ�งบ่งชั่ี�ขอิงกั�ริกัริะทำ�ทุจำริิตั้หริือิข้อิบกัพริ่อิงด์้�นกั�ริควบคุมภิ�ย่ในที�มีนัย่สำ�คัญ  มีคว�มเป็นอิิสริะ  
แลัะมีข้อิเสนอิแนะที�เป็นปริะโย่ชั่น์ตั้่อิกั�ริควบคุมภิ�ย่ในเพื�อิใช้ั่กัำ�กัับดู์แลักิัจำกั�ริ ริวมทั�งได้์เสนอิค่�ตั้อิบแทนง�น
ตั้ริวจำสอิบที�เหม�ะสมจำึงเห็นสมควริแต่ั้งตั้ั�ง น�งส�ววิมลั เจำือิกัโว้น ให้ทำ�หน้�ที�เป็นผู้ิตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในขอิงบริิษััท
ปริะจำำ�ปี 2564 

16 รายงานคณ์ะกรรมูการตรวจสอบ
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6.  คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบได์้พิจำ�ริณ� คัด์เลัือิกั เสนอิแตั้่งตั้ั�ง แลัะเสนอิค่�ตั้อิบแทนผิู้สอิบบัญชั่ีปริะจำำ�ปี 2564 เพื�อิ
นำ�เสนอิต่ั้อิคณะกัริริมกั�ริบริษิัทัให้ขอิอินุมตัั้จิำ�กัที�ปริะชั่มุส�มัญผิูถืู้อิหุน้ปริะจำำ�ป ี2564 ซึ�งคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ
ได์้พิจำ�ริณ�ผิลักั�ริปฏิิบัตั้ิง�น คว�มเป็นอิิสริะ แลัะคว�มเหม�ะสมขอิงค่�ตั้อิบแทนแล้ัวเห็นสมควริเสนอิแต่ั้งตัั้�ง 
น�งส�วธัุญพริ ตัั้�งธุโนปจัำย่ ผิู้สอิบบัญชั่ีริับอินุญ�ตั้เลัขที� 9169 หรืิอิน�ย่พีริะเด์ชั่ พงษ์ัเสถีูย่ริศักัด์ิ� ผิู้สอิบบัญชีั่ริับ
อินุญ�ตั้เลัขที� 4752 หริือิน�งส�วโชั่ตั้ิม� กัิจำศิริกัริ ผิู้สอิบบัญชั่ีริับอินุญ�ตั้เลัขที� 7318 หริือิน�ย่สุวัฒน์ มณีกันกัสกัุลั 
ผิู้สอิบบัญชั่ีริับอินุญ�ตั้ทะเบีย่นเลัขที� 8134 หริือิน�งส�วอิริิส� ชั่มวิสูตั้ริ ผิู้สอิบบัญชั่ีริับอินุญ�ตั้ทะเบีย่นเลัขที� 9393 
หริือิผิู้สอิบบัญชีั่ท่�นอืิ�นที�สำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ให้คว�มเห็นชั่อิบ ในน�ม
บริิษััท สอิบบัญชั่ีธุริริมนิตั้ิ จำำ�กััด์ เป็นผิู้สอิบบัญชั่ีขอิงบริิษััท ปริะจำำ�ปี 2564 เนื�อิงจำ�กัเห็นว่�
• มีม�ตั้ริฐ�นในกั�ริทำ�ง�นที�ด์ี มีคว�มเชั่ี�ย่วชั่�ญในกั�ริสอิบบัญชั่ี แลัะได์้ปฏิิบัตั้ิหน้�ที�เป็นอิย่่�งด์ี
• พิจำ�ริณ�เปรีิย่บเทีย่บกัับปริิม�ณง�นแลัะอัิตั้ริ�ค่�สอิบบัญชั่ีขอิงผู้ิสอิบบัญชั่ีจำ�กับริิษััทอิื�นแลั้วเห็นว่� 

บริิษััท สอิบบัญชีั่ธุริริมนิติั้ จำำ�กััด์ มีคว�มเป็นอิิสริะแลัะเป็นกัลั�ง มีค่�สอิบบัญชีั่ที�เหม�ะสม โด์ย่เสนอิค่�สอิบบัญชีั่ 
ปริะจำำ�ปี 2546  จำำ�นวน 1,345,000 บ�ท (หนึ�งลั้�นส�มแสนสี�หมื�นห้�พันบ�ท)

• เป็นผิู้สอิบบัญชีั่ที�ได้์ริับคว�มเห็นชั่อิบจำ�กัสำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัักัทรัิพย์่แลัะกั�ริตั้ลั�ด์หลัักัทรัิพย์่  
ให้ตั้ริวจำสอิบงบกั�ริเงินขอิงบริิษััทที�จำด์ทะเบีย่นในตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ได์้

• สำ�นักัง�นสอิบบัญชั่ีแลัะผิู้สอิบบัญชั่ีตั้�มริ�ย่ชั่ื�อิที�เสนอิข้�งต้ั้น ไม่มีคว�มสัมพันธุ์หริือิมีส่วนได้์เสีย่กัับ 
บริิษััทผิู้บริิห�ริ ผิู้ถูือิหุ้นริ�ย่ใหญ่ หรืิอิผู้ิที�เกีั�ย่วข้อิงกัับบุคคลัดั์งกัล่ั�ว จำึงมีคว�มเป็นอิิสริะในกั�ริตั้ริวจำสอิบแลัะ
แสด์งคว�มเห็นตั้่อิงบกั�ริเงินขอิงบริิษััท

7. คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบได์ป้ฏิิบตัั้หิน�้ที�คริบถูว้นตั้�มขอิบเขตั้อิำ�น�จำที�กัำ�หนด์ไวส้ำ�หริบับทบ�ทขอิงคณะกัริริมกั�ริ
ตั้ริวจำสอิบที�สอิด์คลั้อิงกัับกัฎหม�ย่ว่�ด์้วย่หลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ แลัะข้อิกัำ�หนด์ขอิงตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่ง
ปริะเทศไทย่

 คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบมีคว�มเห็นว่�กั�ริด์ำ�เนินง�นขอิงบริิษััท สำ�หริับปี 2563 สิ�นสุด์วันที� 31 ธุันว�คม 2563 ที�ผิ่�น
ม�เป็นไปภิ�ย่ใตั้้ริะบบกั�ริควบคุมภิ�ย่ใน แลัะกั�ริตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในที�เหม�ะสม ริ�ย่ง�นท�งกั�ริเงินมีคว�มถููกัต้ั้อิง คริบถู้วน
แลัะเชั่ื�อิถูือิได์้ มีกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ย่งที�เหม�ะสมกัับสภิ�พธุุริกัิจำ มีกั�ริปฏิิบัติั้ตั้�มกัฎหม�ย่ ริะเบีย่บ แลัะข้อิกัำ�หนด์ตั้่�ง ๆ  
ที�เกัี�ย่วข้อิงกัับกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำขอิงบริิษััท ริวมทั�ง กั�ริเปิด์เผิย่ข้อิมูลัให้หน่วย่ง�นกัำ�กัับด์ูแลัตั้่�ง ๆ  อิย่่�งถููกัตั้้อิง มีกั�ริปฏิิบัตั้ิง�น
ที�สอิด์คลั้อิงกัับริะบบกั�ริกัำ�กัับด์ูแลักัิจำกั�ริที�ด์ีอิย่่�งเพีย่งพอิ โปริ่งใส แลัะเชั่ื�อิถูือิได์้

    (น�ย่เสกัสริริศ์ ริอิย่ลั�ภิเจำริิญพริ)
    ปริะธุ�นคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ



รายการธุรกิจที�สัำาคัญกับบุคคลที�เกี�ยวิข้องกัน 
         ในริะหว่�งปี บริษิัทัแลัะบริษิัทัย่่อิย่มรีิ�ย่กั�ริธุุริกัจิำที�สำ�คญักัับบคุคลัที�เกีั�ย่วขอ้ิงกััน ริ�ย่กั�ริธุุริกัจิำด์งักัลั�่วเปน็ไปตั้�มเงื�อินไข
ท�งกั�ริค้�แลัะเกัณฑิ์ตั้�มที�ตั้กัลังกัันริะหว่�งบริิษััทแลัะบริิษััทย่่อิย่ แลัะบุคคลัที�เกีั�ย่วข้อิงกัันเหลั่�นั�น ซึ�งเป็นไปตั้�มปกัตั้ิธุุริกัิจำ 
โด์ย่ส�ม�ริถูสริุปได์้ด์ังนี� 

(หน่วย่ : พันบ�ท)

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉีพัาะกิจการ
นโยบายการกำาหนดำราคา

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

ริ�ย่กั�ริธุุริกัิจำกัับบริิษััทย่่อิย่
ค่�ใชั่้จำ่�ย่ริอิเริีย่กัคืน - - 2,149 - ค่�ใชั่้จำ่�ย่ที�เกัิด์ขึ�นจำริิง

ย่อิด์คงค้�งริะหว่�งบริิษััทแลัะบริิษััทย่่อิย่ ณ วันที� 31 ธุันว�คม 2563 แลัะ 2562 มีริ�ย่ลัะเอิีย่ด์ ด์ังนี�

(หน่วย่ : พันบ�ท)

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉีพัาะกิจการ

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

ลัูกัหนี�อิื�น - บริิษััทย่่อิย่ - - 780 -

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้้้บริหาร
 สำ�หริบัปีสิ�นสดุ์วนัที� 31 ธุนัว�คม 2563 แลัะ 2562 บริษิัทัแลัะบริษิัทัย่อ่ิย่มคี�่ใชั่จ้ำ�่ย่ผิลัปริะโย่ชั่นพ์นกััง�นที�ใหแ้กัก่ัริริมกั�ริ
แลัะผิู้บริิห�ริ ด์ังตั้่อิไปนี�

(หน่วย่ : พันบ�ท)

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉีพัาะกิจการ

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

ผิลัปริะโย่ชั่น์ริะย่ะสั�น 37,679 36,046 37,071 35,351

ผิลัปริะโย่ชั่น์หลัังอิอิกัจำ�กัง�น 1,843 1,638 1,817 1,617

  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)96

17 รายการระหว่างกัน



แนวิโน้มการทำารายการระหวิ่างกันในอนาคต
 บริษิัทัอิ�จำมกีั�ริทำ�ริ�ย่กั�ริริะหว�่งกันัในอิน�คตั้อิย่่�ง
ตั้อ่ิเนื�อิงซึ�งจำะเป็นไปตั้�มลักััษัณะกั�ริทำ�ธุุริกิัจำกั�ริค้�ทั�วไปแลัะ
จำะมีกั�ริกัำ�หนด์นโย่บ�ย่กั�ริเข้�ทำ�ริ�ย่กั�ริริะหว่�งกััน 
อิย่่�งชัั่ด์เจำน โด์ย่เป็นริ�ค�แลัะเงื�อินไขกั�ริค้�ตั้�มปกัติั้ขอิง
ธุุริกัิจำเชั่่นเด์ีย่วกัับที�กัำ�หนด์ให้กัับบุคคลั แลัะ/หริือิบริิษััทที�ไม่
เกีั�ย่วข้อิงกััน เชั่่น กั�ริซื�อิสินค้�กั�ริให้หรืิอิรัิบบริิกั�ริต่ั้�ง ๆ  
ริวมทั�งกั�ริคำ��ปริะกัันวงเงินสินเชั่ื�อิขอิงกัริริมกั�ริบริิษััท  
โด์ย่ริ�ย่กั�ริริะหว่�งกัันที�จำะเกัิด์ขึ�นนั�นเป็นไปเพื�อิคว�มจำำ�เป็น 
ในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำขอิงบริิษััท แลัะเป็นไปเพื�อิปริะโย่ชั่น์ 
ขอิงบริษิัทั นอิกัจำ�กันี� บริษิัทัไม่มนีโย่บ�ย่ให้กัริริมกั�ริ ผิูบ้ริหิ�ริ
แลัะพนักัง�นกู้ัยื่มจำ�กับริิษััท ทั�งนี� คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบ 
จำะพิจำ�ริณ�ตั้ริวจำสอิบกั�ริปฏิิบัตั้ิตั้�มหลัักัเกัณฑิ์แลัะให้ 
คว�มเห็นถูึงคว�มสมเหตัุ้สมผิลัขอิงริ�ย่กั�ริที�เกัิด์ขึ�นทุกั
ไตั้ริม�ส 
 สำ�หรัิบริ�ย่กั�ริริะหว่�งกันัที�มไิด้์เปน็ไปตั้�มธุุริกิัจำปกัติั้
ที�อิ�จำเกัิด์ขึ�นในอิน�คตั้บริิษััท จำะจำัด์ให้มีคณะกัริริมกั�ริ 
ตั้ริวจำสอิบเข�้ม�สอิบท�นกั�ริปฏิิบตัั้ติั้�มหลักััเกัณฑิแ์ลัะแสด์ง
เหตั้ผุิลัในกั�ริทำ�ริ�ย่กั�ริด์งักัลั�่วกัอ่ินที�บริษิัทัจำะเข�้ทำ�ริ�ย่กั�ริ
นั�น ๆ โด์ย่ให้คว�มเห็นเกีั�ย่วกัับคว�มจำำ�เป็นขอิงกั�ริเข้� 
ทำ�ริ�ย่กั�ริ คว�มสมเหตัุ้สมผิลั แลัะคว�มเหม�ะสมด์้�นริ�ค� 
ขอิงริ�ย่กั�รินั�น โด์ย่พิจำ�ริณ�จำ�กัเงื�อินไขต่ั้�ง ๆ  ให้เปน็ไปตั้�ม

ลัักัษัณะกั�ริด์ำ�เนินกั�ริค้�ปกัติั้ในริ�ค�ตั้ลั�ด์ ซึ�งส�ม�ริถู
เปริีย่บเทีย่บได์้กัับริ�ค�ที�เกิัด์ขึ�นกัับบุคคลัภิ�ย่นอิกั ในกัริณีที� 
คณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบไม่มีคว�มชั่ำ�น�ญในกั�ริพิจำ�ริณ�
ริ�ย่กั�ริริะหว่�งกัันที�อิ�จำเกัิด์ขึ�น บริิษััทจำะให้บุคคลัที�มีคว�มริู้
คว�มชั่ำ�น�ญพิเศษั เชั่่น ผิู้สอิบบัญชั่ี ผิู้ปริะเมินริ�ค�ทริัพย่์สิน 
สำ�นกัักัฎหม�ย่ เปน็ต้ั้น ที�เปน็อิสิริะจำ�กับริษิัทั แลัะบคุคลัที�อิ�จำ
มีคว�มขัด์แย่้ง เป็นผิู้ให้คว�มเห็นเกัี�ย่วกัับริ�ย่กั�ริริะหว่�งกััน
ด์งักัลั�่ว เพื�อินำ�ไปใชั่ป้ริะกัอิบกั�ริตั้ดั์สนิใจำขอิงคณะกัริริมกั�ริ
ตั้ริวจำสอิบ เพื�อิใหค้ณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบนำ�เสนอิต่ั้อิที�ปริะชุั่ม
คณะกัริริมกั�ริ หรืิอิผิู้ถูือิหุ้น ตั้�มแต่ั้กัริณี โด์ย่จำะด์ำ�เนินกั�ริ
ตั้�มม�ตั้ริกั�ริแลัะขั�นตั้อินกั�ริอินุมตัั้กิั�ริทำ�ริ�ย่กั�ริริะหว่�งกััน
ตั้�มที�ริะบุข้�งต้ั้น อิย่่�งไริกั็ตั้�ม ริ�ย่กั�ริริะหว่�งกัันที�อิ�จำกั่อิ
ให้เกัิด์คว�มขัด์แย้่งท�งผิลัปริะโย่ชั่น์ที�อิ�จำเกัิด์ขึ�นในอิน�คตั้  
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทจำะตั้้อิงปฏิิบัติั้ให้เป็นไปตั้�มกัฎหม�ย่ว่�
ด์้วย่หลัักัทริัพย่์แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แลัะข้อิบังคับปริะกั�ศ 
คำ�สั�ง หรืิอิข้อิกัำ�หนด์ขอิงคณะกัริริมกั�ริตั้ลั�ด์ทุนแลัะ 
ตั้ลั�ด์หลักััทริพัย่แ์หง่ปริะเทศไทย่  ริวมตั้ลัอิด์ถูงึกั�ริปฏิิบตัั้ติั้�ม 
ข้อิกัำ�หนด์เกีั�ย่วกัับกั�ริเปิด์เผิย่ข้อิมูลักั�ริทำ�ริ�ย่กั�ริเกีั�ย่วโย่ง
กััน แลัะกั�ริได้์ม�หรืิอิจำำ�หน่�ย่ไปซึ�งทรัิพย่์สินขอิงบริิษััท  
หริือิบริิษััทย่่อิย่ ตั้ลัอิด์จำนกั�ริปฏิิบัติั้ตั้�มม�ตั้ริฐ�นกั�ริบัญชีั่ 
ที�กัำ�หนด์โด์ย่สภิ�วิชั่�ชีั่พบัญชั่ีแลัะผิู้สอิบบัญชั่ีริับอินุญ�ตั้ 
แห่งปริะเทศไทย่
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  บริษััท อินฟอร์เมชั่ั�น แอนดำ์ คอมมิวินิเคชั่ั�น เน็ทเวิิร์คสั จำากัดำ (มหาชั่น)98

 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทเป็นผิู้ริับผิิด์ชั่อิบต่ั้อิงบกั�ริเงินขอิงบริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ 
(มห�ชั่น) ริวมถูงึส�ริสนเทศท�งกั�ริเงนิที�ปริ�กัฏิในริ�ย่ง�นปริะจำำ�ป ีงบกั�ริเงนิด์งักัลั�่วจำดั์ทำ�ขึ�นตั้�มม�ตั้ริฐ�นกั�ริบญัชั่ทีี�ริบัริอิง
ทั�วไปในปริะเทศไทย่ โด์ย่เลืัอิกัใช้ั่นโย่บ�ย่บัญชีั่ที�เหม�ะสมแลัะถืูอิปฏิิบัตั้ิอิย่่�งสมำ��เสมอิ ใช้ั่ด์ุลัย่พินิจำอิย่่�งริอิบคอิบ แลัะ 
ปริะม�ณกั�ริที�เหม�ะสมที�สุด์ในกั�ริจำัด์ทำ� ริวมทั�งมีกั�ริเปิด์เผิย่ข้อิมูลัสำ�คัญอิย่่�งเพีย่งพอิในหม�ย่เหตัุ้ปริะกัอิบงบกั�ริเงิน 

 งบกั�ริเงินด์ังกัล่ั�วได้์ผิ่�นกั�ริตั้ริวจำสอิบแลัะให้คว�มเห็นชั่อิบจำ�กัผู้ิสอิบบัญชั่ีริับอินุญ�ตั้ที�เป็นอิิสริะ คือิ บริิษััท  
สอิบบัญชั่ีธุริริมนิตั้ิ จำำ�กััด์ ซึ�งในกั�ริตั้ริวจำสอิบนั�น คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได์้สนับสนุนข้อิมูลัแลัะเอิกัส�ริตั้่�ง ๆ เพื�อิให้ผิู้สอิบบัญชั่ี
ส�ม�ริถูตั้ริวจำสอิบแลัะแสด์งคว�มเห็นได์้ตั้�มม�ตั้ริฐ�นกั�ริสอิบบัญชั่ี โด์ย่คว�มเห็นขอิงผิู้สอิบบัญชั่ีได์้ปริ�กัฏิในริ�ย่ง�น 
ขอิงผิู้สอิบบัญชั่ี ซึ�งแสด์งไว้ในริ�ย่ง�นปริะจำำ�ปีแลั้ว

 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได้์จัำด์ให้มีริะบบกั�ริควบคุมภิ�ย่ในแลัะกั�ริตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในที�เหม�ะสมแลัะมีปริะสิทธุิผิลั 
เพื�อิให้มั�นใจำได้์ว่�กั�ริบันทึกัข้อิมูลัท�งบัญชีั่มีคว�มถููกัต้ั้อิง คริบถู้วน แลัะเพีย่งพอิที�จำะด์ำ�ริงริักัษั�ไว้ซึ�งทริัพย่์สินขอิงบริิษััท  
แลัะป้อิงกัันมิให้เกัิด์กั�ริทุจำริิตั้ หริือิกั�ริด์ำ�เนินกั�ริที�ผิิด์ปกัตั้ิอิย่่�งมีนัย่สำ�คัญ

 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได้์แตั้่งตั้ั�งคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบซึ�งปริะกัอิบด์้วย่กัริริมกั�ริอิิสริะ 3 ท่�น ซึ�งเป็นผิู้ทริงคุณวุฒิ 
แลัะมีคุณสมบัตั้ิคริบถู้วนตั้�มข้อิกัำ�หนด์ขอิงตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่ แลัะสำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัักัทริัพย่์
แลัะตั้ลั�ด์หลัักัทริัพย่์ (กั.ลั.ตั้.) เพื�อิทำ�หน้�ที�กัำ�กัับด์ูแลั สอิบท�นคุณภิ�พขอิงริ�ย่ง�นท�งกั�ริเงิน มีริะบบกั�ริควบคุมภิ�ย่ใน 
แลัะริะบบกั�ริตั้ริวจำสอิบภิ�ย่ในที�เหม�ะสมแลัะมีปริะสิทธุิผิลั แลัะคว�มเห็นขอิงคณะกัริริมกั�ริตั้ริวจำสอิบได์้แสด์งไว้ในริ�ย่ง�น 
ปริะจำำ�ปีแลั้ว

 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีคว�มเห็นว่�ริะบบกั�ริควบคุมภิ�ย่ในขอิงบริิษััทโด์ย่ริวมอิยู่่ในริะด์ับที�น่�พอิใจำ แลัะ 
ส�ม�ริถูสริ้�งคว�มเชั่ื�อิมั�นอิย่่�งสมเหตัุ้สมผิลัตั้่อิคว�มเชั่ื�อิถูือิได์้ขอิงงบกั�ริเงิน บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น  
เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) สำ�หริับปีสิ�นสุด์วันที� 31 ธุันว�คม 2563 ที�มีคว�มถููกัตั้้อิง คริบถู้วน แลัะเป็นไปตั้�มม�ตั้ริฐ�น 
กั�ริบัญชั่ีที�ริับริอิงทั�วไป แลัะปฎิบัตั้ิถููกัตั้้อิงตั้�มกัฎหม�ย่แลัะกัฎริะเบีย่บขอิงหน่วย่ง�นที�เกัี�ย่วข้อิง

(น�ย่เสกัสริริศ์ ริอิย่ลั�ภิเจำริิญพริ)
ปริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิษััท

(น�ย่พริชั่ัย่ กัริัย่วิเชั่ีย่ริ)
ปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

  บริษทั อินฟอร์เมชั=น แอนด ์คอมมิวนิเคชั=น เน็ทเวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

 

ความเห็น  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั อินฟอร์เมชั=น แอนด์ คอมมิวนิเคชั=น เน็ทเวิร์คส 

จาํกัด (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย ซึ= งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที= 31 ธันวาคม 

2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี=ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีสิPนสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที=

สาํคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั อินฟอร์เมชั=น แอนด์ คอมมิวนิเคชั=น 

เน็ทเวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

  ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีP แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที=  31 ธันวาคม 2563 ผลการ

ดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดสาํหรับปีสิPนสุดวนัเดียวกนัของ บริษทั อินฟอร์เมชั=น แอนด ์คอมมิวนิเคชั=น 

เน็ทเวิร์คส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของ บริษทั อินฟอร์เมชั=น แอนด์ คอมมิวนิเคชั=น 

เน็ทเวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที=ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากบริษทัและบริษทัยอ่ยตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที=กาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที=เกี=ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ

ดา้นจรรยาบรรณอื=นๆ ซึ= งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านีP  ขา้พเจา้เชื=อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที=ขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพื=อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  

 

เรื.องสําคญัในการตรวจสอบ 

  เรื= องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื=องต่างๆ ที=มีนัยสําคญัที=สุดตามดุลยพินิจเยี=ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้

นาํเรื=องเหล่านีPมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัPงนีPขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื=องเหล่านีP   

  

*****/2
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที=ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบ

บญัชีต่อการตรวจสอบ  งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ= งไดร้วมความรับผิดชอบที=เกี=ยวกบัเรื=องเหล่านีPดว้ย 

การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบที=ออกแบบมาเพื=อตอบสนองต่อการประเมินความเสี=ยงจาก

การแสดงขอ้มูลที=ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ= งได้

รวมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรื=องเหล่านีP ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงิน

โดยรวม 

 

เรื=องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื=องมีดงัต่อไปนีP  

 

การรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขายและบริการตามสัญญา 

   บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายและบริการตามสญัญา ประมาณการตน้ทุนโครงการ

ตามสัญญา และประมาณการผลขาดทุนโครงการตามสัญญา ตามที=กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

6.1 ก) และ ขอ้ 6.1ข) เนื=องจากรายได้และตน้ทุนโครงการให้บริการตามสัญญาดงักล่าวมีจาํนวนเงินที=เป็น

สาระสาํคญั รวมถึงวิธีการการวดัมูลค่าของการรับรู้รายได ้ตน้ทุน และประมาณการผลขาดทุนที=อาจจะเกิดขึPน

นัPนเป็นเรื=องที=ตอ้งใชดุ้ลยพินิจที=มีนยัสําคญัของผูบ้ริหารในการประเมินขัPนความสําเร็จของงาน การประมาณ

การตน้ทุนทัPงหมดที=คาดวา่จะใชใ้นการปฏิบติังานตามแต่ละสญัญา ความสามารถส่งมอบงานใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้าม

กาํหนดระยะเวลา และการประเมินความน่าจะเป็นของโอกาสที=จะเกิดผลขาดทุนและวดัมูลค่าผลขาดทุนที=

อาจจะเกิดขึPนจากสัญญา ทัPงนีP การเปลี=ยนแปลงดุลยพินิจที=เกี=ยวขอ้งกบัอตัราขัPนความสําเร็จของงาน และการ

ประมาณการตน้ทุนทัPงหมดจะส่งผลต่อการปรับปรุงทัPงดา้นบวกและลบต่อรายไดแ้ละกาํไรขัPนตน้อย่างเป็น

สาระสําคัญ  ดังนัP นข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของอัตราขัPน

ความสําเร็จของงาน และมูลค่าของการประมาณการตน้ทุนทัPงหมดที=คาดว่าจะใชใ้นการปฏิบติังานตลอดทัPง

โครงการเป็นเรื=องสาํคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

การตอบสนองความเสี.ยงโดยผู้สอบบัญชี 

   ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทาํความเขา้ใจกระบวนการที=บริษทัใชใ้นการประเมินขัPนความสําเร็จ

ของงาน การประมาณการตน้ทุนทัPงหมดที=คาดว่าจะใชใ้นการปฏิบติังานตามสัญญาและการปรับเปลี=ยนตน้ทุน 

การบนัทึกรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายและบริการ การทดสอบการควบคุมที=สาํคญัเกี=ยวกบัการเกิดขึPนจริง 

ความถูกตอ้ง และความครบถว้นของรายได ้และตน้ทุน โดยการ 

• อ่านรายละเอียดของสัญญา เกี=ยวกบัเงื=อนไขและความเสี=ยงต่างๆ ของสัญญาเกี=ยวกบัการ

รับรู้รายได ้และประมาณการผลขาดทุนที=อาจจะเกิดขึPนรวมทัPงทดสอบการจดักลุ่มประเภทของการให้บริการ

ของสญัญา 

• สอบถามผูบ้ริหารที=รับผิดชอบและทาํความเขา้ใจเกี=ยวกบักระบวนการไดม้าซึ= งรายไดจ้าก

สญัญา การประมาณการและการปรับเปลี=ยนตน้ทุนโครงการ การบนัทึกรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุน การประมาณการ

ขัPนความสาํเร็จของงานและผลขาดทุนที=อาจจะเกิดขึPนจากสญัญา 
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• ทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที=บริษัทและบริษัทย่อยได้

กาํหนดใหมี้ขึPนเพื=อควบคุมกระบวนการในการทาํสัญญา การประมาณการและการปรับเปลี=ยนตน้ทุนโครงการ 

การบนัทึกรับรู้รายได ้ตน้ทุนและการประมาณการขัPนความสําเร็จของงานและผลขาดทุนที=อาจจะเกิดขึPนจาก

สญัญา  

• ประเมินความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุมภายในที=เกี=ยวขอ้งกบัวิธีการที=ฝ่าย

บริหารใชใ้นการติดตาม และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินขัPนความสาํเร็จของงานที=ประเมินโดย

วศิวกร รวมทัPงประเมินความรู้ความสามารถของวิศวกร  

• ตรวจสอบตน้ทุนที=เกิดขึPนจริงกบัเอกสารประกอบรายการ และทดสอบการคาํนวณขัPน

ความสาํเร็จของงานจากตน้ทุนจริงที=เกิดขึPนแลว้ ณ วนัสิPนรอบกบัตน้ทุนทัPงหมดที=คาดวา่จะใชใ้นการปฏิบติังาน

ตามสญัญาตลอดทัPงโครงการ  

• เปรียบเทียบผลต่างระหว่างอตัราขัPนความสําเร็จของงานที=ทาํเสร็จจริงซึ= งประเมินโดย

วิศวกร กบัอตัราส่วนขัPนความสาํเร็จของงานที=พิจารณาจากตน้ทุนที=เกิดขึPน รวมทัPงสอบทานเหตุผลสนบัสนุน

ขอ้สรุปที=ไดจ้ากการเปรียบเทียบ 

• วิเคราะห์อตัรากาํไรขัPนตน้ของงานก่อสร้างกบัประมาณการตน้ทุนโครงการ เพื=อประเมิน

การประมาณผลขาดทุนที=อาจจะเกิดขึPน 

• ตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชีที=เกี=ยวขอ้งกบับญัชีรายไดซึ้= งถูกบนัทึกผา่นสมุดรายวนัทั=วไป

เพื=อหาความผดิปกติที=เกิดขึPนตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

• พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลเกี=ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที=

อาจจะเกิดขึPนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

เรื.องอื.น 

  งบการเงินรวมของ บริษทั อินฟอร์เมชั=น แอนด ์คอมมิวนิเคชั=น เน็ทเวิร์คส จาํกดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท อินฟอร์เมชั=น แอนด์ คอมมิวนิเคชั=น เน็ทเวิร์คส จาํกัด 

(มหาชน) สาํหรับปีสิPนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2562 ที=แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื=น ซึ= ง

แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื=อนไข ตามรายงานลงวนัที= 19 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

ข้อมูลอื.น  

   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอื=น ขอ้มูลอื=นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ=งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี

แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที=อยูใ่นรายงานนัPน ซึ= งคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้

ขา้พเจา้ภายหลงัวนัที=ในรายงานของผูส้อบบญัชีนีP   

   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื=นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื=อมั=นต่อ

ขอ้มูลอื=น 
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• ทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที=บริษัทและบริษัทย่อยได้

กาํหนดใหมี้ขึPนเพื=อควบคุมกระบวนการในการทาํสัญญา การประมาณการและการปรับเปลี=ยนตน้ทุนโครงการ 

การบนัทึกรับรู้รายได ้ตน้ทุนและการประมาณการขัPนความสําเร็จของงานและผลขาดทุนที=อาจจะเกิดขึPนจาก

สญัญา  

• ประเมินความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุมภายในที=เกี=ยวขอ้งกบัวิธีการที=ฝ่าย

บริหารใชใ้นการติดตาม และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินขัPนความสาํเร็จของงานที=ประเมินโดย

วศิวกร รวมทัPงประเมินความรู้ความสามารถของวิศวกร  

• ตรวจสอบตน้ทุนที=เกิดขึPนจริงกบัเอกสารประกอบรายการ และทดสอบการคาํนวณขัPน

ความสาํเร็จของงานจากตน้ทุนจริงที=เกิดขึPนแลว้ ณ วนัสิPนรอบกบัตน้ทุนทัPงหมดที=คาดวา่จะใชใ้นการปฏิบติังาน

ตามสญัญาตลอดทัPงโครงการ  

• เปรียบเทียบผลต่างระหว่างอตัราขัPนความสําเร็จของงานที=ทาํเสร็จจริงซึ= งประเมินโดย

วิศวกร กบัอตัราส่วนขัPนความสาํเร็จของงานที=พิจารณาจากตน้ทุนที=เกิดขึPน รวมทัPงสอบทานเหตุผลสนบัสนุน

ขอ้สรุปที=ไดจ้ากการเปรียบเทียบ 

• วิเคราะห์อตัรากาํไรขัPนตน้ของงานก่อสร้างกบัประมาณการตน้ทุนโครงการ เพื=อประเมิน

การประมาณผลขาดทุนที=อาจจะเกิดขึPน 

• ตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชีที=เกี=ยวขอ้งกบับญัชีรายไดซึ้= งถูกบนัทึกผา่นสมุดรายวนัทั=วไป

เพื=อหาความผดิปกติที=เกิดขึPนตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

• พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลเกี=ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที=

อาจจะเกิดขึPนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

เรื.องอื.น 

  งบการเงินรวมของ บริษทั อินฟอร์เมชั=น แอนด ์คอมมิวนิเคชั=น เน็ทเวิร์คส จาํกดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท อินฟอร์เมชั=น แอนด์ คอมมิวนิเคชั=น เน็ทเวิร์คส จาํกัด 

(มหาชน) สาํหรับปีสิPนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2562 ที=แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื=น ซึ= ง

แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื=อนไข ตามรายงานลงวนัที= 19 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

ข้อมูลอื.น  

   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอื=น ขอ้มูลอื=นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ=งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี

แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที=อยูใ่นรายงานนัPน ซึ= งคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้

ขา้พเจา้ภายหลงัวนัที=ในรายงานของผูส้อบบญัชีนีP   

   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื=นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื=อมั=นต่อ

ขอ้มูลอื=น 
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   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที=เกี=ยวเนื=องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่

ขอ้มูลอื=นมีความขดัแยง้ที=มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที=ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ

ปรากฏวา่ ขอ้มูลอื=นมีการแสดงขอ้มูลที=ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   

   เมื=อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที=ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื=อสารเรื=องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที=ในการกาํกบัดูแล เพื=อให้ผูมี้หนา้ที=ในการกาํกบัดูแล

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที=แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที.ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

                  ผูบ้ริหารมีหน้าที=รับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านีP โดยถูกตอ้งตามที=ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี=ยวกบัการควบคุม

ภายในที=ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื=อให้สามารถจัดทํางบการเงินที=ปราศจากการแสดงข้อมูลที=ขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของบริษทัและบริษทัยอ่ยในการดาํเนินงานต่อเนื=อง เปิดเผยเรื=องที=เกี=ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื=อง 

และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื=องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัPงใจที=จะเลิกบริษทัและบริษทั

ยอ่ยหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื=องต่อไปได ้  

  ผูมี้หนา้ที=ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที=กาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื=อให้ได้ความเชื=อมั=นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที=ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั

หรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ= งรวมความเห็นของ

ขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื=อมั=นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื=อมั=นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที=ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัที=มีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที=ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี

สาระสําคญัเมื=อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที=ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านีP    

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกต

และสงสยัเยี=ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
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• ระบุและประเมินความเสี=ยงจากการแสดงขอ้มูลที=ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม

วิธีการตรวจสอบเพื=อตอบสนองต่อความเสี=ยงเหล่านัPน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที=เพียงพอและเหมาะสมเพื=อ

เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี=ยงที=ไม่พบขอ้มูลที=ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ=งเป็น

ผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี=ยงที=เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื=องจากการทุจริตอาจเกี=ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ

ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัPงใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที=ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที=เกี=ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื=อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที=เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื=อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที=ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที=เกี=ยวขอ้งซึ=งจดัทาํขึPนโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเกี=ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื=องของ

ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที=ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที=มีสาระสาํคญัที=เกี=ยวกบัเหตุการณ์ หรือ

สถานการณ์ที=อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัและบริษทัย่อยในการ

ดาํเนินงานต่อเนื=องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที=มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ

กิจการที=เกี=ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี=ยนแปลงไป ขอ้สรุป

ของขา้พเจา้ขึPนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที=ไดรั้บจนถึงวนัที=ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็

ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื=อง   

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนืPอหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบที=ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที=ควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที=เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี=ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในบริษทัและบริษทัย่อยเพื=อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบบริษทัและบริษทัยอ่ย ขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจา้ไดสื้=อสารกบัผูมี้หน้าที=ในการกาํกบัดูแลในเรื=องต่างๆ ที=สําคญัซึ= งรวมถึง ขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที=ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ที=มีนยัสาํคญัที=พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที=มี

นยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
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  ข้าพเจ้าได้ให้ค ํารับรองแก่ผู ้มีหน้าที=ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด

จรรยาบรรณที=เกี=ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้=อสารกบัผูมี้หน้าที=ในการกาํกบัดูแลเกี=ยวกบัความสัมพนัธ์

ทัPงหมดตลอดจนเรื=องอื=นซึ= งขา้พเจา้เชื=อว่ามีเหตุผลที=บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ขา้พเจา้และมาตรการที=ขา้พเจา้ใชเ้พื=อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  จากเรื=องที=สื=อสารกบัผูมี้หนา้ที=ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื=องต่าง ๆ ที=มีนยัสาํคญัมาก

ที=สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื=องสําคญัในการ

ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื=องเหล่านีP ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ

สาธารณะเกี=ยวกบัเรื=องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที=ยากที=จะเกิดขึPน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื=อสารเรื=องดงักล่าว

ในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื=อสารดงักล่าว   

   ผูส้อบบญัชีที=รับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีP คือ นางสาวธญัพร ตัPงธโนปจยั 

                                                                                                                          

  

 

 

    

   (นางสาวธญัพร   ตัPงธโนปจยั) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที= 9169 

 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที= 24 กมุภาพนัธ์ 2564 
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
ณ วันท่� 31 ธัันว�คม 2563

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9 302,554,924 284,716,554 293,875,824 282,005,123 

เงนิลงทนุชั9วคราว - เงนิฝากประจําธนาคาร 5,579,738 721,616 2,006,679 533,235 

ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAอื9น 10 208,504,044 258,358,469 158,675,736 248,515,669 

รายได้ท ี9ยงัไม่เรียกชําระ 572,672,787 326,181,473 570,438,632 309,560,176 

สินค้าคงเหลือ 11 148,663,316 160,564,710 148,282,726 160,564,710 

เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าสินค้าและบริการ 14,955,159 14,219,123 14,343,859 13,719,123 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื9น 28,239,283 22,081,822 25,059,833 21,667,843 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,281,169,251 1,066,843,767 1,212,683,289 1,036,565,879 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงนิฝากธนาคารที9มีภาระคํA าประกัน 12 147,558,032 104,864,859 141,573,032 95,579,859 

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -     -     35,700,000 35,700,000 

ส่วนปรับปรุงสํานกังานและอุปกรณ ์ 14 3,928,016 6,631,440 3,694,067 6,237,032 

สินทรัพยสิ์ทธกิารใช้ 15 13,234,558 -     10,914,948 -     

ค่าความนยิม 16 14,401,062 14,401,062 -     -     

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 17 10,982,228 13,247,664 329,582 397,800 

สินทรัพยภ์าษเีงนิได้รอการตัดบญัช ี 23 -     -     1,513,941 1,935,076 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื9น 1,192,604 1,125,865 1,152,782 1,116,865 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 191,296,500 140,270,890 194,878,352 140,966,632 

รวมสินทรัพย์ 1,472,465,751 1,207,114,657 1,407,561,641 1,177,532,511 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

งบการเงนิรวม

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

กรรมการ
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บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สินทรัพย์

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9 302,554,924 284,716,554 293,875,824 282,005,123 

เงนิลงทนุชั9วคราว - เงนิฝากประจําธนาคาร 5,579,738 721,616 2,006,679 533,235 

ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAอื9น 10 208,504,044 258,358,469 158,675,736 248,515,669 

รายได้ท ี9ยงัไม่เรียกชําระ 572,672,787 326,181,473 570,438,632 309,560,176 

สินค้าคงเหลือ 11 148,663,316 160,564,710 148,282,726 160,564,710 

เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าสินค้าและบริการ 14,955,159 14,219,123 14,343,859 13,719,123 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื9น 28,239,283 22,081,822 25,059,833 21,667,843 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,281,169,251 1,066,843,767 1,212,683,289 1,036,565,879 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงนิฝากธนาคารที9มีภาระคํA าประกัน 12 147,558,032 104,864,859 141,573,032 95,579,859 

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -     -     35,700,000 35,700,000 

ส่วนปรับปรุงสํานกังานและอุปกรณ ์ 14 3,928,016 6,631,440 3,694,067 6,237,032 

สินทรัพยสิ์ทธกิารใช้ 15 13,234,558 -     10,914,948 -     

ค่าความนยิม 16 14,401,062 14,401,062 -     -     

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 17 10,982,228 13,247,664 329,582 397,800 

สินทรัพยภ์าษเีงนิได้รอการตัดบญัช ี 23 -     -     1,513,941 1,935,076 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื9น 1,192,604 1,125,865 1,152,782 1,116,865 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 191,296,500 140,270,890 194,878,352 140,966,632 

รวมสินทรัพย์ 1,472,465,751 1,207,114,657 1,407,561,641 1,177,532,511 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

งบการเงนิรวม

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

กรรมการ

- 7 -

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สินทรัพย์

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีFสินหมุนเวยีน

เงนิก ู้ยมืระยะสัAนจากสถาบนัการเงนิ 18 201,349,679 125,113,364 201,349,679 125,113,364 

เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอื9น 19 435,315,002 400,616,338 405,448,767 396,212,007 

ต้นทนุที9ยงัไม่เรียกชําระ 28,406,193 21,136,105 27,439,788 20,920,120 

รายได้รับล่วงหนา้จากลูกค้า 155,515,499 58,639,592 153,731,403 58,639,592 

หนีAสินตามสัญญาเช่าที9ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ9งปี 15 3,454,701 536,887 2,538,327 493,064 

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 6,474,604 4,445,181 6,474,604 4,445,181 

หนีAสินหมุนเวยีนอื9น 23,118,260 13,310,207 19,680,079 10,945,591 

รวมหนีFสินหมุนเวยีน 853,633,938 623,797,674 816,662,647 616,768,919 

หนีFสินไม่หมุนเวยีน

หนีAสินตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนที9ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ9งปี 15 9,201,727 483,877 7,778,611 472,922 

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 12,776,588 9,583,423 11,871,937 8,888,132 

หนีAสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 23 342,818 135,937 -     -     

รวมหนีFสินไม่หมุนเวยีน 22,321,133 10,203,237 19,650,548 9,361,054 

รวมหนีFสิน 875,955,071 634,000,911 836,313,195 626,129,973 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563

หนีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 8 -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

กรรมการ

20 งบการเงิน

105รายงานประจำำาปี 2563



(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีFสินหมุนเวยีน

เงนิก ู้ยมืระยะสัAนจากสถาบนัการเงนิ 18 201,349,679 125,113,364 201,349,679 125,113,364 

เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอื9น 19 435,315,002 400,616,338 405,448,767 396,212,007 

ต้นทนุที9ยงัไม่เรียกชําระ 28,406,193 21,136,105 27,439,788 20,920,120 

รายได้รับล่วงหนา้จากลูกค้า 155,515,499 58,639,592 153,731,403 58,639,592 

หนีAสินตามสัญญาเช่าที9ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ9งปี 15 3,454,701 536,887 2,538,327 493,064 

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 6,474,604 4,445,181 6,474,604 4,445,181 

หนีAสินหมุนเวยีนอื9น 23,118,260 13,310,207 19,680,079 10,945,591 

รวมหนีFสินหมุนเวยีน 853,633,938 623,797,674 816,662,647 616,768,919 

หนีFสินไม่หมุนเวยีน

หนีAสินตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนที9ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ9งปี 15 9,201,727 483,877 7,778,611 472,922 

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 12,776,588 9,583,423 11,871,937 8,888,132 

หนีAสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 23 342,818 135,937 -     -     

รวมหนีFสินไม่หมุนเวยีน 22,321,133 10,203,237 19,650,548 9,361,054 

รวมหนีFสิน 875,955,071 634,000,911 836,313,195 626,129,973 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563

หนีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 8 -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

กรรมการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
ณ วันท่� 31 ธัันว�คม 2563

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีFสินหมุนเวยีน

เงนิก ู้ยมืระยะสัAนจากสถาบนัการเงนิ 18 201,349,679 125,113,364 201,349,679 125,113,364 

เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอื9น 19 435,315,002 400,616,338 405,448,767 396,212,007 

ต้นทนุที9ยงัไม่เรียกชําระ 28,406,193 21,136,105 27,439,788 20,920,120 

รายได้รับล่วงหนา้จากลูกค้า 155,515,499 58,639,592 153,731,403 58,639,592 

หนีAสินตามสัญญาเช่าที9ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ9งปี 15 3,454,701 536,887 2,538,327 493,064 

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 6,474,604 4,445,181 6,474,604 4,445,181 

หนีAสินหมุนเวยีนอื9น 23,118,260 13,310,207 19,680,079 10,945,591 

รวมหนีFสินหมุนเวยีน 853,633,938 623,797,674 816,662,647 616,768,919 

หนีFสินไม่หมุนเวยีน

หนีAสินตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนที9ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ9งปี 15 9,201,727 483,877 7,778,611 472,922 

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 12,776,588 9,583,423 11,871,937 8,888,132 

หนีAสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 23 342,818 135,937 -     -     

รวมหนีFสินไม่หมุนเวยีน 22,321,133 10,203,237 19,650,548 9,361,054 

รวมหนีFสิน 875,955,071 634,000,911 836,313,195 626,129,973 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563

หนีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 8 -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

กรรมการ

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีFสินหมุนเวยีน

เงนิก ู้ยมืระยะสัAนจากสถาบนัการเงนิ 18 201,349,679 125,113,364 201,349,679 125,113,364 

เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอื9น 19 435,315,002 400,616,338 405,448,767 396,212,007 

ต้นทนุที9ยงัไม่เรียกชําระ 28,406,193 21,136,105 27,439,788 20,920,120 

รายได้รับล่วงหนา้จากลูกค้า 155,515,499 58,639,592 153,731,403 58,639,592 

หนีAสินตามสัญญาเช่าที9ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ9งปี 15 3,454,701 536,887 2,538,327 493,064 

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 6,474,604 4,445,181 6,474,604 4,445,181 

หนีAสินหมุนเวยีนอื9น 23,118,260 13,310,207 19,680,079 10,945,591 

รวมหนีFสินหมุนเวยีน 853,633,938 623,797,674 816,662,647 616,768,919 

หนีFสินไม่หมุนเวยีน

หนีAสินตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนที9ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ9งปี 15 9,201,727 483,877 7,778,611 472,922 

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 12,776,588 9,583,423 11,871,937 8,888,132 

หนีAสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 23 342,818 135,937 -     -     

รวมหนีFสินไม่หมุนเวยีน 22,321,133 10,203,237 19,650,548 9,361,054 

รวมหนีFสิน 875,955,071 634,000,911 836,313,195 626,129,973 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563

หนีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 8 -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

กรรมการ

106 บริษััท อิินฟอิร์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิร์คส จำำากััด์ (มหาชั่น)



(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน

225,000,000 225,000,000 225,000,000 225,000,000 

ทนุออกจําหนา่ยและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

225,000,000 225,000,000 225,000,000 225,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 155,062,688 155,062,688 155,062,688 155,062,688 

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 21 20,500,000 15,000,000 20,500,000 15,000,000 

ยงัไม่ได้จัดสรร 173,133,018 156,976,087 170,685,758 156,339,850 

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริษทั 573,695,706 552,038,775 571,248,446 551,402,538 

ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที9ไม่มีอํานาจควบคุม

ของบริษทัยอ่ย 22,814,974 21,074,971 -     -     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 596,510,680 573,113,746 571,248,446 551,402,538 

รวมหนีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,472,465,751 1,207,114,657 1,407,561,641 1,177,532,511 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

- 9 -

หนีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
ณ วันท่� 31 ธัันว�คม 2563

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีFสินหมุนเวยีน

เงนิก ู้ยมืระยะสัAนจากสถาบนัการเงนิ 18 201,349,679 125,113,364 201,349,679 125,113,364 

เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอื9น 19 435,315,002 400,616,338 405,448,767 396,212,007 

ต้นทนุที9ยงัไม่เรียกชําระ 28,406,193 21,136,105 27,439,788 20,920,120 

รายได้รับล่วงหนา้จากลูกค้า 155,515,499 58,639,592 153,731,403 58,639,592 

หนีAสินตามสัญญาเช่าที9ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ9งปี 15 3,454,701 536,887 2,538,327 493,064 

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 6,474,604 4,445,181 6,474,604 4,445,181 

หนีAสินหมุนเวยีนอื9น 23,118,260 13,310,207 19,680,079 10,945,591 

รวมหนีFสินหมุนเวยีน 853,633,938 623,797,674 816,662,647 616,768,919 

หนีFสินไม่หมุนเวยีน

หนีAสินตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนที9ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ9งปี 15 9,201,727 483,877 7,778,611 472,922 

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 12,776,588 9,583,423 11,871,937 8,888,132 

หนีAสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 23 342,818 135,937 -     -     

รวมหนีFสินไม่หมุนเวยีน 22,321,133 10,203,237 19,650,548 9,361,054 

รวมหนีFสิน 875,955,071 634,000,911 836,313,195 626,129,973 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563

หนีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 8 -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

กรรมการ

107รายงานประจำำาปี 2563



(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 22 1,469,857,672 1,198,723,912 1,326,431,302 1,139,442,118 

รายได้อื9น 943,336 2,542,292 874,497 2,309,553 

รวมรายได้ 1,470,801,008 1,201,266,204 1,327,305,799 1,141,751,671 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขายและบริการ 1,245,520,107 1,008,532,075 1,117,028,798 958,626,301 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 37,256,308 32,564,842 31,650,377 28,893,483 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 45,763,063 41,791,133 41,011,442 37,468,148 

รวมค่าใช้จ่าย 1,328,539,478 1,082,888,050 1,189,690,617 1,024,987,932 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 142,261,530 118,378,154 137,615,182 116,763,739 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 127,151 -     40,748 -     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 142,134,379 118,378,154 137,574,434 116,763,739 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 23 28,739,705 24,092,387 27,730,786 23,725,495 

กาํไรสําหรับปี 113,394,674 94,285,767 109,843,648 93,038,244 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื3นสําหรับปี -     -     -     -     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 113,394,674 94,285,767 109,843,648 93,038,244 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

- 10 -

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิFนสุดวนัที3 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

กรรมการ

งบกำาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จ
บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
สำ�หริับปีีสิ�นสุด์วันท่� 31 ธัันว�คม 2563

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีFสินหมุนเวยีน

เงนิก ู้ยมืระยะสัAนจากสถาบนัการเงนิ 18 201,349,679 125,113,364 201,349,679 125,113,364 

เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอื9น 19 435,315,002 400,616,338 405,448,767 396,212,007 

ต้นทนุที9ยงัไม่เรียกชําระ 28,406,193 21,136,105 27,439,788 20,920,120 

รายได้รับล่วงหนา้จากลูกค้า 155,515,499 58,639,592 153,731,403 58,639,592 

หนีAสินตามสัญญาเช่าที9ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ9งปี 15 3,454,701 536,887 2,538,327 493,064 

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 6,474,604 4,445,181 6,474,604 4,445,181 

หนีAสินหมุนเวยีนอื9น 23,118,260 13,310,207 19,680,079 10,945,591 

รวมหนีFสินหมุนเวยีน 853,633,938 623,797,674 816,662,647 616,768,919 

หนีFสินไม่หมุนเวยีน

หนีAสินตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนที9ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ9งปี 15 9,201,727 483,877 7,778,611 472,922 

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 12,776,588 9,583,423 11,871,937 8,888,132 

หนีAสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 23 342,818 135,937 -     -     

รวมหนีFสินไม่หมุนเวยีน 22,321,133 10,203,237 19,650,548 9,361,054 

รวมหนีFสิน 875,955,071 634,000,911 836,313,195 626,129,973 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563

หนีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 8 -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

กรรมการ

108 บริษััท อิินฟอิร์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิร์คส จำำากััด์ (มหาชั่น)



งบกำาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
สำ�หริับปีีสิ�นสุด์วันท่� 31 ธัันว�คม 2563

(หนว่ย: บาท)
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เงนิก ู้ยมืระยะสัAนจากสถาบนัการเงนิ 18 201,349,679 125,113,364 201,349,679 125,113,364 

เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอื9น 19 435,315,002 400,616,338 405,448,767 396,212,007 

ต้นทนุที9ยงัไม่เรียกชําระ 28,406,193 21,136,105 27,439,788 20,920,120 

รายได้รับล่วงหนา้จากลูกค้า 155,515,499 58,639,592 153,731,403 58,639,592 

หนีAสินตามสัญญาเช่าที9ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ9งปี 15 3,454,701 536,887 2,538,327 493,064 

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 6,474,604 4,445,181 6,474,604 4,445,181 

หนีAสินหมุนเวยีนอื9น 23,118,260 13,310,207 19,680,079 10,945,591 

รวมหนีFสินหมุนเวยีน 853,633,938 623,797,674 816,662,647 616,768,919 

หนีFสินไม่หมุนเวยีน

หนีAสินตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนที9ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ9งปี 15 9,201,727 483,877 7,778,611 472,922 

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 12,776,588 9,583,423 11,871,937 8,888,132 

หนีAสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 23 342,818 135,937 -     -     

รวมหนีFสินไม่หมุนเวยีน 22,321,133 10,203,237 19,650,548 9,361,054 

รวมหนีFสิน 875,955,071 634,000,911 836,313,195 626,129,973 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563

หนีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 8 -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

กรรมการ

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปนักาํไร

ส่วนที9เป็นของผูถ้ ือหุ้นของบริษทั 111,654,671 93,674,481 109,843,648 93,038,244 

ส่วนที9เป็นของผูม้ีส่วนได้เสียที9ไม่มีอํานาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,740,003 611,286 

113,394,674 94,285,767 

การแบ่งปนักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที9เป็นของผูถ้ ือหุ้นของบริษทั 111,654,671 93,674,481 109,843,648 93,038,244 

ส่วนที9เป็นของผูม้ีส่วนได้เสียที9ไม่มีอํานาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,740,003 611,286 

113,394,674 94,285,767 

กาํไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุ้นข ัFนพืFนฐาน

กําไรส่วนที9เป็นของผูถ้ ือหุ้นของบริษทั 0.25 0.21 0.24 0.21 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

กรรมการ

สําหรับปีสิFนสุดวนัที3 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปนักาํไร

ส่วนที9เป็นของผูถ้ ือหุ้นของบริษทั 111,654,671 93,674,481 109,843,648 93,038,244 

ส่วนที9เป็นของผูม้ีส่วนได้เสียที9ไม่มีอํานาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,740,003 611,286 

113,394,674 94,285,767 

การแบ่งปนักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที9เป็นของผูถ้ ือหุ้นของบริษทั 111,654,671 93,674,481 109,843,648 93,038,244 

ส่วนที9เป็นของผูม้ีส่วนได้เสียที9ไม่มีอํานาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,740,003 611,286 

113,394,674 94,285,767 

กาํไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุ้นข ัFนพืFนฐาน

กําไรส่วนที9เป็นของผูถ้ ือหุ้นของบริษทั 0.25 0.21 0.24 0.21 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

กรรมการ

สําหรับปีสิFนสุดวนัที3 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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109รายงานประจำำาปี 2563
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(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

กําไรก่อนภาษ ี 142,134,379 118,378,154 137,574,434 116,763,739 

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษเีป็น

   จากกจิกรรมดําเนนิงาน   จากกจิกรรมดําเนนิงานเงนิสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนนิงาน

   ค่าเสื9อมราคาและค่าตัดจําหนา่ย   ค่าเสื9อมราคาและค่าตัดจําหนา่ยค่าเสื9อมราคาและค่าตัดจําหนา่ย 5,537,000 4,580,635 2,266,153 2,325,633 

   ค่าเผื9อหนีAสงสัยจะสูญเพิ9มขึAน   ค่าเผื9อหนีAสงสัยจะสูญเพิ9มขึAนค่าเผื9อหนีAสงสัยจะสูญเพิ9มขึAน -     58,647 -     -     

ขาดทนุจากการตัดจําหนา่ยส่วนปรับปรุง

สํานกังานและอุปกรณ์ 15,980 40,419 15,980 40,419 

สํารองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกัน

ผลงาน (โอนกลับ) 1,279,441 880,215 935,108 (875,503)

   สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน   สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานสํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,193,165 3,038,540 2,983,805 2,852,496 

ขาดทนุ (กําไร) จากอัตราแลกเปลี9ยนที9ยงั

ไม่เกิดขึAนจริง 563 (53,681) 563 (53,681)

   ดอกเบีAยรับ   ดอกเบีAยรับดอกเบีAยรับ (922,701) (2,129,790) (853,966) (1,985,533)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบีAย   ค่าใช้จ่ายดอกเบีAยดอกเบีAยจ่าย 127,151 -     40,748 -     

กําไรจากการดําเนนิงานก่อนการเปลี9ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีAสินดําเนนิงาน 151,364,978 124,793,139 142,962,825 119,067,570 

สินทรัพยด์ําเนนิงาน (เพิ9มขึAน) ลดลง

   ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAอื9น   ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAอื9นลูกหนีAการค้าและลูกหนีAอื9น 49,854,425 (113,250,044) 89,839,933 (103,728,665)

   รายได้ท ี9ยงัไม่เรียกชําระ   รายได้ท ี9ยงัไม่เรียกชําระรายได้ท ี9ยงัไม่เรียกชําระ (246,491,314) (142,957,299) (260,878,456) (129,255,266)

   สินค้าคงเหลือ   สินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือ 11,901,394 (104,512,323) 12,281,984 (104,597,266)

   เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าสินค้าและบริการ   เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าสินค้าและบริการเงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าสินค้าและบริการ (736,036) (12,228,706) (624,736) (11,766,756)

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื9น   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื9นสินทรัพยห์มุนเวยีนอื9น (5,169,556) (13,818,999) (3,590,066) (13,817,849)

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื9น   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื9นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื9น (66,739) (556,116) (35,917) (556,116)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

- 14 -

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิFนสุดวนัที3 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด
บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
สำ�หริับปีีสิ�นสุด์วันท่� 31 ธัันว�คม 2563

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีFสินหมุนเวยีน

เงนิก ู้ยมืระยะสัAนจากสถาบนัการเงนิ 18 201,349,679 125,113,364 201,349,679 125,113,364 

เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอื9น 19 435,315,002 400,616,338 405,448,767 396,212,007 

ต้นทนุที9ยงัไม่เรียกชําระ 28,406,193 21,136,105 27,439,788 20,920,120 

รายได้รับล่วงหนา้จากลูกค้า 155,515,499 58,639,592 153,731,403 58,639,592 

หนีAสินตามสัญญาเช่าที9ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ9งปี 15 3,454,701 536,887 2,538,327 493,064 

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 6,474,604 4,445,181 6,474,604 4,445,181 

หนีAสินหมุนเวยีนอื9น 23,118,260 13,310,207 19,680,079 10,945,591 

รวมหนีFสินหมุนเวยีน 853,633,938 623,797,674 816,662,647 616,768,919 

หนีFสินไม่หมุนเวยีน

หนีAสินตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนที9ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ9งปี 15 9,201,727 483,877 7,778,611 472,922 

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 12,776,588 9,583,423 11,871,937 8,888,132 

หนีAสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 23 342,818 135,937 -     -     

รวมหนีFสินไม่หมุนเวยีน 22,321,133 10,203,237 19,650,548 9,361,054 

รวมหนีFสิน 875,955,071 634,000,911 836,313,195 626,129,973 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563

หนีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 8 -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

กรรมการ

112 บริษััท อิินฟอิร์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิร์คส จำำากััด์ (มหาชั่น)



งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
สำ�หริับปีีสิ�นสุด์วันท่� 31 ธัันว�คม 2563

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีAสินดําเนนิงานเพิ9มขึAน (ลดลง)
เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอื9น 34,516,252 144,727,639 9,054,349 146,147,278 

ต้นทนุที9ยงัไม่เรียกชําระ 7,270,088 (23,933,702) 6,519,668 (24,033,817)

รายได้รับล่วงหนา้จากลูกค้า 96,875,907 42,129,603 95,091,811 42,129,603 

หนีAสินหมุนเวยีนอื9น 8,528,049 (4,891,936) 7,798,817 (1,617,834)

เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน 107,847,448 (104,498,744) 98,420,212 (82,029,118)

จ่ายภาษเีงนิได้ (27,718,107) (23,676,739) (25,280,228) (22,107,528)

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน 80,129,341 (128,175,483) 73,139,984 (104,136,646)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงนิสดจ่ายสุทธเิพื9อซ ืAอเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย -     (9,611,864) -     (35,700,000)

เงนิลงทนุชั9วคราว (เพิ9มขึAน) ลดลง (4,858,122) 36,795,969 (1,473,444) 36,984,350 

เงนิฝากธนาคารที9มีภาระคํA าประกัน (เพิ9มขึAน) ลดลง (42,693,173) (27,171,326) (45,993,173) (28,362,960)

ซืAออุปกรณแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (548,712) (1,188,804) (513,576) (756,085)

เงนิสดรับดอกเบีAยรับ 1,161,435 2,181,622 1,063,975 2,046,200 

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (46,938,572) 1,005,597 (46,916,218) (25,788,495)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงนิก ู้ยมืระยะสัAนจากสถาบนัการเงนิเพิ9มขึAน 76,236,315 125,113,364 76,236,315 125,113,364 

เงนิสดจ่ายหนีAสินตามสัญญาเช่า (1,463,823) (508,554) (550,892) (464,730)

เงนิสดจ่ายดอกเบีAย (127,151) -     (40,748) -     

เงนิสดจ่ายเงนิปนัผล (89,997,740) (62,999,820) (89,997,740) (62,999,820)

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน (15,352,399) 61,604,990 (14,353,065) 61,648,814 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพ ิ3มข ึFน (ลดลง) สุทธิ 17,838,370 (65,564,896) 11,870,701 (68,276,327)

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

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 302,554,924 284,716,554 293,875,824 282,005,123 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ ิ3มเตมิ
รายการที9ไม่ใช่เงนิสด

อุปกรณแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน เพิ9มขึAนจากเจ้าหนีAอื9น 170,479           -                       170,479            -                       
การได้มาซ ึ9งสิทธกิารใช้สินทรัพยภ์ายใต้สัญญาเช่า 13,099,487     -     9,901,844        -     

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA
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บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิFนสุดวนัที3 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีFสินหมุนเวยีน

เงนิก ู้ยมืระยะสัAนจากสถาบนัการเงนิ 18 201,349,679 125,113,364 201,349,679 125,113,364 

เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอื9น 19 435,315,002 400,616,338 405,448,767 396,212,007 

ต้นทนุที9ยงัไม่เรียกชําระ 28,406,193 21,136,105 27,439,788 20,920,120 

รายได้รับล่วงหนา้จากลูกค้า 155,515,499 58,639,592 153,731,403 58,639,592 

หนีAสินตามสัญญาเช่าที9ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ9งปี 15 3,454,701 536,887 2,538,327 493,064 

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 6,474,604 4,445,181 6,474,604 4,445,181 

หนีAสินหมุนเวยีนอื9น 23,118,260 13,310,207 19,680,079 10,945,591 

รวมหนีFสินหมุนเวยีน 853,633,938 623,797,674 816,662,647 616,768,919 

หนีFสินไม่หมุนเวยีน

หนีAสินตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนที9ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ9งปี 15 9,201,727 483,877 7,778,611 472,922 

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 12,776,588 9,583,423 11,871,937 8,888,132 

หนีAสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 23 342,818 135,937 -     -     

รวมหนีFสินไม่หมุนเวยีน 22,321,133 10,203,237 19,650,548 9,361,054 

รวมหนีFสิน 875,955,071 634,000,911 836,313,195 626,129,973 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงนินีA

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563

หนีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 8 -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั อนิฟอร์เมชั3น แอนด์ คอมมวินเิคชั3น เนท็เวร์ิคส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ขอรับรองวา่เป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

................................................................                                          ................................................................      

กรรมการ

113รายงานประจำำาปี 2563
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บริษัท อนิฟอร์เมชั.น แอนด์ คอมมิวนิเคชั.น เน็ทเวร์ิคส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที. 31 ธันวาคม 2563 

 

1. ข้อมูลทั.วไป 

บริษทั อินฟอร์เมชั.น แอนด ์คอมมิวนิเคชั.น เน็ทเวิร์คส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชน

และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัคือใหบ้ริการติดตัMงงานระบบโทรคมนาคม ที.อยูต่ามที.

จดทะเบียนของบริษัทอยู่ที. 393 อาคารดี.เค.เจ ชัMน 5 ถนนสุคนธสวสัดิQ  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืMอไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืMอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที.มีผลกระทบในวง

กวา้งต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม และเกิดการชะลอตวัของระบบเศรษฐกิจ สถานการณ์ดงักล่าวนาํมาซึ. ง

ความไม่แน่นอนของการดาํเนินงานของธุรกิจ อยา่งไรกต็ามฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดติ้ดตาม

ความคืบหนา้ของสถานการณ์และประเมินผลกระทบทางการเงินเกี.ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์และหนีM สินที.

อาจเกิดขึMนอย่างต่อเนื.อง ทัMงนีM ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจต่างๆ เมื.อสถานการณ์มีการ

เปลี.ยนแปลง 
 

3. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 งบการเงินนีM จดัทาํขึMนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที.กาํหนดในพระราชบัญญัติ

วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ลงวนัที. 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินนีMไดจ้ดัทาํขึMนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื.นในนโยบาย

การบญัชี 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที.บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

3.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีM ไดจ้ดัทาํขึMนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อินฟอร์เมชั.น แอนด์ คอมมิวนิเคชั.น 

เน็ทเวิร์คส จาํกดั (มหาชน) (ซึ. งต่อไปนีM เรียกว่า “บริษทั”) และบริษทัยอ่ย (ซึ. งต่อไปนีM เรียกว่า 

“บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนีM  

 

บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
วันท่� 31 ธัันว�คม 2563

21 หุ้มายเหุ้ตุประกอบงบการเงิน

114 บริษััท อิินฟอิร์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิร์คส จำำากััด์ (มหาชั่น)
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ชื.อบริษทั 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 จดัตัMงขึMน  อตัราร้อยละของการถือหุน้  

  ในประเทศ  ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั เอก็ซ์เปิร์ท เอน็จิเนียริ.ง แอนด ์

คอมมูนิเคชั.น จาํกดั 

 ประกอบกิจการใหบ้ริการ  

 ติดตัMงอุปกรณ์สื.อสาร 

  

ไทย 

  

ร้อยละ 51 

ข)  บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที.เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที.เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั.ง

การกิจกรรมที.ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนัMนได ้ 

ค) บริษทันํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตัMงแต่วนัที.บริษทัมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที.บริษทัสิMนสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัMน 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึMนโดยใชน้โยบายการบญัชีที.สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัที.มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมนีMแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนที.ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

3.3 บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

 
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที.เริ.มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

  ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึ. งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน

ที.มีรอบระยะเวลาบญัชีที.เริ.มในหรือหลงัวนัที. 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึMนเพื.อให้มีเนืMอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี.ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ

การให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

ดงัต่อไปนีM ที.มีการเปลี.ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ.งสามารถสรุปไดด้งันีM  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื.องมือทางการเงนิ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื.องมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที. 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื.องมือทางการเงิน 

ฉบบัที. 9 เครื.องมือทางการเงิน 

  

  

บริิษััท อิินฟอิริ์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิริ์คส จำำ�กััด์ (มห�ชั่น) และบริิษััทย่่อิย่
วันท่� 31 ธัันว�คม 2563
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มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที. 32  การแสดงรายการเครื.องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที. 16 การป้องกนัความเสี.ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที. 19 การชาํระหนีM สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี.ยวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเครื.องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเกี.ยวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื.องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนด้านเครดิตที.คาดว่าจะเกิดขึMน และหลกัการเกี.ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี. ยง 

รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื.องมือทางการเงิน และเมื.อมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มนีM มีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที.มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

มาตรฐานกลุ่มนีMไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที. 16 เรื.อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที.  16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที.  17 เรื. อง 

สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีที.เกี.ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีM ไดก้าํหนดหลกัการของการ

รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่า

รับรู้สินทรัพยแ์ละหนีM สินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการที.มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้

แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนัMนมีมูลค่าตํ.า 

 การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลี.ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบั

ที. 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้

หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที. 17 

 ณ วนัที. 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม

เครื.องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที. 16 มาใชโ้ดยไม่ปรับยอ้นหลงังบ

การเงินปีก่อนที.แสดงเปรียบเทียบ  

ผลสะสมของการเปลี.ยนแปลงนโยบายบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื.อง มาตรการผ่อนปรนชั.วคราวสําหรับทางเลือกเพิ.มเติมทางบัญชีเพื.อ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืMอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรื.อง มาตรการผอ่นปรนชั.วคราวสาํหรับ

ทางเลือกเพิ.มเติมทางบญัชีเพื.อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืMอไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื.อลดผลกระทบในบางเรื.องจากการปฏิบติัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื.อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาที.ยงัมี

ความไม่แน่นอนเกี.ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื.อวนัที. 22 เมษายน 2563 

และมีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยที.มีรอบระยะเวลารายงานสิMนสุด

ภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัที. 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที. 31 ธนัวาคม 2563  
 

4.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที.จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

     ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้ว สําหรับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจาํนวนหลายฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที.เริ.มตน้ในหรือหลงัวนัที. 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซึ. งการปรับปรุง

ดงักล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แกไ้ขหลกัการ ดงัต่อไปนีM  
 
  การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับประกอบด้วยการอา้งอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิง

กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนที.กล่าว

ขา้งตน้ให้เป็นปัจจุบนัและทาํการปรับปรุงอื.นๆเพื.ออธิบายให้ชดัเจนขึMนว่าเอกสารแต่ละฉบบันัMนเป็น

การอา้งอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด  
 
 กรอบแนวคดิสําหรับการรายงานทางการเงนิ 

            กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบดว้ย การปรับปรุงคาํนิยามของสินทรัพย์

และหนีM สิน เกณฑใ์นการรวมสินทรัพยแ์ละหนีM สินในงบการเงิน นอกจากนีMยงัรวมถึงหลกัการใหม่และ

แนวปฏิบติัที.ไดถู้กเพิ.มเติมเขา้ไป ดงัต่อไปนีM  

1. การวดัมูลค่า ซึ. งรวมถึงปัจจยัที.ตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 
2. การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซึ. งรวมถึงเมื.อใดที.จะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื.น 

3. กิจการที.เสนอรายงาน 

4. เมื.อใดสินทรัพยแ์ละหนีM สินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 
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            กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนขึMนถึงบทบาทและความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแล

รักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าใน

การรายงานทางการเงิน 
 

คาํนิยามของธุรกจิ 

           คาํนิยามของธุรกิจ ที.ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที. 3 เรื.อง การรวมธุรกิจ 

ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนขึMนถึงคาํนิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื.อช่วยใหกิ้จการใชใ้นการกาํหนดวา่

รายการคา้นัMนตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซืMอสินทรัพย”์ หรือไม่ การปรับปรุงมี

ดงันีM 
1. อธิบายใหช้ดัเจนขึMนในเรื.องการพิจารณาวา่เป็น “ธุรกิจ” นัMน กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์

ที.ไดม้าตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยันาํเขา้และกระบวนการที.สําคญัเป็นอย่างน้อยซึ. งเมื.อนาํมา

รวมกนัมีส่วนอยา่งมีนยัสาํคญัทาํใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตดัเรื. องการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยันําเขา้หรือกระบวนการที.ขาด
หายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3. เพิ.มแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพื.อประกอบความเข้าใจเพื.อช่วยให้กิจการประเมินว่า
กระบวนการที.สาํคญัไดถู้กซืMอหรือไม่ 

4. ทาํให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตวัของสินคา้

และบริการที.ให้กบัลูกคา้ และตดัเรื.องการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออกจาก

มาตรฐานฯ 

5. เพิ.มเรื.องการทดสอบความตัMงใจเป็นทางเลือก ซึ. งอนุญาตให้ทาํการประเมินอยา่งง่ายวา่กลุ่ม

ของกิจกรรมและสินทรัพยที์.ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 
 
 คาํนิยามของความมีสาระสําคญั 

              คาํนิยามของความมีสาระสาํคญั ทาํใหเ้กิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัที. 1 เรื.อง การนาํเสนอ

งบการเงิน และมาตรฐานการบญัชีฉบบัที. 8 เรื.อง นโยบายการบญัชี การเปลี.ยนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด และทาํใหเ้กิดการปรับปรุงซึ.งเป็นผลที.สืบเนื.องไปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัอื.น 

การปรับปรุงช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิ.งขึMนของคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัโดย 

1. การทาํให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกนัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ
แนวคิดเพื.อหลีกเลี.ยงความสบัสนที.อาจเกิดขึMนจากความแตกต่างของคาํนิยาม 

2. การรวมข้อกาํหนดสนับสนุนเข้าไวด้้วยกันของมาตรฐานการบัญชีฉบับที.  1 เรื. อง การ

นาํเสนองบการเงิน ในคาํนิยามเพื.อทาํใหค้าํนิยามมีความชดัเจนมากขึMนและอธิบายถึงการนาํ

ความมีสาระสาํคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนขึMน 

3. การนาํแนวปฏิบติัที.มีอยูข่องคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัมาไวใ้นที.เดียวกนั ร่วมกนักบั

คาํนิยาม 
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การปฏิรูปอตัราดอกเบีMยอ้างองิ 

การปฏิรูปอตัราดอกเบีMยอา้งอิง ทาํใหเ้กิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที. 9 เรื.อง 

เครื.องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที. 7 เรื.อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื.องมือทาง

การเงิน การปรับปรุงนัMนไดป้รับเปลี.ยนขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเสี.ยงโดยเฉพาะเพื.อเป็นการ

บรรเทาผลกระทบที.อาจเกิดขึMนจากความไม่แน่นอนที.เกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีMยอา้งอิง เช่น อตัรา

ดอกเบีMยอา้งอิงที.กาํหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-IBORs) นอกจากนีM  การปรับปรุงได้

กาํหนดให้กิจการให้ขอ้มูลเพิ.มเติมกบันกัลงทุนเกี.ยวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี.ยงที.ไดรั้บ

ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัMน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินแลว้พบวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ

การเงินในปีที.เริ.มนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

4.3   การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที. 16 เรื.อง สญัญาเช่า 

 สภาวชิาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที. 16 เรื.อง สญัญาเช่า และไดล้ง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื.อวนัที. 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงันีM  

1. การยินยอมลดค่าเช่าที.เกี.ยวขอ้งกบั COVID-19 ซึ. งมีผลบงัคบัใชต้ัMงแต่วนัที. 1 มิถุนายน 2563 

ทัMงนีM อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัที.มีผลบงัคบัใชไ้ด ้การปรับปรุงนีM เพื.อเป็นการผ่อน

ปรนในทางปฏิบติัสาํหรับผูเ้ช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินวา่การยนิยอมลดค่าเช่าที.เกิดขึMนอนั

เป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เงื.อนไขตามที.ระบุไว ้

ถือเป็นการเปลี.ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านัMนเสมือนว่า

ไม่ใช่การเปลี.ยนแปลงสญัญาเช่า  

2. เพิ.มขอ้กาํหนดสําหรับขอ้ยกเวน้ชั.วคราวที.เกิดขึMนจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีM ยอา้งอิง โดย

กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีที.เริ.มในหรือหลงัวนัที. 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทัMงนีM อนุญาตใหกิ้จการถือปฏิบติัก่อน

วนัที.มีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินแลว้พบวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินในปีที.เริ.มนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

5. ผลสะสมจากการเปลี.ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื.องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตามที.กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน กลุ่มเครื.องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที. 16 มาถือปฏิบติัใน

ระหว่างปีปัจจุบนัเป็นครัM งแรก โดยบริษทัไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี.ยนแปลงนโยบายการ

บญัชีดงักล่าว และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที.แสดงเปรียบเทียบ 
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จากการเปลี.ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื.องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันีM  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที. 31 

ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที. 9 

 มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที. 16 

 ณ วนัที. 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        

 ส่วนปรับปรุงสาํนกังานและอุปกรณ์  6,631  -  (1,568)  5,063 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  4,766  4,766 

หนีM สินหมุนเวยีน        

 ส่วนของหนีM สินตามสญัญาเช่าที.ถึงกาํหนด 

    ชาํระภายในหนึ.งปี  537 

 

- 

 

869 

 

1,406 

หนีM สินไม่หมุนเวยีน        

 หนีM สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที.ถึงกาํหนด 

ชาํระภายในหนึ.งปี 484 

 

- 

 

2,329 

 

2,813 

        

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที. 31 

ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที. 9 

 มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที. 16 

 ณ วนัที. 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        

 ส่วนปรับปรุงสาํนกังานและอุปกรณ์ 6,237  -  (1,498)  4,739 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  1,498  1,498  
 
5.1 เครื.องมือทางการเงิน 

ณ วนัที. 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีสินทรัพยท์างการเงินใดวดัมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรเบ็ดเสร็จอื.น และไม่มีหนีM สินทางการเงินใดวดั

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

5.2 สญัญาเช่า 

หนีM สินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที.ตอ้งจ่ายชาํระตาม

สญัญาเช่าที.ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีMยเงินกูย้มืส่วนเพิ.มของบริษทัและบริษทัยอ่ย อตัรา

ดอกเบีM ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ.มดงักล่าวที.นาํมาคาํนวณหนีM สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที. 1 มกราคม 2563 อยู่

ระหวา่งร้อยละ 4.10 ถึงร้อยละ 6.40 ต่อปี 
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สําหรับสัญญาเช่าที. เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที. 17 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีM สินตามสัญญาเช่าดงักล่าว ณ วนัที. 1 

มกราคม 2563 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีM สินตามสัญญาเช่า ณ 

วนัที.นาํมาปฏิบติัใชค้รัM งแรก  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที.เปิดเผย ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 2,814  1,536 

หกั สญัญาเช่าระยะสัMนที.รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรง (927)  (927) 

หกั   สญัญาเช่าซึ.งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ.าที.รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย 

  ตามวธีิเส้นตรง (431)  (431) 

บวก  สิทธิที.จะซืMอหรือขยายระยะเวลาที.ค่อนขา้งแน่ที.จะมีการใชสิ้ทธิ  2,160  - 

หกั  สิทธิที.สามารถยกเลิกสญัญาที.ค่อนขา้งแน่ที.จะมีการใชสิ้ทธิ -  - 

หกั  สญัญาพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (178)  (178) 

 3,438  - 

หกั  ดอกเบีMยจ่ายรอตดับญัชี (240)  - 

หนีM สินตามสญัญาเช่าเพิ.มขึMนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบบัที. 16 มาถือปฏิบติั  3,198  - 

หนีM สินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 1,021  966 

หนีM สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที. 1 มกราคม 2563 4,219  966 

    

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย    

   หนีM สินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 1,406  493 

   หนีM สินสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 2,813  473 

 4,219  966 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งันีM  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที. 1 มกราคม 2563    

อาคารเช่า 2,396  - 

เครื.องตกแต่ง และเครื.องใชส้าํนกังาน 70  - 

ยานพาหนะ 2,300  1,498 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4,766  1,498 

 

รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปนีM   

-  สญัญาเช่าที.เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน - บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

และหนีM สินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าที.เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ยกเวน้สัญญา

เช่าระยะสัMน (สัญญาเช่าที.มีอายนุอ้ยกว่า 12 เดือนนบัจากวนัที.สัญญาเช่ามีผลและไม่มีสิทธิการเลือก

ซืMอ) และสญัญาเช่าซึ. งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ.า โดยหนีM สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงินที.ตอ้งจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที.ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีMยเงินกูย้มืส่วน

เพิ.ม ณ วนัที.นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาปฏิบติัใชค้รัM งแรก และสินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้

ดว้ยมูลค่าเดียวกนักบัหนีM สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหนา้ และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายตาม

สญัญาเช่าซึ.งเคยรับรู้ในงบการเงิน (ถา้มี) 

 

6. นโยบายการบัญชีที.สําคญั 

6.1   การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ก) รายได ้

- ขายและบริการ 

   รายได้จากการขายพร้อมบริการติดตัM งและบาํรุงรักษาระบบโทรคมนาคมรับรู้ตลอด

ช่วงเวลาที.ให้บริการโดยพิจารณาถึงขัMนความสําเร็จของงาน ซึ. งคาํนวณโดยการเปรียบเทียบ

ตน้ทุนที.เกิดขึMนแลว้จนถึงวนัสิMนงวดกบัตน้ทุนทัMงหมดที.คาดวา่จะใชใ้นการปฏิบติัตามสญัญา  

   รายไดที้.รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดที้.ยงัไม่ได้

เรียกชาํระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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   จาํนวนเงินที.กิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระที.ตอ้งโอนสินคา้หรือ

บริการใหก้บัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

   สําหรับการรับประกนัที.เป็นการให้บริการแก่ลูกคา้เพิ.มเติมนอกเหนือจากการสร้างความ

เชื.อมั.นตามที.ตกลงกนั บริษทับนัทึกส่วนของการรับประกนัประเภทการใหบ้ริการดงักล่าวเป็น

รายไดต้ลอดระยะเวลาของการใหบ้ริการ 

   รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื.อบริษทัไดโ้อนความเสี.ยงและผลตอบแทนที.มีนัยสําคญั

ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซื้Mอแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบั

สินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ.ม สาํหรับสินคา้ที.ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

  

- ดอกเบีMยรับ 

   ดอกเบีMยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที.แทจ้ริง 

   

- รายไดอื้.นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง  

  

ข) ค่าใชจ่้าย 

- ตน้ทุนขายและบริการ 

   ต้นทุนจากการให้บริการติดตัM งและให้บริการซ่อมบํารุง และขายสินค้าบันทึกตาม

อตัราส่วนขัMนความสําเร็จของงาน (รับรู้รายไดแ้ลว้) ของประมาณการตน้ทุน โดยจะบนัทึก

สาํรองเผื.อผลขาดทุนสาํหรับโครงการทัMงจาํนวนเมื.อทราบแน่ชดัว่าโครงการนัMนจะประสบผล

ขาดทุน ผลต่างระหว่างตน้ทุนที.บนัทึกตามอตัราส่วนขัMนความสําเร็จของประมาณการตน้ทุน

และตน้ทุนงานโครงการที.เกิดขึMนจริงบนัทึกเป็น “งานระหว่างทาํ” ภายใตสิ้นคา้คงเหลือหรือ 

“ตน้ทุนที.ยงัไม่เรียกชาํระ” ภายใตห้นีM สินหมุนเวยีน 

 

- ค่าใชจ่้ายอื.นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

 

6.2   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั<นที=

มีสภาพคล่องสูง ซึ= งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที=ได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 

6.3   ลูกหนีMการคา้ 

ถือปฏิบติัตัMงแต่วนัที. 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี< การคา้รับรู้เมื=อเริ=มแรกดว้ยจาํนวนเงินของสิ=งตอบแทนที=ปราศจากเงื=อนไขในการไดรั้บ

ชาํระ ในกรณีที=มีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินที=มีนัยสําคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิ=งตอบ

แทน 

123รายงานประจำำาปี 2563
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ลูกหนีMการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที.จะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื.อหนีM

สงสยัจะสูญ โดยใชว้ธีิการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ที. 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที.คาดวา่จะเกิดขึMน ซึ. งกาํหนดใหพิ้จารณาผลขาดทุนที.คาดวา่

จะเกิดขึMนตลอดอายุหนีM และรับรู้ผลขาดทุนตัMงแต่การรับรู้รายการลูกหนีM การคา้ ในการพิจารณาผล

ขาดทุนดา้นเครดิตที.คาดวา่จะเกิดขึMน ลูกหนีMการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัที.ครบกาํหนดชาํระ อตัราความ

เสียหายที.คาดวา่จะเกิดขึMนจะขึMนอยูก่บัประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซึ. ง

มีการปรับเพื.อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหนา้เกี.ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที.มี

ผลต่อความสามารถของลูกคา้ในการชาํระหนีM  บริษทัและบริษทัย่อยไดร้ะบุผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (GDP) อตัราการวา่งงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศที.ขาย

สินค้าและบริการให้เป็นปัจจัยที. เกี.ยวข้องมากที. สุด และปรับอัตราการสูญเสียในอดีตตามการ

เปลี.ยนแปลงที.คาดการณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่านีM  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

ภายใตค่้าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

 ถือปฏิบติัก่อนวนัที. 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีMการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที.จะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื.อหนีM

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที.อาจเกิดขึM นจากการเก็บเงินจากลูกหนีM ไม่ได ้                    

ซึ. งโดยทั.วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวเิคราะห์อายหุนีM  

 

6.4   สินคา้คงเหลือ 

สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่า

สุทธิที=จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ= ากว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนของค่าอุปกรณ์ 

ค่าแรงงาน ค่างานผูรั้บเหมาช่วงและค่าใชจ่้ายอื=นที=เกี=ยวขอ้ง 

 

6.5   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที=แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษทั

จะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเมื=อมูลค่าที=คาดวา่จะไดรั้บของเงินลงทุนตํ=ากวา่ราคา

ทุน 

 

6.6   ส่วนปรับปรุงสาํนกังานและอุปกรณ์ และค่าเสื.อมราคา 

ส่วนปรับปรุงสาํนกังานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื=อมราคาสะสม และค่าเผื=อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเสื=อมราคาของส่วนปรับปรุงสาํนกังานและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี

เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี<  
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อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  ส่วนปรับปรุงสาํนกังาน         10  ปี 

  เครื=องตกแต่งและเครื=องใชส้าํนกังาน               5  ปี 

  เครื=องมือและอุปกรณ์โครงการ               5  ปี 

  ยานพาหนะ               5  ปี 

  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์                         3 - 5  ปี 

ค่าเสื=อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัรายการอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื=อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ได้

รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื=อบริษทัตดัรายการสินทรัพย์

นั<นออกจากบญัชี 

 

6.7   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจาํหน่าย 

บริษทับนัทึกตน้ทุนเริ=มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที=ไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยน์ั<น ณ วนัที=ซื<อธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที=ไดม้าจากการอื=น บริษทัจะบนัทึกตน้ทุน

เริ=มแรกของสินทรัพยน์ั<นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริ=มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดง

มูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื=อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั<น 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที=มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั<น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเมื=อมีขอ้บ่งชี<วา่สินทรัพยน์ั<นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดั

จาํหน่าย และวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ<นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่าย

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที=มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี<  

         อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้   7  ปี 

  สญัญาขายสินคา้และบริการกบัลูกคา้ที=ยงัไม่ไดส่้งมอบหรือใหบ้ริการ  7  ปี  

  ลิขสิทธิ\ ซอฟตแ์วร์ 3 - 5  ปี 

 

6.8   ค่าความนิยม  

บริษทับนัทึกมูลค่าเริ=มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ= งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที=สูง

กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที=ไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที=ไดม้าสูงกว่า

ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัจะรับรู้ส่วนที=สูงกวา่นี< เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื=อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ

ค่าความนิยมทุกปีหรือเมื=อใดกต็ามที=มีขอ้บ่งชี<ของการดอ้ยค่าเกิดขึ<น 
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เพื=อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมที=เกิดขึ<นจากการรวม

กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยที์=ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์=ก่อให้เกิดเงินสด) ที=

คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ=มขึ<นจากการรวมกิจการ และบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าที=คาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์=ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์=

ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที=คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์=ก่อให้เกิดเงินสดตํ=ากว่า

มูลค่าตามบญัชี บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัไม่

สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
 

6.9  รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการที.เกี.ยวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที=เกี=ยวขอ้งกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที=มีอาํนาจ

ควบคุมบริษทัและบริษทัย่อย หรือถูกบริษทัและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

นอกจากนี< บุคคลหรือกิจการที=เกี=ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที=มี

สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ= งทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั และบริษทั

ยอ่ย ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยที=มีอาํนาจในการวางแผนและ

ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
 

6.10 สินทรัพยแ์ละหนีM สินทางการเงิน 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจัดประเภทรายการขึ< นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการ

สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงันีM  

• รายการที.วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม (ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.น หรือผ่านกาํไร

ขาดทุน) และ 

• รายการที.วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี< เฉพาะเมื=อ

บริษทัและบริษทัยอ่ยเปลี=ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั<น 

ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปลี=ยนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้อง

ประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื=น (FVOCI) ซึ= งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั  

ในการรับรู้รายการเมื=อเริ=มแรก บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือ

หนี< สินทางการเงินที=ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม บวก

หรือหกัดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซึ= งเกี=ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงิน

หรือหนี< สินทางการเงินนั< น ต้นทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินที=วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนนั<นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยท์างการเงินซึ= งประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที=เกิด

จากสินทรัพยท์างการเงินนั<นเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี<ยหรือไม่  

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี< ขึ<นอยูก่บัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน

การจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

การวดัมูลค่าตราสารหนี<สามารถทาํได ้3 วิธี โดยขึ<นอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหนี<ของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

• ราคาทุนตดัจาํหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเมื.อบริษทั

และบริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์างการเงินนัMนตามโมเดลธุรกิจที.มีวตัถุประสงค์การถือ

ครองสินทรัพยท์างการเงินเพื.อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของ

สินทรัพยท์างการเงินซึ. งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ. งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบีMยจาก

ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที.กาํหนดไว ้รายไดด้อกเบีMยจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว

ตอ้งคาํนวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบีMยที.แทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนที.เกิดขึMนจากการตดัรายการจะ

รับรู้โดยตรงในกาํไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอื.น พร้อมกบักาํไรขาดทุน

จากอตัราแลกเปลี.ยน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

• มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื.น (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.นเมื.อบริษทัและบริษทัยอ่ยถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินตามโมเดลธุรกิจที. มีวตัถุประสงค์เพื.อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื.อขาย

สินทรัพยท์างการเงิน และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึ. งทาํใหเ้กิดกระแส

เงินสด ซึ. งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบีMยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที.กาํหนดไว ้

การเปลี.ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื.น ยกเวน้ 

รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบีM ย และกาํไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี.ยนที.

เกี.ยวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน เมื.อมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กาํไรหรือ

ขาดทุนสะสมที.เคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื.นจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้

กาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอื.น รายได้ดอกเบีM ยจากสินทรัพยท์าง

การเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบีMยที.แทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินที.ไม่เขา้เงื.อนไขการวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที.เกิดจากตราสารหนีM ที.วดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน 

และแสดงรายการสุทธิในกาํไรขาดทุนอื.นในรอบระยะเวลาที.เกิดรายการ 

     เงินปันผลที.ไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอื้.นเมื.อ

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิที.จะไดรั้บเงินปันผล 

127รายงานประจำำาปี 2563



- 30 - 

 

 

     การเปลี.ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินที.วดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น

กาํไรขาดทุนอื.นในงบกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า) ของตราสารทุนที.วดัมูลค่าดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี.ยนแปลง

อื.น ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 

 

 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีMสินทางการเงนิและส่วนของเจ้าของ 

    เครื.องมือทางการเงินที.บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหนีM สินทางการเงินหรือ

ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผกูพนัตามสญัญา 

- หากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาที.จะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์าง

การเงินอื.นให้กบักิจการอื.น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาํระหรือเลื.อนการชาํระออกไปอยา่ง

ไม่มีกาํหนดไดน้ัMน เครื.องมือทางการเงินนัMนจะจดัประเภทเป็นหนีM สินทางการเงิน เวน้แต่ว่า

การชาํระนัMนสามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ยเองดว้ยจาํนวน

ตราสารทุนที.คงที. และเปลี.ยนกบัจาํนวนเงินที.คงที. 

- หากบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีภาระผกูพนัตามสัญญาหรือสามารถเลื.อนการชาํระภาระผกูพนั

ตามสญัญาไปได ้เครื.องมือทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

     ในการรับรู้รายการเมื.อเริ.มแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่าของหนีM สินทางการเงินดว้ย

มูลค่ายติุธรรม บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทรายการหนีM สินทางการเงินทัMงหมดที.วดัมูลค่าในภายหลงั

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หนีM สินทางการเงินบางรายการ  

 

 การรับรู้รายการและการตัดรายการ 

    บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหนีM สินทางการเงินในงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะเมื.อบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเครื.องมือทางการเงิน

นัMน การซืMอหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซืMอขาย ซึ. งเป็นวนัที.บริษทั

และบริษทัย่อยตกลงที.จะซืMอหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการเฉพาะเมื.อสิทธิ

ตามสัญญาที.จะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอาย ุหรือเมื.อบริษทัและบริษทัย่อย

โอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเสี.ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบ

ทัMงหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 
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 การด้อยค่า 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเผื.อผลขาดทุนดา้นเครดิตที.คาดว่าจะเกิดขึMนของตราสารหนีMทัMงหมดที.

ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) ผลขาดทุนดา้นเครดิตที.คาดวา่จะเกิดขึMน

คาํนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที.จะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทัMงหมดที.บริษทั

และบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีMยที.แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์าง

การเงิน ณ วนัที.ได้มา โดยกระแสเงินสดที.คาดว่าจะได้รับ รวมถึงกระแสเงินสดที.ได้มาจากขาย

หลกัประกนัที.ถือไว ้หรือส่วนปรับปรุงดา้นเครดิตอื.น ๆ ซึ. งถือเป็นส่วนหนึ.งของเงื.อนไขตามสญัญา 
 
6.11 สญัญาอนุพนัธ์ 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายการสัญญาอนุพนัธ์เมื=อเริ=มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที=เขา้ทาํ

สัญญาและวดัมูลค่าต่อมาในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม กาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็น

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตามหากตราสารอนุพนัธ์เขา้เงื=อนไขที=มีไวเ้พื=อเป็น

เครื=องมือป้องกนัความเสี=ยง การบนัทึกรายการกาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าจะขึ<นอยูก่บัประเภทของ

รายการที=ไดรั้บการป้องกนัความเสี=ยง 
 
6.12 สญัญาเช่า 

 ถือปฏิบติัตัMงแต่วนัที. 1 มกราคม 2563 

     ณ วนัเริ.มตน้สัญญา บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานัMนเป็นการให้

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์.ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ.งเพื.อการแลกเปลี.ยนกบัสิ.งตอบแทน 

     บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอายสุญัญาเช่าตามระยะเวลาที.บอกเลิกไม่ไดที้.ระบุในสญัญาเช่าหรือ

ตามระยะเวลาที.เหลืออยูข่องสัญญาเช่าที.มีผลอยู ่ณ วนัที.นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็น

ครัM งแรก (ณ วนัที. 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหากมี

ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที.จะใชสิ้ทธิเลือกนัMนและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญา

เช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที.จะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนัMน ทัMงนีM พิจารณาถึงผลกระทบของการ

เปลี.ยนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรือ การเปลี.ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ที.เกี.ยวขอ้งกบัการต่อ

อายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

      สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัที.สญัญาเช่าเริ.มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสื.อมราคา

สะสมและค่าเผื.อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีM สินตามสญัญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคา

ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหนีM สินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริ.มแรก ตน้ทุนทางตรงที.

เกิดขึMน และการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าใดๆที.จ่ายชาํระ ณ วนัที.สญัญาเช่าเริ.มมีผลหรือก่อนวนัที.สญัญาเริ.มมี

ผลหกัสิ.งจูงใจตามสญัญาเช่าที.ไดรั้บ 
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      ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนที.จะเกิดขึMนสําหรับผูเ้ช่าในการรืM อ

และขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานที.ตัMงของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิง

ใหอ้ยูใ่นสภาพตามที.กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื.อนไขของสญัญาเช่า 

      ค่าเสื.อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

ของสญัญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  

  

 หนีMสินตามสัญญาเช่า 

     หนีM สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที.ยงัไม่ไดจ่้าย

ชาํระ ณ วนัที.สัญญาเช่าเริ.มมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระคงที. 

(รวมถึงการจ่ายชาํระคงที.โดยเนืMอหา) หกัลูกหนีM สิ.งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวนเงินที.คาดวา่

ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากนีM  การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ายงัรวมถึง

ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิการเลือกซืMอ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที.บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใช้

สิทธิเลือกนัMน และการจ่ายชาํระค่าปรับเพื.อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้

เห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า  

     บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบีMย

การกูย้มืส่วนเพิ.ม ณ วนัที.สญัญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบีMยตามนยัของหนีM สินสญัญาเช่านัMนไม่สามารถ

กาํหนดได ้ทัMงนีMอตัราดอกเบีMยการกูย้มืส่วนเพิ.มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับ

ดว้ยค่าความเสี.ยงที.เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านัMน หลงัจากวนัที.สัญญาเช่าเริ.มมีผลบริษทั

และบริษทัยอ่ยจะวดัมูลค่าของหนีM สินตามสัญญาเช่าเพิ.มขึMนเพื.อสะทอ้นดอกเบีMยจากหนีM สินตามสญัญา

เช่า และลดลงเพื.อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที.จ่ายชาํระแลว้ นอกจากนีM  บริษทัและบริษทัยอ่ย

จะวดัมูลค่าหนีM สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื.อมีการเปลี.ยนแปลงอายสุัญญาเช่า จาํนวนเงินที.ตอ้งจ่ายชาํระ 

หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซืMอสินทรัพยอ์า้งอิง 

 

 สัญญาเช่าระยะสัMนและสัญญาเช่าซึ.งสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ.า 

      บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสัMน (สัญญาเช่า

ที.มีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัจากวนัที.สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซืMอ) และ

สัญญาเช่าซึ. งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ.า จาํนวนเงินที.จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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ถือปฏิบติัก่อนวนัที. 1 มกราคม 2563 

   สญัญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที.ความเสี.ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยที์.เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที.ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่

มูลค่าใดจะตํ.ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีM สินระยะยาว 

ส่วนดอกเบีMยจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยที์.ไดม้าตาม

สญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื.อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์.เช่า  

   สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที.ความเสี.ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที.จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 

6.13 เงินตราต่างประเทศ 

   บริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ. งเป็นสกุลเงินที.ใชใ้น

การดาํเนินงานของบริษทั  

   รายการที. เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี.ยน ณ วนัที. เกิด

รายการ สินทรัพยแ์ละหนีM สินที.เป็นตวัเงินซึ. งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี.ยน ณ วนัสิMนรอบระยะเวลารายงาน  

   กาํไรและขาดทุนที.เกิดจากการเปลี.ยนแปลงในอตัราแลกเปลี.ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 

 

6.14 การดอ้ยค่าของสินทรัพยที์.ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

ทุกวนัสิMนรอบระยะเวลารายงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของอุปกรณ์

หรือสินทรัพยที์.ไม่มีตวัตนของบริษทัและบริษทัย่อย หากมีขอ้บ่งชีM ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื.อมูลค่าที.คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ.า

กวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัMน ทัMงนีM มูลค่าที.คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน

ในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 

6.15 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั-นของพนักงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและโครงการ

สะสมหุน้สาํหรับพนกังานบริษทัจดทะเบียนเป็นค่าใชจ่้ายเมื.อเกิดรายการ 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั<งกองทุนสาํรองเลี<ยงชีพ ซึ= งประกอบดว้ย

 เงินที= พนกังานจ่ายสะสมและเงินที=บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์อง

 กองทุนสํารองเลี< ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย เงินที=บริษทัและบริษทั

 ยอ่ย จ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี<ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที=เกิดรายการ 

  โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที=ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื=อออกจากงานตาม

 กฎหมายแรงงาน ซึ= งบริษทัและบริษทัยอ่ยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

 ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

   บริษัทและบริษัทย่อยคาํนวณหนี< สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

 พนักงาน  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที=ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย 

 ผูเ้ชี=ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

   ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการ

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื=น  

 

6.16  ประมาณการหนีM สิน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี< สินไวใ้นบญัชีเมื=อภาระผูกพนัซึ= งเป็นผลมา

จากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ<นแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัและบริษทัยอ่ย         

จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื=อปลดเปลื<องภาระผูกพนันั<น และบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั<นไดอ้ยา่งน่าเชื=อถือ  

 

6.17  ภาษีเงินได ้ 

    ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

   บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที=คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงาน

 จดัเกบ็ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์=กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั=วคราวระหว่างราคา                  

ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี< สิน ณ วนัสิ<นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี< สินที=

เกี=ยวขอ้งนั<น โดยใชอ้ตัราภาษีที=มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ<นรอบระยะเวลารายงาน  
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    บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้หนี< สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั=วคราวที=ตอ้งเสีย

 ภาษี ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั=วคราวที=ใช้หัก

 ภาษี รวมทั<งผลขาดทุนทางภาษีที=ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที=มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที=บริษทั

 และบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที=จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั=วคราวที=ใช้

 หกัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที=ยงัไม่ไดใ้ชน้ั<น 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุก

สิ<นรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีทั<งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหาก

 ภาษีที=เกิดขึ<นเกี=ยวขอ้งกบัรายการที=ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

 

7. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที.สําคญั 
  ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเรื=องที=มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี< ส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินที=แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที=แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที=

เกิดขึ<นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที=ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที=สาํคญัมีดงันี<  

  
 การประมาณการรายได้จากการขายและให้บริการและต้นทุนขายและบริการ 

 ในการคาํนวนรายไดจ้ากการขายและให้บริการและตน้ทุนขายและบริการ ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจ

บนพื<นฐานของขอ้มูลที=ดีที=สุดที=มีในสภาวะปัจจุบนัและประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจโดยอิงขอ้มูล

จากวิศวกร/ผูค้วบคุมโครงการในการประมาณการต้นทุนทั< งหมดที=จะใช้ในการให้บริการติดตั< งและ

ให้บริการซ่อมบาํรุง ซึ= งประกอบดว้ยตน้ทุนของค่าอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่างานผูรั้บเหมาช่วงและค่าใชจ่้าย

อื=นที=เกี=ยวขอ้งของแต่ละสญัญาและจะทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะๆ หรือเมื=อตน้ทุนที=เกิดขึ<น

จริงแตกต่างจากประมาณการอยา่งมีสาระสาํคญั 

 

รายได้จากสัญญาทีEทํากบัลูกค้า 

การระบุภาระทีEต้องปฏิบัติ 

ในการระบุภาระที=ตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประเมินเงื=อนไขและรายละเอียดของสัญญาที=ทาํกบัลูกคา้เพื=อพิจารณาวา่สินคา้หรือบริการ

แต่ละรายการถือเป็นภาระที=แยกจากกนัหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการ

แยกจากกนั ก็ต่อเมื=อสินคา้หรือบริการดงักล่าวสามารถระบุไดว้่าแยกจากสินคา้หรือบริการอื=นในสัญญา 

และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั<น 
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การกาํหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

ในการกาํหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมิน

เงื=อนไขและรายละเอียดของสัญญาที=ทาํกับลูกคา้เพื=อพิจารณาว่าภาระที=ต้องปฏิบัตินั< นเสร็จสิ<นตลอด

ช่วงเวลาหนึ= งหรือเสร็จสิ<น ณ เวลาใดเวลาหนึ= ง ทั<งนี<  กิจการจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ= ง เมื=อเป็นไป

ตามเงื=อนไขขอ้ใดขอ้หนึ=งต่อไปนี<  

- ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของกิจการในขณะที.กิจการปฏิบติังาน  

- การปฏิบติังานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพยที์.ลูกคา้ควบคุมในขณะที.สร้างสินทรัพยด์งักล่าว 

หรือ 

- การปฏิบติังานของกิจการไม่ก่อใหเ้กิดสินทรัพยที์.กิจการสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์อื.นได ้และ

กิจการมีสิทธิในการรับชาํระสาํหรับการปฏิบติังานที.เสร็จสิMนถึงปัจจุบนั 

ในกรณีที=ไม่เขา้เงื=อนไขขา้งตน้ กิจการจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ= ง ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประเมินวา่ภาระที=ตอ้งปฏิบติันั<นไดเ้สร็จสิ<นลงเมื=อใด 

 

ค่าเผืEอหนี-สงสัยจะสูญของลูกหนี- 

  ในการประมาณค่าเผื.อหนีMสงสัยจะสูญของลูกหนีM  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

มูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที.คาดวา่จะเกิดขึMน โดยคาํนึงถึงประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิต

ในอดีต ปรับสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและค่าคาดการณ์ล่วงหนา้เกี.ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาค 

 

 ส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าเสืEอมราคา 

  ในการคาํนวณค่าเสื.อมราคาของส่วนปรับปรุงสาํนกังานและอุปกรณ์ ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ฝ่าย

บริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื.อเลิกใชง้าน  และตอ้งทบทวนอายุ

การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี.ยนแปลงเกิดขึMน 
  นอกจากนีM ฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์ และ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที.คาดวา่จะไดรั้บ

คืนตํ.ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัMน  

 

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  ในการบันทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ณ วนัที=ได้มา ตลอดจน          

การทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที=คาดว่าจะไดรั้บใน

อนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยที์=ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั<งการเลือกอตัราคิดลดที=เหมาะสมใน

การคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั<นๆ 
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 การกาํหนดอายุสัญญาเช่าทีEมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า  

  บริษทัและบริษทัย่อยกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที=บอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า โดยรวม

ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที=จะใชสิ้ทธิเลือก

นั<น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที=จะไม่ใช้

สิทธิเลือกนั<น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัและบริษทัย่อยมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที=จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือที=จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการ

ยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มที=เกี=ยวขอ้งทั<งหมดที=ทาํให้เกิดสิ=งจูงใจในทาง

เศรษฐกิจสาํหรับบริษทัและบริษทัยอ่ยในการใชสิ้ทธิเลือกนั<น ภายหลงัจากวนัที=สัญญาเช่ามีผล บริษทัและ

บริษทัย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที=มีนัยสําคญัซึ= งอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที=จะใชสิ้ทธิเลือก 

  

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ 

  มูลค่ายุติธรรมของเครื=องมือทางการเงิน ซึ= งไม่มีการซื<อขายในตลาดซื<อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยใชดุ้ลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั<งขอ้สมมติฐานซึ=งส่วน

ใหญ่อา้งอิงจากสถานะของตลาดที=มีอยู ่ณ วนัสิ<นรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของขอ้สมมติฐานหลกั

ที=ใชร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30.3 

 

8. รายการธุรกจิกบับุคคลที.เกี.ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที.สําคญักบับุคคลที.เกี.ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงื.อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที.ตกลงกนัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย และบุคคลที.

เกี.ยวขอ้งกนัเหล่านัMน ซึ. งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันีM   

 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563  2562  2563  2562   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย          

ค่าใชจ่้ายรอเรียกคืน -  -  2,149  -  ค่าใชจ่้ายที.เกิดขึMนจริง 

 

 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันีM  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีM อื.น - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 10) -  -  780  - 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

สําหรับปีสิMนสุดวนัที.  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานที.ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนีM  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ผลประโยชนร์ะยะสัMน 37,679  36,046  37,071  35,351 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,843  1,638  1,817  1,617 

 

9. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสด 5  15  5  15 

เงินฝากธนาคาร 302,550  284,701  293,871  281,990 

รวม 302,555  284,716  293,876  282,005 

 

ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบีM ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.45 ต่อปี 

(2562 :  ร้อยละ 0.13 ถึง 0.90 ต่อปี) 

 

 

 

 

 

10. ลูกหนีMการค้าและลูกหนีMอื.น 

   (หน่วย: พนับาท) 

- 37 - 

 

 

 การกาํหนดอายุสัญญาเช่าทีEมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า  

  บริษทัและบริษทัย่อยกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที=บอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า โดยรวม

ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที=จะใชสิ้ทธิเลือก

นั<น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที=จะไม่ใช้

สิทธิเลือกนั<น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัและบริษทัย่อยมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที=จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือที=จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการ

ยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มที=เกี=ยวขอ้งทั<งหมดที=ทาํให้เกิดสิ=งจูงใจในทาง

เศรษฐกิจสาํหรับบริษทัและบริษทัยอ่ยในการใชสิ้ทธิเลือกนั<น ภายหลงัจากวนัที=สัญญาเช่ามีผล บริษทัและ

บริษทัย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที=มีนัยสําคญัซึ= งอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที=จะใชสิ้ทธิเลือก 

  

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ 

  มูลค่ายุติธรรมของเครื=องมือทางการเงิน ซึ= งไม่มีการซื<อขายในตลาดซื<อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยใชดุ้ลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั<งขอ้สมมติฐานซึ=งส่วน

ใหญ่อา้งอิงจากสถานะของตลาดที=มีอยู ่ณ วนัสิ<นรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของขอ้สมมติฐานหลกั

ที=ใชร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30.3 

 

8. รายการธุรกจิกบับุคคลที.เกี.ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที.สําคญักบับุคคลที.เกี.ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงื.อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที.ตกลงกนัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย และบุคคลที.

เกี.ยวขอ้งกนัเหล่านัMน ซึ. งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันีM   

 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563  2562  2563  2562   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย          

ค่าใชจ่้ายรอเรียกคืน -  -  2,149  -  ค่าใชจ่้ายที.เกิดขึMนจริง 

 

 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันีM  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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10. ลูกหนีMการค้าและลูกหนีMอื.น 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีMการคา้ - กิจการที.ไม่เกี.ยวขอ้งกนั        

อายหุนีMคงคา้งนบัจากวนัที.ถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 172,943  228,397  122,335  218,561 

คา้งชาํระ        

 ไม่เกิน 3 เดือน  27,757  29,807  27,757  29,807 

 3 - 6 เดือน 5,145  -  5,145  - 

 6 - 12 เดือน 2,573  -  2,573  - 

 มากกวา่ 12 เดือน -  59  -  - 

รวมลูกหนีMการคา้ - กิจการที.ไม่เกี.ยวขอ้งกนั 208,418  258,263  157,810  248,368 

หกั: ค่าเผื.อหนีMสงสยัจะสูญ -  (59)  -  - 

ลูกหนีMการคา้ - กิจการที.ไม่เกี.ยวขอ้งกนั - สุทธิ 208,418  258,204  157,810  248,368 

รวมลูกหนีMการคา้ 208,418  258,204  157,810  248,368 

ลูกหนีM อื.น        

ลูกหนีM อื.น - บริษทัยอ่ย -  -  780  - 

เงินทดรองจ่าย -  -  -  - 

อื.นๆ 86  154  86  148 

รวมลูกหนีM อื.น 86  154  866  148 

รวมลูกหนีMการคา้และลูกหนีM อื.น 208,504  258,358  158,676  248,516 

 

11. สินค้าคงเหลือ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

งานระหวา่งทาํ 46,717  47,689  46,337  47,689 

ค่าอุปกรณ์และตน้ทุนในการบาํรุง 

 รักษารอการรับรู้ 

 

101,946 

  

112,876 

  

101,946 

  

112,876 

รวม 148,663  160,565  148,283  160,565 

 
 

12. เงนิฝากธนาคารที.มีภาระคํMาประกนั 

เงินฝากธนาคารที.มีภาระคํMาประกนั คือ เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากประจาํซึ. งบริษทัและบริษทัยอ่ย

ไดน้าํไปคํMาประกนัวงเงินสินเชื.อ 
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13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที.แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนีM    

     (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระแลว้  สดัส่วนเงินลงทุน  มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิราคาทุน 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษทั เอก็ซ์เปิร์ท เอน็จิเนียริ.ง 

 แอนด ์คอมมูนิเคชั.น จาํกดั 

 

20,000 

  

20,000 

  

51 

  

51 

  

35,700 

  

35,700 

 
เมื.อวนัที. 7 สิงหาคม 2561 ที.ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัการลงทุน โดยเขา้ซืMอหุ้นของ

บริษทั เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ. ง แอนด์ คอมมูนิเคชั.น จาํกดั บริษทั ไดเ้ขา้ซืMอหุ้นจาํนวน 102,000 หุ้นจากผูถื้อ

หุ้นเดิม (คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที.ออกและเรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว) โดยบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมี

นยัสาํคญัในบริษทัดงักล่าว บริษทั ไดรั้บโอนหุ้นจากผูถื้อหุน้เดิมเมื.อวนัที. 2 มกราคม 2562 (วนัที.ซืMอ) และได้

ชาํระค่าหุน้ที.ซืMอจากผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั เอก็ซ์เปิร์ท เอน็จิเนียริ.ง แอนด ์คอมมูนิเคชั.น จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 

35.70 ลา้นบาท เมื.อวนัที. 3 มกราคม 2562  

มูลค่าของสินทรัพยที์.ได้มาและหนีM สินที.รับมาจากบริษทั เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ. ง แอนด์ คอมมู

นิเคชั.น จาํกดั ณ วนัที.ซืMอมีรายละเอียดดงันีM  

   (หน่วย: พนับาท) 

 

มูลค่ายติุธรรม              

ณ วนัที.ซืMอ 

 มูลค่าตามบญัชี               

ณ วนัที.ซืMอ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  26,088  26,088 

ลูกหนีMการคา้และลูกหนีM อื.น 380  380 

รายไดที้.ยงัไม่เรียกชาํระ 2,919  2,919 

สินคา้คงเหลือ 85  85 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื.น 408  408 

เงินฝากธนาคารที.มีภาระคํMาประกนั 10,477  10,477 

อุปกรณ์ 378  378 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 17) 14,688  53 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 633  633 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื.น 9  9 

เจา้หนีMการคา้และเจา้หนีM อื.น (5,824)  (5,824) 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 

มูลค่ายติุธรรม              

ณ วนัที.ซืMอ 

 มูลค่าตามบญัชี               

ณ วนัที.ซืMอ 

ตน้ทุนที.ยงัไม่เรียกชาํระ (116)  (116) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (944)  (944) 

ประมาณการหนีM สินการรับประกนัผลงาน (2,656)  (2,656) 

หนีM สินหมุนเวยีนอื.น (1,227)  (1,227) 

หนีM สินตามสญัญาเช่าการเงิน (99)  (99) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (509)  (509) 

หนีM สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,927)  - 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 41,763  30,055 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย  

(ร้อยละ 49) (20,464) 

 

(14,727) 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยตามสดัส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ 51) 21,299  15,328 

บวก: ผลแตกต่างระหวา่งเงินสดจ่ายเพื.อซืMอเงินลงทุนกบัมูลค่าของ

 สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยตามสดัส่วนที.บริษทัลงทุน 

 

- 

 

20,372 

บวก: ค่าความนิยม (หมายเหตุ 16) 14,401  - 

เงินสดจ่ายเพื.อซืMอเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 35,700  35,700 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (26,088)  (26,088) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื.อซืMอเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9,612  9,612 
 
ผลต่างระหว่างผลรวมของสิ.งตอบแทนที.จ่ายไป ณ วนัที.ซืMอธุรกิจและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

สุทธิที.ระบุไดที้.ไดรั้บมาถูกรวมเป็นส่วนหนึ.งของค่าความนิยมในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วนัที. 31 

ธนัวาคม 2562 
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14. ส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์ 
         (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนปรับปรุง

สาํนกังาน 

 เครื.องตกแต่ง

และเครื.องใช้

สาํนกังาน 

 เครื.องมือและ

อุปกรณ์โครงการ 

 ยานพาหนะ  อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ 

 รวม 

ราคาทุน             

ณ วนัที. 1 มกราคม 2562 551  4,696  3,650  4,523  2,929  16,349 

เพิ.มขึMนจากการซืMอบริษทัยอ่ย 

(หมายเหตุ 13) - 

 

980 

 

342 

 

421 

 

413 

 

2,156 

ซืMอเพิ.ม -  83  1  -  515  599 

ตดัจาํหน่าย  -  (142)  -  -  (294)  (436) 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 551  5,617  3,993  4,944  3,563  18,668 

ปรับปรุงเป็นสินทรัพย์สิทธิ

การใช้จากการนาํมาตรฐาน

การรายงานท างก าร เงิน 

ฉบับที.  16 มาถือปฏิบัติ  ณ 

วนัที. 1 มกราคม 2563 

 

 

 

 

- 

  

 

 

 

(164) 

  

 

 

 

- 

  

 

 

 

(2,458) 

  

 

 

 

- 

  

 

 

 

(2,622) 

ณ วนัที. 1 มกราคม 2563 551  5,453  3,993  2,486  3,563  16,046 

ซืMอเพิ.ม -  59  -  -  535  594 

ตดัจาํหน่าย  -  -  -  -  (165)  (165) 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 551  5,512  3,993  2,486  3,933  16,475 

ค่าเสื.อมราคาสะสม            

ณ วนัที. 1 มกราคม 2562 199  3,585  468  2,286  1,765  8,303 

เพิ.มขึMนจากการซืMอบริษทัยอ่ย 

(หมายเหตุ 13) - 

 

745 

 

271 

 

421 

 

341 

 

1,778 

ค่าเสื.อมราคาสาํหรับปี 55  524  747  466  560  2,352 

ค่าเสื.อมราคาสาํหรับส่วนที. 

ตดัจาํหน่าย - 

 

(131) 

 

- 

 

- 

 

(265) 

 

(396) 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 254  4,723  1,486  3,173  2,401  12,037 

ปรับปรุงเป็นสินทรัพย์สิทธิ

การใช้จากการนาํมาตรฐาน

การรายงานท างก าร เงิน 

ฉบับที.  16 มาถือปฏิบัติ  ณ 

วนัที. 1 มกราคม 2563 

 

 

 

 

- 

  

 

 

 

                   (94) 

  

 

 

 

- 

  

 

 

 

(960) 

  

 

 

 

- 

  

 

 

               

(1,054) 

ณ วนัที. 1 มกราคม 2563 254  4,629  1,486  2,213  2,401  10,983 

ค่าเสื.อมราคาสาํหรับปี 55  191  749  23  695  1,713 

ค่าเสื.อมราคาสาํหรับส่วนที. 

ตดัจาํหน่าย -  -  -  -  (149)  (149) 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 309  4,820  2,235  2,236  2,947  12,547 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี            

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 297  894  2,507  1,771  1,162  6,631 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 242  692  1,758  250  986  3,928 

ค่าเสื.อมราคาสําหรับปี            
2562 (1.20 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขายและบริการ ส่วนที.เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  2,352 

2563 (0.77 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขายและบริการ ส่วนที.เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  1,713 

140 บริษััท อิินฟอิร์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิร์คส จำำากััด์ (มหาชั่น)



- 43 - 

 

 

         (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรับปรุง

สาํนกังาน 

 เครื.องตกแต่ง

และเครื.องใช้

สาํนกังาน 

 เครื.องมือและ

อุปกรณ์โครงการ 

 ยานพาหนะ  อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ 

 รวม 

ราคาทุน             

ณ วนัที. 1 มกราคม 2562 551  4,696  3,650  4,523  2,929  16,349 

ซืMอเพิ.ม -  66  -  -  385  451 

ตดัจาํหน่าย  -  (142)  -  -  (294)  (436) 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 551  4,620  3,650  4,523  3,020  16,364 

ปรับปรุงเป็นสินทรัพย์สิทธิ

การใช้จากการนาํมาตรฐาน

การรายงานท างก าร เงิน 

ฉบับที.  16 มาถือปฏิบัติ  ณ 

วนัที. 1 มกราคม 2563 

 

 

 

 

- 

  

 

 

 

- 

  

 

 

 

- 

  

 

 

 

(2,458) 

  

 

 

 

- 

  

 

 

 

(2,458) 

ณ วนัที. 1 มกราคม 2563 551  4,620  3,650  2,065  3,020  13,906 

ซืMอเพิ.ม -  36  -  -  535  571 

ตดัจาํหน่าย  -  -  -  -  (165)  (165) 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 551  4,656  3,650  2,065  3,390  14,312 

ค่าเสื.อมราคาสะสม            

ณ วนัที. 1 มกราคม 2562 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) 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 254  3,914  1,198  2,752  2,009  10,127 

ปรับปรุงเป็นสินทรัพย์สิทธิ

การใช้จากการนาํมาตรฐาน

การรายงานท างก าร เงิน 

ฉบับที.  16 มาถือปฏิบัติ  ณ 

วนัที. 1 มกราคม 2563 

 

 

 

 

- 

  

 

 

 

- 

  

 

 

 

- 

  

 

 

 

(960) 

  

 

 

 

- 

  

 

 

 

(960) 

ณ วนัที. 1 มกราคม 2563 254  3,914  1,198  1,792  2,009  9,167 

ค่าเสื.อมราคาสาํหรับปี 55  157  732  23  633  1,600 

ค่าเสื.อมราคาสาํหรับส่วนที. 

ตดัจาํหน่าย -  -  -  -  (149)  (149) 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 309  4,071  1,930  1,815  2,493  10,618 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี            

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 297  706  2,452  1,771  1,011  6,237 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 242  585  1,720  250  897  3,694 

ค่าเสื.อมราคาสําหรับปี            

2562 (1.20 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขายและบริการ ส่วนที.เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  2,220 

2563 (0.76 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขายและบริการ ส่วนที.เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  1,600 
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ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จาํนวนหนึ.งซึ. งตดัค่าเสื.อมราคาหมดแลว้แต่

ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื.อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน 8.89 ลา้นบาท 

(2562: 8.76 ลา้นบาท ; งบเฉพาะกิจการ: 7.35 ลา้นบาท 2562: 7.06 ลา้นบาท)  

 

15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสญัญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ และการเคลื.อนไหวสาํหรับ

ปีสิMนสุดวนัที. 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งันีM  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  อาคารเช่า  เครื.องตกแต่ง และ

เครื.องใชส้าํนกังาน 

 ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน         

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562  -  -  -  - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงินฉบบัที. 16 มาถือปฏิบติั 

 ณ วนัที. 1 มกราคม 2563  2,396 

 

164 

 

3,260 

 

5,820 

ณ วนัที. 1 มกราคม 2563  2,396  164  3,260  5,820 

เพิ.มระหวา่งปี  5,873  -  4,029  9,902 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563  8,269  164  7,289  15,722 

ค่าเสื.อมราคาสะสม         

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562  -  -  -  - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงินฉบบัที. 16 มาถือปฏิบติั 

 ณ วนัที. 1 มกราคม 2563  - 

 

94 

 

960 

 

1,054 

ณ วนัที. 1 มกราคม 2563  -  94  960  1,054 

ค่าเสื.อมราคาสาํหรับปี  668  33  732  1,433 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563  668  127  1,692  2,487 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562  -  -  -  - 

ณ วนัที. 1 มกราคม 2563  2,396  70  2,300  4,766 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563  7,601  37  5,597  13,235 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารเช่า  เครื.องตกแต่ง และ

เครื.องใชส้าํนกังาน 

 ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน         

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562  -  -  -  - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงินฉบบัที. 16 มาถือปฏิบติั 

 ณ วนัที. 1 มกราคม 2563  - 

 

- 

 

2,458 

 

2,458 

ณ วนัที. 1 มกราคม 2563  -  -  2,458  2,458 

เพิ.มระหวา่งปี  5,873  -  4,029  9,902 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563  5,873  -  6,487  12,360 

ค่าเสื.อมราคาสะสม         

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562  -  -  -  - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงินฉบบัที. 16 มาถือปฏิบติั 

 ณ วนัที. 1 มกราคม 2563  - 

 

- 

 

960 

 

960 

ณ วนัที. 1 มกราคม 2563  -  -  960  960 

ค่าเสื.อมราคาสาํหรับปี  -  -  485  485 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563  -  -  1,445  1,445 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562  -  -  -  - 

ณ วนัที. 1 มกราคม 2563  -  -  1,498  1,498 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563  5,873  -  5,042  10,915 
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หนีMสินตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหนีM สินตามสัญญาเช่าและการเคลื.อนไหวสําหรับปีสิMนสุดวนัที. 31 ธนัวาคม 2563 

แสดงไดด้งันีM  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 1,021  966 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัที. 16 มาถือปฏิบติั 

 

3,198 

  

- 

ณ วนัที. 1 มกราคม 2563 4,219  966 

เพิ.มขึMนระหวา่งปี 9,902  9,902 

เพิ.มขึMนจากดอกเบีMย 159  44 

เงินจ่ายชาํระระหวา่งปี (1,623)  (595) 

ลดลงจากการยกเลิกสญัญา -  - 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 12,657  10,317 

หกั ส่วนที.ถึงกาํหนดชาํระในหนึ.งปี 3,455  2,538 

หนีM สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที.ถึงกาํหนดชาํระในหนึ.งปี 9,202  7,779 

 ค่าใชจ่้ายเกี.ยวกบัสญัญาเช่าที.รับรู้ในรายการต่อไปนีMในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ค่าเสื.อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,433  485 

ดอกเบีMยจ่ายจากหนีM สินตามสญัญาเช่า 159  44 

ค่าใชจ่้ายที.เกี.ยวกบัสญัญาเช่าระยะสัMน 2,500  2,500 

ค่าใชจ่้ายที.เกี.ยวกบัสญัญาเช่าซึ.งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ.า 236  212 

  รวม 4,328  3,241 
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16. ค่าความนิยม 
 ค่าความนิยมจาํนวน 14.40 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมเกิดขึMนจากการที.บริษทัเขา้ซืMอหุ้นของ

บริษทั เอก็ซ์เปิร์ท เอน็จิเนียริ.ง แอนด ์คอมมูนิเคชั.น จาํกดั เมื.อวนัที. 2 มกราคม 2562 ซึ. งทาํให้บริษทัมีสัดส่วน

เงินลงทุนในบริษทั เอก็ซ์เปิร์ท เอน็จิเนียริ.ง แอนด ์คอมมูนิเคชั.น จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนเรียกชาํระแลว้

โดยมีตน้ทุนที.เกี.ยวขอ้งโดยตรงกบัการซืMอหุน้ดงักล่าวเป็นจาํนวน 35.70 ลา้นบาท ในขณะที.มูลค่ายติุธรรมสุทธิ

ของสินทรัพย ์หนีM สิน และหนีM สินที.อาจเกิดขึMนที.ระบุได ้ณ วนัที.ซืMอหุน้ตามสดัส่วนที.ลงทุนมีจาํนวน 21.30 ลา้นบาท 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยปันส่วนค่าความนิยมที.เกิดจากการรวมกิจการใหก้บัหน่วยสินทรัพยที์.ก่อใหเ้กิด

เงินสดเพื.อทดสอบการดอ้ยค่าประจาํปี  

 บริษทัพิจารณามูลค่าที.คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์.ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที.บริษทัคาดว่าจะได้รับอา้งอิงจากประมาณการทาง

การเงินซึ.งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา  5 ปี 

 ขอ้สมมติที.สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งันีM  

 ร้อยละต่อปี 

อตัราการเติบโต 2 

อตัราคิดลดก่อนภาษี 11 
 
 ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีตและการคาดการณ์การเติบโต                 

ของตลาดและอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที.สะทอ้นถึงความเสี.ยงซึ. งเป็นลกัษณะเฉพาะที.เกี.ยวขอ้งกบัส่วน

งานนัMน ๆ และ ณ วนัสิMนงวดฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื.อวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันีM  
         (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธิQ
ซอฟตแ์วร์ 

 ความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ 

 สญัญาขาย
สินคา้และ

บริการกบัลูกคา้

ที.ยงัไม่ไดส่้ง
มอบหรือ
ใหบ้ริการ 

 รวม  ลิขสิทธิQ ซอฟตแ์วร์ 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563:          
ราคาทุน 1,366  14,319  316  16,001  1,002 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (841)  (4,088)  (90)  (5,019)  (672) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 525  10,231  226  10,982  330 

          
ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562:          
ราคาทุน 1,242  14,319  316  15,877  890 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (546)  (2,038)  (45)  (2,629)  (492) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 696  12,281  271  13,248  398 
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  การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันีM  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 13,248  199  398  199 

ลิขสิทธิQ ซอฟตแ์วร์เพิ.มขึMนจากการ 

ซืMอบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13) - 

 

53 

 

- 

 

- 

ซืMอลิขสิทธิQ ซอฟตแ์วร์ 124  590  112  305 

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้เพิ.มขึMนจากการ 

ซืMอบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13) - 

 

14,319 

 

- 

 

- 

สญัญาขายสินคา้และบริการกบัลูกคา้ที.ยงั            

ไม่ไดส่้งมอบหรือใหบ้ริการเพิ.มขึMนจาก             

การซืMอบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13) - 

 

316 

 

- 

 

- 

ค่าตดัจาํหน่าย (2,390)  (2,229)  (180)  (106) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 10,982  13,248  330  398 

 
18. เงนิกู้ยืมระยะสัMนจากสถาบันการเงนิ 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีMย  

(ร้อยละต่อปี) 

 2563  2562 

เจา้หนีMทรัสตรี์ซีท 3.65 - 4.00  58,764  22,549 

เงินกูย้มืระยะสัMนจากสถาบนัการเงิน 3.00 - 4.00  142,586  102,564 

รวม   201,350  125,113 

 

เงินกูย้มืระยะสัMนจากสถาบนัการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยคํMาประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย  
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19. เจ้าหนีMการค้าและเจ้าหนีMอื.น 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เจา้หนีMการคา้ - กิจการที.ไม่เกี.ยวขอ้งกนั 409,188  383,794  380,243  380,257 

เจา้หนีM อื.น 1,563  479  1,563  479 

เจา้หนีM เงินประกนัผลงาน 1,732  1,816  1,732  1,816 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,832  14,527  21,911  13,660 

รวมเจา้หนีMการคา้และเจา้หนีM อื.น 435,315  400,616  405,449  396,212 

 
20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ.งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื.อออกจากงานแสดงได้

ดงันีM  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานตน้ปี 9,583  6,036  8,888  6,036 

เพิ.มขึMนจากการซืMอบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13) -  509  -  - 

ส่วนที.รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:        

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,951  2,573  2,762  2,402 

ตน้ทุนดอกเบีMย 242  173  222  158 

ตน้ทุนบริการในอดีต -  292  -  292 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานปลายปี 12,776  9,583  11,872  8,888 

เมื.อวนัที. 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที. 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน

ราชกิจจานุเบกษา ซึ. งได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ.มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ. งทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึMนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว

มีผลบงัคบัใชต้ัMงแต่วนัที. 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลี.ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ

สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนีM สินสาํรอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ.มขึMน 0.29 ลา้นบาท (งบเฉพาะกิจการ: 0.29 ลา้นบาท) บริษทัและ

บริษทัยอ่ยบนัทึกผลกระทบจากการเปลี.ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัที

ในงบกาํไรขาดทุนของปีปัจจุบนั 

บริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี

ขา้งหนา้ (2562 : ไม่มี) 
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ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลี.ยถ่วงนํM าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยประมาณ 10.65  - 10.93   ปี (เฉพาะกิจการ: 10.65  ปี 2562: 

10.65 ปี) 

สมมติฐานที.สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันีM  
 

   (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

อตัราคิดลด 2.50% - 2.84%  2.50% - 2.84%  2.50%  2.50% 

อตัราการขึMนเงินเดือน  3%  3%  3%  3% 

อตัราการเปลี.ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0% - 12%  0% - 12%  0% - 12%  0% - 12% 
 

ผลกระทบของการเปลี.ยนแปลงสมมติฐานที.สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันีM  
   (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ.มขึMน 1%  ลดลง 1%  เพิ.มขึMน 1%  ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (1,056)  1,200  (928)  1,051 

อตัราการขึMนเงินเดือน  1,480  (1,313)  1,286  (1,144) 

อตัราการเปลี.ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (1,121)  276  (986)  217 
 

   (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ.มขึMน 1%  ลดลง 1%  เพิ.มขึMน 1%  ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (860)  982  (753)  857 

อตัราการขึMนเงินเดือน  1,081  (960)  938  (836) 

อตัราการเปลี.ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (917)  253  (803)  204 

 
21. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ. งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย

ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีM จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ  ทุนจดทะเบียน 

สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 
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22.  รายได้จากสัญญาที.ทาํกบัลูกค้า 

 การจําแนกรายได้  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ประเภทของสินคา้หรือบริการ        

 รายไดจ้ากการจาํหน่ายอุปกรณ์และ 

   การบาํรุงรักษา 

 

398,086 

  

247,872 

  

396,306 

  

245,013 

 รายไดจ้ากการรับเหมาวางระบบ 997,517  947,833  855,870  891,410 

 รายไดจ้ากการรับประกนั 74,255  3,019  74,255  3,019 

  รวมรายไดจ้ากสญัญาที.ทาํกบัลูกคา้ 1,469,858  1,198,724  1,326,431  1,139,442 

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้        

 รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ.ง 221,469  177,695  221,205  176,729 

 รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ.ง 1,248,389  1,021,029  1,105,226  962,713 

 รวมรายไดจ้ากสญัญาที.ทาํกบัลูกคา้ 1,469,858  1,198,724  1,326,431  1,139,442 

 

สําหรับปีสิMนสุดวนัที. 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการเช่าวงจรจากใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที.หนึ. ง ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื.อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

จาํนวน 36.43 ลา้นบาท (2562 : ไม่มี) 

 

23. ภาษีเงนิได้  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปีคาํนวณขึMนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี.ยทัMง

ปีที.ประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิMนสุดวนัที. 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันีM  
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งปี 28,533  24,501  27,310  23,911 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:         

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั.วคราว 207  (409)  421  (186) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที.แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 28,740  24,092  27,731  23,725 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันีM  
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 142,134  118,378  137,574  116,764 

        
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (%) 20%  20%  20%  20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 คูณอตัราภาษี 28,427 

 

23,676 

 

27,515 

 

23,352 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:        

ค่าใชจ่้ายที.ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย

ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 428 

 

526 

 

330 

 

481 

ค่าใชจ่้ายที.มีสิทธิหกัไดเ้พิ.มในทางภาษี (115)  (110)  (114)  (108) 

 รวม 313  416  216  373 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดที้.แสดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 28,740 

 

24,092 

 

27,731 

 

23,725 

 
ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนีM  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี        

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,555  1,917  2,375  1,778 

สาํรองค่าปรับงานล่าชา้และการรับประกนัผลงาน 412  779  362  497 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19  18  19  18 

อื.นๆ 4  19  -  - 
        
หนีMสินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี        

ผลแตกต่างจากการรับรู้รายไดต้ามสญัญา (1,242)  (358)  (1,242)  (358) 

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (2,046)  (2,456)  -  - 

สญัญาขายสินคา้และบริการกบัลูกคา้ 

 ที.ยงัไม่ไดส่้งมอบหรือใหบ้ริการ (45) 

 

(55) 

 

- 

 

- 

รวมสินทรัพย์ (หนีMสิน) ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชี - สุทธิ (343) 

 

(136) 

 

1,514 

 

1,935 
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24. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขัMนพืMนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที.เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื.น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี.ยถ่วงนํMาหนกัของหุน้สามญัที.ออกอยูใ่นระหวา่งปี  

    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กาํไรต่อหุ้นขัMนพืMนฐาน        

กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 111,655  93,674  109,844  93,038 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี.ยถ่วงนํMาหนกั (พนัหุน้) 450,000  450,000  450,000  450,000 

กําไรส่วนที. เป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัท 

(บาทต่อหุน้) 0.25  0.21  0.24  0.21 

 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที.สาํคญัดงัต่อไปนีM  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื.น 

 ของพนกังาน 104,174 

 

90,071 

 

96,108 

 

81,769 

ค่าเสื.อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,537  4,582  2,266  2,326 

ค่าปรับงานล่าชา้และการรับประกนัผลงาน  

 (โอนกลบั) (1,576) 

 

(4,276) 

 

(676) 

 

(3,028) 

ค่ารับรอง 6,108  6,080  5,316  5,647 

ซืMอสินคา้ 476,347  602,448  428,723  584,516 

ค่าจา้งผูรั้บเหมา 647,976  479,982  572,126  453,658 

การเปลี.ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ 

 งานระหวา่งทาํ 11,902 

 

(104,512) 

 

12,282 

 

(104,597) 
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26. ส่วนงานดาํเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที.นําเสนอนีM สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัย่อยที.ผูมี้

อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ.าเสมอเพื.อใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทัMงนีM ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยคือ คณะกรรมการบริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกั

ในส่วนงานดาํเนินงานที.รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ขายและให้บริการ ติดตัMงงานระบบโทรคมนาคมและ

ดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณา

จากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ. งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที.ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจาก

การดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันัMน รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยที์.แสดงอยู่

ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
 

ขอ้มูลเกี.ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สาํหรับปีสิMนสุดวนัที. 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 1,030 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการขายและให้บริการติดตัMงงานระบบโทรคมนาคม (ปี 2562 มี

รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงิน 923 ลา้นบาท ซึ= งมาจากส่วนงานขายและให้บริการ

ติดตั<งงานระบบโทรคมนาคม) 
 

27. กองทุนสํารองเลีMยงชีพ 

บริษทั บริษทัยอ่ยและพนกังานบริษทัไดร่้วมกนัจดัตัMงกองทุนสาํรองเลีMยงชีพขึMนตามพระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเลีMยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นราย

เดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลีMยงชีพนีMบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

รวมบวัหลวง จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื.อพนกังานนัMนออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย ในระหวา่งปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 

3.11 ลา้นบาท (2562: 2.88 ลา้นบาท ; งบเฉพาะกิจการ: 2.81 ลา้นบาท 2562: 2.64 ลา้นบาท) 
 

28. โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงานบริษทัจดทะเบียน 

เมื.อวนัที. 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ที.ประชุมกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัโครงการสะสมหุ้นสําหรับ

พนักงานบริษทัจดทะเบียน โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับตัMงแต่วนัที.  1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัที. 31 กรกฎาคม 

2564 โดยมีรูปแบบและการจ่ายเงินสมทบโครงการดงันีM  

- พนกังานจ่ายในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

- ปีที. 1 บริษทัจะจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 50 จากเงินสะสมของพนกังาน 

- ปีที. 2 บริษทัจะจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 100 จากเงินสะสมของพนกังาน 

- ปีที. 3 บริษทัจะจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 150 จากเงินสะสมของพนกังาน 

โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียนนีM บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย  ์ฟิลลิป 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบโครงการทัMงสิMนเป็นจาํนวน 3.21 

ลา้นบาท (2562: 1.80 ลา้นบาท) 
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29. เงนิปันผล 

เงินปันผล 

 

อนุมติัโดย 

 เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

(บาท) 

 เงินปันผลจ่าย 

(พนับาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2561  ที=ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั           

เมื=อวนัที= 24 เมษายน 2562 

 

0.09* 

 

40,500 

เงินปันผลระหวา่งปี 2562                ที=ประชุมคณะกรรมการบริษทั                  

เมื=อวนัที= 13 พฤศจิกายน 2562 

 

0.05* 

 

22,500 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2562    0.14  63,000 

เงินปันผลประจาํปี 2562  ที=ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั          

เมื=อวนัที= 22 เมษายน 2563 

 

0.10* 

 

45,000 

เงินปันผลระหวา่งปี 2563                ที=ประชุมคณะกรรมการบริษทั                     

เมื=อวนัที= 11 พฤศจิกายน 2563 

 

0.10* 

 

44,998 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2563    0.20  89,998 
 
(หมายเหตุ * บริษทัจ่ายเงินปันผลดว้ยจาํนวน 449,998,000 หุ้น และ 450,000,000 หุ้น สําหรับปี 2562 

และจํานวน 449,999,500 หุ้น และ 449,977,900 หุ้น สําหรับปี 2563  ตามจํานวนที=บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั แจง้ไว)้ 
 

30. เครื.องมือทางการเงนิ 

30.1 นโยบายการบริหารความเสี.ยง 

 เครื.องมือทางการเงินที.สาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามที.นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี 

ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั.วคราว ลูกหนีM การคา้และลูกหนีM อื.น 

เงินฝากประจาํธนาคารที.มีภาระคํMาประกนั เจา้หนีMการคา้และเจา้หนีM อื.น และหนีM สินตามสัญญาเช่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเสี.ยงที.เกี.ยวขอ้งกบัเครื.องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ

บริหารความเสี.ยงดงันีM  
 
ความเสี.ยงดา้นการใหสิ้นเชื.อ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเสี.ยงดา้นการใหสิ้นเชื.อที.เกี.ยวเนื.องกบัลูกหนีMการคา้และลูกหนีM อื.น

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี.ยงนีM โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื.อที. 

เหมาะสม และลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการหรือบริษทัซึ. งมีรัฐบาลถือหุ้นใหญ่ ดงันัMน

บริษทัและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายที.เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื.อ โดย

จาํนวนเงินสูงสุดที.บริษทัและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื.อคือมูลค่าตามบญัชีของ

ลูกหนีMการคา้และลูกหนีM อื.นที.แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ความเสี.ยงจากอตัราดอกเบีMย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเสี.ยงจากอตัราดอกเบีMยที.สาํคญัของสินทรัพยแ์ละหนีM สินทางการเงิน

อนัเกี.ยวเนื.องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชั.วคราว และหนีM สินตามสัญญาเช่า สินทรัพย์

และหนีM สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีMยที.ปรับขึMนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีMย

คงที.ซึ. งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  
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 ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหนีM สินทางการเงินที.สาํคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบีMย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีM สินทางการเงินที.มีอตัราดอกเบีMยคงที.สามารถ

แยกตามวนัที.ครบกาํหนด หรือวนัที.มีการกาํหนดอตัราดอกเบีMยใหม่ (หากวนัที.มีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบีMยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันีM  
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบีMยคงที.  อตัราดอกเบีMย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบีMย 

 ภายใน  มากกวา่ 1  มากกวา่  ปรับขึMนลง  อตัราดอกเบีMย    ที.แทจ้ริง 

 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 302.55  -  -  -  -  302.55  0.1 - 0.5 

เงินลงทุนชั.วคราว 5.58  -  -  -  -  5.58  0.2 - 0.7 

ลูกหนีMการคา้และลูกหนีM อื.น -  -  -  -  208.50  208.50  - 

เงินฝากธนาคารที.มีภาระคํMาประกนั 147.56  -  -  -  -  147.56  0.1 - 0.7 

 455.69  -  -  -  208.50  664.19   

หนีMสินทางการเงนิ              

เงินกูย้มืระยะสัMนจากสถาบนัการเงิน 201.35  -  -  -  -  201.35  3.0 - 4.0 

เจา้หนีMการคา้และเจา้หนีM อื.น -  -  -  -  435.32  435.32  - 

หนีM สินตามสญัญาเช่า 3.45  9.20  -  -  -  12.65  2.6 - 6.3 

 204.80  9.20  -  -  435.32  649.32   

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบีMยคงที.  อตัราดอกเบีMย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบีMย 

 ภายใน  มากกวา่ 1  มากกวา่  ปรับขึMนลง  อตัราดอกเบีMย    ที.แทจ้ริง 

 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 284.72  -  -  -  -  284.72  0.1 - 0.9 

เงินลงทุนชั.วคราว 0.72  -  -  -  -  0.72  0.6 - 0.9 

ลูกหนีMการคา้และลูกหนีM อื.น -  -  -  -  258.36  258.36  - 

เงินฝากธนาคารที.มีภาระคํMาประกนั 104.86  -  -  -  -  104.86  0.1 - 0.9 

 390.30  -  -  -  258.36  648.66   

หนีMสินทางการเงนิ              

เงินกูย้มืระยะสัMนจากสถาบนัการเงิน 125.11  -  -  -  -  125.11  3.5 - 5.2 

เจา้หนีMการคา้และเจา้หนีM อื.น -  -  -  -  400.62  400.62  - 

หนีM สินตามสญัญาเช่า 0.54  0.48  -  -  -  1.02  6.0 - 6.3 

 125.65  0.48  -  -  400.62  526.75   

 

 

 

154 บริษััท อิินฟอิร์เมชั่ั�น แอินด์์ คอิมมิวนิเคชั่ั�น เน็ทเวิร์คส จำำากััด์ (มหาชั่น)



- 57 - 

 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบีMยคงที.  อตัราดอกเบีMย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบีMย 

 ภายใน  มากกวา่ 1  มากกวา่  ปรับขึMนลง  อตัราดอกเบีMย    ที.แทจ้ริง 

 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 293.88  -  -  -  -  293.88  0.1 - 0.5 

เงินลงทุนชั.วคราว 2.01  -  -  -  -  2.01  0.2 - 0.7 

ลูกหนีMการคา้และลูกหนีM อื.น -  -  -  -  158.68  158.68  - 

เงินฝากธนาคารที.มีภาระคํMาประกนั 141.57  -  -  -  -  141.57  0.1 - 0.7 

 437.46  -  -  -  158.68  596.14   

หนีMสินทางการเงนิ              

เงินกูย้มืระยะสัMนจากสถาบนัการเงิน 201.35  -  -  -  -  201.35  3.0 - 4.0 

เจา้หนีMการคา้และเจา้หนีM อื.น -  -  -  -  405.45  405.45  - 

หนีM สินตามสญัญาเช่า 2.54  7.78  -  -  -  10.32  2.6 - 6.3 

 203.89  7.78  -  -  405.45  617.12   

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบีMยคงที.  อตัราดอกเบีMย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบีMย 

 ภายใน  มากกวา่ 1  มากกวา่  ปรับขึMนลง  อตัราดอกเบีMย    ที.แทจ้ริง 

 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 282.01  -  -  -  -  282.01  0.1 - 0.9 

เงินลงทุนชั.วคราว 0.53  -  -  -  -  0.53  0.7 - 0.9 

ลูกหนีMการคา้และลูกหนีM อื.น -  -  -  -  248.52  248.52  - 

เงินฝากธนาคารที.มีภาระคํMาประกนั 95.58  -  -  -  -  95.58  0.1 - 0.9 

 378.12  -  -  -  248.52  626.64   

หนีMสินทางการเงนิ              

เงินกูย้มืระยะสัMนจากสถาบนัการเงิน 125.11  -  -  -  -  125.11  3.5 - 5.2 

เจา้หนีMการคา้และเจา้หนีM อื.น -  -  -  -  396.21  396.21  - 

หนีM สินตามสญัญาเช่า 0.49  0.47  -  -  -  0.96  6.0 - 6.3 

 125.60  0.47  -  -  396.21  522.28   

 

ความเสี.ยงจากอตัราแลกเปลี.ยน 

บริษทัมีความเสี.ยงจากอตัราแลกเปลี.ยนที.สําคญัอนัเกี.ยวเนื.องจากการซืMอสินคา้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมียอดคงเหลือของหนีM สินทางการเงินที.เป็น

สกลุเงินตราต่างประเทศ ดงันีM  
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  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หนีM สินทางการเงิน  อตัราแลกเปลี.ยนเฉลี.ย                             

  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สกลุเงิน  2563  2562  2563  2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  -  0.50  -  30.33 
 

 30.2  สญัญาซืMอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

     บริษทัไดท้าํสัญญาซืMอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื.อลดความเสี.ยงจากความผนัผวนของ 

เจา้หนีMการคา้ และเจา้หนีM อื.นที.เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ 

     ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาซืMอเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่สามารถ

สรุปไดด้งันีM  

สกลุเงิน  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ 

(หลกัพนั) 

 จาํนวนเงินตามสญัญา 

(พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม 

(พนับาท) 

USD  103.31  3,223.42  3,222.86 
 

 30.3 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเครื.องมือทางการเงิน 

  การวิเคราะห์เครื.องมือทางการเงินที.วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณ

มูลค่า   ความแตกต่างของระดบัชัMนของมูลค่ายติุธรรม สามารถแสดงไดด้งันีM  

   ระดบัที. 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซืMอขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที.มีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหนีM สินอยา่งเดียวกนั 

   ระดบัที. 2 ใชข้อ้มูลอื.นนอกเหนือจากราคาเสนอซืMอขายซึ. งรวมอยูใ่นระดบั 1 ที.สามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที.

คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยห์รือหนีM สินนัMน  

      ระดบัที. 3 ใชข้อ้มูลที.ไม่สามารถสังเกตได  ้เช่น ขอ้มูลเกี.ยวกบักระแสเงินในอนาคตที.

กิจการประมาณขึMน  
 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 

ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซืMอเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามี

สถานะเป็นหนีM สินสุทธิจาํนวน 563 บาท  

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปลี.ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กาํหนดโดยใชอ้ตัราตลาด

ของแต่ละสญัญาที.คาํนวณโดยสถาบนัการเงินของบริษทั ณ วนัที.ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน ไดแ้ก่ สัญญาแลกเปลี.ยนเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้กาํหนดโดยใชอ้ตัราตลาดซึ. งสะทอ้นความเสี.ยงดา้นการให้สินเชื.อของบริษทัที.คาํนวณโดย

สถาบนัการเงินของบริษทั ณ วนัที.ในงบแสดงฐานะการเงิน การวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมิน

มูลค่านีM ใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดที.สังเกตไดที้.มีอยู่และอา้งอิงจากประมาณการของ

บริษทัเองมาใชน้อ้ยที.สุดเท่าที.เป็นไปได ้ซึ. งถือเป็นการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัที. 2 
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31.  การเปลี.ยนแปลงในหนีMสินที.เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

การเปลี.ยนแปลงในหนีM สินที.เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีสิMนสุดวนัที. 31 ธนัวาคม 2563 และ 

2562 มีดงันีM  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  กระแสเงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที. 31  เพิ.ม*  ลด*  ณ วนัที. 31 

 ธนัวาคม 2562      ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะสัMนจากสถาบนัการเงิน 125,113  420,030  (343,793)  201,350 
 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  กระแสเงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที. 31  เพิ.ม*  ลด*  ณ วนัที. 31 

 ธนัวาคม 2561      ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้มืระยะสัMนจากสถาบนัการเงิน            -  337,247  (212,134)  125,113 
 
*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 

 
32. ภาระผูกพนัและหนีMสินที.อาจเกดิขึMน 

 32.1 ภาระผกูพนัเกี.ยวกบัสญัญาเช่า และสญัญาบริการ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่า และสัญญาบริการที.เกี.ยวขอ้งกบัการเช่าอาคาร พืMนที.ใน

อาคาร อุปกรณ์สาํนกังานและรถยนต ์อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัMงแต่ 1 ถึง 4 ปี  

บริษทัและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขัMนตํ.าที.ตอ้งจ่ายในอนาคตทัMงสิMนภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน

และสญัญาบริการที.บอกเลิกไม่ได ้ดงันีM  
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

จ่ายชาํระ        
ภายใน 1 ปี 0.84  1.99  0.79  1.30 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 0.02  0.83  0.02  0.23 

 
32.2 ภาระผกูพนัเกี.ยวกบัการขายและใหบ้ริการตามสญัญา 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญาขายสินคา้และบริการกบัลูกคา้ 

ซึ. งยงัไม่ไดส่้งมอบหรือให้บริการจาํนวนประมาณ 1,673 ลา้นบาท และ 1,199 ลา้นบาท (งบเฉพาะ

กิจการ: 1,634 ลา้นบาท และ 1,087 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
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32.3 การคํMาประกนั 

32.3.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํMาประกนัซึ. งออกโดยธนาคารในนามบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ซึ. งเกี.ยวเนื.องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย โดยประกอบดว้ยหนงัสือคํMาประกนัดงัต่อไปนีM  
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

คํMาประกนัการปฏิบติังานตามสญัญา 304  271  299  262 

คํMาประกนัการชาํระคืนเงินรับล่วงหนา้ 320  80  320  80 

คํMาประกนัการยื.นซองประกวดราคา                               37  63  36  63 

รวม 661  414  655  405 

 

ณ วนัที.  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 วงเงินสินเชื.อของหนังสือคํM าประกันดังกล่าว

บางส่วนขา้งตน้คํMาประกนัดว้ยเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

32.3.2 ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเลตเตอร์ออฟเครดิตคงเหลืออยูร่วมเป็นจาํนวน 0.54 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา (2562: 0.04 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 22.41 ลา้นบาท) 
 

33. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที.สาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหมี้ซึ. งโครงสร้าง

ทุนที.เหมาะสมเพื.อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้น

ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหนีM สินต่อทุนเท่ากบั 1.53:1 

(2562: 1.15:1) และงบเฉพาะกิจการมีอตัราส่วนหนีM สินต่อทุนเท่ากบั 1.46:1 (2562: 1.14:1) 
 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

เมื.อวนัที. 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ที.ประชุมคณะกรรมการของบริษทัครัM งที. 1/2564 ไดมี้มติให้นาํเสนอที.

ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเพื.อพิจารณาอนุมติั ดงันีM  

- การอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2563 เป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 5.50 ลา้นบาท 

- การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรจากการดาํเนินงานสําหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท 

เพิ.มเติมจากที.จ่ายปันผลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท 

- การอนุมติัการเพิ.มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 50 ลา้นบาท จากจาํนวน 225 ลา้นบาท เป็น 275 ลา้นบาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพิ.มทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 100 ลา้นหุน้ มูลค่าที.ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

35. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินนีMไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทั เมื.อวนัที. 24 กมุภาพนัธ์ 2564 
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159รายงานประจำำาปี 2563

บทสรุปสำาหรับผู้้�บริหาร
	 สืืบเนื่ื�องมาจากสืถานื่การณ์์การแพร่ระบาดของโรค 
ติิดเชื้ื�อไวรัสืโคโรนื่า	2019	หรือ	COVID-19	ในื่ปีี	2563	ทั้ั�งในื่
ระลอกแรกในื่ชื้่วงติ้นื่ปีี	 2563	 และระลอกหลังซ่ึ่�งเกิดข่�นื่ในื่ 
ชื้่วงไติรมาสื	 4	 ปีี	 2563	 ในื่ปีระเทั้ศไทั้ยอีกนื่ั�นื่	 ได้ส่ืงผลให้
เศรษฐกิจของปีระเทั้ศไทั้ยและในื่ระดับโลกเกิดภาวะชื้ะงักงันื่
ในื่หลายๆ	 ภาคธุุรกิจ	 ในื่สื่วนื่ของบริษัทั้นื่ั�นื่ได้รับผลกระทั้บ 
จากการแพร่ระบาดดังกล่าวด้วย	 เชื้่นื่	 การไม่สืามารถเข้า
ทั้ำางานื่ในื่พื�นื่ทั้ี�หนื่้างานื่ได้ติามแผนื่งานื่ในื่หลายๆ	 โครงการ	
ทั้ั�งนีื่�	 บริษัทั้ได้ดำาเนิื่นื่การปีรับแผนื่การดำาเนิื่นื่งานื่โครงการ
ให้สือดคล้องกับสืถานื่การณ์์	 รวมทั้ั�งจัดหาแหล่งเงินื่เพื�อเปี็นื่ 
การรักษาสืภาพคล่องในื่การดำาเนื่ินื่ธุุรกิจในื่ภาวะดังกล่าว	 
สื่งผลให้เกิดการชื้ะลอติัวในื่ความคืบหนื่้าของโครงการ	จนื่ถ่ง
สืถานื่การณ์์ปีัจจุบันื่	 บริษัทั้ได้รับแจ้งให้สืามารถเดินื่ทั้าง
และกลับเข้าไปีดำาเนื่ินื่งานื่โครงการต่ิางๆ	 โดยคำาน่ื่งถ่งความ
ปีลอดภัยในื่สุืขอนื่ามัยของบุคลากรทีั้�ปีฏิิบัติิงานื่ในื่พื�นื่ทีั้�ต่ิางๆ	
อย่างรัดกุม	ทั้ั�งนื่ี�	 ในื่ปีี	 2563	บริษัทั้ได้รับงานื่โครงการขนื่าด
กลางและขนื่าดใหญ่่เพิ�มเติิมข่�นื่	 ไม่ว่าจะเปี็นื่งานื่จัดจ้างการ
ติิดตัิ�งวงจรกรองสืายสัืญ่ญ่าณ์ย่านื่ความถี�	 850	MHz	 ติาม
ปีระกาศ	กสืทั้ชื้	งานื่ด้านื่การกรองสืัญ่ญ่าณ์	งานื่	IP	Access	
งานื่บำารงุรักษาโครงข่ายเคเบิ�ลใยแก้ว	งานื่อปุีกรณ์์รักษาความ
ปีลอดภยัของระบบคลาวด	์รวมไปีถ่งงานื่จดัซึ่ื�อระบบ	ICT	และ	
Health	Tech	เพื�อสืง่เสืริมการรักษาพยาบาล	การดูแล	ควบคุม	
และเพิ�มศกัยภาพการรบัมอืการระบาดของไวรสัื	โคโรนื่า	2019	
(COVID-19)	เพื�อสืง่มอบใหโ้รงพยาบาลรามาธุบิด	ีโรงพยาบาล
ศิริราชื้	 โรงพยาบาลราชื้วิถี	 และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์์	
สืภากาชื้าดไทั้ย	 เปี็นื่ต้ินื่	สื่งผลให้ผลปีระกอบการในื่ปีี	 2563	
ของบริษัทั้สืะท้ั้อนื่ความแข็งแรงในื่การดำาเนิื่นื่ธุุรกิจ	 โดย 
มีรายได้รวมทั้ั�งสืิ�นื่เปี็นื่มูลค่า	 1,470.80	 ล้านื่บาทั้	 และ 
มีมูลค่า	Backlog	 ของบริษัทั้	ณ์	สืิ�นื่ปีี	 2563	 เทั้่ากับ	 1,673	 
ล้านื่บาทั้	 และมีกำาไรสุืทั้ธิุทั้ั�งสืิ�นื่เทั้่ากับ	 113.39	 ล้านื่บาทั้	 
และเปี็นื่ส่ืวนื่ของผู้ถือหุ้นื่ของบริษัทั้เทั้่ากับ	 111.65	 ล้านื่บาทั้	
นื่อกจากนื่ี�	 ในื่ชื้่วงปีลายปีี	 2563	 บริษัทั้ยังอยู่ระหว่างการ 
จัดเติรียมการเซ็ึ่นื่สืัญ่ญ่าในื่งานื่จัดจ้างขยายความจุระบบ
เชื้ื�อมโยง	DWDM	 ส่ืวนื่	Backhaul	 และขยายความจุระบบ 
เชื้ื�อมโยง	 DWDM	 ส่ืวนื่	 Border	 ซึ่่�งจะรับรู้เป็ีนื่สืัญ่ญ่าใหม่
สืำาหรับติ้นื่ปีี	2564	ติ่อไปี	

	 นื่อกจากนีื่�	 เมื�อวันื่ทีั้�	 1	 ธัุนื่วาคม	 2563	 บริษัทั้ได้มี 
การแติ่งติั�ง	นื่ายพรชื้ัย	กรัยวิเชื้ียร	ผู้ซึ่่�งมีปีระสืบการณ์์ในื่ด้านื่
สืื�อสืารโทั้รคมนื่าคมเปี็นื่ระยะเวลายาวนื่านื่ดำารงติำาแหนื่่ง
ปีระธุานื่เจ้าหน้ื่าทีั้�บริหาร	 โดยนื่ายมนื่ชัื้ย	 มณ์ีไพโรจน์ื่ยัง
คงดำารงติำาแหนื่่งปีระธุานื่กรรมการบริหาร	 เพื�อเสืริมความ
แข็งแกร่งทั้างธุุรกิจให้กับบริษัทั้	 โดยยังคงให้ความสืำาคัญ่ 
กับการสืื�อสืารโทั้รคมนื่าคม	การพัฒนื่าเทั้คโนื่โลยีสืารสืนื่เทั้ศ
และในื่ด้านื่เทั้คโนื่โลยีดิจิทั้ัลซึ่่�งสือดคล้องกับแผนื่ธุุรกิจหลัก
ของบริษัทั้เพื�อการเติิบโติอย่างมั�นื่คง

	 สืำาหรับผลการดำาเนิื่นื่งานื่ในื่ไติรมาสืทั้ี�	 4	 ปีี	 2563	 นัื่�นื่	
บริษัทั้มีรายได้รวมทั้ั�งสืิ�นื่เปี็นื่จำานื่วนื่	 466.92	 ล้านื่บาทั้	 
โดยแบ่งเป็ีนื่รายได้จากการขายและบริการเป็ีนื่จำานื่วนื่	 
466.71	 ล้านื่บาทั้	และรายได้อื�นื่	 0.21	ล้านื่บาทั้	 เมื�อเปีรียบ
เทั้ียบกับไติรมาสื	4	ปีี	2562	มีรายได้รวมเปี็นื่จำานื่วนื่	470.03	
ลา้นื่บาทั้และมสีืดัสืว่นื่ติน้ื่ทั้นุื่และคา่ใชื้จ้า่ยเปีน็ื่จำานื่วนื่	422.36 
	ล้านื่บาทั้	เปีน็ื่สืดัสืว่นื่รอ้ยละ	90.46	ของรายได้รวมในื่ไติรมาสื
ทีั้�	 4	 ของปีี	 2563	และเป็ีนื่จำานื่วนื่	420.16	 ล้านื่บาทั้	 ถือเป็ีนื่
สืัดส่ืวนื่ร้อยละ	 89.39	 ของรายได้รวมของระยะเวลาเดียวกันื่
ในื่ปีี	 2562	 สืำาหรับกำาไรสุืทั้ธิุเปี็นื่จำานื่วนื่	 35.34	 ล้านื่บาทั้	 
เปี็นื่สืัดสื่วนื่ร้อยละ	 7.57	 ของรายได้รวมของไติรมาสืทีั้�	 4	 
ในื่ปีี	 2563	 เมื�อเทั้ียบกับไติรมาสืเดียวกันื่ในื่ปีี	 2562	 เปี็นื่ 
จำานื่วนื่	 39.10	 ล้านื่บาทั้	 เปี็นื่สัืดส่ืวนื่ร้อยละ	 8.32	 ของ 
รายได้รวม	 ในื่ภาพรวมมีการลดลงเล็กนื่้อยของรายได้และ 
กำาไรสุืทั้ธิุในื่ไติรมาสื	 4	 ปีีปีัจจุบันื่	 เมื�อเทีั้ยบกับระยะเวลา
เดียวกันื่ของปีีทั้ี�ผ่านื่มา	

1. กัารวิเคราะห์ผู้ลกัารด์ำาเนินงาน

	 1.1	 รายได้้

	 	 บริษัทั้มีรายได้รวมสืำาหรับปีี	 2562	 และ	 2563	
จำานื่วนื่	 1,201.27	 ล้านื่บาทั้	 และ	 จำานื่วนื่	 1,470.80	 ล้านื่
บาทั้	 เพิ�มข่�นื่ร้อยละ	 22.44	 จากงวดเดียวกันื่ของปีีก่อนื่	
โดยโครงการหลัก	 ๆ	 ทีั้�บริษัทั้ทีั้�สืามารถรับรู้รายได้	 เช่ื้นื่		
โครงการจัดให้มีบริการอินื่เทั้อร์เนื่็ติความเร็วสืูงในื่พื�นื่ทีั้�
ห่างไกล	 (Zone	 C)	 โครงการจัดซึ่ื�อพร้อมติิดตัิ�งระบบวิทั้ยุ
สืื�อสืารแบบดิจิติอลพร้อมอุปีกรณ์์ปีระกอบการใช้ื้งานื่	 งานื่
จ้างเหมาปีรับปีรุงและขยายโครงข่ายสืื�อสัืญ่ญ่าณ์	 BBIP	
ระดับ	 Regional	 Network	 ภาคเหนื่ือติอนื่ล่างและภาค
ติะวันื่ออกเฉีียงเหนื่ือติอนื่ล่าง	 และโครงการติิดติั�งวงจร

22 การวิิเคราะหุ้์แลี่ะคำาอธิิบายของฝ่่ายจัดการ
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กรองสัืญ่ญ่าณ์ย่านื่ความถี�	 850	 MHz	 ติามปีระกาศ	 กสืทั้ชื้.	 เรื�องแผนื่ความถี�วิทั้ยุกิจการโทั้รคมนื่าคมเคลื�อนื่ทั้ี�สืากล	 
(International	Mobile	 Telecommunications	 –	 IMT)	 ย่านื่ความถี�	 824-839/869-884	MHz	 และเรื�องแผนื่ความถี�วิทั้ยุ
กิจการเคลื�อนื่ทั้ี� 	 ย่านื่ความถี� 	 885-895/930-940	 MHz	 และงานื่จัดซึ่ื�ออุปีกรณ์์ระบบ	 Security	 เพื�อให้บริการ 
ระบบคลาวด์กลางของรัฐ	เปี็นื่ติ้นื่

ประเภท

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินรวม

2562 2563

ล�านบาท ร�อิยละ ล�านบาท ร�อิยละ

1.		 รายได้จากการขายและบริการ 1,198.72 99.79 1,469.86 99.94

2.		 รายได้อื�นื่* 2.55 0.21 0.94 0.06

รวมรายได้้ 1,201.27 100.00 1,470.80 100.00

หมายเหตุุ		*	รายได้อื�นื่	ปีระกอบด้วย	ดอกเบี�ยรับ	เปี็นื่ติ้นื่	

	 รายได้รวมของบริษัทั้ปีระกอบด้วยรายได้จากการขาย
และบริการ	 และรายได้อื�นื่	 โดยสืำาหรับปีี	 2562	 และ	 2563	
บริษัทั้มีสืัดสื่วนื่รายได้จากการขายและบริการติ่อรายได้รวม	
คิดเป็ีนื่ร้อยละ	99.79	และ	99.94	ติามลำาดับ	และมีสืัดส่ืวนื่ 
รายได้อื�นื่ติ่อรายได้รวมทั้ี�ร้อยละ	0.21	และ	0.06	ติามลำาดับ
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รายได้้รวม

รายได์�จำากักัารขายและบริกัาร
	 รายได้จากการขายและบริการของบริษัทั้	 ของปีี	 2563	ปีระกอบด้วย	 รายได้จากธุุรกิจรับเหมาวางระบบทัั้�งระบบสืื�อสืาร
โทั้รคมนื่าคม	รวมถ่งรายได้จากการจำาหนื่่ายอุปีกรณ์์และรายได้จากการบำารุงรักษาโครงข่าย	

กัลุ�มผู้ลิตภัณฑ์์

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินรวม

2562 2563

ล�านบาท ร�อิยละ ล�านบาท ร�อิยละ

รายได้้จากการขายและบริการ

รายได้้จากธุุรกิจรับเหมาวางระบบ 947.83 79.07 997.52 67.86

-	 รายได้จากการวางระบบสืื�อสืารโทั้รคมนื่าคม 932.58 77.80 997.52 67.86

-	 รายได้จากงานื่ก่อสืร้างและวางระบบไฟฟ้า 15.25 1.27 - -

รายได้้จากธุุรกิจการจำาหน่่ายอุุปกรณ์์	และบำารุงรักษา 250.89 20.93 472.34 32.14

-	 รายได้จากการจำาหนื่่ายอุปีกรณ์์	

	 โครงข่ายระบบสืื�อสืารโทั้รคมนื่าคม

115.78 9.66 180.68 12.29

-	 รายได้จากการบำารงุรักษาโครงข่าย	ระบบสืื�อสืารโทั้รคมนื่าคม 135.11 11.27 291.66 19.85

รวมรายได้้จากการขายและบริการ 1,198.72 100.00 1,469.86 100.00
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	 ในื่ปีี	 2563	 บริษัทั้มีรายได้รวมจากธุุรกิจรับเหมาวาง
ระบบ	 และรายได้จากธุุรกิจการจำาหนื่่ายอุปีกรณ์์และบำารุง
รักษา	จำานื่วนื่	997.52	ล้านื่บาทั้และจำานื่วนื่	472.34	ล้านื่บาทั้	
คิดเป็ีนื่สัืดส่ืวนื่ร้อยละ	 67.86	และร้อยละ	 32.14	 ต่ิอรายได้ 
จากการขายและบริการ	 ติามลำาดับ	 โดยรายได้จากธุุรกิจ 
รับเหมาวางระบบเพิ�มข่�นื่ร้อยละ	 5.24	 เมื�อเปีรียบเทีั้ยบกับ 
งวดเดียวกันื่ของปีีก่อนื่	 สื่วนื่รายได้จากธุุรกิจการจำาหน่ื่าย
อุปีกรณ์์และบำารุงรักษาเพิ�มข่�นื่ร้อยละ	88.27	 เนื่ื�องจากได้รับ
งานื่บำารุงรักษาเพิ�มมากข่�นื่จากปีีก่อนื่หน้ื่า	 ปีระกอบกับการ 
เริ�มรับรู้รายได้จากโครงการขนื่าดใหญ่่ทั้ี�เข้าสืู่ชื้่วงงานื่บำารุง
รักษา	 รวมถ่งสืามารถสื่งมอบอุปีกรณ์์จากการจัดซึ่ื�ออุปีกรณ์์
สืำาหรับระบบคลาวด์

รายได้้จากการขายและบริการแยกตามกลุ�มธุุรกิจ
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				รายได้จากธุุรกิจรับเหมาวางระบบ					 				รายได้จากธุุรกิจการจำาหนื่่ายอุปีกรณ์์	และบำารุงรักษา

25622563 2563

รายได์�อิ่�น
	 ในื่ปีี	 2562	และ	2563	บริษัทั้มีรายได้อื�นื่รวม	จำานื่วนื่	2.55	และ	0.94	ล้านื่บาทั้	ติามลำาดับ	คิดเปี็นื่ร้อยละ	0.21	และ 
ร้อยละ	0.06	ของรายได้รวม	โดยรายได้อื�นื่ทั้ี�สืำาคัญ่ของบริษัทั้	ได้แก่	ดอกเบี�ยรับ

	 1.2	 ตุ้น่ทุุน่และค่่าใช้้จ่าย

	 	 ค่าใชื้้จ่ายหลักของบริษัทั้	 ปีระกอบด้วยติ้นื่ทุั้นื่ขายและบริการ	 ค่าใชื้้จ่ายในื่การขายและบริการ	 ค่าใชื้้จ่ายในื่ 
การบริหาร	และค่าใช้ื้จ่ายทั้างการเงินื่	 โดยในื่ปีี	 2562	และ	 2563	บริษัทั้มีต้ินื่ทัุ้นื่และค่าใชื้้จ่ายจำานื่วนื่	 1,082.89	 ล้านื่บาทั้	 
และจำานื่วนื่	1,328.67	ล้านื่บาทั้	ติามลำาดับ	คิดเปี็นื่สืัดสื่วนื่ร้อยละ	90.15	และร้อยละ	90.34	จากรายได้รวม

ต�นทุนและค�าใชั่�จำ�าย

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินรวม

2562 2563

ล�านบาท ร�อิยละ ล�านบาท ร�อิยละ

ติ้นื่ทัุ้นื่ขายและบริการ 1,008.53 83.96 1,245.52 84.68

ค่าใชื้้จ่ายในื่การขายและบริการ 32.57 2.71 37.26 2.54

ค่าใชื้้จ่ายในื่การบริหาร 41.79 3.48 45.76 3.11

ค่าใชื้้จ่ายทั้างการเงินื่ - - 0.13 0.01

รวมตุ้น่ทุุน่และค่่าใช้้จ่าย 1,082.89 90.15 1,328.67 90.34

รวมรายได้้ 1,201.27 100.00 1,470.80 100.00

	 1.3	 กำาไรสุุทุธุิ

	 	 จากผลการดำาเนื่ินื่งานื่ทั้ี�กล่าวมาข้างติ้นื่ทั้ำาให้ 
ในื่ปีี 	 2562	 และ	 2563	 บริษัทั้มีกำาไรสืุทั้ธุิรวมจำานื่วนื่	 
93.67	 ล้านื่บาทั้	 และจำานื่วนื่	 111.65	 ล้านื่บาทั้	 โดย
อ้างอิงเฉีพาะส่ืวนื่ทั้ี�เป็ีนื่ของผู้ถือหุ้นื่ของบริษัทั้	 ติามลำาดับ	 
คิดเปี็นื่อัติรากำาไรสืุทั้ธุิร้อยละ	 7.80	 และร้อยละ	 7.59	 ของ 
รายได้รวม	

กำาไรสุุทธุิ
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2. ฐานะทางกัารเงิน

 2.1	 สุิน่ทุรัพย์

  ณ์	สืิ�นื่ปีี	 2562	และปีี	 2563	บริษัทั้มีสืินื่ทั้รัพย์
รวมจำานื่วนื่	1,207.12	ล้านื่บาทั้	และจำานื่วนื่	1,472.47	ล้านื่
บาทั้	ติามลำาดับ	 โดยสืินื่ทั้รัพย์หลักของบริษัทั้	 ได้แก่	 เงินื่สืด
และรายการเทั้ียบเทั้่าเงินื่สืด	ลูกหนื่ี�การค้า	รายได้ทั้ี�ยังไม่เรียก
ชื้ำาระ	และสืินื่ค้าคงเหลือ	ณ์	สืิ�นื่ปีี	 2562	สืัดสื่วนื่ของรายการ
สืินื่ทั้รัพย์หลักดังกล่าวติ่อสืินื่ทั้รัพย์รวมคิดเปี็นื่ร้อยละ	 23.59	
รอ้ยละ	21.40	รอ้ยละ	27.02	และร้อยละ	13.30	ติามลำาดบั	และ 
สืิ�นื่ปีี	 2563	 สัืดสื่วนื่ของรายการสิืนื่ทั้รัพย์ทีั้�สืำาคัญ่ดังกล่าว 
คิดเปี็นื่ร้อยละ	 20.55	 ร้อยละ	 14.16	 ร้อยละ	 38.89	 และ 
ร้อยละ	10.10	ติ่อยอดสืินื่ทั้รัพย์รวม	และมีสืินื่ทั้รัพย์หมุนื่เวียนื่	
ณ์	สืิ�นื่ปี	ี2562	เป็ีนื่สืดัสืว่นื่รอ้ยละ	88.38	เมื�อเปีรยีบเทั้ยีบกบัสืิ�นื่
ปีี	2563	เปี็นื่สืัดสื่วนื่ร้อยละ	87.01	ติ่อสืินื่ทั้รัพย์รวม	

	 	 จากรายการสิืนื่ทั้รัพย์หลักของบริษัทั้จะเห็นื่ได้ว่า
รายได้ทั้ี�ยังไม่เรียกชื้ำาระมีการเพิ�มสืูงข่�นื่ในื่ชื้่วงเวลาทีั้�ผ่านื่มา	
และ	ณ์	สืิ�นื่ปีี	2563	มีมูลค่าเทั้่ากับ	572.67	ล้านื่บาทั้	หรือเปี็นื่
สืัดสื่วนื่ร้อยละ	 38.89	 นัื่�นื่	 สื่วนื่ใหญ่่มาจากโครงการขนื่าด
ใหญ่่ทั้ี�บริษัทั้กำาลังดำาเนื่ินื่งานื่อยู่	 เชื้่นื่	 โครงการจัดให้มีบริการ
อนิื่เทั้อรเ์น็ื่ติความเรว็สูืงในื่พื�นื่ทีั้�ห่างไกล	(Zone	C)	โครงการงานื่
จดัจา้งการติดิตัิ�งวงจรกรองสืายสืญั่ญ่าณ์ย่านื่ความถี�	850	MHz	
ติามปีระกาศ	 กสืทั้ชื้	 เปี็นื่ติ้นื่	 ซึ่่�งต้ิองสือดคล้องติามเงื�อนื่ไข
การวางบิลของโครงการ	 โดยรายการดังกล่าวจะเปีลี�ยนื่เป็ีนื่ 
ลูกหนื่ี�การค้าเมื�อมีการใบแจ้งหนื่ี�ไปียังลูกค้า

	 อนื่่�ง	 บริษัทั้ได้ดำาเนื่ินื่การเข้าซึ่ื�อบริษัทั้	 เอ็กซึ่์เปีิร์ทั้	 
เอ็นื่จิเนื่ียริ�ง	แอนื่ด์	คอมมูนื่ิเคชื้ั�นื่	จำากัด	เมื�อวันื่ทั้ี�	2	มกราคม	
2562	โดยถือหุ้นื่สืามัญ่เปี็นื่สืัดสื่วนื่ร้อยละ	51	ของจำานื่วนื่หุ้นื่
ทั้ั�งหมด	สื่งผลให้มีการดำาเนื่ินื่การจัดทั้ำางบการเงินื่รวมติั�งแติ่ 
ปีี	2562	เปี็นื่ติ้นื่ไปี

	 2.2	 แหล่งทุ่�มาขอุงเงิน่ทุุน่

  หน่่�สุิน่

  บริษัทั้มีหนื่ี�สืินื่จำานื่วนื่	 634.00	 ล้านื่บาทั้	ณ์	สืิ�นื่ปีี	 2562	 และจำานื่วนื่	 875.96	 ล้านื่บาทั้	ณ์	สืิ�นื่ปีี	 2563	 โดย 
หนีื่�สืนิื่สืว่นื่ใหญ่่ของบรษิทัั้	ไดแ้ก	่เงนิื่กู้ยมืระยะสืั�นื่จากสืถาบนัื่การเงนิื่	เจา้หนีื่�การคา้และเจา้หนีื่�อื�นื่	และรายไดร้บัลว่งหนื่า้จากลกูคา้ 
ซึ่่�งหนื่ี�สืนิื่ดงักล่าวเป็ีนื่เงินื่ทุั้นื่หมุนื่เวียนื่ในื่การดำาเนิื่นื่ธุุรกิจของบริษทัั้	โดยสืามารถแสืดงปีระเภทั้ของเจ้าหนื่ี�การค้าและเจ้าหนื่ี�อื�นื่
ได้ดังติ่อไปีนื่ี�

เจำ�าหน้�กัารค�าและเจำ�าหน้�อิ่�น
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563

ล�านบาท ร�อิยละ ล�านบาท ร�อิยละ

เจ้าหนื่ี�การค้า 383.80 95.80 409.19 94.00

เจ้าหนื่ี�อื�นื่ 0.48 0.12 1.56 0.36

เจ้าหนื่ี�เงินื่ปีระกันื่ผลงานื่ 1.81 0.45 1.73 0.40

ค่าใชื้้จ่ายค้างจ่าย 14.53 3.63 22.83 5.24

รวมเจ้าหน่่�การค่้าและเจ้าหน่่�อุ่�น่ 400.62 100.00 435.31 100.00

	 โดยเจ้าหนื่ี�การค้าและเจ้าหนื่ี�อื�นื่หลักของบริษัทั้	คือ	เจ้าหนื่ี�การค้า	ซึ่่�งสื่วนื่ใหญ่่เปี็นื่เจ้าหนื่ี�การค้าค่าอุปีกรณ์์	ค่าบริการและ
ค่าจ้างเหมาในื่โครงการติ่าง	ๆ	

	 หนีื่�สืินื่ส่ืวนื่ใหญ่่ของบริษัทั้เปี็นื่หนีื่�สืินื่หมุนื่เวียนื่	 โดยสืัดส่ืวนื่หนื่ี�สืินื่หมุนื่เวียนื่ติ่อหนีื่�สืินื่รวมของบริษัทั้	ณ์	 สืิ�นื่ปีี	 2562	 
และปีี	2563	เทั้่ากับร้อยละ	98.39	และร้อยละ	97.45	ติามลำาดับ

 สุ่วน่ขอุงผู้้้ถื่อุหุ้น่

	 บริษัทั้มีสื่วนื่ของผู้ถือหุ้นื่จำานื่วนื่	 552.04	 ล้านื่บาทั้	ณ์	 สิื�นื่ปีี	 2562	 และจำานื่วนื่	 573.70	 ล้านื่บาทั้	ณ์	 สิื�นื่	 ปีี	 2563	 
โดยสื่วนื่ของผู้ถือหุ้นื่เพิ�มข่�นื่จากผลปีระกอบการของบริษัทั้ในื่แติ่ละงวด	 	 โดยมีกำาไรสืะสืมทั้ี�เปี็นื่สืำารองติามกฎหมาย 
เปี็นื่จำานื่วนื่	 20.50	 ล้านื่บาทั้	 และสื่วนื่ทั้ี�ยังไม่ได้จัดสืรรคงเหลือจำานื่วนื่	 173.13	 ล้านื่บาทั้	 หลังจากหักเงินื่ปัีนื่ผลจ่ายเปี็นื่ 
จำานื่วนื่	90.00	ล้านื่บาทั้

 ค่วามเหมาะสุมขอุงโค่รงสุร้างเงิน่ทุุน่

 บริษัทั้มีอัติราส่ืวนื่หนีื่�สืินื่ต่ิอส่ืวนื่ของผู้ถือหุ้นื่เทั้่ากับ	 1.15	 เทั้่า	 และ	 1.53	 เทั้่า	 ณ์	 สิื�นื่ปีี	 2562	 และสิื�นื่ปีี	 2563	 
ติามลำาดับ	
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