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We, Planet Communications Asia Public Company Limited or PLANET, 
as the provider for telecommunications and digital TV technologies 
through our variety of services including design, installation, supply for 
integrated telecommunications and digital TV systems, define our clear 
vision with strong commitment to new future for sustainably innovation 
organization on economic, social and environmental aspects.

 Throughout our business operation, with our global standards, we 
have continuously acquired with satisfaction and confidence from our 
customers and business partners. For over twenty years, we have 
developed, upgraded manufacturing technologies and management 
systems, introduced high quality products, built up customers’ 
confidence, led to their continuous satisfaction. 

 On behalf of the Company’s committee, it is my great pleasure to say 
thank-you to all our shareholders and business partners for your kind 
confidence in us. We promise to commit to our excellence in business 
operation. We further thank for all our staff for your devotion in learning 
and sustainable development of us.

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) หรือ PLANET  ผู้
ประกอบธรุกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดจิิตอลทีวี โดย
ให้บริการออกแบบ ตดิตัง้ จ�าหนา่ยระบบสื่อสาร และระบบดจิิตอลทีวีแบบครบ
วงจร ซึง่ได้ก�าหนดวิสยัทศัน์ไว้อยา่งชดัเจนวา่ บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการสร้าง
อนาคตใหมเ่พ่ือให้เป็นองค์กรนวตักรรมท่ีเตบิโตอยา่งยัง่ยืนทัง้ในด้าน เศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม  

 โดยตลอดระยะเวลาของการด�าเนินธรุกิจท่ีผา่นมา บริษัทฯ ถือวา่ได้รับความพงึ
พอใจและความเช่ือมัน่จากลกูค้าอยา่งดีเย่ียมมาโดยตลอด เน่ืองด้วยเพราะความ
มีมาตรฐานระดบัโลก ท�าให้ลกูค้ารวมถงึพนัธมิตรทางธรุกิจให้ความไว้วางใจด้วย
ดีเสมอมา ทัง้นี ้บริษัทฯ จะใช้ประสบการณ์ท่ีสัง่สมมาตลอด 20 กวา่ปีพฒันาและ
ยกระดบักระบวนการผลติด้านเทคโนโลยีและระบบการบริหารจดัการให้ก้าวหน้า
เตบิโตแข็งแกร่งตอ่ไป  รวมทัง้น�าเสนอสนิค้าท่ีมีคณุภาพสงูและสร้างความไว้
วางใจให้กบัลกูค้า เพ่ือสร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ รู้สกึเป็นเกียรตแิละขอบพระคณุผู้ ถือหุ้น 
รวมถงึพนัธมิตรทางธรุกิจทกุทา่นท่ีให้การสนบัสนนุและให้ความไว้วางใจ บริษัท 
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) หรือ PLANET ด้วยดีตลอดมา 
บริษัทฯ สญัญาวา่จะมุง่มัน่และตัง้ใจในการด�าเนินงานอยา่งเตม็ความสามารถ 
และขอบพระคณุบคุลากร ของบริษัทฯ ทกุคนท่ีทุม่เทกายใจ ในการเรียนรู้ และ
พฒันาเพ่ือให้บริษัทฯเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป
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ในปี 2560 นบัเป็นปีท่ีมีความส�าคญัอยา่งย่ิงของ  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิว 
นิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) หรือ PLANET ซึง่ถือเป็นปีท่ีบริษัทฯ เร่ิมมีความ
ชดัเจนในการปรับเปลี่ยนแนวทางการสร้างรายได้ ผา่นการด�าเนินธรุกิจในรูป
แบบการบริการนวตักรรมใหม่ๆ  อยา่งเตม็ตวั เพ่ือน�าไปสูก่ารเติบโตอยา่งยัง่ยืน
อยา่งมีนยัส�าคญั ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินธรุกิจผู้ให้บริการออกแบบ 
ตดิตัง้ จ�าหนา่ยระบบเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ระบบดจิิทลัทีวี ครบวงจร  
บริษัทฯ ยดึมัน่ในการพฒันาการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่ มีความแตกตา่งทางด้าน
ผลติภณัฑ์และประโยชน์ในการใช้งานสงู เน้นเร่ืองการวิจยัและการพฒันา ตรง
ตามความต้องการของลกูค้าและสร้างโซลชูัน่ใหม่ๆ  ส�าหรับตลาดท่ีแตกตา่งกนั

อยา่งไรก็ตาม แม้ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษัทฯ จะเผชิญความท้าทายใน
การบริหารงาน แตเ่ราก็ไมห่ยดุท่ีจะมองหาโอกาสใหมใ่นการพฒันาธรุกิจให้มี
ความตอ่เน่ือง ผา่นกลยทุธ์การบริหารงาน การด�าเนินธรุกิจให้บริการใหม่ๆ  เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในสนิค้าและบริการให้มีความครอบคลมุ ครบวงจรและ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป

นอกจากในเร่ืองของการบริหารธรุกิจแล้ว บริษัทฯ ยงัให้ควาส�าคญัอยา่งย่ิงใน
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ด้วยนโยบายท่ีเน้นให้ความส�าคญักบัการก�ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี มีการบริหารระบบบริหารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่จะชว่ยสร้างความเช่ือมัน่และมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้
ลงทนุ  ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี
จะเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ สร้างความสามารถในการแขง่ขนั รวมทัง้สง่เสริม
การเตบิโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั 
Mr. Trevor John Thompson

กรรมการผู้อ�านวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี (CTO)

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ 
Mr. Prapat Rathlertkarn

กรรมการผู้อ�านวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)

2017 is such a significant year of us. It is the year with our clear direction 
with new trend for revenue generation through new innovative business, 
led to sustainable growth. Through our business operation as service 
provider and supplier for design, installation, telecommunications 
systems, we committed to develop new technologies with diversity of 
products and uses, mainly focused on research and development to 
meet customers’ need and new solutions for variety of market.

However, although we faced some challenges for management, we 
have never stopped finding for new opportunities for continuous business 
development through management strategies, new services operation to 
meet the coverage of products and services and changing needs of 
customers. 

Besides business management, we also give big concern on social 
responsibility in line with good governance principles on fairness, 
transparency, and accountability which can build up trust and confidence 
to shareholders, investors, stakeholders and all relevant parties. The 
good governance will be our tool for value addition, capability for 
competition as well as sustainable growth of us in the long run. 
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วิสัยทัศน์
แพลนเน็ตคอม มีความมุง่มัน่ในการสร้างอนาคตใหม ่ เพ่ือให้เป็นองค์กร
นวตักรรมท่ีเตบิโตอยา่งยัง่ยืนโดยมีเปา้หมายหลกัคือ เพ่ิมยอดขายและผลก�าไร
ทางธรุกิจ ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและดแูลสิง่แวดล้อม

พันธกิจ
แพลนเน็ตคอม มีความมุง่มัน่ท่ีจะมอบบริการแบบครบวงจรด้วยการคดัสรร
ผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงู ราคาท่ีเหมาะสม การจดัสง่สนิค้าตรงตอ่เวลา ให้บริการ
ทัง้ก่อนและหลงัการขายจากทีมวิศวกรมืออาชีพ มุง่หวงัให้การใช้เทคโนโลยีเกิด
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุและคุ้มคา่เงินลงทนุเพ่ือตอบสนองความพงึ
พอใจของลกูค้า

Vision
PlanetComm : to be innovation Driven Enterprise for Sustainable Growth 
with the main goal of increasing on sales and gain profit, Social and 
Environment. 

Mission
We provide integrated services including high quality products with 
reasonable price and timely delivery. In addition, all backed up by pre-
sales and after sales service will be performed by experienced engineers. 
PlannetComm is dedicated in making full use of technology to maximize 
our customer’s return on investment and customer satisfaction.

Awards
2017
• An Authorized Partner of Secure Communications by Airbus
• An Authorized distributor for its products in Cambodia, Laos, 
  Myanmar, Thailand and Vietnam by GD Satcom
• Innovation Product (Mobile Phone Jammer T-Box 3.0) by NSTDA
• Cisco Premier Certified Partner
• Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialization
• Cisco WebEx Cloud Collaboration Resale Partner
• Cisco Registerd Partner
• Cisco Authorized CRM Hybrid reseller
• Cisco Meeting Server formerly Acano
• Cisco Smart Care Registered Partner
• Cisco Smart Care Registered Part: Weight-Based
• ATP - Cisco TelePresence Video Master

2016
• Total Innovation Management Awards (TIM 2016) by SET &amp; MAI
• Excellence in Industry for APAC by Polycom
• Polycom Platinum Partner

2015
• Most Improved Var Year-on- Year Revenue Increased by COBHAM

2014
• Most Improved Var Year-on- Year Revenue Increased by COBHAM

2013
• FY13 Public Sector Partner of the Year by Cisco
• FY13 Top YoY Growth of the Year (2 Tier) by Cisco
• TVU Best Performance/Market Unified Communications 2013
• ClearOne Project Achievement Award
• Codan Authorized Partner 2013
• Cisco Premier Certified Partner 2013
• The Top Cogeniality Collaboration Partner Award by Cisco

2012
• Cisco TelePresence Video Master Authorized
• Cisco Technology Partner
• FY12 Public Sector Partner of the Year by Cisco

2011
• Top Enterprise Partner Award by ZYXEL



 Planet Communications Asia Public Company Limited
 Annual Report 2017

Financial Highlight
ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

04

โครงสร้างรายได้ (Revenue Structure)

ต้นทุนจากการขาย การบริการ และก�าไรขั้นต้น (Cost of Good Sales and Service / Gross Profit Margin)

สินทรัพย์ (Assets)

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Equity)

หนี้สิน (Liabilities)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)

โครงสร้างรายได้
(Incomes)

รายได้จากการขาย (Revenue from Sales)

ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นตวัแทนจ�าหนา่ย (Sale of distributed products)

   - ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System)

   - ระบบถ่ายทอดสญัญานโทรทศัน์ (Digital TV and Broadcast)

ผลติภณัฑ์ PlanetComm (Sale of PlanetComm Products)

รายได้จากการบริการ (Revenue from Services)

รายได้อื่น (Other Revenues)

รายได้รวม (Total Revenues)

ปี 2558 (2015)

ล้านบาท (million baht)

ปี 2559 (2016)

ล้านบาท (million baht)

ปี 2560 (2017)

ล้านบาท (million baht)

ต้นทุนจากการขายและบริการ
(Cost of Good Sales and Services)

ต้นทนุผลติภณัฑ์ท่ีเป็นตวัแทนจ�าหนา่ย (Cost of Distributed Products)

   - ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System)

   - ระบบถ่ายทอดสญัญานโทรทศัน์ (Digital TV and Broadcast)

ต้นทนุผลติภณัฑ์ PlanetComm (Cost of PlanetComm Products)

ต้นทนุจากการบริการ (Cost of Services)

รวมต้นทุนขายและบริการ (Total Cost of Sales and Services)

GP
(%)

(22.69%)

(23.03%)

(14.69%)

(8.59%)

(22.95%)

(20.46%)

GP
(%)

(27.57%)

(29.05%)

(15.22%)

(19.15%)

(33.83%)

(26.79%)

GP
(%)

(24.42%)

(27.57%)

(8.45%)

(1.45%)

(31.23%)

(22.39%)

ปี 2560 
(2017)

311.44
297.32
14.12

130.54

99.85

541.83

ปี 2558 
(2015)

521.87
456.44
65.43

146.85

77.48

746.20

ปี 2559 
(2016)

381.15
305.05
76.10

95.71

78.42

555.28

ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นตวัแทนจ�าหนา่ย (ระบบสื่อสารโทรคมนาคม)
Distributed Product (Telecommunication)

ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นตวัแทนจ�าหนา่ย (ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์)
Distributed Product (Digital TV & Broadcast)

ผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm
PlanetComm Product

รายได้จากการบริการ
Services

รายได้อ่ืนๆ
Other revenues

Operating Revenue

601.43
504.31
421.19
83.12
97.12

114.03

1.86

717.32

902.13
720.50
643.32 
77.18
181.63

117.09

8.51

1,027.73

545.65
402.84
386.29
16.55
142.81

129.59

5.93

681.17

(83.84%)

(70.30%)

(58.72%)

(11.59%)

(13.54%)

(15.90%)

(0.26%)

(100%)

(87.78%)

(70.11%)

(62.60%)

(7.51%)

(17.67%)

(11.39%)

(0.83%)

(100%)

(80.11%)

(59.14%)

(56.71%)

(2.43%)

(20.97%)

(19.02%)

(0.87%)

(100%)

500
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420

440

460

480

320

340

360
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2559 (2016) 2560 (2017)

432.02 400.40

2558 (2015)

483.76
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0
2559 (2016) 2560 (2017)

447.67405.74

2558 (2015)

448.82
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0

837.76932.52 848.07

2558 (2015) 2559 (2016) 2560 (2017)

1.0
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0
2559 (2016) 2560 (2017)

1.120.94

2558 (2015)

0.93
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0%

8.51

117.09

181.63

77.18

643.32

2558 (2015)

1.86

114.03

97.12

83.12

421.19

2559 (2016)

5.93

129.59

142.81

16.55

386.29

2560 (2017)
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Board of Directors
คณะกรรมการบริษัทฯ
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ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์ - Dr. Katiya Greigarn
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- Independent Director, Chairman 
- Chairman of Audit Committee

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ - Mr. Prapat Rathlertkarn
- รองประธานกรรมการ
- Vice Chairman

นายเทรเวอร์ ทอมสนั - Mr. Trevor Thompson
- กรรมการ
- Director

นายสมพงค์ อุย่ตระกลู - Mr. Somphong Ouitrakul
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
- กรรมการสรรหาก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- Independent Director
- Audit Committee Member 
- Chairman of Risk Management Committee
- Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต - Mrs. Sutharak Soonthornpusit
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- Independent Director
- Audit Committee Member 
- Risk Management Committee Member
- Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ - Mr. Somkid Wangcherdchuwong
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสีย่ง 
- กรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- Indepandent Director
- Risk Management Committee Member
- Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member

6 4 2 1

1 2

3 4

5 6

3 5
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Executive Management
คณะผู้บริหาร

06

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ - Mr. Prapat Rathlertkarn
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้อ�านวยการและหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร
- Chairman of Executive Committee
-  President and Chief Eexcutive Officer

นายเทรเวอร์ ทอมสนั - Mr. Trevor Thompson
- รองประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้อ�านวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี
- Vice Chairman of Executive Committee 
- President and Chief Technology Officer

นายสาธิต รัฐเลศิกานต์ - Mr. Satit Rathlertkarn
- รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
- Executive Vice President of Sale

นางสาวกฤตยา จนัทร์สวา่ง - Ms. Krittaya Chansawang
- ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
- Vice President of Finance and Accounting

นางสาววรรณภา วีระเจริญ - Mrs. Wannapha Weeracharoen
- ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร
- Vice President of  Operation

นายไพโรจน์ พรพฒันนางกรู - Mr. Phairoj Pornpathananangoon
- ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริการเทคนิค
- Vice President of Technical Services

นายวีรศกัดิ์ อาทรชยักลุ - Mr. Veerasak Athornchaikul
- ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ
- Vice President of Marketing and Business Development

1 2

3 4

5 6

7

1 2 4 6357
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Board of Directors and Management
คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะผู้บริหาร
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ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์ (Dr. Katiya Greigarn)

อาย ุ65 ปี (Age 65)
• กรรมการอิสระ (Independent Director )
• ประธานกรรมการ (Chairman)**
• ประธานกรรมการตรวจสอบ (Chairman of Audit Committee )

ประวตักิารศกึษา (Education)
• ปริญญาเอก (Ph.D)
   Electrical Engineering, University of Missouri-Rolla, USA
• ปริญญาโท (Master Degree)
   Electrical Engineering, University of Missouri-Rolla, USA
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
   วิศวกรรมไฟฟา้ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
     Electrical Engineering, Chulalongkorn University, Thailand)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2560 - ปัจจบุนั (2017 - Present)
   กรรมการ กลุธร เคอร์บี ้จ�ากดั (Director, Kulthorn Kirby Co., Ltd.)
• 2555 - ปัจจบุนั (2012 - Present)
   กรรมการอิสระ บริษัท เอม็เค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน)
   (Independent Director, MK Restaurant Group Plc.)
• 2554 - ปัจจบุนั (2011 - Present)
   กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่
   เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
   (Independent Director, Chairman of Audit Committee, Planet Communications Asia Plc.)
• 2551 - ปัจจบุนั (2008 - Present)
   กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ 
   จ�ากดั (มหาชน)
   (Independent Director, Audit Committee Chairman,  Premier Marketing Plc.)
• 2550-2558 (2007-2015)
   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ากดั (มหาชน)
   (Independent Director, Chairman of Audit Committee Premier Technology PLC.)
• 2531 - ปัจจบุนั (1988 - Present)
   กรรมการผู้จดัการ บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จ�ากดั
   (Managing Director, KV Electronics Co., Ltd.)

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (Director in other listed companies)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกตติง้ จ�ากดั (มหาชน)
   (Chairman of Audit Committee, Premier Marketing Plc.)
• กรรมการอิสระ บริษัท เอม็เค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน)
   (Independent Director, MK Restaurant Group Plc.)

บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน (Other Companies)
• กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จ�ากดั 
   (Director and Managing Director, KV Electronics Co., Ltd.)
• กรรมการบริษัท ลงิซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั
   (Director, Lynx Corporation Co., Ltd.)
• กรรมการบริษัท เมฆฟา้ดิเวลลอปเมนท์ จ�ากดั
   (Director, Mekfah Development Co., Ltd.)
• กรรมการบริษัท วิปเทล จ�ากดั
   (Director, Viptel Co., Ltd.)
• กรรมการบริษัท โชคอดุมพร็อพเพอร์ตี ้จ�ากดั
   (Director, Chok Udom Property Co., Ltd.)
• กรรมการบริษัท ทรัพย์อดุมพร็อพเพอร์ตี ้จ�ากดั
   (Director, Sap Udom Property Co., Ltd.)
• กรรมการ บริษัท กลุธร เคอร์บี ้จ�ากดั
    (Director, Kulthorn Kirby Co.,Ltd.)

สดัสว่นการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)

• ไมมี่ (None)

การเข้าร่วมฝึกอบรม (Trainings)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 37/2005 
• Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 3/2008
• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 110/2008
• Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 34/2011
• Anti-Corruption for Executive Program  (ACEP)  รุ่นท่ี 9/2014
• Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นท่ี 5/2015

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุในปี 2560 (Meetings attended in 2017)
• คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ (Board of Director Meeting : 11/11)
• คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (Board of Director Meeting : 5/5)

** หมายเหต ุ(Note) : 

แตง่ตัง้ เป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2561

Appointed as the Chairman on 26 January 2018
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นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ (Mr. Prapat Rathlertkarn)

อาย ุ59 ปี (Age 59)

• รองประธานกรรมการ (Vice Chairman)
• ประธานกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Committee)
• กรรมการผู้อ�านวยการและหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
   (President and Chief Executive Officer)

ประวตักิารศกึษา (Education)
• ปริญญาโท (Master Degree)
   Business Administration, Business Administration, Philips University, USA
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
   เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    (Economics, Thammasat University, Thailand)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2558 - ปัจจบุนั (2015 - Present)
   อนกุรรมการพฒันาและบริหารจดัการอทุยานรังสรรค์นวตักรรมอวกาศ
   ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
   (Sub-Committee Management and Development Space Krenovation Park Geo-Informatics 
    and Space Technology Development Agency - Public Organization - : GISTDA)
• 2537 - ปัจจบุนั (1994 - Present)
   รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ�านวยการ และ
   หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
   (Vice Chairman, Chairman of Executive Committee, President and
   Chief Executive Officer, Planet Communications Asia Plc.)
• 2548 - ปัจจบุนั (2004 - Present)
   กรรมการบริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั (Director, P&T Asset Co.,Ltd.)

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอ่ืน (Director in other listed companies)
• ไมมี่ (None)

บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน (Other Companies)
• กรรมการ บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั ( Director, P&T Asset Co., Ltd.)
• อนกุรรมการ ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
   (Sub - Committee Management and Development Space Krenovation Park Geo - Informatics 
    and Space Technology Development Agency - Public Organization - : GISTDA)

สดัสว่นการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)

• จ�านวน 78,950,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 31.58 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกจ�าหนา่ยทัง้หมด
    (78,950,000 shares - or 31.58% of paid up share capital)

การเข้าร่วมฝึกอบรม (Trainings)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 94/2012
• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 195/2014
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 28/2016

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุในปี 2560 (Meetings attended in 2017)
• คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ (Board of Director Meeting : 11/11)

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั (Mr. Trevor John Thompson)

อาย ุ63 ปี (Age 63)
• กรรมการ (Director)
• รองประธานกรรมการบริหาร (Vice Chairman of Executive Committee)
• กรรมการผู้อ�านวยการ  และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี 
   (President and Chief Technology Officer)

ประวตักิารศกึษา (Education)
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
   Commerce, Engineering, British Columbia Institute of Technology, Canada  

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2537 - ปัจจบุนั (1994 - Present)
   กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ�านวยการ และ หวัหน้า
   เจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
   (Director, Vice Chairman of Executive Committee, President and Chief 
   Technology Officer, Planet Communications Asia Plc.)
• 2548 - ปัจจบุนั (2004 - Present)
   กรรมการบริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั (Director, P&T Asset Co.,Ltd.)

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการใน บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน (Director in other listed companies)
• ไมมี่ (None)

บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน (Other Companies)
• กรรมการ บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั ( Director, P&T Asset Co., Ltd.)

สดัสว่นการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)

• จ�านวน 78,950,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 31.58 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกจ�าหนา่ยทัง้หมด
    (78,950,000 shares - or 31.58% of paid up share capital)

การเข้าร่วมฝึกอบรม (Trainings)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 95/2012
• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 207/2015

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุในปี 2560 (Meetings attended in 2017)
• คณะกรรมการบริษัท 9/11 ครัง้ (Board of Director Meeting : 9/11)



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 256009

นายสมพงค์ อุย่ตระกลู (Mr. Somphong Ouitrakul)

อาย ุ64 ปี (Age 64)
• กรรมการอิสระ (Independent Director)
• กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Member)
• ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง (Chairman of Risk Management Committee)
• กรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  (Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member)

ประวตักิารศกึษา (Education)
• ปริญญาโท (Master Degree)
   คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัรังสติ
   (Business Administration, Rangsit University, Thailand)
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (Sukohthai Thammathirat Open University, Thailand)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2554 - ปัจจบุนั (2011 - Present)
   กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
   (Audit Committee Member, Planet Communications Asia Plc.)
• 2550 - 2556 (2007 - 2013)
   ผู้จดัการแผนกรายได้และผลประโยชน์ บริษัท 3เอม็ ประเทศไทย จ�ากดั
   (Managing of Income and Welfare, 3M (Thailand) Co.,Ltd.)

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (Director in other listed companies)
• ไมมี่ (None)

บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน (Other Companies)
• ไมมี่ (None)

สดัสว่นการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)

• จ�านวน 50,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.02 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกจ�าหนา่ยทัง้หมด
   (50,000 shares - or 0.02% of paid up share capital)

การเข้าร่วมฝึกอบรม (Trainings)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 102/2013 
• Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 17/2014
• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 219/2016
• Driving Company Success with IT Governance (ACP) รุ่นท่ี 3/2016

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุในปี 2560 (Meetings attended in 2017)
• คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ (Board of Director Meeting : 11/11)
• คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (Audit Committee Meeting : 5/5)
• คณะกรรมการสรรหาฯ 1/1 ครัง้ (Risk Management Committee Meeting : 1/1)
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  2/2 ครัง้ (Nomination Remuneration and
   Corporate Governance Committee Meeting : 2/2)

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต (Mrs. Sutharak Soonthornpusit)

อาย ุ65 ปี (Age 65)
• กรรมการอิสระ (Independent Director)
• กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Member)
• กรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee Member)
• กรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
  (Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member)

ประวตักิารศกึษา (Education)
• ปริญญาโท (Master Degree)
   Science in Economy and Marketing, Ball State University, USA
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
   เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    (Economics, Thammasat University, Thailand)

ประสบการณ์ (Work Experiences)

• 2554 - ปัจจบุนั (2011 - Present)

   กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
   (Audit Committee Member, Planet Communications Asia Plc.)
• 2548 - ปัจจบุนั (2005 - Present)
   กรรมการผู้จดัการ บริษัท เจริญเดคคอร์ อินเตอร์แนชชัน่แนล จ�ากดั
   (Managing Director, Charoendecor International Co.,Ltd.)

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (Director in other listed companies)
• ไมมี่ (None)

บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน (Other Companies)
• กรรมการผู้จดัการ บริษัท เจริญเดคคอร์ อินเตอร์แนชชัน่แนล จ�ากดั
   (Managing Director, Charoendecor International Co.,Ltd.)

สดัสว่นการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)

• จ�านวน 50,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.02 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกจ�าหนา่ยทัง้หมด
   (50,000 shares - or 0.02% of paid up share capital)

การเข้าร่วมฝึกอบรม (Trainings)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 103/2013
• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 219/2016

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุในปี 2560 (Meetings attended in 2017)
• คณะกรรมการบริษัท 9/11 ครัง้ (Board of Director Meeting : 9/11)
• คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (Audit Committee Meeting : 5/5)
• คณะกรรมการสรรหาฯ 1/1 ครัง้ (Risk Management Committee Meeting : 1/1)
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  0/2 ครัง้ (Nomination Remuneration and 
   Corporate Governance Committee Meeting : 0/2)
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นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ (Mr. Somkid Wangcherdchuwong)

อาย ุ59 ปี (Age 59)
• กรรมการอิสระ (Independent Director)
• กรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee Member)
• กรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
   (Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member)

ประวตักิารศกึษา (Education)
• เนตบิณัฑิตไทย (Barristar-at-Law)
   เนตบิณัฑิตสภาแหง่ประเทศไทย
    (The Thai Bar under the Royal Patronage)
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
   นิตศิาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
    (Bachelor of Laws, Chulalongkorn University, Thailand)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2558 - ปัจจบุนั (2015 - Present)
   กรรมการอิสระ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
   (Independent Director, Planet Communications Asia Plc.)
• 2550 - ปัจจบุนั (1994 - Present)
   ประธานกรรมการ บริษัท ไอทีวี จ�ากดั (มหาชน)
   (Chairman, ITV Plc.)

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (Director in other listed companies)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไอทีวี จ�ากดั (มหาชน)

บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน (Other Companies)
• ไมมี่ (None)

สดัสว่นการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)

• ไมมี่ (None)

การเข้าร่วมฝึกอบรม (Trainings)
• Director Accreditation Program (DAP) 2016

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุในปี 2560 (Meetings attended in 2017)
• คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ (Board of Director Meeting : 11/11)
• คณะกรรมการสรรหาฯ 1/1 ครัง้ (Board of Director Meeting : 1/1)
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  2/2 ครัง้ (Board of Director Meeting : 2/2)

นายสาธิต รัฐเลศิกานต์ (Mr. Satit Rathlertkarn)

อาย ุ53 ปี (Age 53)
• รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย (Executive Vice President of Sales)

ประวตักิารศกึษา (Education)
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
   วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟา้, มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
    (Electrical Engineering, Chiang Mai University, Thailand)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2537 - ปัจจบุนั (1994 - Present)
   รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
   บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
   (Executive Vice President of Sales, Planet Communications Asia Plc.)

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (Director in other listed companies)
• ไมมี่ (None)

บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน (Other Companies)
• ไมมี่ (None)

สดัสว่นการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)

• จ�านวน 10,390,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 4.16 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกจ�าหนา่ยทัง้หมด
   (10,390,000 shares - or 4.16% of paid up share capital)

การเข้าร่วมฝึกอบรม (Trainings)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 104/2013
• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 205/2015



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 256011

นายวีรศกัดิ์ อาทรชยักลุ (Mr.Veerasak Athornchaikul)

อาย ุ43 ปี (Age 43)
• ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ
   (Vice President of Marketing and Business Development)

ประวตักิารศกึษา (Education)
• ปริญญาโท (Master Degree)
   Science and Technology (IT), Assumption University
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
   Science and Technology (IT), Assumption University

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2558 - ปัจจบุนั (2015 - Present)
   ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ บริษัท แพลนเน็ต 
   คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) 
   (Vice President of Marketing and Business Development, Planet Communications Asia Plc.)
• 2557 - 2558 (2014 - 2015)
   หวัหน้าแผนกผลติภณัฑ์  Set Top Box บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย
   จ�ากดั (มหาชน)
   (Head of Department - Set Top Box, Planet Communications Asia Plc.)
• 2555 - 2557 (2012 - 2014)
   หวัหน้าแผนกผลติภณัฑ์ดจิิตอลทีวี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย
   จ�ากดั (มหาชน)
   (Head of Department - Digital TV, Planet Communications Asia Plc.)
• 2549 - 2555 (2006 - 2012)
   หวัหน้าแผนการตลาด บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)  
   (Head of Marketing Department, Planet Communications Asia Plc.)

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (Director in other listed companies)
• ไมมี่ (None)

บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน (Other Companies)
• ไมมี่ (None)

สดัสว่นการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)

• จ�านวน 10,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.004 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกจ�าหนา่ยทัง้หมด
   (10,000 shares - or 0.004% of paid up share capital)

การเข้าร่วมฝึกอบรม (Trainings)
• ไมมี่ (None)

นางสาววรรณภา วีระเจริญ (Ms. Wannapha Weeracharoen)

อาย ุ48 ปี (Age 48)
• ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร
   (Vice President of Operation)

ประวตักิารศกึษา (Education)
• ปริญญาโท (Master Degree)
   บริหารธรุกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
   (Business Administration, Chulalongkorn University, Thailand)
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
   วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟา้ มหาวิทยาลยัขอนแก่น
   (Electrical Engineering, Khon Kaen University, Thailand)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2558 - ปัจจบุนั (2015 - Present)
   ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร บริษัท แพลนเน็ต
   คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) 
   (Vice President of Operation, Planet Communications Asia Plc.)
• 2553 - 2558 (2010 - 2015)
   หวัหน้าแผนกขายกลุม่ผู้ประกอบธรุกิจให้บริการด้านการสือ่สารและโทรคมนาคม 
   บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
   (Head of Sales Department - Service Provider, Planet Communications Asia Plc.)

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (Director in other listed companies)

• ไมมี่ (None)

บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน (Other Companies)
• ไมมี่ (None)

สดัสว่นการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)
• ไมมี่ (None)

การเข้าร่วมฝึกอบรม (Trainings)
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 28/2016
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นางสาวกฤตยา จนัทร์สวา่ง (Ms. Krittaya Chansawang)

อาย ุ44 ปี (Age 44)
• ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝา่ยบญัชีการเงิน
   (Vice President of Finance and Accounting)

ประวตักิารศกึษา (Education)
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
   บริหารธรุกิจ (บญัชีบณัฑิต) มหาวิทยาลยัเกริก
   (Business Administration - Accounting, Krirk University, Thailand)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2560 - ปัจจบุนั (2017 - Present)
   ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน บริษัท แพลนเน็ต
   คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) 
   (Vice President of Finance and Accounting, Planet Communications Asia Plc.)
• 2557 - 2560 (2014 - 2017)
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ลนิาเรีย เคมีภณัฑ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั   
   (Chief Financial Officer, Linaria Chemicals (Thailand) Co., Ltd.)
• 2554 - 2557 (2011 - 2014)
   ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท เอม็เนอร์ อินเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั   
   (Finance and Accounting Manager, M Ner inter (Thailand) Co., Ltd.)
• 2548 - 2557 (2005 - 2011)
   ผู้จดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส บริษัท พีเอม็ เซน็เตอร์ จ�ากดั   
   (Senior Account Manager, PM Center (Thailand) Co., Ltd.)

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (Director in other listed companies)
• ไมมี่ (None)

บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน (Other Companies)
• ไมมี่ (None)

สดัสว่นการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)
• ไมมี่ (None)

การเข้าร่วมฝึกอบรม (Trainings)
• ไมมี่ (None)

นายไพโรจน์ พรพฒันนางกรู (Mr. Phairoj Pornpathananangoon)

อาย ุ41 ปี (Age 41)
• ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริการเทคนิค
   (Vice President of Technical Services)

ประวตักิารศกึษา (Education)
• ปริญญาโท (Master Degree)
   Telecommunication Management, University of Maryland, USA
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
   Telecommunication Engineer, Capitol Technology University, USA 

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2559 - ปัจจบุนั (2016 - Present)
   ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริการเทคนิค บริษัท แพลนเน็ต
   คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) 
   (Vice President of Technical Services, Planet Communications Asia Plc.)
• 2552 - 2558 (2009 - 2015)
   ผู้จดัการอาวโุส บริษัท ไอ-โมบายพลสั จ�ากดั   
   (Senior Manager, I-Mobile Plus Co.,Ltd.)

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (Director in other listed companies)
• ไมมี่ (None)

บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน (Other Companies)
• ไมมี่ (None)

สดัสว่นการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)
• ไมมี่ (None)

การเข้าร่วมฝึกอบรม (Trainings)
• ไมมี่ (None)



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 256013

Organization Chart
แผนผังองค์กร
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Policy and Business Overview
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการท่ีส�าคัญ
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตัง้เม่ือวนั

ท่ี 27 เมษายน 2537 ภายใต้ช่ือ บริษัท เทคโนโลยีเกตเวย์เอเชีย จ�ากดั ด้วยทนุจด
ทะเบียนเร่ิมแรกจ�านวน 2 ล้านบาท โดยนายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ และ
นายเทรเวอร์ ทอมสนั ซึง่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในธรุกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศมากวา่ 30 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือประกอบธรุกิจให้ค�าปรึกษา 
พฒันา และวางระบบสือ่สารผา่นดาวเทียม (Satellite Communication) ส�าหรับ
ลกูค้าทัง้ภาครัฐและเอกชน ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2541 บริษัทฯ ได้ท�าการ
เปลีย่นช่ือเป็นบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั 

จากการท่ีผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความ
ช�านาญในธรุกิจสือ่สารโทรคมนาคม สง่ผลท�าให้บริษัทฯ สามารถขยายธรุกิจได้
อยา่งตอ่เน่ือง โดยบริษัทฯ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัธรุกิจโทรคมนาคมชัน้น�ามากมาย ไมว่า่จะเป็น CISCO, Sony, 
THALES และ ClearOne รวมทัง้ขยายสายผลติภณัฑ์ให้ครอบคลมุโทรคมนาคม
แบบครบวงจร ทัง้ระบบการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบการ
สื่อสารแบบโครงขา่ยสญัญาณ (Wired Network) ระบบมลัตมีิเดีย (Multimedia)
รวมทัง้ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast/Digital TV) 
บริษัทฯ ยงัได้มีการออกแบบ พฒันาและตอ่เช่ือมอปุกรณ์ตา่งๆ ให้ท�างานร่วมกนั
เป็นโซลชูัน่ เพ่ือเป็นผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ “PlanetComm” 
นอกจากน้ี ด้วยความรู้ความช�านาญและประสบการณ์ในธรุกิจการสือ่สารโทรคมนาคม 
ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นศนูย์ซอ่มบ�ารุงอปุกรณ์ของ CODAN รวมทัง้
บริษัทฯ ยงัมีอปุกรณ์ทดสอบและทีมงานท่ีมีความสามารถในการซอ่มบ�ารุงอปุกรณ์
ของผู้ผลติชัน้น�าอ่ืนๆ อีก อาทิเชน่ GE และ Comtech EF Data เป็นต้น สง่ผลท�าให้
ปัจจบุนับริษัทฯ สามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีการสือ่สารแบบครบวงจร

Company Background and Major Milestones 
Planet Communications Asia Public Company Limited (henceforth “the 

Company”) was established on 27 April 1994, originally under the name 
Technology Gateway Asia Co., Ltd. with a registered start-up capital of 2 
million baht. The Company was co-founded by Mr. Prapat Rathlertkarn and 
Mr. Trevor Thompson, who have been in the IT business for over 30 years. 
It initially offered the professional consultancy, development and 
implementation of satellite communication systems for both public and 
private sectors. On 20 October 1998, the Company changed its name to 
Planet Communications Asia Co., Ltd.

Led by experienced management with proven success and expertise in 
the industry, the Company has enjoyed continued expansion and become 
an authorized distributor of many leading telecommunications vendors, 
such as CISCO, Sony, THALES and ClearOne. The Company has since 
broadened its line of products and services into a full range of 
telecommunications functions, covering wired and wireless network, 
multimedia systems, as well as terrestrial and digital television broadcasting. 
Under the PlanetComm brand, it has engaged in the design, development 
and integration of devices for IT solutions. The Company has also been 
appointed as a CODAN SERVICE CENTER, due to its extensive knowledge 
and competency in telecommunications. However, it is also fully-equipped 
and well-staffed to provide maintenance and repair services for other 
leading vendors, such as GE, and Comtech EF Data. This allows for 
PlanetComm to offer a complete telecommunications service to its 
customers.
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เหตกุารณ์ส�าคญั
Milestone

- ก่อตัง้ขึน้เพ่ือประกอบธรุกิจให้ค�าปรึกษา พฒันา และวางระบบสือ่สารผา่นดาวเทียม ภายใต้ช่ือ “บริษัท เทคโนโลยีเกตเวย์เอเชีย จ�ากดั” โดยได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น
  ตวัแทนจ�าหนา่ยสนิค้าประเภทระบบสือ่สารผา่นดาวเทียม (Satellite Communications) จากผู้ผลติ Prodelin/Vertex (GD SATCom), Comtech EF Data และ ViaSat
- Founded as “Technology Gateway Asia Co., Ltd.”; rendered services for the consultancy, development and implementation of satellite communication systems. 
- Appointed as an authorized distributor of satellite communication products for Prodelin/Vertex (GD SATCom), Comtech EF Data and Viasat.

- เพ่ิมทนุช�าระแล้วเป็น 5,000,000 บาท เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการรองรับการขยายตวัของธรุกิจ
- ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสนิค้าประเภทระบบสื่อสารผา่นดาวเทียมจากผู้ผลติ CODAN 
- Increased paid-up capital to 5 million baht for expansion. 
- Appointed as a distributor of satellite communication products for CODAN.

- เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็นบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั
- เพ่ิมทนุช�าระแล้วเป็น 15,000,000 บาท เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการรองรับการขยายตวัของธรุกิจ 
- Rebranded as Planet Communications Asia Co., Ltd. 
- Increased paid-up capital to 15 million baht for expansion. 

- เพ่ิมทนุช�าระแล้วเป็น 25,000,000 บาท เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการรองรับการขยายตวัของธรุกิจ
- เร่ิมเข้าสูธ่รุกิจระบบสื่อสารแบบโครงขา่ยสญัญาณ (Wired Network) โดยได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสนิค้าประเภท Data Network จากผู้ผลติ Patton 
  และ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสนิค้าประเภท Security Network จากผู้ผลติ Thales 
- Increased paid-up capital to 25 million baht for expansion.
- Commenced wired network services; appointed as an authorized distributor of data network products for Patton Electronics
  and security network products for Thales Group.

- เร่ิมเข้าสูธ่รุกิจมลัตมีิเดีย (Multimedia) โดยได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยระบบประชมุทางไกลผา่นจอภาพจากผู้ผลติ Polycom
- Commenced multimedia services
- Appointed as an authorized distributor of video conferencing systems for Polycom.

- ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000
- Granted ISO 9001:2000 accreditation.

- เร่ิมท�าธรุกิจด้าน Broadcast โดยจ�าหนา่ยอปุกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพืน้ดนิใหกับัสถานีโทรทศัน์ตา่งๆ ทัง้ในประเทศไทย และประเทศกลุม่อาเซียน
- วิจยัพฒันาและผลติอปุกรณ์ 1:1 Redundant LNB/LNA ภายใต้ช่ือ PlanetComm
- Commenced broadcast services; provided satellite earth station devices to television broadcasting companies in Thailand and ASEAN countries.
- Successful in-house R&D to manufacture 1:1 Redundant LNB/LNA equipment.

- เข้าสูธ่รุกิจด้านระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสงูภาคพืน้ดนิ (Terrestrial Wireless Communications) และระบบส่ือสารวิทย ุ(Radio Communication) โดยได้รับ
  การแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยจากผู้ผลติ Motorola และ CODAN HF 
- วิจยัพฒันาและประกอบรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนท่ี (Satellite Mobile Vehicle) ภายใต้ช่ือ  PlanetComm
- Commenced terrestrial wireless and radio communications services; appointed as an authorized distributor for Motorola and CODAN HF.
- Successful in-house R&D to assemble a mobile satellite vehicle.

- ย้ายส�านกังานมาอยูอ่าคารแพลนเน็ตคอม ถนนรามอินทรา ซึง่เป็นส�านกังานแหง่ใหม ่ซึง่เป็นอาคารอจัฉริยะพร้อมอปุกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคมและมลัตมีิเดีย
  ครบครัน เพ่ือให้สามารถสาธิตการใช้งานให้แก่ลกูค้าได้เสมือนจริง รวมทัง้รองรับการเตบิโตในอนาคต
- ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
- ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ผลติ Motorola ให้เป็นบริษัทคูค้่าระดบัแพลตตินมั (Wireless Platinum Partner) 
- ได้รับรางวลั Telecom Innovation Award 2010 สินค้า 1:1 LNx Redundant Controller จาก สถาบนัวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI)
- ได้รับรางวลั Sales Growth Achievement 2010 (Asia Pacific Region) จาก Broadcast Pix
- ได้รับรางวลั Top Enterprise Partners Award 2010 จากผู้ผลติ Zyxel Communication Corp.
- Relocated Head Office to PlanetComm Building on Ramindra Road. The new HO is an ‘intelligent’ building that uses cutting-edge
  telecommunications and multimedia facilities, enabling the Company to demonstrate products and position itself for future growth.
- Granted ISO 9001:2008 accreditation.
- Selected to be a Wireless Platinum Partner from Motorola Inc.
- Won the Telecom Innovation Award from the Telecommunications Research and Industrial Development Institute (TRIDI)for its 1:1 LNx Redundant Controller.
- Awarded for Sales Growth Achievement (Asia Pacific Region) by the Broadcast Pix.
- Won the Top Enterprise Partners Award from ZyXEL Communication Corp.

- ท�าวิจยัพฒันา ร่วมกบั ศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาต ิ(NECTEC) ในการผลติเคร่ืองรบกวนสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ี T-Box 3.0 
-   เร่ิมเข้าสูธ่รุกิจด้านระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ระบบดจิิตอลภาคพืน้ดนิ (DBV-T2/Digital TV) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผา่นระบบโทรทศัน์แบบอนาลอ็ก
  เป็นโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ตามนโยบายของ กสทช และรัฐบาล
- Collaborated on R&D with the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) to manufacture the radio jammer T-Box 3.0.
- Commenced second generation terrestrial digital video broadcasting (DBV-T2/Digital TV) services in preparation for the transition
  from analog broadcasting to digital system, in accordance with public policy.

ปี
Year

2537
(1994)

2539
(1996)

2541
(1998)

2542
(1999)

2543
(2000)

2544
(2001)

2545
(2002)

2548
(2005)

2553
(2010)

2554
(2011)

Major company milestones and accolades as follows:
พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้



 Planet Communications Asia Public Company Limited
 Annual Report 2017 16

เหตกุารณ์ส�าคญั
Milestone

- ได้รับการแตง่ตัง้จาก CODAN ให้เป็นศนูย์ให้บริการด้านซอ่มบ�ารุง อปุกรณ์วิทยสุื่อสารโทรคมนาคม 
- เป็นบริษัทในประเทศไทยรายเดียวท่ีผา่นคณุสมบตัแิละได้รับการแตง่ตัง้ ให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ TelePresence ระดบัสงูสดุ 
  (TelePresence Video Master Authorized Technology Partner) จาก CISCO 
- ได้รับรางวลั FY12 Public Sector Partner of the Year จาก CISCO 
- ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ประเภทระบบการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี จากผู้ผลติ Cobham, TVU และ Thomson
- Appointed as an authorized Radio Telecommunications Equipment Service Center for CODAN.
- Became the only company in Thailand to qualify as a TelePresence Video Master Authorized Technology Partner for Cisco.
- Awarded FY12 Public Sector Partner of the Year by Cisco.
- Appointed as an authorized distributor of terrestrial and digital TV broadcasting systems for Cobham, TVU, and Thomson.

- ได้รับรางวลั The Top Congeniality Collaboration Partner Award รางวลั Premier Certified Partner (Cisco Channel Partner Program)
  รางวลั FY13 Top YoY Growth of the Year (2 Tier) และรางวลั FY13 Public Sector Partner of the Year  จาก CISCO 
- ได้รับแตง่ตัง้อยา่งเป็นทางการจากผู้ผลติ ThinKom ให้เป็นผู้แทนจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการ (Authorized Distributor & Service Center) 
  ของระบบจานดาวเทียมสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี (Satcom on the Move) ส�าหรับประเทศไทยและเวียตนาม
- ได้รับการแตง่ตัง้จาก CODAN ให้เป็น Authorized Partner
- ได้รับรางวลั Best Performance / Marketing Penetration Award จาก TVU Network
- ได้รับรางวลั Best Growth Partner of the Year จาก ClearOne
- ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
- เปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท สง่ผลท�าให้จ�านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพ่ิมจาก 2,500,000 หุ้น เป็น 25,000,000 หุ้น
- เพ่ิมทนุจดทะเบียนจ�านวน 225,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ 25,000,000 ล้านบาท เป็น 250,000,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่�านวน   
  225,000,000 หุ้น มลูท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่รายละเอียดการจดัสรรเป็นดงันี ้

(1) หุ้นสามญัจ�านวน 150,000,000 หุ้น จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิ ซึง่จดัสรรเรียบร้อยแล้ว สง่ผลท�าให้ทนุช�าระแล้วของบริษัทฯ เทา่กบั 175,000,000 หุ้น
(2) หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ�านวน 70,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก
(3) หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ�านวน 5,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ

- Won the Top Congeniality Collaboration Partner Award, Premier Certified Partner Award (Cisco Channel Partner Program) 
  and FY13 Top YoY Growth of the Year Award from Cisco.
- Was officially appointed as an authorized distributor and service center of mobile satellite communications system (Satcom on-the-move)
  for ThinKom in Thailand and Vietnam.
- Was appointed as an authorized partner of CODAN.
- Won the Best Performance / Marketing Penetration Award from TVU Network.
- Awarded the Best Growth Partner of the Year by ClearOne.
- Listed as a public limited company (PLC).
- Changed par value per share from 10.00 baht to 1.00 baht, resulting in a tenfold increase of ordinary shares from 2.5 million to 25 million.
- Increased registered capital from 25 million baht to 250 million baht by issuing 225 million new ordinary shares
  with a par value per share of 1.00 baht allocated as follows:

(1) 150 million shares to existing shareholders, resulting in the increase of the Company’s paid-up capital to 175 million shares
(2) 70 million shares via the initial public offering (IPO)
(3) 5 million shares to the Company’s directors and employees

- ด�าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ IPO รวม 75,000,000 หุ้น โดยเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรกจ�านวน 70,000,000 หุ้น
  และ เสนอขายหุ้นแก่กรรมการและพนงักานของบริษัทจ�านวน 5,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท
- เร่ิมซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทภายใต้ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ “PCA” ในตลาดรอง mai เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2557
- ได้รับการแตง่ตัง้จาก Cisco ให้เป็น Premier Partner
- Began offering 75 million capital gain shares at 2.80 baht per share, consisting of 70 million shares
  via IPO and 5 million shares to the Company’s directors and employees. 
- Traded ordinary shares on the Market for Alternative Investment (mai) under the stock symbol “PCA” on June 23.
- Appointed as a Premier Partner of Cisco.

- ได้รับรางวลั MOST IMPROVED VAR YEAR-ON-YEAR REVENUE INCREASE จาก Cobham
- ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2558 จากส�านกังานก�ากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง
  วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)
- Awarded THE MOST IMPORVED VAR YEAR-ON-YEAR REVENUE INCREASE by Cobham.
- PlanetFiber being granted by National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC)
  for Telecommunications Business Operation Licenses Type III on September 2, 2015

ปี
Year

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

2558
(2015)
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เหตกุารณ์ส�าคญั
Milestone

- ได้รับรางวลัองค์กรนวตักรรมดีเดน่ ในงานองค์กรนวตักรรมสูค่วามยัง่ยืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย Total Innovation Management Awards (TIM 2016) 
ด�าเนินโครงการโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ร่วมกบั ส�านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ
- ได้รับรางวลั Excellence in Industry for APAC จาก Polycom
- ได้รับรางวลั Platinum Partner จาก Polycom
- Awarded as the Excellent in Innovation Enterprise of Total Innovation Management Awards (TIM2016) by Stock Exchange of Thailand (SET), Market 
  for Alternative Investment (MAI), and Nation Innovation Agency (NIA)
- Awarded Excellence in Industry for APAC by Polycom
- Awarded Platinum Partner by Polycom

- เปลี่ยนแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพย์ของบริษัทจาก “PCA” เป็น  “PLANET” เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2560
- จดัตัง้บริษัทยอ่ยช่ือ บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั เพ่ือด�าเนินธรุกิจให้บริการเชา่โครงขา่ยโทรคมนาคมทางสายในสว่นการเข้าถงึผู้ใช้บริการ
  เม่ือวนัท่ี 16 สงิหาคม 2560   
- ได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยอยา่งเป็นทางการในประเทศไทย, กมัพชูา, ลาว, พมา่ และเวียดนามจาก General Dynamics SATCOM Technologies 
  (GD Satcom) ผู้น�าเทคโนโลยีระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบสื่อสารไร้สายระดบัโลก
- ได้รับรองการเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจอยา่งเป็นทางการจากบริษัท Airbus ผู้น�าเทคโนโลยีด้านการผลติและประกอบชิน้สว่นเคร่ืองบนิรวมถงึเทคโนโลยีสื่อสาร
  โทรคมนาคมระดบัโลก
- ได้รับมอบโลเ่กียรตคิณุ ในฐานะบริษัทเอกชนท่ีให้ความส�าคญั และมีคณุประโยชน์เพ่ือสงัคมในด้านสิง่แวดล้อม รวมถงึสร้างการมีสว่นร่วมกบัเยาวชนให้มีความรู้
  ความเข้าใจและร่วมกนัอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยืน ในงาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก360 องศา 2016 Save The World Expo”
- ท�าวิจยัพฒันา ร่วมกบั ศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาต ิ(NECTEC) ในการผลติเคร่ืองรบกวนสญัญาณวิทยสุื่อสาร WT-Defender
- ผลติภณัฑ์เคร่ืองรบกวนสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ี T-Box 3.0 ภายใต้ช่ือการค้า PlanetComm ผา่นเกณฑ์การตรวจสอบคณุสมบตัผิลงานนวตักรรม
  โดยส�านกัพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) และได้ถกูเผยแพร่ไว้ในบญัชีนวตักรรมไทย โดยส�านกังบประมาณ ฉบบัเดือนมิถนุายน 2560
- ได้รับประกาศนียบตัรจากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะผู้ประกอบการสมาชิก ส.อ.ท.ท่ีมีการพฒันาสนิค้าและบริการจากการวิจยั
  ภายในประเทศ และน�าสนิค้าหรือบริการของบริษัทขึน้ทะเบียนบญัชีนวตักรรมไทยได้ส�าเร็จ
- ได้รับทนุสนบัสนนุโครงการนวตักรรม ช่ือโครงการ ระบบชมุสายโทรศพัท์ยอ่ยบนคลาวด์ (Cloud PBX) ภายใต้โครงการ “ แปลงเทคโนโลยีเป็นทนุ” 
  กบัทางส�านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน)
- Change of short title under Stock Exchange from “PCA” to “PLANET” 
- Establishing the subsidiary company under the name of PlanetFiber Co., Ltd. for operating lease service for cable telecommunications network for client 
  accessibility on August 16, 2017  
- Being appointed as an authorized distributor in Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam by General Dynamics SATCOM Technologies
  (GD Satcom) as the global satellite and wireless telecommunications network technology system.
- Being certified for business partner by Airbus as a leader for aircraft manufacture technologies and assembly as well as global telecommunications
  network technologies.
- Being awarded as a private company giving importance and having social merits on environmental aspect as well as collaboration with young 
  generation for comprehension and sustainable natural resources  in the project of “ 2016 Save The World Expo”
- Conducting a research and development with National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) for WT-Defender production.
- A WT-Defender product named T-Box 3.0 under trade name of PlanetComm attested for innovations qualification by National Science and
  Technology Development Agency (NSTDA) and published in Thailand’s taxonomy innovation by Bureau of the Budget, Edition June, 2017.
- Acquiring a testimonial from The Federation of Thai Industries (F.T.I.) as its member for products and services development from local research 
  and completing the registration of Thailand’s taxonomy innovations 
- Being funded for the Innovation Project sponsorship for the project of Cloud PBX under the project of “ Transforming technology to capital ”
  with National Innovation Agency (Public Organization).

ปี
Year

2559
(2016) 

2560
(2017)

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย (Shareholding structure in a subsidiary company)
เม่ือวนัท่ี16 สงิหาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทยอ่ยช่ือ บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องบนโครง

ขา่ยไฟเบอร์ออฟตกิ โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.99
On August 16, 2017, the Company established its subsidiary company under the name of PlanetFiber Co., Ltd. for providing hi-speed internet services and other 

services relevant to fiber-optical network. The Company holds 99.99% shares in the subsidiary company.
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดจิิตอลทีวี 

โดยให้บริการออกแบบ ตดิตัง้ จ�าหนา่ยระบบสื่อสารและระบบดจิิตอลทีวีแบบ
ครบวงจร ส�าหรับหนว่ยงานและองค์กรชัน้น�า ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC) ครอบคลมุ 3 กลุม่ผลติภณัฑ์และ
บริการ ได้แก่

1.ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย แบง่ออกเป็นดงันี ้
1.1ผลติภณัฑ์เก่ียวกบัระบบสือ่สารโทรคมนาคม (Telecommunication) ประกอบ
ด้วย
- ระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) คือระบบโครงขา่ยสื่อสารท่ีใช้
เทคโนโลยีการรับ-สง่ข้อมลูแบบดจิิตอลผา่นคลื่นวิทยหุลายรูปแบบ ได้แก่ ระบบ
สื่อสารผา่นดาวเทียม (Satellite Communications) ระบบสื่อสารไร้สายความเร็ว
สงูภาคพืน้ดนิ (Terrestrial Wireless Communication) และระบบสื่อสารวิทย ุ
(Radio Communication)
- ระบบสือ่สารแบบโครงขา่ยสายสญัญาณ (Wired Network) คือระบบโครงขา่ย
สือ่สารท่ีใช้เทคโนโลยีการรับสง่ข้อมลูแบบดจิิตอลผา่นสายน�าสญัญาณ ได้แก่ ระบบ
สือ่สารเครือขา่ยข้อมลู (Data Network) ระบบสือ่สารความเร็วสงูผา่นใยแก้วน�าแสง 
(Optical Fiber Network) และระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลู (Security Network)
- ระบบมลัตมีิเดีย (Multimedia) คือระบบและอปุกรณ์เก่ียวกบัการรับ-สง่ ภาพ เสยีง
และข้อมลูผา่นโครงขา่ยสือ่สารรับ-สง่ข้อมลูแบบดจิิตอล ได้แก่ ระบบประชมุทาง
ไกลเสมือนจริง (Telepresence) ระบบสือ่สารรวมศนูย์ (Unified Collaboration) 
ระบบประชมุเสยีง (Audio Conference) และอปุกรณ์ประกอบส�าหรับการประชมุ
ทางไกล (Audio & Visual Accessories)
1.2 ผลิตภัณฑ์เ ก่ียวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิ จิตอลทีวี 
(Broadcast/Digital TV) คือ ระบบและผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัการถ่ายทอด
สญัญาณโทรทศัน์แบบดจิิตอลท่ีครบวงจร ตัง้แตร่ะบบผลติรายการโทรทศัน์ สื่อ
มลัตมีิเดียและระบบสตดูโิอ (Content Production & Studio) จนถงึระบบกระจาย
สญัญาณและสง่สญัญาณโทรทศัน์ (Content Distribution & Transmission)

2. ผลติภณัฑ์ภายใต้ชือ่ PlanetComm คืออปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมท่ีบริษัทฯ ได้ 
ออกแบบ วิจยั พฒันา และประกอบให้เป็นชดุภายใต้ช่ือ PlanetComm ประกอบด้วย 
2.1 อปุกรณ์สื่อสารเทคโนโลยชัน้สงู ท่ีออกแบบ พฒันา ประกอบ ให้เฉพาะตาม
ความต้องการของลกูค้า ได้แก่
- รถสื่อสารผา่นดาวเทียมเคลื่อนท่ี (Satellite Mobile Vehicle)
- อปุกรณ์ส�ารองการท�างานภาครับสญัญาณดาวเทียม 
LNB/LNA (1:1 LNx Redundant Controller) 
- อปุกรณ์ตดัสญัญาณวิทยสุ�าหรับโทรศพัท์มือถือ (Radio Jammer)
2.2 ซอฟแวร์ควบคมุระบบสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่
- ระบบบริหารจดัการและควบคมุอปุกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพืน้ดนิ (Monitor & 
Control for Satellite Earth Station Terminal) 
2.3 ผลติภณัฑ์ทัว่ไปท่ีบริษัทฯ จดัจ�าหนา่ยภายใต้ช่ือ PlanetComm ได้แก่ 
- Feeder Cables & Connectors ส�าหรับใช้ตดิตัง้สถานีเคร่ืองสง่โทรศพัท์เคลือ่นท่ี
- อปุกรณ์เก่ียวกบัใยแก้วน�าแสง (Passive Fiber Optic Component) ส�าหรับ
โครงขา่ยสญัญาณความเร็วสงู FTTx
- กลอ่งรับสญัญาณโทรทศัน์แบบดจิิตอลภาคพืน้ดนิ (Set Top Box / DVB-T2) 
ส�าหรับโทรทศัน์ระบบดจิิตอลทีวี 

3. บริการ
3.1 บริการท่ีฝ่ายเทคนิคและสว่นของศนูย์บริการของบริษัทฯ มีให้กบัลกูค้า ได้แก่ 
บริการให้ค�าปรึกษา ออกแบบ ตดิตัง้และฝึกอบรม รวมทัง้บริการบ�ารุงรักษา และ
การซอ่มแซม
3.2 บริการให้เชา่โครงขา่ยโทรคมนาคมทางสายใยแก้วน�าแสง (Passive Fiber 
Optic Component) ในสว่นการเข้าถงึผู้ใช้บริการ 

Business Overview
The Company offers comprehensive services related to the design, 

installation and sales of telecommunications and broadcast / digital TV 
systems along with associated products for leading firms and organizations 
in the ASEAN Economic Community (AEC). Products and services can be 
divided into three categories, namely:

1. Products for which the Company is an authorized distributor, including:
1.1 Products related to telecommunications systems, including:
- Wireless Networks, which transmit data through various frequencies of 
satellite communications, terrestrial wireless communications and radio 
communications.
- Wired Networks, which transmit data through cables in data networks, 
fiber optic networks and security networks.
- Multimedia Systems, which transmit video, audio and data through digital 
transmission networks such as Telepresence, unified collaboration, audio 
conference and audio and visual accessories.
1.2 Products related to digital TV broadcasting systems, for the production, 
distribution, and transmission of studio content.

2. Products under the PlanetComm brand, including:
2.1 Advanced telecommunications equipment tailored to the customer, as follows:
- Mobile satellite vehicles | - Signal receiving and amplifying devices
LNB/LNA (1:1 LNx Redundant Controller)
- Radio jammers
2.2 Telecommunications control software, such as network management 
systems to monitor and control satellite earth stations
2.3 General products distributed under the PlanetComm brand, as follows:
- Feeder cables and connectors for the installation of mobile phone base stations
- Passive fiber optic components for high-speed FTTx networks
- Set-top boxes (DVB/T2) for terrestrial digital television

3.  Services 
3.1 Services provided by the Company’s technical support and service 
centers for its customers, pre- and after-sales service, i.e. Consultation 
and design; installation and implementation; and maintenance and repair.
3.2  Providing lease service for Passive Fiber Optic Component for client 
accessibility
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Business Goal
The Company is committed to being the provider of telecommunications 

and digital TV broadcasting technologies and services, trusted by the 
leading firms and organizations of the AEC. PlanetComm strives to attain 
business capacity on par with other world-class providers in the industry. 
Therefore, it prioritizes delivering innovative technologies and products 
and boosting competitiveness via state-of-the-art facilities and test 
equipment staffed by experienced personnel. The Company is managed 
under ISO 9001:2008 standards and operates with social responsibility in 
order to fulfill customer needs and achieve customer satisfaction. To 
accomplish these goals, PlanetComm set forth the following policies:

1. Policies related to telecommunications and digital TV broadcasting products
- Endeavor to become authorized distributors of products and services
 for the world’s premier vendors and business partners
- Endeavor to deliver technological innovations to AEC markets
- Endeavor to provide comprehensive systems and technologies, in order 
to excel in terms of efficiency, quality and investment return for customers.

2. Policies related to PlanetComm products
- Build brand awareness and recognition in telecommunications
and digital TV markets.
- Develop novel products and technologies with high growth potential 
and in-market demand.
- Conduct product research and development (R&D) in order to drive
 innovation in the industry.

3. Policies related to services
- Render services professionally using ISO 9001:2008 standards in order
 to maximize customer satisfaction.
 - Endeavor to be a leader in comprehensive telecommunications services, 
including the design, development, and installation of system solutions
with pre-and after-sales service in order to meet customer requirements. 
- Endeavor to constantly develop novel modes of services in rapid
response to the ever-changing business landscape.

เป้าหมายระยะยาวในการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

และดิจิตอลทีวีท่ีได้รับความเช่ือถือจากองค์กรและหน่วยงานชัน้น�าในเขต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีศกัยภาพท่ีทดัเทียมกบัผู้ให้บริการชัน้น�าของ
โลก ดงันัน้ จงึเลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการน�าเสนอเทคโนโลยีและผลติภณัฑ์ใหม่
ลา่สดุ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้มีความพร้อมทัง้บคุลากรท่ี
มีความรู้ สิง่อ�านวยความสะดวกและเคร่ืองมือเคร่ืองทดสอบท่ีทนัสมยั การบริการ
อยา่งมืออาชีพด้วยคณุภาพมาตราฐาน ISO 9001:2008 รวมทัง้ประสบการณ์ 
ความไว้วางใจจากผู้ผลติ และส�านกึในความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าและสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นโยบายทางด้านผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวม
ทั้งระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอล

- มุง่เน้นท่ีจะเป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสนิค้าและบริการให้กบัผู้ผลติและบริษัทคูค้่า
ชัน้น�าของโลก
- มุง่เน้นท่ีจะเป็นผู้น�าเสนอเทคโนโลยีซึง่เป็นนวตักรรมลา่สดุเข้าสูต่ลาด
เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- มุง่เน้นในการน�าเสนอระบบและเทคโนโลยีต้นน�า้จนถงึปลายน�า้แบบครบวงจร
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้มีประสทิธิภาพ คณุภาพ 
และคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ

2. นโยบายทางด้านผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm
- สร้างตราสนิค้า PlanetComm ให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในตลาดสื่อสาร
โทรคมนาคมรวมทัง้ตลาดดจิิตอลทีวี เพ่ือเป็นท่ียอมรับจากลกูค้า
- สรรหาผลติภณัฑ์และเทคโนโลยีใหมล่า่สดุท่ีมีโอกาสขยายตวัสงู
และเป็นท่ีต้องการของตลาด
- วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์เพ่ือสร้างนวตักรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ

3. นโยบายด้านการให้บริการ
- ให้บริการอยา่งมืออาชีพด้วยคณุภาพมาตราฐาน ISO 9001:2008 
เพ่ือให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจสงูสดุ
- มุง่เน้นท่ีจะเป็นผู้น�าในการให้บริการออกแบบ ตดิตัง้ และการบริการหลงัการ
ขายระบบและเทคโนโลยีแบบครบวงจรให้สามารถท�างานร่วมกนัได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพ ตรงกบัความต้องการของลกูค้า
- มุง่เน้นท่ีจะพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้ทนัตอ่การ
เปลีย่นแปลงท่ีรวดเร็วของลกัษณะธรุกิจ และความต้องการของลกูค้าท่ีเปลีย่นไป
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1.  ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ  
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบ ตดิตัง้ จ�าหนา่ยระบบสื่อสารและระบบ

ดจิิตอลทีวีแบบครบวงจร ส�าหรับหนว่ยงานและองค์กรชัน้น�า ในเขตประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) โดยบริษัทฯ เป็นตวัแทน
จ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ชัน้น�าของโลก ทัง้ท่ีเก่ียวกบัระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ
ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี (Broadcast/Digital TV) 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้มีการพฒันาและตอ่เช่ือมอปุกรณ์ตา่งๆ ให้ใช้งานร่วม
กนัเป็นโซลชูัน่เพ่ือเป็นผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ “PlanetComm” และด้วยความรู้
ความช�านาญและประสบการณ์ในธรุกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทัง้ความ
พร้อมในด้านอปุกรณ์ทดสอบ ท�าให้บริษัทฯ มีความสามารถในการซอ่มบ�ารุง
อปุกรณ์ของผู้ผลติชัน้น�าตา่งๆ สง่ผลท�าให้บริษัทฯ สามารถให้บริการด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร โดยรายละเอียดลกัษณะผลติภณัฑ์และ
บริการของบริษัทฯ สามารถอธิบายได้ดงันี ้

1.1 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย 
บริษัทฯได้รับการแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ

โทรคมนาคมชัน้น�ามากมาย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เ ก่ียวกับระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมแบบครบวงจร ทัง้ระบบการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) 
ระบบการสื่อสารแบบโครงขา่ยสญัญาณ (Wired Network) และระบบมลัตมีิเดีย 
(Multimedia) รวมทัง้ผลติภณัฑ์เก่ียวกบัระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และ
ดจิิตอลทีวี (Broadcast / Digital TV) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. Products and Services 
The Company provides design and installation services; the sales of 
telecommunications systems; digital TV broadcasting systems; and 
associated products for leading firms and organizations in the AEC. In 
addition, it engages in research and development (R&D) as well as the 
integration of devices into telecommunications solutions under the 
PlanetComm brand. With decades of experience in the industry, along 
with experts and full-scale test equipment, the Company is capable of 
rendering comprehensive telecommunications service. An overview of 
products and services are as follows 

1.1 Products for which Company is an authorized distributor 
The Company is an authorized distributor of many world-class 
telecommunications products, such as wireless networks, wire networks 
and multimedia systems (the sales of which have dominated revenue from 
2011 to first three months of 2015), as well as products related to digital TV 
broadcasting systems. Details are as follows;

หมายเหตุ (Note) : * รายได้อ่ืนท่ีส�าคญั ประกอบด้วย ก�าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการขายสนิทรัพย์ รายได้จากคา่เชา่อปุกรณ์ ดอกเบีย้รับ
                               * Include exchange gain, sale of asset gain, rental income and interest income

Business Operation
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายได้ (Income)

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ท่ีเป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
(Sale of Distributed Products)
     - ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
       (Telecommunication Systems)
     - ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี
       (Digital TV and Broadcast Systems)

รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
(Total Sale of Distributed Products)

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm
(Sale of PlanetComm Products)

รายได้บริการ (Service Revenue)

รวมรายได้จากการขายและบริการ
(Total Revenue From Sale and Services)

รายได้อ่ืน* (Other Revenue*)

รวมรายได้ (Total Revenue)

ปี 2560 (2017)

ล้านบาท (million baht)

384.30  (56.42%)
     

16.55  (2.43%)

402.84  (59.14%)

142.81  (20.97%)

129.59  (19.02%)

675.24  (99.13%)

5.93  (0.87%)

681.17 (100.00%)

ปี 2559 (2016)

ล้านบาท (million baht)

421.19 (58.72%)
     

83.12 (11.58%)

504.31 (70.30%)

97.12 (13.54%)

114.03 (15.90%)

715.46 (99.74%)

1.86 (0.26%)

717.32 (100.00%)

ปี 2558 (2015)

ล้านบาท (million baht)

679.53 (66.14%)
     

77.18 (7.51%)

756.73 (73.65%)

184.35 (17.94%)

78.10 (7.61%)

1019.22 (99.20%)

8.51 (0.80%)

1,027.73 (100.00%)
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1. Products related telecommunications systems including
1.1 Wireless Network, which transmit data using radio frequencies (RF) or 
infrared. Wireless data can penetrate walls, ceilings or other structures 
without the use of cables. This type of system enhances workstation mobility 
and is ideal for networks where endpoints are remote or inaccessible. 
Wireless network solutions vary according to the required distance and 
speed for data transmission. At present, the Company is an authorized 
distributor of wireless network products and technologies as follows;  
(a) Satellite Communications which transmit data using communications 
satellites via C-band, Ku-Band, Ka-Band or X-Band radio frequencies from 
one satellite earth radius of 3,000-5,000 kilometers from the operating 
satellite. This type of system is suitable for businesses and organizations 
such as government agencies, military units, public communications 
service providers and satellite TV stations. The Company distributes 
products for satellite earth stations as follows; 
- Satellite Modems, used for modeling data signals on IF and L-Band frequencies. 
- Up/Down Converters, used for converting IF frequencies into C-Band or 
KU-Band frequencies for signal transmission via satellite. 
- Satellite Transceivers, used for amplifying radio signals for satellite 
transmission in full duplex mode, which is capable of amplifying the 
reception and transmission of satellite signals in a single package. 
- Block Up Converters (BUCs), used for converting the L-Band frequency 
to C-Band for Ku band, Ka band or X-band frequencies. 
- LNA/LNB Receiving Devices, used for reducing signal noise and 
improving signal quality in both C-band, Ku-band, Ka band or X-band 
frequencies received via satellite. 
- Satellite Antennas, which range from transmit/receive earth station 
antennas, to receive only and mobile antennas, depending on the design 
and utility of the satellite earth station. 
- Very Small Aperture Terminal (VSAT), a small scale satellite system that 
is easy to install and is used for high-speed data transmission via satellite 
within a large network of users. 
- The Company is an authorized distributor for world-class vendor, such as 
GD Satcom, CODAN, CPI, Comtech EF data, Viasat, Cobham (SeaTel), 
ThinKom and many more.

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบสือ่สารผา่นดาวเทียม (Satellite communication equipment)

1. ผลติภณัฑ์เก่ียวกบัระบบสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบด้วย
1.1 ระบบสือ่สารแบบไร้สาย (Wireless Network) หมายถงึ ระบบการสือ่สารข้อมลู

ท่ีมีรูปแบบในการรับ-ส่งสญัญาณระหว่างกนัแบบไม่ใช้สายน�าสญัญาณโดยการ
สือ่สารลกัษณะนีจ้ะใช้การสง่สญัญาณผา่นคลืน่ความถ่ีวิทย ุ(Radio Frequency : RF)
หรือคลืน่อินฟราเรด (Infrared) โดยสามารถสือ่สารกนัผา่นอากาศ ทะลกุ�าแพง 
เพดานหรือสิง่ก่อสร้างอ่ืนๆ ได้ การท่ีไมต้่องใช้สายน�าสญัญาณ ท�าให้การเคลือ่นย้าย
ต�าแหนง่ของการใช้งานท�าได้โดยสะดวก และเหมาะส�าหรับการสือ่สารท่ีอปุกรณ์
ปลายทางอยูห่า่งไกล หรือไมส่ามารถเข้าถงึได้ด้วยการเดนิสาย ทัง้นี ้ความต้องการใช้
เทคโนโลยีระบบสือ่สารแบบไร้สายประเภทตา่งๆ นัน้จะขึน้อยูก่บัระยะทางและ
ความเร็วท่ีต้องการใช้ในการรับ-สง่ข้อมลู โดยกลุม่สนิค้าและเทคโนโลยีในระบบการ
สือ่สารแบบไร้สายท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยในปัจจบุนั ประกอบด้วย 
(ก) ระบบสื่อสารผา่นดาวเทียม (Satellite Communications) คือ การสง่สญัญาณ
ข้อมลูในลกัษณะคลื่นวิทย ุ จากสถานีดาวเทียมภาคพืน้ดนิแหง่หนึง่ ไปยงัสถานี
ดาวเทียมภาคพืน้ดนิอีกแหง่หน่ีง ผา่นดาวเทียมสื่อสารในยา่นความถ่ี C-band, 
Ku-Band, Ka-Band หรือ X-Band โดยระบบสื่อสารผา่นดาวเทียมสามารถรับสง่
สญัญาณข้อมลูได้ครอบคลมุพืน้ท่ี ในรัศมีประมาณ 3,000-5,000 กิโลเมตรรอบ
ทิศทางของดาวเทียมสื่อสารนัน้ๆ เหมาะส�าหรับกิจการและภาระกิจของหนว่ย
งานตา่งๆ เชน่ หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานทหาร ผู้ให้บริการสื่อสารสาธารณะ 
(Service Provider) และการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม โดย
อปุกรณ์ส�าหรับสถานีดาวเทียมภาคพืน้ดนิท่ีบริษัทฯ จ�าหนา่ย ประกอบด้วย 
- เคร่ืองผสมสญัญาณรับและสง่ข้อมลูผา่นดาวเทียม (Satellite Modem)
  ท�าหน้าท่ีผสมสญัญาณข้อมลูเข้ากบัคลื่นความถ่ีวิทย ุแบบ IF และ L-Band
- อปุกรณ์แปลงสญัญาณรับและสง่คลื่นวิทย ุ (Up/Down Converter) ท�าหน้าท่ี
แปลงคลื่นความถ่ีวิทย ุแบบ IF ให้เป็นคลื่นความถ่ีสงูแบบ C-Band หรือ 
Ku-Band เพ่ือท�าการรับ-สง่สญัญาณผา่นดาวเทียม 
- อปุกรณ์รับ-สง่สญัญาณวิทยผุา่นดาวเทียม (Satellite Transceiver) ใช้ในขยาย
สญัญาณวิทยสุ�าหรับการรับ-สง่สญัญาณผา่นดาวเทียม โดยมีลกัษณะการ
ท�างานแบบสองทิศทาง (Full Duplex) ซึง่สามารถขยายการรับและสง่สญัญาณ
ผา่นดาวเทียมได้ในชดุเดียวกนั
- อปุกรณ์เคร่ืองสง่สญัญาณวิทยผุา่นดาวเทียม (BUC) ท�าหน้าท่ีขยายสญัญาณ
วิทยจุากความถ่ี L-Band ให้เป็นความถ่ี C-Band, Ku-Band, Ka-Band หรือ 
X-Band
- อปุกรณ์รับสญัญาณผา่นดาวเทียม (LNA/LNB) ใช้ในการลดสญัญาณรบกวน
และเพ่ิมคณุภาพของสญัญาณ ขณะท�าการรับสญัญาณวิทยผุา่นดาวเทียมทัง้ใน
ยา่นความถ่ีแบบ C-Band, Ku-Band, Ka-Band หรือ X-Band 
- สายอากาศส�าหรับระบบสื่อสารผา่นดาวเทียม (Satellite Antenna) โดยสนิค้า
ของบริษัทฯ ครอบคลมุทัง้สายอากาศส�าหรับรับ-สง่สญัญาณผา่นดาวเทียมแบบ
ประจ�าท่ี (Satellite Transmit and Receive Earth Station Antenna) สายอากาศ
ส�าหรับรับสญัญาณผา่นดาวเทียม (Satellite Receive-Only Antenna)
และสายอากาศส�าหรับรับ-สง่สญัญาณผา่นดาวเทียมแบบเคลื่อนท่ี (Satellite 
Mobile Antenna) ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบและลกัษณะการใช้งาน ให้เหมาะสม
กบัสถานีดาวเทียมภาคพืน้ดนิแตล่ะประเภท
- ระบบโครงขา่ยสถานีดาวเทียมภาคพืน้ดนิขนาดเลก็ (VSAT: Very Small 
Aperture Terminal) เป็นระบบสถานีดาวเทียมขนาดเลก็ท่ีสามารถตดิตัง้ได้งา่ย 
ใช้ในการรับ-สง่ข้อมลูความเร็วสงูผา่นดาวเทียม ในลกัษณะเครือขา่ย สามารถ
รองรับผู้ใช้จ�านวนมาก โดยบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสนิค้าจากผู้ผลติชัน้น�า
ระดบัโลก ได้แก่ GD Satcom, Advantech Wireless, Comtech EF Data, 
Viasat, Cobham (Sea Tel), ThinKom และอ่ืนๆ
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(ข) ระบบสือ่สารไร้สายความเร็วสงูภาคพืน้ดนิ (Terrestrial Wireless  Communications) 
เป็นเทคโนโลยีสื่อสารรับ-สง่ข้อมลูความเร็วสงูผา่นคลื่นวิทยภุาคพืน้ดนิ มีหลาย
รูปแบบตามลกัษณะการใช้งานคือ
- ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสงู แบบ Braodband (Wireless Broadband) 
สามารถรับ-สง่ข้อมลูท่ีความเร็วสงูในระยะทางประมาณ 50-80 กิโลเมตร เหมาะ
ส�าหรับการตดิตัง้ภายนอกอาคารเพ่ือใช้ในการสื่อสารข้อมลูระยะไกล โดยบริษัทฯ 
จ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ของ Cambium จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- ระบบสื่อสารไร้สายแบบ Wi-Fi เป็นระบบการรับ-สง่ข้อมลูความเร็วสงูส�าหรับ
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในระยะใกล้ ผา่นเครือขา่ยไร้
สาย เหมาะส�าหรับการตดิตัง้ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ภายในรัศมีประมาณ 
30 -100 เมตร โดยบริษัทฯ จ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ ของ Cisco จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ Mimosa จากประเทศแคนนาดา

(ค) ระบบสือ่สารวิทย ุ(Radio Communication) เป็นเทคโนโลยีท่ีชว่ยในการสือ่สาร
รับ-สง่ข้อมลู ภาพและเสยีงระยะไกลผา่นคลืน่วิทย ุโดยบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
สนิค้าจากผู้ผลติชัน้น�าระดบัโลก ไมว่า่จะระบบวิทยสุือ่สารแบบดจิิตอล P25 จาก 
Harris ระบบสือ่สารวิทยแุบบประสานขา่ยทัง้ High Frequency (HF), Very-High 
Frequency (VHF), Ultra-High Frequency (UHF) และ Global System for Mobile 
Communications (GSM) จาก Raytheon นอกจากนัน้ยงัรวมถงึอปุกรณ์สือ่สารใน
ระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ซึง่เป็นระบบระบบ
สือ่สารท่ีใช้ส�าหรับรับ-สง่ข้อมลูเพ่ือใช้ในการควบคมุ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ ผา่น
ความถ่ีวิทย ุ เหมาะกบัผู้ผลติไฟฟา้และกิจการอตุสาหกรรมน�า้มนั ซึง่บริษัทฯ เป็น
ตวัแทนจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์จาก GE MDS ประเทศ สหรัฐอเมริกา

1.2 ระบบสื่อสารแบบโครงขา่ยสายสญัญาณ (Wired Network) หมายถงึ 
ระบบการสื่อสารข้อมลูท่ีมีรูปแบบในการรับส่งสญัญาณระหว่างกนัผ่านสายน�า
สญัญาณ เชน่ สายทองแดง สายใยแก้วน�าแสง เป็นต้น ส�าหรับกลุม่สนิค้าและ
เทคโนโลยีท่ีบริษัทฯ จ�าหนา่ยในปัจจบุนั ประกอบด้วย 
(ก) ระบบสือ่สารเครือขา่ยข้อมลู (Data Network) ประกอบด้วยอปุกรณ์สือ่สาร
ข้อมลูท่ีใช้ภายในเครือขา่ยของหนว่ยงาน เชน่ เราต์เตอร์ (Router), อปุกรณ์กระจาย
สญัญาณ (Switch), อปุกรณ์แปลงสญัญาณ และอปุกรณ์ประกอบอ่ืนๆ โดยบริษัทฯ 
จ�าหนา่ยสนิค้าชัน้น�า อาทิเชน่ CISCO, Patton, GE, Comtech, Siemens เป็นต้น

(b) Terrestrial Wireless Communications, which transmit data using 
terrestrial radio frequencies. The system can be categorized by application 
as follows; 
- Wireless Broadband, which transmits and receives data at high speed 
over approximately 50-80 kilometers. This system is suitable for outdoor 
installations and long-distance data communications. The Company is an 
authorized distributor of related products by U.S. based Cambium. 
- Wi-Fi Communications, which transmit and receives data at high speed 
over short distances for computers and other electronics. This system is 
suitable for both outdoor and indoor installations with an effective radius of 
30-100 meters. The Company is an authorized distributor of related 
products by Cisco, from USA. 

(c) Radio Communication is the technology for transmitting data, images and 
audio via radio frequencies over long distance. The Company is an authorized 
distributor of world-class products, such as digital radio system and P25 digital 
radio communications from Harris, High Frequency (HF), Very-High Frequency 
(VHF), Ultra-High Frequency (UHF) and Global System for Mobile 
Communications (GSM) from Raytheon.The Company also distributes products 

by U.S. based GE MDS, namely communications equipment for supervisory 

control and data acquisition (SCADA). SCADA systems receive and transmit 

mechanical control data using radio frequencies and are suitable for energy 

providers and the oil industry.

1.2 Wired Networks which transmit data using cables such as copper cables, 
fiber optic cables, etc. The Company currently distributes products categorized 
as follows 
(a) Data Networks, consisting of intra-network data communications equipment 
such as routers, switches, converters and passive components. The Company 
is an authorized distributor for top vendors, such as CISCO, Patton, GE, 
Comtech, and Siemens, etc.

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสงูภาคพืน้ดนิ (Terrestrial wireless equipment)

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบสือ่สารวิทย ุ(Radio Communications Equipment)

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบสือ่สารเครือขา่ยข้อมลู (Data Network Equipment)
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(ข) ระบบสื่อสารความเร็วสงูผา่นใยแก้วน�าแสง (Optical Fiber Network) ได้แก่
- อปุกรณ์รับ-สง่สญัญาณความเร็วสงูผา่นใยแก้วน�าแสง ภายใต้ตราสนิค้า Calix 
- สายสญัญาณใยแก้วน�าแสง และอปุกรณ์ประกอบ (Passive Component) 
ส�าหรับการตดิตัง้โครงขา่ยใยแก้วน�าแสง ภายใต้ตราสนิค้า 3M, Senko และ 
Yamasaki เป็นต้น 

- ระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลู (Security Network) เป็นระบบรักษาความ
ปลอดภยัข้อมลูท่ีมีระดบัความปลอดภยัสงู เหมาะส�าหรับหนว่ยงานรัฐบาล หนว่ย
งานเก่ียวกบัความมัน่คง และสถาบนัการเงิน เป็นต้น โดยระบบดงักลา่ว ท�าหน้าท่ี
ในการปอ้งกนัการลกัลอบดกัจบัสญัญาณข้อมลูภายในเครือขา่ยสื่อสาร ทัง้นี ้
บริษัทฯ จ�าหนา่ยสนิค้าชัน้น�า ได้แก่ ระบบเข้ารหสัและรักษาความปลอดภยัข้อมลู
ภายใต้ตราสนิค้า Thales

 

1.3 ระบบมลัตมีิเดีย (Multimedia) หมายถงึ ระบบประยกุต์ใช้งานและน�าเสนอ
ข้อมลูร่วมกบัการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน่ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) เสียง (Sound) และวีดทิศัน์ (Video) เป็นต้น การใช้ระบบมลัตมีิเดีย
ในลกัษณะสื่อสารและปฏิสมัพนัธ์ จะชว่ยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ แบง่ปัน ถ่ายทอด 
หรือท�ากิจกรรมร่วมกนัผา่นทางสื่อตา่งๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่ในชว่งปี 2554 
- งวด 3 เดือนปี 2558 ผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ จ�าหนา่ยเก่ียวกบัระบบมลัตมีิเดียมีสดัสว่น
รายได้สงูสดุ  โดยกลุม่สนิค้าและเทคโนโลยีท่ีบริษัทฯ จ�าหนา่ยในปัจจบุนั ประกอบด้วย
(ก) ระบบประชมุทางไกลเสมือนจริง (TelePresence & Video Conference) 
ประกอบด้วยสนิค้าในกลุม่ชดุประชมุทางไกลเสมือนจริง ระบบจดัการประชมุทาง
ไกลแบบหลายจดุ (Multipoint Conference Unit), ระบบบนัทกึการประชมุทางไกล 
(Recording & Streaming Server) และระบบประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยปัจจบุนั
บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยของผู้ผลติรายใหญ่อนัดบัหนึง่ของโลกคือ CISCO โดย
ได้รับการแตง่ตัง้เป็น TelePresence Video Master Authorized Technology 
Provider (ATP) และ Polycom โดยได้รับการแตง่ตัง้เป็น Platinum Partner

(b) Optical Fiber Network , consisting of 
- Equipment by Calix for high-speed signal transmission using fiber optic cables. 
- Fiber optic cables and passive components by 3M, Senko and Yamasaki 
for the installation of fiber optic networks. 

- Security Networks, which are highly-security data protection systems to 
prevent network sniffing. The system is suitable for government authorities, 
security agencies, financial institutions, etc. The Company is an authorized 
distributor of data encryption and security system and equipment Thales.

1.3 Multimedia Systems, which apply and present a combination of data 
and different forms of media, such as images, animations, audio, video, etc. 
Interactive multimedia systems enable users to learn, share and transfer 
information or carry out joint activities effectively) From 2011 to the 1st 
quarter of 2014, sales of multimedia prod¬ucts have accounted for the 
largest proportion of the Company’s revenue. Products and technologies 
distributed by the Company consist of : 
(a) TelePresence & Video Conferences, consisting of a range of products 
for Telepresence & video conferencing, multipoint conference units, 
recording & streaming servers and other feature systems. The Company is 
an authorized distributor and a TelePresence Video Master Authorized 
Technology Provider (ATP) of CISCO and Polycom, being appointed a 
Platinum Partner.

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบประชมุทางไกลผา่นจอภาพ (Video Conference Equipment)

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบสื่อสารผา่นใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic Network Equipment)

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลู (Data Security Equipment)

Cisco Spark Room Kit Cisco Spark Room Kit Plus
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(b) Unified Collaboration Systems, a new product category being marketed 
in order to fulfill all videoconferencing needs. Unified Collaborations within 
an organization, such as internet protocol (IP) telephony, mobile 
conference, messaging, and audio and video conference. The Company 
is an authorized distributor of related products by CISCO. 

(c) Audio Conference, consisting of audio conferencing and audio set 
installation for conference rooms using products by Polycom and Clearone.

(d) Audio & Visual Accessories for teleconference, namely 
    - 3D visualizer by Wolfvision 
    - HD Cameras by Vaddio 
    - Visual display systems for mobile devices by Mersive 
    - Microphone systems for conference rooms by ClockAudio 

(ข) ระบบสื่อสารรวมศนูย์ (Unified Collaboration) ถือเป็นกลุม่สนิค้าใหมข่อง
บริษัทฯท่ีเร่ิมท�าการตลาด เพ่ือตอบโจทก์ความต้องการของลกูค้าในกลุม่ระบบ
ประชมุทางไกลผา่นจอภาพให้ครบวงจรมากย่ิงขึน้ โดยระบบสื่อสารรวมศนูย์ หรือ
ท่ีเรียกวา่ “Unified Collaboration” นัน้ เป็นระบบท่ีรองรับรูปแบบการใช้งานและ
การสื่อสารภายในองค์กรท่ีหลากหลายเข้าด้วยกนั ไมว่า่จะเป็นโทรศพัท์แบบ 
IP (Internet Protocol Communication) ระบบประชมุผา่นคอมพิวเตอร์หรือ
อปุกรณ์พกพา (Mobile) ระบบสง่ข้อความ (Messaging) และระบบประชมุด้วย
ภาพและเสียง เป็นต้น ทัง้นี ้ ปัจจบุนับริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยของผู้ผลติราย
ใหญ่อนัดบัหนึง่ของโลกคือ CISCO  

(ค) ระบบประชมุเสียง (Audio Conference) ประกอบด้วยสนิค้าท่ีใช้ส�าหรับการ
ประชมุแบบเสียง และใช้ประกอบในการตดิตัง้ในห้องประชมุ ได้แก่ ระบบ Audio 
Conference ของ Polycom และ Clearone

(ง) อปุกรณ์ประกอบส�าหรับการประชมุทางไกล (Audio & Visual Accessories) ได้แก่
     - อปุกรณ์ถ่ายทอดสญัญาณภาพ 3 มิต ิ(Visualizer) ภายใต้ตราสนิค้า Wolfvision
    - ระบบกล้องความคมชดัสงู (HD Camera) ภายใต้ตราสนิค้า Vaddio
    - ระบบแสดงภาพส�าหรับ Mobile Device ภายใต้ตราสนิค้า Mersive
    - ระบบไมโครโฟนส�าหรับห้องประชมุ ภายใต้ตราสนิค้า ClockAudio

ภาพแสดงตวัอยา่งระบบประชมุเสียง (Audio Conference Equipment)

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลู (Data Security Equipment)

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบภาพและเสียงส�าหรับการประชมุ 
(Audio and Visual accessories for Teleconference)
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2. ผลติภณัฑ์เก่ียวกบัระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี
ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี (Broadcast/Digital TV) หมายถงึ 

ระบบและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกับการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์แบบดิจิตอลเร่ิม
ตัง้แตเ่ทคโนโลยีในการบีบอดัและการเข้ารหสัสญัญาณภาพและเสยีง ตลอดจน
ระบบการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น ระบบแพร่ภาพ
ดจิิตอลผา่นดาวเทียม (DVB-S) ระบบแพร่ภาพดจิิตอลผา่นสายเคเบลิ (DVB-C) 
และระบบแพร่ภาพดจิิตอลภาคพืน้ดนิ (DVB-T) เป็นต้น ซึง่ระบบดงักลา่วจะชว่ย
ให้การถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์นัน้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยท�าให้สามารถ
ถ่ายทอดสญัญาณภาพในระบบความคมชดัสงู หรือท่ีเรียกวา่ ระบบ High Definition 
(HD) และเพ่ิมจ�านวนชอ่งสญัญาณ  โทรทศัน์ (TV Channel) ท่ีใช้ออกอากาศเดมิให้
มีมากย่ิงขึน้อีกด้วย โดยสนิค้าและเทคโนโลยีท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยนัน้ 
ครอบคลมุในทกุกลุม่เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องตลอดต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ ตัง้แตร่ะบบ
ผลติรายการโทรทศัน์และสือ่มลัตมีิเดีย (Content Production) จนถงึระบบกระจาย
สญัญาณและระบบสง่สญัญาณโทรทศัน์ (Content Distribution & Transmission) 
ดงัรายละเอียดท่ีแสดงด้านลา่งนี ้นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการวิจยัและพฒันาในสว่น
ของอปุกรณ์ทางด้านผู้ รับสญัญาณ (Content Reception) ภายใต้ช่ือ PlanetComm 
ซึง่จะกลา่วถงึในสว่นถดัไป

2.1 ระบบผลติรายการโทรทศัน์ สื่อมลัตมีิเดียและระบบสตดูโิอ
(Content Production & Studio) ประกอบด้วย

(ก) ระบบกล้องโทรทศัน์ส�าหรับงาน Studio (Professional 4K Camera) ของ Sony
(ข) ระบบกล้องโทรทศัน์แบบไร้สาย (Wireless Professional Camera) ของ Cobham
(ค) ระบบตดัตอ่และควบคมุก�ากบัสญัญาณภาพ (Video Switcher)
ส�าหรับงาน Studio ของ Sony และ BroadcastPix
(ง) ระบบ Video Router, ระบบ Multiviewer และระบบ Infrastructure 
ส�าหรับห้อง Studio, ห้องตดัตอ่, และห้อง Master Control (MCR) ของ Evertz
(จ) ระบบ Media Asset Management (MAM) และระบบ Automation 
ส�าหรับห้อง Master Controls (MCR) ของ DALET และ Evertz
(ฉ) ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ผา่นเครือขา่ย 3G/4G ของ TVU

2.2 ระบบกระจายสญัญาณและสง่สญัญาณโทรทศัน์ ประกอบด้วย 
(ก) ระบบกระจายสญัญาณวีดีโอผา่นใยแก้วน�าแสง (Video over Fiber Network) 
อปุกรณ์ท่ีออกแบบมาเพ่ือรองรับการสง่สญัญาณโทรทศัน์ระบบดจิิตอล ผา่นเครือขา่ย
ใยแก้วน�าแสง เพ่ือใช้ในกิจการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ระบบดจิิตอลไปทัว่ประเทศ 
โดยปัจจบุนับริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ Nimbra ของ Net Insight ประเทศ
สวีเดน

2. Products related to digital TV broadcasting systems 
Products under this category are related to digital TV broadcasting, 

from audio and video signal compression and encoding technologies, to 
digital video broadcasting systems via various channels. These 
broadcasting systems include satellite (DVB-S), cable (DVB-C) and 
terrestrial platforms (DVB-T). Digital TV systems not only enhance the 
efficiency of signal broadcastingvia high definition (HD) systems, but also 
increases the number of television channels. The Company offers a 
comprehensive distribution of products this category, transmission. The 
Company has also engaged in the R&D of content reception equipment 
under the PlanetComm brand. Details are as follows; 

2.1 Content Production & Studio, consisting of 
(a) Professional studio camera system by Sony 
(b) Wireless professional camera systems by Cobham 
(c) Video switcher systems for studio works by Sony and Broadcast Pix 
(d) Video router, multiviewer and media asset management (MAM)
 systems for master control rooms (MCR), production studios, 
edit suites and broadcast control room by Evertz 
(e) Media Asset Management system and Automation system
for Master Controls room by DALET and Evertz
(f) 3G/4G Broadcasting systems by TVU Network 

2.2 Content Distribution & Transmission consisting of 
(a) Video over Fiber Networks which transmit digital television signals fiber 
optic networks for nationwide digital broadcast programs. The Company 
is an authorized distributor of the Nimbra product series by Sweden-
based Net Insight. 

ภาพแสดงองค์ประกอบของระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี
(Digital TV Broadcasting systems)

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบผลติรายการโทรทศัน์และสื่อมลัตมีิเดียและระบบสตดูโิอ 
(Equipment for TV and multimedia content production and studio system)

ภาพแสดงตวัอยา่งระบบกระจายสญัญาณวีดีโอผา่นใยแก้วน�าแสง
(Equipment for video over fiber network)
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(ข) ระบบประมวลผลและเข้ารหสัสญัญาณโทรทศัน์ (Television Headend) คือ
ระบบการเข้ารหสัและแปลงสญัญาณภาพวีดิโอให้เป็นดจิิตอล แล้วท�าการบีบอดั
ให้มีขนาดเลก็ลงตามมาตราฐาน MPEG-2/MPEG-4 เพ่ือใช้ในการสง่สญัญา
โทรทศัน์ นีผ้า่นโครงขา่ยภาคพืน้ดนิ ผา่นดาวเทียม และ อินเทอร์เน็ตไปยงัผู้ชมท่ี
บ้านทัง้นีปั้จจบุนับริษัทเป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสนิค้าชัน้น�าระดบัโลก ได้แก่ 
Harmonic และ Evertz
(ค) ระบบสง่สญัญาณโทรทศัน์ (Television Transmitter) และอปุกรณ์ส�าหรับ
โครงขา่ยพืน้ฐาน (Infrastructure) ประกอบด้วย
- ระบบเคร่ืองสง่โทรทศัน์ (TV Transmitter) เป็น ระบบและอปุกรณ์เคร่ืองสง่
สญัญาณโทรทศัน์ ท่ีใช้ในการถ่ายทอดโทรทศัน์แบบดจิิตอลไปยงัผู้ชมท่ีบ้าน ตาม
มาตรฐาน DVB-T2 ซึง่ปัจจบุนั บริษัทเป็นตวัแทนจ�าหนา่ยและตดิตัง้ระบบเคร่ือง
สง่โทรทศัน์ของ Tredess จากประเทศสเปน

- อปุกรณ์ประกอบสถานีถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ (RF Component) ได้แก่สาย
อากาศ (Antenna) สายน�าสญัญาณ (Feeder Cable) และอปุกรณ์รวมก�าลงัคลื่น
ความถ่ีส�าหรับออกอากาศ (Antenna Combiner) โดยใช้ส�าหรับรวมสญัญาณ
ออกอากาศในระบบดจิิตอลและระบบอนาลอ็กท่ีออกอากาศเดมิ เพ่ือปอ้น
สญัญาณทัง้สองสญัญาณแก่ระบบสายอากาศ UHF ส�าหรับสถานีสง่สญัญาณ
โทรทศัน์ ภายใต้ตราสนิค้า Kathrein ของประเทศเยอรมนั และ Jampro ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.2  ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm 
หมายถงึผลติภณัฑ์ท่ีได้ ออกแบบ วิจยัพฒันา และผลติ หรือน�ามาประยกุต์เช่ือม
ตอ่กนัให้ใช้งานเป็นโซลชูัน่ภายใต้ช่ือ PlanetComm ประกอบด้วย 
1. อปุกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีชัน้สงู ท่ีออกแบบ พฒันา ประกอบ เฉพาะตามความ
ต้องการของลกูค้า ได้แก่
1.1 รถสื่อสารผา่นดาวเทียมเคลื่อนท่ี (Satellite Mobile Vehicle) คือ รถสื่อสาร
เคลื่อนท่ี พร้อมตดิตัง้จานดาวเทียมและอปุกรณ์สื่อสารภายในไมว่า่จะเป็นระบบ
สื่อสารผา่นดาวเทียม ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ระบบสื่อสารวิทย ุ ระบบประชมุ
ทางไกลผา่นจอภาพ ระบบเข้ารหสัข้อมลู และ ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ 
เป็นต้น เพ่ือใช้ในกิจกรรมด้านสื่อสารโทรคมนาคมและด้านการถ่ายทอด
สญัญาณโทรทศัน์ โดยบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการออกแบบ พฒันาและผลติ
รถสื่อสารเคลื่อนท่ี ทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เชน่ รถสื่อสารทางการทหาร และ 
รถถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ (DSNG)

(b) Television Signal Processing and Encoding Systems for television 
headend, which encode and convert signals into digital formats, 
i.e.MPEG-2/MPEG-4 compression standards for signal broadcasting, to 
viewers via terrestrial, satellite and internet networks. The Company is an 
authorized distributor of products by world-class vendors, such as 
Harmonic and Evertz
(c) Television Transmitter and Network Infrastructures consisting of 
- TV Transmutation system, covering systems and equipment for the 
digital television broadcasting to homes on the DVB-T2 platform. The 
Company is an authorized distributor and applicator of TV transmission 
systems by Spain - based Trades.

- Equipment for television broadcasting stations (RF Components) such as 
antennas, feeder cables and antenna combiners. Antenna combiners are 
used to combine digital broadcast signals with conventional analog 
signals feeding both to the UHF antenna system of a TV broadcasting 
station. The Company distributed RF Components under the German-
Based Kathrein and US based Jampro. 

1.2 Products under PlanetComm Brand 
PlanetComm products are designed, researched, developed and 
manufactured for distribution or integration into turnkey solutions provided 
by the Company, consisting of 
1. Advanced telecommunications equipment designed, developed, 
integrated and customized according to customer needs including 
1.1 Satellite Mobile Vehicle equipped with a satellite dish and facilities for 
satellite and radio communications, wireless networking, video 
conferencing, data encoding, broadcasting, etc for telecommunications 
and broadcasting purpose. The Company specializes in designing and 
assembling small, medium and large mobile satellite vehicles, such as 
mobile military vehicles and digital satellite news gathering vehicles

ภาพแสดงตวัอยา่งรถสื่อสารเคลื่อนท่ี (Mobile Satellite Vehicle)

ภาพแสดงตวัอยา่งสายสญัญาณและอปุกรณ์ประกอบส�าหรับระบบสง่สญัญาณ
(Antenna and RF Components for Content Transmission System)

ภาพแสดงตวัอยา่งระบบเคร่ืองสง่สญัญาณโทรทศัน์
(RF Components for Transmission System)
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1.2 อปุกรณ์ควบคมุการส�ารองการท�างานของภาครับสญัญาณดาวเทียม 
LNB/LNA (1:1 LNB/LNA Redundant Controller) เป็นชดุควบคมุและสัง่การ
อปุกรณ์สื่อสารตา่งๆ ท่ีใช้ในสถานีดาวเทียมภาคพืน้ดนิ โดยสามารถตัง้คา่ 
ควบคมุ และมอนิเตอร์การท�างานได้จากระยะไกลผา่น Web Browser

1.3 อปุกรณ์ตดัสญัญาณวิทยสุ�าหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและวิทยสุื่อสาร
(Mobile Phone and Radio Jammer): T-Box 3.0 และ WT-Defender เป็นระบบ
ท่ีพฒันาร่วมกบัศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาต ิ (เนคเทค) 
โดยท�าหน้าท่ีในการตดัสญัญาณโทรศพัท์เคลือ่นและวิทยสุือ่สารท่ีใช้ในการสัง่การ
ท�างานอปุกรณ์ตา่งๆ ซึง่อปุกรณ์ดงักลา่วเป็นอปุกรณ์ท่ีสามารถผลติและจ�าหนา่ยให้
กับหน่วยงานราชการของประเทศไทยท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการป้องกนัและ
รักษาความมัน่คง หรือดแูลความสงบเรียบร้อยของประเทศไทยเทา่นัน้

2. ซอฟแวร์ควบคมุระบบสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ ระบบบริหารจดัการและ
ควบคมุอปุกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพืน้ดนิ (Monitor & Control for Satellite 
Earth Station Terminal) เป็นระบบท่ีใช้ส�าหรับควบคมุและบริหารจดัการอปุกรณ์
ตา่งๆ ภายในสถานีดาวเทียม ส�าหรับสื่อสารระหวา่งชดุควบคมุและอปุกรณ์
สื่อสารดาวเทียมแตล่ะตวั เพ่ือให้สามารถแสดงผลและปรับแตง่คา่การท�างาน
ตา่งๆ ได้จากระยะไกลผา่นทางเครือขา่ย IP 

1.2 LNB/LNA (1:1 LNB/LNA Redundant Controller) which can control and 
direct communications devices in satellite earth stations. Operations can 
be set, controlled and monitored remotely via web browser.

1.3 Mobile Phone and Radio Jammers: T-Box 3.0 and WT-Defender which 
were co-developed by PlanetComm and the National Electronics and 
Computer Technology Center (NECTEC) to block command signals from a 
mobile phone to other devices. The jammer is manufactured and sold 
exclusively to Thailand’s government authorities responsible for maintaining 
national peace and security.

2. Telecommunications Control Software : Telecommunications control 
software is designed for the control and management of equipment and 
devices in a satellite earth station to facilitate communications between the 
control unit and each satellite equipment. The system allows for display 
protocols and equipment settings to be adjusted remotely via IP network. 

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ตดัสญัญาณวิทยสุ�าหรับโทรศพัท์มือถือ
(Radio Jammer Equipment Vehicle)

ภาพแสดงระบบ Network Management ส�าหรับสถานีสื่อสารดาวเทียม
(Network Management For Satellite Station)

ภาพแสดงอปุกรณ์ควบคมุการส�ารองการท�างานของภาครับสญัญาณดาวเทียม 
(Redundant Controller 1:1LNx)
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3. ผลติภณัฑ์ทัว่ไปท่ีบริษัทฯ จดัจ�าหนา่ยภายใต้ช่ือ PlanetComm ได้แก่
3.1 Feeder Cables & Connectors คือสายน�าสญัญาณแบบ Coaxial ซึง่บริษัทฯ 
น�าเข้ามาจ�าหนา่ยภายใต้ช่ือ PlanetComm โดยใช้ส�าหรับตดิตัง้เคร่ืองสง่โทรศพัท์
เคลื่อนท่ี รองรับโครงขา่ยโทรศพัท์มือถือ เชน่ AIS TrueMove และ DTAC เป็นต้น
3.2 อปุกรณ์เก่ียวกบัเครือขา่ยใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic Passive Component) 
คือสายสญัญาณใยแก้วน�าแสง (Optical Fiber Cable) และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
ซึง่บริษัทฯ น�าเข้ามาจ�าหนา่ยภายใต้ช่ือ PlanetComm เชน่ หวัตอ่ กลอ่ง Encloser 
ตวัแยกสญัญาณ (Splitter) ส�าหรับตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู FTTx
3.3 กลอ่งรับสญัญาณโทรทศัน์แบบดิจิตอลภาคพืน้ดนิ (Set Top Box/DVB-T2) 
คือเคร่ืองรับสญัญาณทีวีดจิิตอล ภาคพืน้ดนิระบบ DVB-T2 แบบกลอ่งรับ
สญัญาณ หรือท่ีเรียกวา่ Set Top Box โดยแสดงภาพและเสียงผา่นสาย HDMI 
หรือ AV บนเคร่ืองรับโทรทศัน์ในระบบเดมิ ซึง่บริษัทฯ น�าเข้าสว่นประกอบ  และ
จ้างบริษัทในประเทศประกอบ และจ�าหนา่ยภายใต้ช่ือ PlanetComm โดยมีคณุ
สมบตัิเดน่ๆ ดงันี ้

- รองรับการแสดงภาพทัง้ในแบบความคมชดัมาตรฐาน (Standard Definition) 
  และแบบความคมชดัสงู (High Definition)
- มีเมนภูาษาไทยและภาษาองักฤษ
- รองรับการแสดงผงัรายการอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Program Guide)
- รองรับการแสดงภาพและเสียงได้หลายภาษา
- สามารถแสดงผลระดบัความแรง (Signal Strength)
   และคณุภาพ (Signal Quality) ของสญัญาณบนหน้าจอภาพได้
- ได้รับการรับรองมาตรฐานตามท่ีกสทช.ก�าหนด
- ผา่นการรับรองมาตรฐานความปลอดภยั มอก. 1195-2536

3.4 กล้อง IP Camera คือกล้องวงจรปิดผา่นระบบเครือขา่ยไอพีเน็ทเวอร์ รองรับ 
H.265 เทคโนโลยี ชว่ยให้ประหยดัพืน้ท่ีในการเก็บบนัทกึข้อมลู

- ขนาดเซน็เซอร์ ½.8 Megapixel Progressive scan STARVIS CMOS
- ความละเอียด 50/60 fps@1080 (1920x1080) รองรับ H.265 และ H.264
- คา่การรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.002-0.006 lux
- มาตรฐาน IP67 กนัฝุ่ น และสามารถกนัน�า้ได้ท่ีระดบัไมเ่กิน 1 เมตร
- เลนส์แบบ Fix ขนาด 2.7-3.6 mm (แล้วแตรุ่่น)
- ระบบปอ้งกนัการย้อนแสงแบบ ICR, 3DNR, AWB, AGC และ BLC
- รองรับการใช้บนัทกึข้อมลูผา่น NVR และ SD Memory

3. General products distributed under the PlanetComm brand including 
3.1 Feeder Cables & Connectors which are coaxial cable imported and 
distributed by the Company for the installation of mobile network 
transmitters for operation such as AIS, TrueMove, DTAC. 
3.2 Fiber Optic Passive Component which includes fiber optic cables and 
related equipment imported and distributed by the Company, such as 
connectors, enclosures and splitters for the high-speed FTTx broadband 
market. 
3.3 Set Top Box (DVB-T2) which receives digital terrestrial television signals 
broadcasting on the DVB-T2 platform. Video and audio content is transmitted 
through HDMI or AV cables and displayed on analog TV sets. The Company 
imports the related components which are then assembled by local 
contractors. PlanetComm Set Top Boxes have the following key features 

- Standard definition (SD) and High definition (HD) 
- Thai and English user menus 
- Electronic program guide (EPG) support 
- Multilingual Video and audio output support 
- On-screen display for signal strength and quality 
- Certified under NBTC product standards 
- Certified under TIS 1195-2536 safety standards 

In an effort to enhance PlanetComm products and maximize customer 
satisfaction, the Company plans to develop it’s a second-generation Set 
Top Box capable of receiving DVB-T2 and internet signals simultaneously. 
This second generation Set Top Box would be compatible with hybrid 
interactive broadband TVs (Hbb TV) and enables users to interact with 
service providers, e.g. to present or select the program for viewing.
3.4   IP Camera is the closed-circuit television through IP networks system 
supporting H.265 technologies for saving storage data memory.

- Size of sensor ½.8 Megapixel Progressive scan STARVIS CMOS
- Resolution 50/60 fps@1080 (1920x1080) supporting H.265 and H.264
- Snapshot even low light exposure 0.002-0.006 lux
- Standard IP67 for anti-dust and water resistant for the level of not 
more than 1 meter
- Fix lens sized 2.7-3.6 mm (depending on model)
- Wide dynamic range systems including ICR, 3DNR, AWB, AGC and BLC
- Supporting record of data through NVR and SD Memory

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์ทัว่ไปท่ีจดัจ�าหนา่ยภายใต้ช่ือ PlanetComm
(Products distributed under PlanetComm brand)
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1.3 บริการ
การให้บริการของบริษัทฯ เป็นการให้บริการแบบครบวงจร ซึง่ครอบคลมุ ตัง้แตก่ารให้
ค�าปรึกษาถงึประเภทของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า ตลอดจน
การออกแบบ ตดิตัง้ ฝึกอบรม ตลอดจนบริการบ�ารุงรักษาและการซอ่มแซม ซึง่ได้แก่
1. บริการก่อนการขาย (Pre-Sales Services) โดยวิศวกรท่ีได้รับการฝึกฝนและฝึก
อบรมเป็นอยา่งดี เพ่ือให้ค�าปรึกษา ออกแบบ ระบบสือ่สารโทรคมนาคมแบบครบ
วงจร และระบบดจิิตอลทีวีแบบ End-To-End Solution ตามความต้องการของลกูค้า
2. บริการตดิตัง้ระบบและอปุกรณ์ (Implement & Installation Services) โดยวิศวกรท่ี
มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ ในการประกอบ ตดิตัง้ ทดสอบระบบ ทัง้ระบบ
สือ่สารโทรคมนาคม และระบบดจิิตอลทีวีเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพ
3. บริการหลงัการขาย (After Sales Services) โดยศนูย์บริการ (Service Center)
ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชา่งผู้ช�านาญ เคร่ืองมือทดสอบ พร้อมอปุกรณ์ส�ารอง ท่ี
พร้อมให้บริการหลงัการขายให้แก่ลกูค้าอย่างมีคณุภาพโดยบริการหลงัการขาย
ของบริษัทฯ ได้แก่
3.1 การขยายเวลาการรับประกนัสนิค้า (Extended Product Warranty) บริษัทฯ 
ให้บริการรับประกนัสนิค้าท่ีบริษัทฯ จ�าหนา่ยเพ่ิมเตมิ ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดใน
สญัญา โดยปรกตปิระมาณ 1-3 ปี โดยลกูค้าไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยในการซอ่ม หาก
สนิค้าเกิดช�ารุดเสียหายตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญา
3.2 การบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา (Maintenance Services) บริษัทฯ ให้บริการ
บ�ารุงรักษาเคร่ืองมือสื่อสารโทรคมนาคมและดจิิตอลทีวีตามก�าหนดเวลา อาทิเชน่ 
บริการตรวจเช็คระบบทกุ 3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นต้น เพ่ือให้ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีท�างานได้เต็มปรสิทธิภาพตลอดเวลาและอย่างต่อ
เน่ือง ปอ้งกนัความเสี่ยงของการหยดุท�างานของระบบ ไมเ่ป็นอปุสรรคในการ
ท�างานขององค์กรและหนว่ยงานนัน้ๆ
3.3 บริการซอ่มเคร่ืองมืออปุกรณ์วิทยสุือ่สาร (RF Repair Laboratory) บริษัทฯ ให้
บริการรับซอ่มเคร่ืองมืออปุกรณ์วิทยสุือ่สารความถ่ีสงู อาทิ อปุกรณ์ของ GE และ 
Comtech EF Data เป็นต้น โดยวิศวกรท่ีได้รับการฝึกอบรมการซอ่มจากโรงงานผู้
ผลติ ซึง่มีความรู้ความช�านาญและประสบการณ์ในอปุกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคม 
พร้อมเคร่ืองมือทดสอบและอะไหลค่ณุภาพสงู เพ่ือให้ผลงานการซอ่มมีคณุภาพดี 
ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากโรงงานผู้ผลติและลกูค้าเสมอมา 
3.4 บริการให้เชา่เคร่ืองมือสื่อสารโทรคมนาคม เชน่ บริษัท ทาทา มอเตอร์ จ�ากดั 
เชา่ห้องประชมุทางไกลผา่นจอภาพ
3.5 PlanetFiber บริการอินเทอร์เมต็ความเร็วสงูผา่นสายใยแก้วน�าแสงตัง้แต่
ต้นทางไปยงัห้องพกั (FTTR) ให้บริการในอาคารสงู เชน่ อาคารคอนโดมิเน่ียม 
Centric, Quinn, ศภุาลยั เป็นต้น

2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน
2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษัทฯ ด�าเนินธรุกิจทางด้านเทคโนโลยีระบบสือ่สารโทรคมนาคมและดจิิตอลทีวี
มากวา่ 20 ปี โดยเป็นทัง้ตวัแทนจ�าหนา่ย (Distributor) ผู้จดัจ�าหนา่ย (Reseller) 
และผู้ให้บริการสนิค้าและบริการอยา่งครบวงจร (System Integrator) บริษัทฯ เลง็
เหน็ถงึความส�าคญัของการน�าเสนอสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพสงูพร้มเทคโนโลยี
ลา่สดุ รวมทัง้การสร้างทีมงานมืออาชีพท่ีสามารถให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการเสริมสร้างความได้เปรียบใน
การแขง่ขนั และการพฒันากลยทุธ์เพ่ือให้เกิดความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ ดงันี ้

1.3 Services 
The Company offers a full range of services provided by highly skilled and 
experienced engineering teams as follows 
1. Pre-Sales Services to design and consult on end-to end solutions for 
comprehensive and customized telecommunications and digital TV 
systems 
2. Implement & Installation Services to assemble, install, implement and 
test telecommunications and digital TV systems 
3. After Sales Services to test equipment and set up associated courtesy 
equipment for its customers. The Company Service Center offers the 
followings 
3.1. Extended Product Warranty offered for 1-3 years following the 
standard warranty period for products distributed by the Company. 
Products are legible for repairs at no charge (Terms and Conditions 
apply).
3.2. Maintenance Services provided for telecommunications and digital TV 
equipment on a periodic basis, e.g. quarter or semiannual system 
inspections. Maintenance inspections ensure that systems are consistently 
functioning at peak efficiency and prevent system failures that may disrupt 
client operations. 
3.3. RF Repair to conduct repairs of high frequency rapid equipment by 
world-class vendors, such as GE and Comtech EF Data. The RF Repair 
Center is staffed by factory-trained engineers using high-quality test 
equipment and spare parts. This dedication to quality service has earned 
the Company high recognition from vendors and customers alike. 
3.4. Rental service for telecommunications equipment, such as TATA 
Motor Co., Ltd. renting remote conference room. 
3.5. PlanetFiber high speed internet from the source to room unit (FTTx), 
providing service in skyscraper buildings, such as Centric, Quinn, Supalai 
Condominiums. 

2. Market and competition 
2.1 Competitive Strategy 
The Company has been in the telecommunications and digital TV technology 
industry for over 20 years, as distributor, retailer and systems integrator for 
over 20 years. PlanetComm prides itself on providing premium products and 
systems and enlisting teams of professional capable in pre and after sales 
services. The Company’s principles for developing a competitive differentiation 
strategy are as follows 
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1. ด้านนวตักรรม (Innovation) [3NEW] ได้แก่
1.1 นวตักรรมด้านเทคโนโลยีและผลติภณัฑ์ (New Products & Technology)
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัและเป็นผู้น�าในตลาดสื่อสารโทรคมนาคม
และดจิิตอลทีวีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัทฯ เน้นการน�าเสนอนวตักรรม
ด้านเทคโนโลยี ผลติภณัฑ์และบริการใหม ่ ๆ เพ่ือสนองตอบความต้องการของ
ลกูค้า โดยมีรายละเอียด คือ
- บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาสนิค้าใหม่ๆ  ท่ีมีประสทิธิภาพสงูและเป็นเทคโนโลยี
ใหมล่า่สดุอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้จากโรงงานผู้ผลติอปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชัน้น�า
ของโลกท่ีบริษัทฯเป็นตวัแทนจ�าหนา่ย และผู้ผลติรายใหม่ๆ ท่ีมีการวิจยั พฒันา 
เทคโนโลยีใหมล่า่สดุ ท�าให้บริษัทฯ มีสนิค้าใหม ่ เทคโนโลยีใหม ่ แนะน�าสูต่ลาด 
ซึง่จะท�าให้บริษัทฯ มีความแตกตา่งทางด้านผลติภณัฑ์และประโยชน์ในการใช้
งาน สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบวงจร
- บริษัทฯ มีทีมงานวิจยัพฒันา และวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในการตดิตัง้และตอ่
เช่ือมระบบ (System Integration) ท�าให้สามารถปรับแตง่โซลชูัน่ให้ตรงตาม
ความต้องการของลกูค้าและสร้างโซลชูัน่ใหม่ๆ  ส�าหรับตลาดท่ีแตกตา่งกนั ซึง่
ท�าให้โซลชูัน่ท่ีน�าเสนอให้กับลกูค้ามีความเป็นเอกลกัษณ์และตอบโจทย์การใช้
งานของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี
1.2 การมีรูปแบบการบริการใหม่ๆ  (New Service Solution) 
- บริษัทฯ มีการพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าท่ีเปลี่ยนไป เชน่ การให้บริการระบบสื่อสารผา่นดาวเทียม
แบบเคลื่อนท่ี การให้บริการระบบประชมุทางไกลแบบ On-Demand เป็นต้น ซึง่
รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ  เหลา่นี ้ สามารถถกูน�าไปใช้เป็นกลยทุธ์ในการขาย 
และสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัลกูค้าได้ อาทิเชน่ PlanetFiber บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสงู 1 Gbps ผา่นสายใยแก้วน�าแสงจากต้นทางไปยงัห้องพกั(FTTR), 
PlanetCloud บริการ Software as a Service (SaaS)
1.3 การใช้นวตักรรมด้านธรุกิจ (New Way of Business/Work) 
บริษัทฯ สรรหาธรุกิจรูปแบบใหม่ๆ  โดยการสร้างพนัธมิตรทางธรุกิจไมว่า่จะเป็น
โรงงานผู้ผลติ หนว่ยงานผู้ให้บริการ บริษัทคูค้่า เป็นต้น เพ่ือสร้างรูปแบบใหมข่อง
โซลชูัน่และบริการร่วมกนั ในการน�าเสนอทางเลือกให้แก่ลกูค้ามากย่ิงขึน้ 

ประเภทของนวัตกรรม ในการผลักดันให้องค์กรเติบโตขึ้น 
Product Innovation มีการเปลี่ยนแปลงใน “ผลติภณัฑ์หรือบริการ” ขององค์กร 
ให้มีความทนัสมยั และมีความสอดคล้องกบัสถานการณ์เทคโนโลยีในปัจจบุนั 
และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทกุสถานการณ์
Process Innovation การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลติ หรือกระบวนการน�า
เสนอผลติภณัฑ์ หรือกระบวนการน�า นวตักรรมสูต่ลาด ท่ีสามารถบริหารจดัการ
และน�าเสนอสนิค้าและบริการได้ทนัตามก�าหนดเวลา
Position Innovation การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสนิค้าหรือบริการ หรือเปลี่ยน
ต�าแหน่งนวตักรรมสินค้าหรือบริการท่ีเคยออกสูต่ลาดมาแล้วให้การเข้าใจและรับ
รู้ใหม ่ให้มีความทนัสมยัตอ่ยคุสมยันัน้ๆ
Paradigm Innovation การมุง่ให้เกิดนวตักรรมท่ีเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด 
(Change in Mental Model) เกิดการคดิสร้างสรรค์ในสนิค้าและบริการ

1. 3 NEW Innovation 
1.1 New Products & Technology 
To boost competitiveness and position the Company as a leader in 
telecommunications and digital TV markets in the AEC, the Company puts 
a strong emphasis on delivering innovative technologies with following 
policies: 
• Seek new products with high performance and sophistication, both from 
world-class telecommunications manufacturers for which the Company is 
a distributor and from new vendors that engage in cutting edge R&D. The 
Company can thus launch novel products and technologies in the market 
and maintain product and utility differentiation and to comprehensively 
serve customer needs. 
• Develop R&D Team as well as engineer’s proficient in integrated systems 
to customize solutions according to customer specifications and cater to 
different markets. 
1.2 New Service Solution 
To meet ever-changing customer demands. The on-going development of 
new services, such as mobile satellite communications systems and  on 
demand teleconference system, are part of the Company’s sales strategy 
to enhance customer value added (CVA), for example, PlanetFiber 1Gbps 
high speed internet through fiber optic from the source to room unit, 
PlanetCloud, Software as a Service (SaaS.) 
1.3 New Business Model 
Create strong partnership with manufacturers, service providers and 
suppliers. Business partnership foster collaborations are to provide new 
solutions, giving customers more options. Current examples include 
collaborating with THAICOM to provide Station on-the-move services and 
leasing the DVB-T2 broadcasting system used by MCOT Public Co., Ltd.

Type of 4P innovations
Product Innovation : It is referred to changes in “Products and Services” of 
the organization to be modernized and in line with current technologies 
and best serve customers’ demand 
Process Innovation : It is referred to changes in production process, 
product presentations, release of new innovation to the market for just-in- 
time products and services presentation.
Position Innovation : It is referred to changes in type of products and 
services or changes of position of products and services ever launched to 
the market to be updated and modernized for perception and 
comprehension.
Paradigm Innovation : It is referred to innovation to conceptual changes 
(Change in Mental Model) for products and services creativity. 
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2. Competency 
2.1 Staff 
To encourage all levels of employees to undergo training in new 
technologies and products, operating skills and work ethics. Therefore, 
the Company arranges for skilled technicians of both domestic and 
overseas manufacturers, as well as academia and specialist to hold 
exercises in the followings; 
- Vendor’s Certificate, via training sessions held by vendors for engineers 
in its technology and products. Most engineers at the Company have 
received vendor certificate for meeting their standards.
- General Skills Training, via continual training courses held by specialists’ 
lecturers on various topics, such as teamwork and the 5S methods. 
Employees are encouraged to cultivate positive attitudes and improve 
their skills and efficiency, and team working. 
- English Language Training, via regular training course in preparation for 
the AEC markets. 
- Factory Training, via on-site courses overseas. Employees can broaden 
their horizons and gain deeper insight into the Company’s distributed 
products and services. 
2.2 Facilities 
To maintain the capacity to deliver quality services in a timely efficient 
manner. Therefore, the Company has ensured the availability of the 
following: 
- Workplace, which consists of 4,000 square meters partitioned into 8 
conference rooms, an equipment testing room, the RF Repair Center and 
a Satellite vehicle repair shop for most efficiency to meet customer needs. 
- Spare Units: The Company keeps well-stocked. This includes courtesy 
equipment used in after sales support to repair or replace damaged or 
defective products. Spare units and parts are also used for both 
demonstrations and troubleshooting, allowing customers to make 
confident telecommunications investments. 
- RF Repair Center which has more than 30 million Baht in test equipment 
and electronic components. And the company also capable of performing 
repair services on RF equipment by other manufacturers, such as 
Comtech EF Data, Comtech EF Data, Xicom, CPI, and Advantech. 
2.3 Professional Services 
Held to strong 9001 standards of professionalism and customer care 
since 2001. ISO 9001 standards ensure that the Company’s management 
maintains international quality and is subject to ongoing. 

2. ด้านความสามารถในการแขง่ขนั (Competency) 
2.1 ความพร้อมของบคุลากร (People Knowledge) 
บริษัทฯ ให้ความส�าคญัของบคุลากรท่ีต้องมีความรู้ ความช�านาญในการท�างาน 
จงึมีนโยบายสง่เสริมให้มีการฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัชัน้อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ทาง
ด้านเทคโนโลยีและผลติภณัฑ์ใหม่ๆ และทกัษะในการท�างาน ทศันคต ิ จริยธรรม 
โดยผู้ เช่ียวชาญจากโรงงานผู้ผลติทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ รวมทัง้นกั
วิชาการ ผู้ช�านาญแตล่ะด้าน ได้แก่
- Vendor’s Certificate บริษัทฯ มีการจดัอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและ
ผลติภณัฑ์จากโรงงานผู้ผลติให้แก่วิศวกรของบริษัทฯ ท�าให้วิศวกรสว่นใหญ่ได้รับ
ใบรับรองจากโรงงานผู้ผลติท่ีเป็นไปตามมาตราฐานท่ีโรงงานก�าหนด
- General Skills Training บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทศันคติ
และทกัษะการท�างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานให้กบัพนกังานอย่างตอ่
เน่ือง โดยผู้ เช่ียวชาญเฉพาะในแตล่ะด้าน เชน่ การอบรมเร่ือง 5ส, การอบรมเร่ือง
การท�างานเป็นทีม (Teamwork) เป็นต้น
- English Language Training บริษัทฯ จดัให้มีการอบรมในด้านภาษาตา่ง
ประเทศอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสูก่ารแขง่ขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC)
- Factory Training บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานได้รับโอกาสในการไปดงูานใน
ตา่งประเทศ เพ่ือเป็นการเปิดวิสยัทศัน์และสร้างมมุมองในการน�าเสนอสนิค้าและ
บริการใหม่ๆ  ให้กบัลกูค้า
2.2 ความพร้อมของสิง่อ�านวยความสะดวก (Facilities Competency)
ความพร้อมของสิง่อ�านวยความสะดวก เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้บริษัทฯมี
ศกัยภาพท่ีพร้อมให้บริการลกูค้าอยา่งมีคณุภาพและประสทิธิภาพสงูสดุ บริษัทฯ 
จงึได้ลงทนุจดัเตรียม จดัหา สิง่อ�านวยความสะดวกตา่งๆ อาทิเชน่ สถานท่ี 
อปุกรณ์ส�ารอง เคร่ืองมือทดสอบ ให้มีความพร้อมเสมอ ได้แก่
- สถานท่ีการท�างาน (Facility) บริษัทฯ มีพืน้ท่ีท�างาน 4,000 ตารางเมตร ท�าให้
สามารถจดัสรรพืน้ท่ีในการท�างานเป็นสดัสว่น และเพียงพอตอ่การใช้งาน อาทิ
เชน่ ห้องประชมุ 8 ห้อง ห้องทดสอบอปุกรณ์ ห้องซอ่มอปุกรณ์ พืน้ท่ีซอ่มรถสื่อสาร
ดาวเทียม เพ่ือให้สามารถบริการแก่ลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพ
- อปุกรณ์ส�ารอง (Spare Units) บริษัทฯ จดัเตรียมอปุกรณ์ส�ารองเพ่ือใช้ในการสาธิต
และทดสอบการใช้งานสนิค้าท่ีบริษัทฯ จ�าหนา่ยให้กบัลกูค้าอยา่งเพียงพอ เพ่ือให้
ลกูค้าสามารถตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิค้าจากบริษัทฯ ได้อยา่งมัน่ใจ นอกจากนัน้อปุกรณ์
ส�ารองยงัมีไว้เพ่ือให้บริการหลงัการขาย โดยในกรณีท่ีสนิค้าท่ีลกูค้าซือ้จากบริษัทฯ
ช�ารุดเสยีหาย บริษัทฯจะจดัเตรียมอปุกรณ์ส�ารองให้ลกูค้าใช้ทดแทนเป็นการชัว่คราว 
ในระหวา่งท่ีบริษัทฯ น�าอปุกรณ์ท่ีช�ารุดเสยีหายดงักลา่วไปท�าการซอ่มแซม
- ศนูย์ซอ่มอปุกรณ์วิทยสุือ่สาร (RF Repair Center) บริษัทฯ จดัเตรียมห้องปฏิบตัิ
การส�าหรับการซอ่มอปุกรณ์วิทยสุือ่สาร พร้อมลงทนุเคร่ืองมือทดสอบเป็นเงินกวา่ 
30 ล้านบาท พร้อมทัง้ชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์ และบริษัทฯ ยงัสามารถซอ่มอปุกรณ์
สือ่สารจากผู้ผลติอ่ืนๆ ได้แก่ Comtech EF Data, Xicom, CPI, Advantech เป็นต้น
2.3 ความพร้อมทางด้านบริการอยา่งมืออาชีพ (Professional Services)
- บริษัทฯ มีเปา้หมายท่ีจะด�าเนินธรุกิจและให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งมืออาชีพ 
บริษัทฯจงึได้ด�าเนินงานและจดัระบบการท�างานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 มา
ตัง้แต ่ ปี 2001 เพ่ือเป็นการรับประกนัคณุภาพของระบบการท�างานและการให้
บริการของบริษัทฯ ท่ีเป็นระดบัระดบัสากลและมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง

31



 Planet Communications Asia Public Company Limited
 Annual Report 2017 32

3. ผู้ให้บริการท่ีได้รับการไว้วางใจจากลกูค้า (Trusted Provider) 
ด้วยความพร้อมทางด้านสนิค้าท่ีมีคณุภาพสงูและเทคโนโลยีลา่สดุ บคุลากรและ
วิศวกรท่ีมีความรู้ความช�านาญในการออกแบบ ตดิตัง้แบบครบวงจร สิง่อ�านวยความ
สะดวกในการท�างาน ทัง้ทางด้านสถานท่ี อปุกรณ์ส�ารอง เคร่ืองมือทดสอบ ศนูย์
บริการ และประสบการณ์ในการท�างานท่ีผา่นมา บริษัทฯ จงึได้รับความไว้วางใจจาก
หนว่ยงานชัน้น�า โรงงานผู้ผลติท่ีสามารถให้บริการออกแบบ ตดิตัง้ ระบบสือ่สาร
โทรคมนาคมและดจิิตอลทีวีให้แก่ลกูค้า ได้อยา่งมีคณุภาพและคุ้มคา่ในการลงทนุ 
รวมทัง้บริษัทฯ ยงัให้ความส�าคญักบัการรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
3.1 ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการอยา่งยาวนาน
-  บริษัทฯ มีประสบการณ์เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
มาเป็นเวลานานตัง้แตปี่ 2537
- บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้ค�าปรึกษา ออกแบบ ตดิตัง้ ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีแบบครบวงจรตามความต้องการของหน่วยงานชัน้
น�าทัง้หนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ให้บริการสื่อสาร สถานีโทรทศัน์ อาทิเชน่ 
กองทพับก กระทรวงการคลงั และ บริษัท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) สถานีโทรทศัน์
ชอ่ง 3, 5, 7, 9, 11 และ TPBS เป็นต้น รวมทัง้ลกูค้าในกลุม่ประเทศท่ีอยูใ่น
ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เชน่ Telekom Malaysia Berhad, Camintel 
S.A., Department of Civil Aviation Myanmar เป็นต้น 
3.2ความเช่ือมัน่จากโรงงานผู้ผลติชัน้น�าระดบัโลกให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
- บริษัทฯ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสนิค้าและบริการจากโรงงานผู้
ผลติชัน้น�าระดบัโลก เชน่ CISCO, Thales, GE, Comtech EF Data, Viasat, 
Harmonic, Evertz, Net Insight, และ Sony เป็นต้น โดยนอกจากจะได้รับการ
แตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยอยา่งเป็นทางการแล้ว บริษัทฯ และพนกังานยงัได้รับ
รางวลัและประกาศณียบตัรตา่งๆ จากผู้ผลติดงักลา่วทัง้ในด้านเทคนิค และความ
สามารถในการท�าการตลาดให้กบัผู้ผลติเหลา่นัน้ ซึง่เป็นการรับประกนัถงึคณุภาพ
ของสนิค้าและบริการของบริษัทฯ อีกทางหนึง่
3.3 การให้ความส�าคญักบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม
- บริษัทฯ ด�าเนินธรุกิจอยา่งมืออาชีพ ควบคูก่บัความใสใ่จในการรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ด้วยความตัง้ใจท่ีจะเป็นบริษัทฯ ท่ีเตบิโตอยา่งยัง่ยืนและเป็นบริษัทท่ีดีของประเทศ 
ท�าให้บริษัทฯ เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการเข้าร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ทางสงัคม 
เพ่ือร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างสรรค์ เสริมสร้าง และให้โอกาสดีๆ กลบัคืนสูส่งัคม 
บริษัทฯ มีนโยบาย 3 สว่นหลกั ได้แก่ ด้านสนบัสนนุการศกึษา ด้านการรักษาสิง่
แวดล้อม และด้านการสนบัสนนุชมุชน ส�าหรับตวัอยา่งโครงการเพ่ือสงัคมท่ีบริษัทฯ 
ได้ด�าเนินการไปแล้ว เชน่ กิจกรรมเพ่ือสงัคมเพ่ือให้พนกังานได้มีโอกาสชว่ยเหลอื
สงัคมและสร้างจิตอาสา โดยพร้อมใจกนัท�าความสะอาดบริเวณหาดทรายแก้ว 
เกาะเสมด็ จ.ระยอง และโครงการมอบปฏิทินแบบตัง้โต๊ะ เพ่ือใช้ส�าหรับท�าอกัษร
เบรลล์เป็นสือ่การเรียนการสอนพร้อมเงินสนบัสนนุ ให้แก่มลูนิธิชว่ยคนตาบอดแหง่
ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์  เป็นต้น

2.2 ชอ่งทางการจ�าหนา่ย และกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย
 บริษัทฯ มีชอ่งทางการจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการใน 2 ลกัษณะดงันี ้
(1) การจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการโดยตรง
ฝ่ายขายของบริษัทฯ จะท�าการติดตอ่และเจรจากบัลกูค้าโดยตรง โดยบริษัทฯ มี
การแบง่ทีมงานขายออกเป็น 5 กลุม่ ตามลกัษณะของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 
เน่ืองจากแตล่ะกลุม่ลกูค้ามีลกัษณะและวิธีการวา่จ้างแตกตา่งกนั โดยฝ่ายขาย
จะท�าหน้าท่ีดแูลและน�าเสนอบริการตา่งๆ ให้แก่ลกูค้า รวมทัง้เพ่ิมขีดความ
สามารถในการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ลกูค้าได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพโดยลกูค้าของบริษัทฯ ครอบคลมุทัง้กลุม่ลกูค้าเอกชน และหนว่ย
งานของภาครัฐ ซึง่สามารถจ�าแนกออกเป็นกลุม่ตา่งๆ ได้ดงันี ้

3. Trusted Provider 
The Company has considerable advantages due to its principles of 
innovation and competency and has built a strong reputation. Many 
leading organizations and manufacturers trust the Company to provide 
quality and cost effective services related to the design and integration of 
telecommunications and broadcasting and digital TV system. This trust 
also comes from the Company’s emphasis on social responsibility, as 
follows
3.1 Proven Experiences 
• The Company has been a provider of telecommunications services since 
1994 The Company has been entrusted with the comprehensive services, 
from consultation and design to integration and customization of 
telecommunications and broadcasting and digital TV systems, Its 
domestic client base includes leading organizations in both public and 
private sectors, communications service providers, Ministry of Finance 
(Thailand), OTT Public Co., Ltd. and TV Stations for Channel 3, 5, 7, 9, 11 
and TPBS, ASEAN clients include Telekom Malaysia Berhad, Camintel 
SA., Department for Civil Aviation (Myanmar) and more. 
3.2 Vendor Recognition 
From leading manufacturer that can attest to the Company’s business 
capacity and quality control. The Company as an authorized distributor of 
products and services by world-class vendors such as CISCO, Thales, 
GE, Comtech EF Data, Viasat, Harmonic, Evertz, Net Insight, and Sony. 
The Company and its employees have received awards and certificates 
from these vendors in recognition of technical and marketing achievements 
which can verify the quality of its products and services. 
3.3 Corporate Social Responsibility: CSR 
which continues to guide business operations. The Company aims at 
becoming a national asset with sustainable growth. Therefore, it places 
priority on participation in social and community activities. The Company’s 
CSR policy can be divided into three main parts: educational, environmental 
and community support. Past CSR works involved cleaning Sai Kaew 
Beach, Koh Samed, Rayong, giving desk calendars for Braille production 
and financial support given to the Foundation for the Blind in Thailand 
under The Royal Patronage of H.M. the Queen. 

2.2 Distribution Channel and Target Customers 
The Company distributes its products and services using two methods as 
follows; 
(1) Distribution of products and services directly to customers 
Sale Department contacts customers directly to discuss products and 
services. Sales personnel are divided into five teams by target sector, due 
to different business methods and characteristics. The department is 
responsible for customer care and offering a variety of services, as well as 
customizing services to fulfill client specifications. The Company’s 
customers include both public and private organizations categorized as 
follows; 
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1. กลุม่ผู้ประกอบธรุกิจด้านการถ่ายทอดสญัญาณวิทยโุทรทศัน์และธรุกิจเก่ียวเน่ือง 
(Broadcasting Sector) หมายถงึ ผู้ประกอบการสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ 
(Terrestrial TV) ผู้ประกอบการสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม (Satellite TV) 
ผู้ประกอบการสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ผา่นสายสญัญาณ (Cable TV) ผู้ประกอบการ
สถานีวิทยแุละโทรทศัน์ผา่นอินเทอร์เน็ต (IPTV) รวมทัง้ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง โดยธรุกิจ
เหล่านีจ้ะท�าการถ่ายทอดสญัญาณภาพและเสียงไปยงัประชาชนทัว่ไปภายใน
ประเทศ เชน่ บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุ จ�ากดั (ชอ่ง 7) สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก ชอ่ง 5 บริษัท ทรูวิชัน่ส์ เคเบิล้ จ�ากดั (มหาชน) บริษัท อสมท จ�ากดั 
(มหาชน) บริษัท บีอีซี มลัตมีิเดีย จ�ากดั (ชอ่ง 3) บริษัท เดอะ วนั เอน็เตอร์ไฟรส์ จ�ากดั 
(GMM One) และ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ�ากดั (ไทยรัฐทีวี) เป็นต้น
2.กลุม่ผู้ประกอบธรุกิจให้บริการด้านการสือ่สารและโทรคมนาคม
(Telecommunications Service Provider Sector) หมายถงึ ผู้ประกอบการท่ีให้
บริการด้านโครงขา่ยสือ่สารข้อมลู บริการด้านระบบโทรศพัท์เคลือ่นท่ี บริการด้าน
ระบบอินเทอร์เน็ต เชน่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอค็
เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบริษัท ไทยคม จ�ากดั (มหาชน) เป็นต้น
3. กลุม่ผู้ประกอบธรุกิจอ่ืนๆ (Commercial Sector) หมายถงึ กลุม่ธรุกิจท่ี
ต้องการวางระบบเครือข่ายส�าหรับการรับ-ส่งข้อมลูภายในบริษัทหรือหน่วยงาน
ของตน เพ่ือพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและแอพพลเิคชัน่ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร เชน่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ�ากดั บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
และบริษัท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เป็นต้น
4. กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นองค์กรภาครัฐและสาธารณปูโภค (Public Sector) หมายถงึ 
หนว่ยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึง่จะรวมไปถงึหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัทหาร 
ต�ารวจ สถานศกึษา และสาธารณปูโภคตา่งๆ ท่ีต้องการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้
ฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารภายในองค์กร เชน่ ส�านกังาน
ต�ารวจแหง่ชาต ิ ส�านกังานศาลยตุธิรรม กระทรวงการคลงั กองบญัชาการกองทพั
ไทย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ การ
ไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้สว่นภมิูภาค เป็นต้น ซึง่สว่นใหญ่จะใช้วิธีจดัซือ้จดั
จ้างในลกัษณะเดียวกนักบัระเบียบของทางราชการ เชน่ มีการสอบราคา การ
ประกวดราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Auction) เป็นต้น
5. กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ (International Sector) บริษัทฯ มีการสง่สนิค้าไปจ�าหนา่ย
ยงัประเทศตา่งๆ ซึง่สว่นมากจะเป็นกลุม่ประเทศท่ีอยูใ่นภมิูภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ไมว่า่จะเป็นประเทศเวียดนาม มาเลเซีย กมัพชูา พมา่ ส�าหรับตวัอยา่งลกูค้า 
เชน่ Telekom Malaysia Berhad, Camintel S.A, ScopeTel Sdn Bhd, Department 
of Civil Aviation Myanmar เป็นต้น 

 2. การจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการผา่นพนัธมิตรทางธรุกิจ
พนัธมิตรทางธรุกิจของบริษัทฯ สว่นใหญ่จะอยูใ่นอตุสาหกรรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศและสื่อสารเชน่เดียวกบับริษัทฯ โดยพนัธมิตรเหลา่นีจ้ะซือ้ผลติภณัฑ์
และบริการของบริษัทฯ เพ่ือไปจ�าหนา่ยควบคูก่บัผลติภณัฑ์และบริการของ
ตนเอง หรือการเข้าประมลูงานตา่งๆ เชน่ บริษัท สามารถ เทลคอม จ�ากดั 
(มหาชน) บริษัท ลอ็กซเลย์่ ไวร์เลส จ�ากดั (มหาชน) บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากดั 
(มหาชน) และบริษัท สพุรีม ดสิทิบวิชัน่ (ไทยแลนด์) จ�ากดั เป็นต้น

1. Broadcasting Sectors are consisting of terrestrial, satellite, cable and 
internet protocol TV (IPTV) operators as well as related business. These 
operators broadcast video and audio signals to the general public locally. 
Examples include Bangkok Broadcasting & TV Co., Ltd (Channel 7), Royal 
Thai Army Radio and Television Station (Channel 5), True Visions Cable 
PLC., MCOT PCL, BEC Multimedia Co., Ltd (Channel 3), The One Enterprise 
Co., Ltd (GMM One) and Triple V Broadcast Co., Ltd. (Thairath TV). 
2. Telecommunications Service Provider Sectors are consisting of service 
providers of information networks, mobile phone networks and internet 
networks. Example includes True Corporation PLC, Total Access 
Communications PLC (DTAC) and Thaicom PLC. 
3. Commercial Sectors are consisting of businesses that require 
implementation of intra-network systems for company information, 
communications and applications. Examples include Toyota Motor Thailand 
Co., Ltd., CP All Public Company Limited, Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. 
and PTT Public Company Limited.
4. Public Sectors are consisting of public agencies and state enterprises 
that require to develop intra-organizational information and communications 
technology infrastructure systems. State procurement methods mostly 
involve procedures similar to those under government regulations, e.g. 
request fro tender (RFT), e-Auction, etc. Public entities that engage 
telecommunications services include the Royal Thai Police Headquarters, 
Court of Justice, Ministry of Finance, Royal Thai Armed Forces Headquarters, 
Chulalongkorn University, Mahidol University, Kasetsart University, 
Metropolitan Electricity Authority and Provincial Electricity Authority. 
5. International Sectors are consisting of agencies and organizations from 
foreign nations, particularly in ASEAN region such as Vietnam, Malaysia, 
Cambodia and Myanmar. Examples include Telekom Malaysia Berhad, 
Camintel S.A.., Scope Tel Sdn.Bhd, and the Department of Civil Aviation 
(Myanmar). 

(2) Distribution of Products and Services via Business Partners 
The majority of the Company’s business partners are also in the ICT industry, 
purchasing the Company’s products and services in addition to their own, 
for sales and tenders. These partners include Samart Telcoms PCL., Loxley 
Wireless PLC, SVOIA PLC and Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. 

โดยในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ แบง่ตามชอ่ง
ทางการจ�าหนา่ย และกลุม่ลกูค้าตา่งๆ เป็นดงันี ้
(Revenue from sales and services by distribution channel and target 
sector for 2014-2016)

การจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการโดยตรง
Distribution directly to customers

ผู้ประกอบธรุกิจด้านการแพร่กระจายสญัญาณ
Broadcasting Sectors

ผู้ประกอบธรุกิจให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
Telecommunication service provider Sectors

ผู้ประกอบธรุกิจอ่ืนๆ
Commercial Sectors

องค์กรภาครัฐและสาธารณปูโภค
Public Sectors

ลกูค้าตา่งประเทศ
International Sectors

การจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการผา่นพนัธมิตรทางธรุกิจ
Distribution via Business Partners

รวม
Total

641.98
(95.07%)

123.86
(18.34%)

67.61
(10.01%)

153.00
(22.66%)

278.24
(41.21%)

19.28
(2.86%)

33.26
(4.93%)

675.24
(100.00%)

565.12
(78.99%)

126.78
(12.44%)

89.88
(12.56%)

146.74
(20.51%)

174.88
(24.44%)

26.84
(3.75%)

150.34
(21.01%)

715.46
(100.00%)

965.36
(94.27%)

94.16
(9.24%)

270.81
(26.57%)

214.38
(21.03%)

379.83
(37.27%)

6.19
(0.61%)

53.86
(5.28%)

1,019.22
(100.00%)

ปี 2560 (2017)

ล้านบาท(million baht)

ปี 2559 (2016)

ล้านบาท(million baht)

ปี 2558 (2015)

ล้านบาท(million baht)
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ตวัอยา่งผลงานท่ีผา่นมาของบริษัทฯ ในชว่งปี 2558 – 2560
(History of business achievements by client organizations, project/product and revenue from 2015-2017) 

ลกูค้า
(Customer Name)

กองทพับก
(Royal Thai Army)

กองทพัเรือ
(Royal Thai Navy)

บริษท วิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ�ากดั
(Aeronautical Radio of Thailand Ltd.)

กองทพัเรือ
(Royal Thai Navy)

กองทพัอากาศ
(Royal Thai Air Force)

บริษท วิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ�ากดั
(Aeronautical Radio of Thailand Ltd.)

กรมการทหารสื่อสาร
(Signal Department, Royal Thai Army)

กรมการทหารสื่อสาร
(Signal Department, Royal Thai Army)

บริษท วิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ�ากดั
(Aeronautical Radio of Thailand Ltd.)

บริษัท ไทยคม จ�ากดั (มหาชน)
(Thaicom Public Company Limited)

สถานีโทรทศัน์ อ.ส.ม.ท.
(MCOT Public Company Limited (MCOT))

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส
(Thai PBS)

บริษัท บีอีซี – มลัตมีิเดีย จ�ากดั
(BEC - Multimedia)

บริษัท บีอีซี – มลัตมีิเดีย จ�ากดั
(BEC - Multimedia)

กรมสรรพาวธุทหารเรือ
(Naval Ordnance Department)

บริษัท ไทยคม จ�ากดั (มหาชน)
(Thaicom Public Company Limited)

โครงการ / สนิค้า
(Project / Product)

ระบบสือ่สารดาวเทียมแบบยทุธวิธีสนบัสนนุหนว่ยระดบักองพล พร้อมอปุกรณ์ประกอบชดุ
(Tactical Satellite Communication System)

ตดิตัง้ชมุสายโทรศพัท์พืน้ท่ีสตัหีบ
(Unified Communication System (IP PBX))

สง่มอบอปุกณ์ส�าหรับการปรับปรุงและพฒันาสถานีขา่ยสือ่สารทัว่ประเทศ
(Spare part for Satellite Communication)

ตดิตัง้ชมุสายโทรศพัท์กลาง กองทพัเรือ และตดิตัง้ระบบโทรศพัท์กองบงัคบัการสีก่องเรือ
(Main IP PBX Installation)

อปุกรณ์รับสญัญาณภาพจากเคร่ืองบนิลาดตระเวณและวิทย ุMulti Band
(VDO Downlink Receiver)

ตดิตัง้สถานีดาวเทียม VSAT ส�ารองฉกุเฉิน
(DB7 Disaster Recovery sites)

ปรับปรุงระบบประชมุทางไกลผา่นจอภาพ (VTC) ของศนูย์ปฏิบตัการ กองทพับก
(Upgrade New HD MCU and VTC)

ระบบเฝา้ตรวจเคลื่อนท่ี พร้อมอปุกรณ์ประกอบ
(Border Surveillance)

ระบบสื่อสารดาวเทียม โครงการปรับปรุง/พฒันาระบบสื่อสารดาวเทียม
TES ( Telephony Earth Station) พร้อมตดิตัง้

Fixed Remote Station & Dynamic Bandwidth VSAT Network
(Fixed Remote Station & Dynamic Bandwidth VSAT Network)

ติดตัง้แผนงานปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
จ�านวน 10 สถานีเสริม
10 Stations: MCOT Facilities for Digital TV Transmission Stations

ตดิตัง้ระบบเคร่ืองสง่โทรทศัน์ระบบดจิิทลั ส�าหรับสถานีเสริม A3
โครงการโทรทศัน์ดจิิทลั
(Digital TV Transmitter)

ระบบถ่ายทอดนอกสถานท่ีระบบคมชดัสงู
(Outside Broadcasting Van (OBVAN))

ซือ้ขายรถยนต์และอปุกรณ์พร้อมตดิตัง้ระบบงาน โครงการรถถ่ายทอดสญัญาณผา่นดาวเทียม
(DSNG Project (Digital Satellite News Gathering)

สง่มอบเคร่ืองรบกวนสญัญาณวิทยตุราอกัษร Planetcomm รุ่น WT-Defender
(Jammer: WT-Defender)

C-Band Satellite Mobile Car

มลูคา่งาน (ล้านบาท)
Revenue (Mil. Bt.)

80.40

23.36

22.91

25.60

16.64

13.64

22.44

39.07

103.18

23.49

79.76

22.95

85.31

49.95

1.60

47.36

ปี 
(Year)

2560
(2017)

2560
(2017)

2560
(2017)

2559
(2016)

2559
(2016)

2559
(2016)

2558
(2015)

2558
(2015)

2558
(2015)

2558
(2015)

2560
(2017)

2560
(2017)

2559
(2016)

2558
(2015)

2560
(2017)

2558
(2015)

ผลติภณัฑ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications Products)

ผลติภณัฑ์ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี (Broadcasting and Digital TV Products)

ผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm (Products distributed under the PlanetComm brand)



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560

2.3 นโยบายราคา 
นโยบายราคาของบริษัทฯ จะแตกตา่งกนัไปตามประเภทสนิค้าและบริการ 

1) กรณีท่ีเป็นผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย บริษัทฯ จะก�าหนดราคา
ขายด้วยต้นทนุบวกอตัราก�าไรขัน้ต้นท่ีเหมาะสม (Cost-Plus Pricing) โดยค�านงึ
ถงึราคาสนิค้าของคูแ่ขง่ในท้องตลาด เพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้ 
2) กรณีท่ีเป็นผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm บริษัทฯ จะก�าหนดราคาขาย
โดยค�านงึถงึราคาสนิค้าเทียบเคียงหรือสนิค้าทดแทนของคูแ่ขง่ในท้องตลาด เพ่ือ
ให้สามารถแขง่ขนัได้

2.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั  
ภาวะอตุสาหกรรม

บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมจากผู้ผลติชัน้น�าจากทัว่โลก รวมทัง้
เป็นผู้ให้บริการและตดิตัง้ระบบสารสนเทศตา่งๆ แก่ภาครัฐและเอกชน เพ่ือท่ีจะ
รองรับความต้องการของลกูค้าได้ครบวงจร ดงันัน้อตุสาหกรรมท่ีมีผลกระทบตอ่
การด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ คืออตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

Economic Intelligence Center (EIC) ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2560 เตบิโตดี
ขึน้ จากเดมิท่ีคาดวา่จะเตบิโตท่ีร้อยละ 3.4 หลงัส�านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ (สศช.) รายงานตวัเลขประมาณการ
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยในปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 3.9 
ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.2 ในปี 2559 ซึง่ในชว่งไตรมาสสาม ปี 
2560 ขยายตวัร้อยละ 4.3 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อน
หน้า เป็นอตัราการขยายตวัสงูสดุในรอบ 18 ไตรมาส ในด้านการใช้จา่ย โดย
ปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัเร่งขึน้ของการสง่ออกสนิค้าและการขยายตวัตอ่
เน่ืองของการบริโภคภาคเอกชน การใช้จา่ยภาครัฐบาล และการลงทนุรวม ใน
ด้านการผลติ การผลติสาขาอตุสาหกรรม ฟืน้ตวัชดัเจนและสนบัสนนุเศรษฐกิจ
ได้มากขึน้ สาขาการค้าสง่ค้าปลีก สาขาไฟฟา้ ก๊าซ และการประปา และสาขา
ประมงขยายตวัเร่งขึน้ สาขาเกษตรกรรมขยายตวัในเกณฑ์สงู สาขาขนสง่และ
คมนาคม และสาขาโรงแรมและภตัตาคารขยายตวัดีตอ่เน่ือง ในขณะท่ีสาขาการ
ก่อสร้างปรับตวัลดลง และเม่ือปรับผลของฤดกูาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยใน 
ไตรมาสท่ีสามของปี 2560 ขยายตวัจากไตรมาสท่ีสองของปี 2560 ร้อยละ 1.0 
(QoQ_SA) รวม 9 เดือนแรกของปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตวั ร้อยละ 3.8 รวม
ถงึความผนัผวนในตลาดการเงินโลก

EIC ประมาณการ GDP 2560 - 2561
Estimation on Economy and Economic Expansion Rate in 2017-2018

2.3 Pricing policy 
The Company’s pricing policy varies according to the type of product or 

service 
1) Products for which the Company is an authorized distributor are priced 
based on product expense plus an appropriate markup percentage 
(cost-plus pricing), while accounting for market prices set by competitors. 
2) Products under the PlanetComm brand are priced by accounting for 
the market prices of comparable products set by competitors. 

2.4 State of the Industry and Competition 
Industry overview 

The Company’s operations mainly involve distributing IT products and 
telecommunications equipment for leading vendors worldwide, as well as 
providing information system installation services to public and private 
sectors in order to comprehensively meet custom needs. Therefore, the 
Company’s operations are significantly affected by changes in the IT and 
telecommunications equipment industries

Economic Intelligence Center (EIC) evaluated that Thailand’s economy 
in 2017 was growing up, from predictably 3.4% after Office of the National 
Economic and Social Development Board (NESDB) reported that 
Thailand’s Gross Domestic Product (GDP) in 2017 was expanded from 
3.9% from 3.2% in 2016. The third quarter of 2017 was expanded for 
4.3%, from 3.8% in previous quarters which was the highest expansion in 
18 quarters. Expenditure supported by government’s enhancement for 
export and continuous expansion by private consumers, government’s 
spending, integrated investment in production, industrial production, 
supporting economy on retailing, electricity supply, gas, water supply, 
festering expansion. The expansion of agricultural sector, logistics and 
transportation, hotel and restaurant was continuously rising, while 
construction sectors were reducing. Thailand’s economy in the third 
quarter of 2017 was increased from   1.0 (QoQ_SA) in the second quarter 
of the year. For the first 9 months of 2017, Thailand’s economy was 
expanding at 3.8%, together with globally financial fluctuation. 
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ประมาณการเศรษฐกิจและอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจในปี 2560-2561
• การบริโภคภาคเอกชน ปี 2560 ชะลอลงตามการสง่ออกสนิค้า ขณะท่ีปี 2561 
การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป เน่ืองจากก�าลงั
ซือ้ยงัถกูกดดนัจากตลาดแรงงานท่ีซบเซาและราคาสนิค้าเกษตรท่ีชะลอตวั จงึ
พึง่พาการใช้จา่ยผู้ มีรายได้สงูและมาตรการรัฐ
• การลงทนุภาคเอกชน ปี 2561 มีแนวโน้มฟืน้ตวั แม้จะยงัขยายตวัในระดบัต�่า
ตามการขยายตวัของการลงทนุในหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ในขณะท่ีการลงทนุ
ในหมวดก่อสร้างปรับตวัลดลง และพลกัดนัจากการสง่ออกท่ีขยายตวั
• การลงทนุภาครัฐปี 2560 ปรับเพ่ิมขึน้ตามการเร่งใช้จา่ยของภาครัฐ ขณะท่ีปี 
2561 ขยายตวัตามเมด็เงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินอดุหนนุท่ีสงูขึน้
• ปริมาณการส่งออกสินค้าสอดคล้องกับการขยายตัวเร่งขึน้ของเศรษฐกิจ
ประเทศคูค้่าหลกัและเศรษฐกิจโลก แตก่ารขยายตวัชะลอลงจากราคาสนิค้า
เกษตรท่ีลดลงและการชะลอความร้อนแรงของวฏัจกัรสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์
• ในชว่งท่ีผา่นมาภาคการทอ่งเท่ียวยงัคงมีแนวโน้มขยายตวัตอ่เน่ืองใน ปี 2561 
อยา่งเตม็ศกัยภาพหลงัผา่นพ้นชว่งไว้อาลยั และพ้นโทษแบน ICAO (The 
International Civil Aviation Organization) และทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมปรับ
ตวัในทิศทางท่ีดีขึน้
• เงินเฟอ้เพ่ิมขึน้อยา่งช้าๆ ตามแนวโน้มราคาน�า้มนั และก�าลงัซือ้ครัวเรือน

ภาพรวมมูลค่าการตลาดสื่อสารปี 2560-2561
ภาพรวมธรุกิจสื่อสารปี 2560 มีการ “เตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง” โดย สวทช. คาด

การณ์วา่ตลาดสื่อสารจะมีมลูคา่ 632,120 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.5 จากปี 
2559 ท่ีเตบิโตร้อยละ 7.7 ซึง่เป็นไปตามการเตบิโตของตลาดอปุกรณ์และตลาด
บริการสื่อสารโดยมีปัจจยัสนบัสนนุท่ีส�าคญัมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนมาใช้ smart phone เพ่ือรองรับความต้องการเข้าถงึข้อมลู
และอินเทอร์เน็ตในทกุท่ีทกุเวลา รวมทัง้ได้รับแรงกระตุ้นจากการพฒันาธรุกิจบน
แพลตฟอร์มต่างๆในโลกออนไลน์และการใช้สื่อดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการ
โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ท่ีมีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง อาทิ การท�าธรุกรรม
ทางการเงิน (E-Payment) การค้าผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) และ
การใช้บริการสื่อสารข้อมลู (Cloud Service) ประกอบกบัการประมลูใบอนญุาต
ถือครองคลื่นความถ่ี 900, 1800 และ 2100MHz ท่ีผา่นมารวมทัง้การด�าเนิน
โครงการของภาครัฐในการขยายอินเทอร์เน็ตประชารัฐสาหรับทกุหมูบ้่าน สง่ผล
ให้ผู้ ให้บริการด้านโทรคมนาคมยังมีการลงทุนด้านอุปกรณ์โครงข่ายหลกัเพ่ือ
รองรับความต้องการใช้งานและการขยายฐานลูกค้า รวมถึงปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีให้มีความทันสมัย ขณะท่ีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานก็มี
โครงการปรับปรุงเครือขา่ยหลกัขององค์กรให้รองรับระบบ IP มากขึน้ โดย
สามารถสรุปสถานการณ์ตลาดสื่อสารท่ีสาคญั ดงันี ้

Estimation on Economy and Economic Expansion Rate in 2017-2018 
• Private consumption in 2017 was slow down following export activity, 
while in 2018; private consumption will be gradually growing, affected by 
regression of lanner market and agricultural slow down, led to more 
relying on high income people and public measures.  
• Private sector investment in 2018 would be recovered even in low level, 
following expanded investment in machinery. Investment in construction 
would be lower, mainly being pushed from expanding export 
• Public sector investment in 2017 was increased from accelerated 
public expenditure, while in 2018, economic stimulation and financial 
support would be more  
• Export volume would be related with accelerated economic expansion of 
partnership countries and global economy. The expansion would be slow 
down due to lower price of agricultural products and electronic cycle.
• Tourism sector has been continuously expanding after elapse of 
condolence period and banned by  ICAO (The International Civil Aviation 
Organization) as well as bright global economy direction with gradual 
• Increase of inflation in line with oil price and household affordability

Telecommunications market value in 2017-2018
In overview, the telecommunications market will be “continuously 

growing”. National Science and Technology Development (NSTDA) 
predicted that the telecommunications market value will be at  632,120 
million Baht, increased for 9.5% from 2016 which the growth was at 7.7% 
following growth of telecommunications equipment and services market 
mainly affected by behavioral change of consumer for smart phone to 
always easily access to data and internet as well as business development 
on online platform basis and use of digital content for continuously 
growing advertisement and public relations , for example, E-Payment, 
E-Commerce, Cloud Service, as well as auction for license for ownership 
for radio frequency  900, 1800 and 2100 MHz, government projects on 
civil state internet for all villages, advanced technologies innovation, 
government’s projects for core networks improvement for IP support.
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มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารปี 2560
คาดวา่จะเตบิโตร้อยละ 5.9 ชะลอตวัลงจากปีก่อนท่ีเตบิโตร้อยละ 8.8 โดยมี

มลูคา่ตลาด 261,109 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 14,596 ล้านบาท เม่ือพิจารณา
ตลาดอปุกรณ์แยกตามประเภท พบวา่
• เคร่ืองโทรศพัท์ ในปี 2560 คาดวา่มีมลูคา่ตลาด 119,970 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 8,560 
ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 ตามความต้องการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีแบบ Smart Phone ท่ี
เพ่ิมสงูขึน้ แตส่าหรับโทรศพัท์เคลือ่นท่ีแบบ Feature Phone และเคร่ืองโทรศพัท์
ประจ�าท่ี (Fixed Line Handset) นา่จะหดตวัตามความต้องการใช้งานโทรศพัท์ใช้สอย
ตามบ้านท่ีลดลง ทัง้นีค้วามต้องการเคร่ืองโทรศพัท์ IP PHONE สาหรับองค์กรนา่จะ
ขยายตวัได้ เน่ืองจากการพฒันาเครือขา่ยภายในให้สามารถลดคา่ใช้จา่ยขององค์กร
• อปุกรณ์โครงขา่ยหลกั ในปี 2560 คาดวา่มีมลูคา่ตลาด 75,459 ล้านบาท เพ่ิม
ขึน้ 2,175 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0 ซึง่เป็นอตัราการเตบิโตท่ีลดลงเม่ือเปรียบ
เทียบกบัปี 2559 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 5.2 เน่ืองจากในชว่งท่ีผา่นมา ผู้ประกอบการราย
ใหญ่มีการเร่งพฒันาโครงขา่ยไปมากแล้ว สง่ผลให้ความต้องการอปุกรณ์โครง
ขา่ยทัง้ท่ีเป็นอปุกรณ์ระบบเครือขา่ย (Core Network Equipment) และอปุกรณ์
ระบบสายสญัญาณ (Infrastructure Cabling) เร่ิมชะลอตวัลง 
• อปุกรณ์สือ่สารใช้สาย ในปี 2560 คาดวา่จะมีมลูคา่ตลาด 18,115 ล้านบาท เพ่ิม
ขึน้ 1,382 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 โดยในกลุม่อปุกรณ์รับสญัญาณจากสาย 
(Access Equipment) และสายสญัญาณ (Network Cabling) ยงัเตบิโตได้ดีจาก
การสนบัสนนุของภาครัฐผา่นโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ รวมทัง้โครงการจดั
ให้มีสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูในพืน้ท่ีชาย
ขอบ 3,920 หมูบ้่าน (Universal Service Obligation: USO) แตอ่ปุกรณ์ในกลุม่ตู้
โทรศพัท์สาขา หรือ PBX (Private Branch Exchange) จะหดตวั
• อปุกรณ์สือ่สารไร้สาย ในปี 2560 คาดวา่จะมีมลูคา่ตลาด 47,565 ล้านบาท เพ่ิม
ขึน้ 2,479 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 จากปีก่อน โดยกลุม่อปุกรณ์สือ่สารไร้สายยงัคง
เตบิโตตามการลงทนุโครงขา่ย 4G ท่ียงัคงมีอยูบ้่างแตจ่ะเตบิโตได้ไมส่งูมาก

ตลาดบริการสื่อสาร
คาดการณ์วา่มลูคา่ตลาดบริการสื่อสารปี 2560 ยงัคงเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองท่ี

ร้อยละ 12.2 ด้วยมลูคา่ 371,011 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 40,196 ล้านบาท จากปี 
2559 เม่ือพิจารณาตลาดบริการแยกตามประเภท พบวา่บริการโทรศพัท์ประจ�าท่ี 
ในปี 2560 คาดวา่จะมีมลูคา่ 10,265 ล้านบาท ลดลง 1,741 ล้านบาท หรือร้อย
ละ -14.5 และจะหดตวัลงอยา่งตอ่เน่ืองตามฐานลกูค้าท่ีลดลงจากการเปลี่ยน
พฤตกิรรมไปใช้การสื่อสารทางภาพและเสียงผา่นอินเทอร์เน็ต และ Social 
Media รวมทัง้การใช้บริการเสียงผา่นเครือขา่ย IP มากขึน้
• บริการโทรศพัท์ประจ�าท่ี ในปี 2560 คาดวา่จะมีมลูคา่ 10,265 ล้านบาท ลดลง 
1,741 ล้านบาทหรือร้อยละ -14.5 และจะหดตวัลงอยา่งตอ่เน่ืองตามฐานลกูค้าท่ี
ลดลงจากการเปลีย่นพฤตกิรรมไปใช้การสือ่สารทางภาพและเสยีงผา่นอินเทอร์เน็ต 
และ Social Media รวมทัง้การใช้บริการเสยีงผา่นเครือขา่ย IP มากขึน้
• บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ในปี 2560 คาดวา่จะมีมลูคา่ตลาด 282,961 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 41,397 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.1 โดยเป็นการขยายตวัของการให้บริการ
แบบ Mobile Non-voice ท่ีคาดวา่จะโตถงึร้อยละ 35.2 ตามการใช้งานสือ่สาร
ข้อมลูท่ีเพ่ิมขึน้ ประกอบกบัได้รับแรงกระตุ้นจากการแขง่ขนัเพ่ือการแยง่ชิงสว่น
แบง่การตลาดทัง้ในรูปแบบ Content และความหลากหลายของการให้บริการ
ดจิิทลั แตส่�าหรับการให้บริการแบบ Mobile Voice คาดวา่จะลดลงร้อยละ -10.3
• บริการอินเทอร์เน็ต ในปี 2560 คาดวา่จะมีมลูคา่ตลาด 57,691 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
1,951 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 ขยายตวัตามความต้องการใช้งานจากภาค
องค์กรและภาคครัวเรือนท่ีขยายตวัในตา่งจงัหวดัโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ ในปี 
2560 คาดวา่จะมีมลูคา่ตลาด 5,170 ล้านบาท ลดลง 1,790 ล้านบาท หรือร้อยละ 
-25.7 ซึง่เป็นการลดลงอยา่งตอ่เน่ือง จากการถกูแทนท่ีด้วยการตดิตอ่ผา่นบริการ
สือ่สารทางภาพและเสยีงผา่นอินเทอร์เน็ตรวมทัง้การสือ่สารผา่น Social Media
• บริการสือ่สารข้อมลู ในปี 2560 คาดวา่จะมีมลูคา่ตลาด 14,924 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
378 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 เป็นการเตบิโตจากการท่ีผู้ใช้งานสว่นบคุคลและผู้ใช้
งานองค์กรท่ีเร่ิมให้ความส�าคญัในการส�ารองข้อมลูบน Cloud Service มากขึน้ แต่
อยา่งไรก็ตาม แม้วา่ความต้องการใช้บริการสือ่สารข้อมลูจะเพ่ิมสงูขึน้ แตจ่ากการ
แขง่ขนัด้านราคาท่ีรุนแรง สง่ผลให้มลูคา่ตลาดโดยรวมจะเตบิโตได้ไมส่งูมากนกั

Telecommunications devices market  
The market value in 2017 was expected to be 5.9%, slow down from 

8.8% in previous year. The market value was 261,109 million Baht, or 
14,596 million Baht increase.
• Telephone set: In 2017, the market value was 119,970 million Baht, 
increased for 8,560 million Baht or 7.7% as per the greater demand for 
smart phone. For Feature Phone and Fixed Line Handset, the demand 
would be lower due to lower demand for household phone. IP PHONE for 
organization would be expanded due to internal network development for 
organization’s cost reduction. 
• Main network equipment: In 2017, the market value was expected at 75,459 
million Baht, increased for  2,175 million Baht or 3.0% which was the declining 
growth, figured as 5.2% compared to 2016 since big entrepreneurs already 
developed many networks so Core Network Equipment and Infrastructure 
Cabling will be slow down  
• Wireless equipments: In 2017, the market value was expected at 18,115 
million Baht, increased for 1,382 million Baht or 8.3%. Access Equipment 
and Network Cabling are still growing from government support through 
civil state internet projects as well as providing mobile phone signal and 
high speed internet for 3,920 villages in  suburb areas(Universal Service 
Obligation: USO), while PBX (Private Branch Exchange will be shrunk.
• Wireless equipment: In 2017, the market value was expected at 47,565 
million Baht, increased for 2,479 million Baht or 5.5% from previous years. 
Wireless equipment remains its growth at some level but not much as per 
4G network investment. 

Telecommunications Service Market 
It was predicted that telecommunications service market in 2017 will be 

continuously rising at 12.2%, valued 371,011 million Baht or increasing 
40,196 million Baht from 2016.
According to  the market segmentation, the value of fixed telephone in 
2017 was 10,265 million Baht , reducing 1,741 mullion Baht or  -14.5% 
and will be continuously reducing due to lower customers base caused 
by behavioral change to visual and audio communications through 
internet and Social Media, audio service though IP network  
• Fixed telephone service : In 2017, the market value was expected at 
10,265 million Baht, reduced for  1,741 million Baht or -14.5% and will be 
continuously reduced following lower customers base , caused by 
caused by behavioral change to visual and audio communications 
through internet and Social Media, audio service though IP network  
• Mobile phone service: In 2017, the market value was expected at   282,961 
million Baht, increased for 7 million Baht or 17.1%. Mobile No voice service 
expansion was expected to rise 35.2% due to more data communications, 
motivation from market sharing competition in form of content and variety of 
digital service. Mobile Voice service would be reduced for -10.3% 
• Internet service: In 2017, the market value was expected at 57,691 million 
Baht, increased for 1,951 million Baht, or 3.5% expanded following organizational 
and household demands in provincial areas. For international call, in 2017, the 
market value was expected at 5,170 million Baht, reduced for 1,790 million Baht 
or -25.7% which was continuously reduced caused by replacement with visual 
and audio communications through internet and social media  
• Data communications service: In 2017, the market value was expected 
to be 14,924 million Baht or increased for 378 million Baht or 2.6% as 
growth from personal and organizational clients giving more importance 
on data backup in Cloud Service. Even greater demand for data 
communications service, price competition hinders its growth.
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ทิศทางธุรกิจสือ่สารปี 2561
ภาพรวมตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายของไทยในปี 2561 ยงัคงมีทิศทางการ

เตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง แตช่ะลอตวัลงจากปี 2560 อนัเน่ืองจากได้รับแรงหนนุส�าคญั
จากปัจจยัเดมิในปี 2560 และนโยบายจากภาครัฐท่ีต้องการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
เชน่ อินเทอร์เน็ตต�าบลและสงัคมไทยท่ีก้าวสูส่งัคมเมืองมากขึน้ รวมทัง้ความต้องการ
ใช้การสือ่สารทางภาพและเสยีง รวมทัง้อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ท่ียงัเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่
เน่ือง ประกอบกบัการใช้กลยทุธ์ในการประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบริการของผู้ประกอบ
การในการขยายฐานลกูค้า ท่ีจะมาในรูปแบบดจิิทลัคอนเทนต์ใหม่ๆ  มากขึน้ 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในสว่นของผู้ให้บริการธรุกิจสือ่สารจะเกิดการแขง่ขนักนัอยา่ง
รุนแรง ทัง้การแยง่ชิงสว่นแบง่การตลาด รวมทัง้การพฒันาเทคโนโลยีและผลติ
ภณัฑ์ใหม่ๆ  เพ่ือให้ตรงกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ทัง้นี ้
ส�าหรับตลาดอินเทอร์เน็ตบรอดแบรน์จะมีความเสี่ยงเพ่ิมขึน้จากการเข้ามาท�า
ตลาดของผู้ประกอบการ รายใหมอ่ยา่ง AIS

สภาวะการแขง่ขนัท่ีเข้มข้นในตลาด โดยเฉพาะการแขง่ขนัในด้านราคาส�าหรับ
การใช้บริการสือ่สารข้อมลู (Data) ตอ่เมกะไบต์ท่ีมีแนวโน้มลดลงตอ่เน่ือง สง่ผลให้
รายได้จากการให้บริการสือ่สารข้อมลูมีแนวโน้มเตบิโตท่ีชะลอตวัลง ในขณะท่ีราย
ได้จากการให้บริการเสยีง (Voice) ก็ยงัคงหดตวัอยา่งตอ่เน่ืองจากการท่ีผู้บริโภค
ไทยสว่นใหญ่นิยมใช้สือ่ออนไลน์ในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งกนัแทนการโทร ซึง่
เป็นเทรนด์ตอ่เน่ืองมาตัง้แตย่คุ 3G ในปี 2556 ขณะเดียวกนั กลุม่ผู้ประกอบการยงั
คงต้องเผชิญกบัความท้าทายด้านการบริหารต้นทนุคอ่นข้างมาก โดยเฉพาะต้นทนุ
คา่ใบอนญุาตประกอบกิจการ ต้นทนุการขยายโครงขา่ย 4G อีกทัง้ ยงัต้องเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการประมลูคลืน่ 900 MHz และ 1800 MHz ในชว่งไตรมาสท่ี 2 
ของปี 2561 อีกด้วย จากสภาวะการแขง่ขนัท่ีเข้มข้นตอ่เน่ืองนัน้ คาดวา่
• ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายโดยรวม ในปี 2561 นา่จะมีทิศทางการขยายตวัท่ี
ชะลอตวัลง โดยคาดวา่ นา่จะมีมลูคา่อยูป่ระมาณ  253,930 – 259,580 ล้านบาท ขยาย
ตวัในกรอบร้อยละ 4.7 - 7.1 จากปี 2560 (คา่กลางอยูท่ี่ร้อยละ 5.9) โดยนา่จะได้รับแรง
หนนุหลกัมาจากการท�าการตลาดของกลุม่ผู้ประกอบการท่ีผลกัดนัให้มีผู้ใช้งานแบบราย
เดือนเพ่ิมขึน้หรือการผลกัดนัให้ผู้ใช้รายเดือนเดมิเปลีย่นแพก็เกจมาอยูใ่นระดบัราคาท่ี
สงูขึน้ โดยมีแรงจงูใจจากการให้ใช้โมบายอินเทอร์เน็ตในปริมาณมากขึน้ รวมถงึ
พฤตกิรรมของผู้บริโภคไทยท่ียงัคงนิยมใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ท�าให้
มลูคา่ตลาดบริการสือ่สารข้อมลูยงัคงขยายตวัตอ่เน่ือง 
• ตลาดบริการสือ่สารข้อมลู ในปี 2561 มีแนวโน้มการเตบิโตท่ีชะลอตวัลง นา่จะอยู่
ท่ีประมาณ 186,660 – 190,490 ล้านบาท มีอตัราการเตบิโตอยูใ่นกรอบราวร้อยละ 
14.7 – 17.1 ชะลอตวัลงจากปี 2560 ท่ีคาดวา่จะขยายตวัอยูร่าวร้อยละ 21.8 
เน่ืองจากอตัราคา่บริการท่ีถกูลงจากการแขง่ขนัท่ีเข้มข้นในตลาด
• ตลาดด้านการให้บริการเสยีง ในปี 2561 ก็ยงัคงหดตวัอยา่งตอ่เน่ือง คาดวา่มลูคา่
ตลาดด้านการให้บริการเสยีงจะมีมลูคา่อยูร่าว 67,270 – 69,090 ล้านบาท หดตวั
ราวร้อยละ 13.3 – 15.6 จากปี 2560 อยา่งไรก็ดี การหดตวัดงักลา่วเป็นการหดตวั
น้อยลงเม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีคาดวา่จะหดตวัราวร้อยละ 16.1 เพราะมีกลุม่ผู้ใช้
บริการแบบเตมิเงินย้ายมาใช้บริการแบบรายเดือนเพ่ิมขึน้อนัเน่ืองจากการท�าการ
ตลาดท่ีเข้มข้นของผู้ประกอบการ

ปัจจัยบวกตลาดสื่อสาร
• Mobile/Apps ถกูใช้เป็นแพลตฟอร์มทางการตลาดและการขาย
• ความคุ้นชินของผู้ใช้บริการทางออนไลน์มีมากขึน้ทัง้ e-Transaction และ 
e-Commerce
• ระบบบริการอตัโนมตั/ิบริการตนเอง เร่ิมถกูน�ามาใช้งานอยา่งแพร่หลาย
• IoT เป็นท่ีสนใจและให้ความส�าคญัแพร่หลายมากขึน้ ทัง้ในภาคเกษตรและ
อตุสาหกรรม
• ความต่ืนตวัด้านความปลอดภยั ทัง้ด้าน Physical และ Cyber
• โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ (อินเทอร์เน็ตหมูบ้่าน) ท่ีพร้อมใช้งาน
• โครงการด้านการพฒันาพืน้ท่ีเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) เกิดการลงทนุ
ภาครัฐและเอกชน

Telecommunications trend in 2018
In 2018, the overview of wireless telecommunications business would 

be continuously rising, but delayed from 2017 due to government’s 
policies on infrastructures development, for example, local internet, 
transformation of Thailand society to urban society, greater demand for 
visual and audio communications and broadband internet, as well as 
public relations strategies by entrepreneurs for products and services for 
customers base expansion on digital trend basis.  
Telecommunications business will be actively competitive, in terms of 
market share competition , new development for products and 
technologies , more risk of broadband internet by new comer AIS    

Price competition for continuously reducing use of data communications 
services per mega bite brings to slower revenue from data communications 
service. Revenue from Voice service will be continuously reducing 
because of more popularity in online service as a continuous trend from 
2013. Big challenge for entrepreneurs is high cost, especially cost of 
operation license, cost of 4G network expansion, preparation for 900 MHz 
and 1800 MHz radio wave tenders in the second quarter of 2018. Among 
high competition, it was predicted that  
• Wireless telecommunications overview : By 2018, the expansion of 
telecommunications business will be delayed, predictably around 
253,930 – 259,580 million Baht, figured as  4.7 – 7.1% expansion from 
2017 (mean at  5.9%), mainly from enhancement by entrepreneurs for 
more use of post-paid package or enhancement for change to more 
costly package, motivating for greater use of mobile internet as well as 
Thai consumers’ behavior for broadband internet, led to continuous 
expansion of data communication service      
• Data communication service: In 2018, Growth of this market will be 
delayed to be approximately  186,660 – 190,490 million Baht , figured as  
14.7 – 17.1% growth , delayed from 2017, predictably 21.8% of market 
expansion due to lower service fee from high competition in the market  
• Voice service market: In 2018, the market will be continuously shrank, 
predictably around 67,270 – 69,090 million Baht, reduced around 13.3 – 
15.6% from 2017. However, such reduction will be lower than 2017 which 
the reduction was predicted to be around 16.1% due to change of 
package from prepaid clients to  be post-paid clients, caused by high 
competition 

Positive factors on communications market 
• Use of Mobile/Apps as marketing and sales platform
• More acquaintance of client with online systems , such as  e-Transaction 
and e-Commerce
• More popularity of automatic service system /self-service system 
• More interest and importance on IoT for both agricultural and industrial 
sectors
• Safety awareness in Physical และ Cyber
• Ready Use civil state internet project (internet village) 
• Eastern Economic Corridor Project (EEC) for public and private sector 
investment enhancement
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ปัจจัยเสี่ยงธุรกิจสื่อสาร
• ต้นทนุของผู้ประกอบการสงูขึน้ จากการประมลูคลื่นความถ่ีในชว่ง 2-3 ปีท่ีผา่น
มาด้วยราคาท่ีสงูมากโดยเฉพาะ การประมลูคลื่นความถ่ี 900 MHz นัน้ราคาการ
ประมลูสงูท่ีสดุในโลก สง่ผลให้ต้นทนุของผู้ประกอบการสงูขึน้มาก
• การแข่งขันด้านราคาท่ีมีอยู่จากการท่ีผู้ ประกอบการใช้เงินสูงมากในการ
ประมลูคลื่นความถ่ี แตต้่องลดราคาการให้บริการลงตามเง่ือนไขของผู้ชนะการ
ประมลูคลื่นความถ่ี สง่ผลให้อตัราการท�าก�าไรของผู้ประกอบการลดลง
• ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ียงัฟืน้ตวัได้ไมเ่ตม็ที ่สง่ผลตอ่การลงทนุด้านโทรคมนาคม
ของผู้ประกอบการและส่งผลต่อก�าลงัซือ้ของผู้บริโภคท่ีอาจต้องการประหยดัค่า
ใช้จา่ย เชน่ ชะลอการเปลี่ยนอปุกรณ์เคร่ืองโทรศพัท์ และอาจลดคา่ใช้จา่ยในการ
ใช้บริการ 
• การลงทนุของภาครัฐด้านโทรคมนาคมท่ีส�าคญัมีความลา่ช้า อาทิ อินเทอร์เน็ต
ประชารัฐ
• การถกู Disrupt จากเทคโนโลยีดจิิทลั ท�าให้ธรุกิจบางประเภทต้องลดขนาด
หรือลดสาขาลง เชน่ ค้าปลีกและธนาคารจงึกระทบตอ่ผู้ขายอปุกรณ์และให้
บริการตดิตัง้ท่ีมีฐานลกูค้าจากธรุกิจเหลา่นี ้

แนวโน้มส�าคัญของภาคธุรกิจและภาคเทคโนโลยีของประเทศไทย
แนวโน้มเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึน้ภายใน 3-4 ปีข้างหน้า โดยประเดน็หลกัอยูท่ี่การ
เปลี่ยนผา่นธรุกิจสูด่ิจิตอลทัง้ในระดบัองค์กร และระดบัประเทศ เพ่ือยกระดบั
เศรษฐกิจให้เข้าสูย่คุ “ไทยแลนด์ 4.0” ตามท่ีรัฐบาลวางไว้ ซึง่เทคโนโลยีส�าคญัท่ี
จะมาชว่ย คือ การมาของคลาวด์ บิก๊ดาต้า โซเชียลเน็ตเวิร์ก และอปุกรณ์พกพา 
รวมถงึอปุกรณ์ IoT

Risk factors on communications business

• Higher costs of entrepreneurs due to high value tender project for frequency 

wave in 2-3 years ago, particularly tender project for frequency 900 MHz as the 

highest tender price of the world

• Price competition: The higher cost of the tender project for frequency wave 

made the service providers were required to lower their price to be in line with the 

terms of reference of the winner, led to the lower profit of entrepreneurs.

• Incompletely recovered economic situation gave effects on entrepreneurs 

investment in communications and affordability of saving oriented - consumers, 

for example, delaying change of telephone and minimizing their service fees. 

• Delay of public investment in major telecommunications, for example, civil state internet 

• Disruption of digital technologies led to down-sizing of businesses and 

branches, for example, retailing and banking businesses giving effect on 

devices vendors and installation service providers

Thailand’s prospects on businesses and technologies sectors 

Main prospects in the next 3-4 years would be portrayed by transition to digital 

technology in organizational and national levels, to enhance Thailand’s economy 

to “Thailand 4.0 Era” as set by the government. Key technologies includes 

Cloud, Big Data, Social Network , portable devices and IoT equipment
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1. การค้นหาด้วยเสียงและภาพ   
ปัจจบุนัเราเร่ิมค้นหาด้วยเสยีงกนัมากขึน้ จะเหน็ได้วา่บริษัทเจ้าใหญ่ ๆ ด้านไอที

ได้เปิดตวัผลติภณัฑ์ Voice Personal Assistant (VPA) เกือบหมดแล้ว เชน่ Amazon 
เปิดตวั  Alexa, Google เปิดตวั Google Assistant, Apple เปิดตวั Siri ซึง่สะท้อนให้
เหน็วา่นวตักรรมการ Search มีความก้าวหน้ามากขึน้ เป็นผลดีตอ่ผู้บริโภคโดย
เฉพาะกลุม่ E-Commerce และ Home Automation คาดการณ์วา่เทคโนโลยี Voice 
& Visual Search จะเข้ามาแทนท่ียคุของ Mobile Application สว่นเร่ืองของการ
ค้นหาด้วยภาพ เราอาจได้เหน็กนัในตลาด E-Commerce ท่ีให้เราสามารถน�าภาพ
มาค้นหาสนิค้า ท�าให้สามารถเปรียบเทียบราคาสนิค้าท่ีใกล้เคียงกนัได้ 

ในกลุม่ของ E-Commerce หากไมป่รับตวั ก็อาจไมส่ามารถด�าเนินธรุกิจไปได้ 
โอกาสรอดคือการอยูบ่นแพลตฟอร์มออนไลน์ และหากน�าเร่ืองของ Voice & 
Visual Search มาใช้ในการค้นหาสนิค้า เปรียบเทียบราคา
2. การสื่อสารในรูปแบบของ Chat Bot 

Conversational Platform ซึง่เป็นรูปแบบตา่ง ๆ ท่ี Machine ท�างานโต้ตอบกบั
มนษุย์ คนไทยจะรู้จกัในช่ือ Chatbot แต ่ Chatbot ยงัมีข้อจ�ากดัในเร่ืองการ
โต้ตอบให้ได้อยา่งแมน่ย�า และมีประสทิธิภาพ โดยปีหน้าคาดวา่ Chatbot จะเข้า
มามีบทบาทมากขึน้ โดยจะมาในรูปแบบของ Voice Personal Assistant (VPA) 
ดงัท่ีกลา่วไปแล้ว และ Virtual Customer Assistant (VCA) ท่ีจะเข้ามาชว่ย
ให้การสื่อสารระหวา่งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ โดย VCA จะชว่ยด�าเนินการ
บางอยา่งแทนผู้ให้บริการได้ทนัที 

ธรุกิจด้านการบริการเชน่ Call Center จะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของ 
AI , Chatbot  ต้องแยกให้ออกวา่ บริการแบบไหนท่ีเหมาะกบัลกูค้า เพราะการ
ตอบค�าถามบางเร่ือง Chatbot ก็เหมาะสม แตเ่ร่ืองของอารมณ์ หรือการรองรับ
ความต้องการบางอยา่งของลกูค้า ยงัต้องการมนษุย์เข้าไปชว่ยอยู่
3.เงินดจิิทลั

จากกระแสของ Bitcoin ท่ีมาแรงในตา่งประเทศ รวมถงึการน�า Blockchain 
เข้ามาใช้ในแวดวงการเงินและการธนาคารทัว่โลก โดยเฉพาะสนิค้าและบริการ
ใหม ่ ๆ ท่ีมาจากกลุม่ธรุกิจท่ีเป็น Fintech ในตา่งประเทศ ประกอบกบัการคาด
การณ์ ท่ีระบวุา่ในปี 2020 จะมี Blockchain Based Cryptocurrency ในธรุกิจ
ธนาคารจะมีมลูคา่สงูถงึ 1 พนัล้านเหรียญ ท�าให้เราเร่ิมเหน็วา่มีการโอนและแลก
เปลี่ยน Cryptocurrency ผา่นทาง E-Wallet มาก ดงันัน้หนว่ยงานก�ากบัดแูลหรือ 
Regulator ด้านการเงินและการธนาคารของแตล่ะประเทศต้องปรับบทบาทการ
ท�างานเพ่ือรับกบั Cryptocurrency ท่ีมีเข้ามาใหมอ่ยูเ่ร่ือย 
4. เทคโนโลยี เสมือนจริง                                               

Counterfeit Reality คือการสร้างเนือ้หาและเร่ืองราวแบบสมจริงขึน้มา โดย
การคดัลอกมาจากเหตกุารณ์จริง สถานท่ีจริง และสิง่มีชีวิตจริง ซึง่ท�าให้เหน็วา่ 
Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Digital Twins จะถกูน�ามา
ใช้เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม ่ ๆ หรือน�าเอาประสบการณ์ในอดีตมาท�าให้เกิดขึน้
อีกครัง้ได้                                                 

อตุสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบจาก VR/AR โดยมีทัง้ทางบวกและทางลบ โดย
ในแงบ่วก บริษัทด้าน Entertainment จะน�าเทคโนโลยีไปใช้สร้างประสบการณ์
กบัผู้ชมได้ เพ่ิมมลูคา่ให้กบัเนือ้หา แตใ่นขณะเดียวกนั เราอาจแยกไมอ่อกวา่สิง่
ไหนคือเร่ืองจริง หรือเร่ืองท่ีสร้างขึน้ ท�าให้ต้องมีการตรวจสอบควบคูก่นัไป
5. Internet of Things (IoT)

จากการเกิดขึน้ของ Voice Personal Assistant (VPA) และ Home 
Automation ท่ีเอามาผสานงานกนัในปัจจบุนัจนเกิดเป็นระบบตา่ง ๆ เชน่ ระบบ
รักษาความปลอดภยัภายในบ้าน เป็นต้น คงเป็นสว่นหนึง่ท่ีท�าให้เหน็วา่ IoT ใน
ประเทศไทยจะเตบิโตได้อีกมาก  ซึง่คาดการณ์วา่ 95% ของอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผลติขึน้มาใหม ่ จะฝังเอาเทคโนโลยี IoT เข้าไว้ภายในอปุกรณ์
เหลา่นัน้ด้วย สว่นอปุสรรคของ IoT ในประเทศไทย คงเป็นเร่ืองของ IoT Network 
ในปัจจบุนัท่ียงัไมค่รอบคลมุทัว่ประเทศ มีข้อจ�ากดัเน่ืองจากการลงทนุด้านเครือ
ขา่ยไมคุ่้มคา่ในการลงทนุ

1. Voice & Visual Search                                                                                             

Voice searchis currently more popular. Almost major IT entrepreneurs 

launched their Voice Personal Assistant (VPA) products, for example, Amazon 

with Alexa, Google with Google Assistant, Apple with Siri. This reflects advanced 

search innovation, particularly well for E-Commerce and Home Automation. It is 

predicted that Voice Search would take place in Mobile Application. Visual 

Search can be found in E-Commerce which the search can be done by photos 

and used for price comparisons.  

For E-Commerce, without adjustment, business cannot survive. Survivability 

rests on online platform and use of Voice & Visual Search for price comparison.

2. Conversational Platform (Chat Bot)     

Conversational Platform is variety of platform which Machine can work and 

respond with human, known in Thailand as Chatbot. However, Chatbot has its 

limitations on accuracy and efficacy of its response. In the next year, it is 

predicted that Chatbot will take role more in form of Voice Personal Assistant 

(VPA) and Virtual Customer Assistant (VCA) used to support communications 

between service providers and clients which VCA can take certain actions for 

clients at prompt. 

Service businesses, like Call Center may be affected by AI, Chatbot. 

Differentiation which service is suitable for clients is required because replying 

the answer of Chatbot is suitable for emotion or serving some demand of clients. 

Therefore, human is still needed for support.

3. Cryptocurrency (digital money)                                                                                 

With Bitcoin trend in overseas and implementation of Blockchain with  financial 

and banking businesses worldwide, especially new products and services from 

Fintech business group in overseas as well as prediction that Block chain Based 

Cryptocurrency in banking business would be rising to 1 billion dollars in 2020, 

the trend for Cryptocurrency through  E-Wallet becomes more visible, therefore, 

regulatory department in financial and banking businesses of each country 

should adjust their roles to be in line with newly coming Cryptocurrency.    

4. Counterfeit Reality (Augmented Reality)                                                 

Counterfeit Reality is creating realistic content and story by copying from real 

incident; place and living which Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) and 

Digital Twins will be used for producing new experiences or realizing past 

experiences.                                                 

Effects of VR/AR on industries are both positive and negative aspects. 

Positively, these technologies will be useful for entertainment companies in terms 

of creating new experiences for audiences, as well adding value for content. 

However, differentiation between real story and invented story becomes 

problematic, therefore, apparel verification is needed.

5. Internet of Things (IoT)

The existence of integrated Voice Personal Assistant (VPA) and Home 

Automation producing many systems ,like household security can reflect the 

drastic growth of  IoT in Thailand. It is predicted that 95% of newly invented 

electronic devices will be embedded with IoT technologies. Obstacle of IoT in 

Thailand is IoT Network which the coverage is limited because of cost-efficacy of 

investment  
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คาดการณ์ภายใต้บริบทของปีแห่งการผูกติดกับดิจิตอล 
1. รุ่งอรุณแหง่เศรษฐกิจในยคุดจิิตอลทรานฟอร์เมชัน่ (Dawn of the DX 
Economy) ท่ีทางไอดีซี คาดการณ์วา่ ภายในปี 2020 จ�านวน 30% ของ 500 ผู้
ประกอบการรายใหญ่ในประเทศไทย จะให้ความส�าคญักบัการสร้างผลติภณัฑ์ 
บริการ และประสบการณ์ใช้งานท่ีมีดจิิตอลเป็นสว่นประกอบ

2. รายได้เชิงดจิิตอล (Digital Revenue) โดยภายในปี 2019 จ�านวน 25% ของ
โครงการทางด้านไอที จะสร้างบริการ และรายได้จากดจิิตอล ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงข้อมลู (Data) ให้กลายเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่มากขึน้ในอนาคต สง่ผล
ให้บริษัทจ�าเป็นต้องมีการลงทนุในการบริหารจดัการข้อมลูมากขึน้

3. การซปัพอร์ตโดยใช้ดจิิตอล (Digital Support) ภายในปี 2018 จ�านวน 60% 
ของการบริการลกูค้าหลงัการขายจะเกิดขึน้ในรูปแบบดจิิตอล เน่ืองมาจาก
ปัจจบุนั องค์กรสว่นใหญ่ใช้ชอ่งทางโซเชียลมีเดีย และออนไลน์ ในการตดิตอ่
สร้างปฏิสมัพนัธ์กบัลกูค้าอยูแ่ล้ว จงึถือเป็นการพฒันาตอ่ยอดเพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ใช้งานท่ีดีขึน้ให้แก่ลกูค้า

4. อินเตอร์เฟสแบบ 360 องศาจะได้รับความสนใจมากขึน้ (Immersive 
Interfaces Gaining Traction) หรือการน�าเทคโนโลยี AR/VR จะถกูน�ามาใช้งาน
ใน 30% ของบริษัทท่ีขายผลติภณัฑ์ และบริการให้แก่ลกูค้าโดยตรง เน่ืองจากรูป
แบบการตดิตอ่สื่อสารในปัจจบุนัจะเร่ิมได้รับความนิยมลดลง เพราะไมส่ร้างให้
เกิดความนา่สนใจในตวัสนิค้า

5. การเตบิโตของอตุสาหกรรม IoT (Industry Growth) ในปี 2017 การมาของ
รถยนต์อจัฉริยะ ประกนัภยัเทเลเมตกิส์ เทคโนโลยีสขุภาพสว่นบคุคล และอาคาร
อจัฉริยะ จะเป็น 4 สว่นท่ีมีการลงทุน IoT ถงึ 7 พนัล้านบาท โดยสดัสว่นใหญ่สดุ
จะมาจากรถยนตร์อจัฉริยะท่ีมีการแขง่ขนัสงูในอตุสาหกรรม

6. รถยนต์อจัฉริยะ (Connected Vehicle) ไอดีซี คาดการณ์วา่ ในปี 2019 รถยนต์ท่ี
จ�าหนา่ยกวา่ 25% จะมาพร้อมกบัความอจัฉริยะในการตดิตอ่สือ่สารในกรณีท่ีเกิด
อบุตัเิหต ุ รวมถงึการรายงานสภาพรถยนต์ให้ผู้ขบัข่ีทราบ และการเก็บข้อมลูการใช้
งานของผู้ใช้เพ่ือสง่ตอ่ให้แก่คา่ยรถยนต์ในการน�าไปพฒันาตอ่ยอดในอนาคต

7. การปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วย (Patient Engagement) ในปี 2017 โรงพยาบาลจะมี
การน�าเทคโนโลยีมาชว่ยในการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วย เพ่ือน�าไปปรับปรุง
กระบวนการในการรักษาให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ และเป็นชอ่งทางในการ
ตดิตอ่สื่อสารกบัคนไข้เพ่ิมเตมิด้วย

8. กลยทุธ์มลัตคิลาวด์ (Multi-cloud) ไอดีซี มองวา่ ในปี 2020 กวา่ 55% ของ
ฝ่ายไอทีในองค์กรจะมีการน�าระบบคลาวด์จากหลายผู้ ให้บริการมาใช้งานร่วม
กนั เพ่ือสร้างประสบการณ์ใช้งานท่ีดีท่ีสดุให้แก่ผู้ใช้ เพราะในชว่ง 2-3 ปีท่ีผา่นมา 
เป็นชว่งท่ีมีการเรียนรู้การใช้งานคลาวด์มาแล้ว และมีข้อมลูท่ีท�าให้สามารถ
ตดัสนิใจเลือกใช้งานได้

9. การยกเคร่ืองเพย์ทีวี (Pay TV Overhaul) จากรูปแบบการให้บริการเพย์ทีวีใน
ปัจจบุนัท่ีตลาดคอ่นข้างทรงตวั เน่ืองจากมีชอ่งทางในการรับชมมากย่ิงขึน้ ท�าให้ผู้
ประกอบการต้องมีการยกเคร่ืองการให้บริการเพย์ทีวีมาให้บริการผา่นแอปพลเิคชั่
นมากย่ิงขึน้โดยในปี 2018 จะเหน็ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคอนเทนต์เข้าสูต่ลาดเพ่ิม
มากขึน้

10. คอนนิทิพไซเบอร์ ซเิคียวริตี ้(Cognitive Cyber Security) ไอดีซี เช่ือวา่ ในปี 
2019 กวา่ 30% ของระบบการปอ้งกนัภยัคกุคามขององค์กรในประเทศไทยจะมี
การน�าระบบคอกนิทีฟ หรือระบบท่ีใช้แมชชีนเลร์ินนิงมาชว่ยในการตรวจจบัภยั
คกุคามยคุใหมท่ี่จะเกิดขึน้ในอนาคต เพราะภยัคกุคามจะมีความหลากหลาย
มากขึน้เกินกวา่ท่ีมนษุย์จะปอ้งกนัได้

Predictions under the context of the year of digital engagement 
1. Dawn of the DX Economy: Among digital transformation, it is predicted 
that by 2020, 30% of 500 bug entrepreneurs in Thailand will focus on 
digitally-oriented products, services productions and clients’ experiences.  

2. Digital Revenue: By 2019, 25% of IT Projects will be from digital 
revenue, by transforming data to more valuable resources, led to more 
investment  in data management

3. Digital Support: By 2018, 60% of post sales services will be generated 
from digital support because most organizations apply social media and 
online systems for business transaction; Therefore, digital support will be 
enhanced to produce better use of experiences by clients.

4. 360 degrees interface: 360 degrees interface (Immersive Interfaces 
Gaining Traction) will be more interested. AR/VR technologies will be 
implemented by 30% of companies with direct sale.  Current 
communications will be less popular since it does not produce any 
attractions to products.

5.  For Industry Growth in IoT in 2017, the occurrence of, connected 
vehicles, telemetric insurances, personal heath technologies and smart 
buildings will be four platforms with IoT investment up to 7,000 million 
Baht. The major segment will be from connected vehicle with high 
competition.     

6. IDC predicted that in 2019, 25% of traded vehicles will be smart 
connected vehicles with communications in case of accident, as well as 
reporting vehicles conditions for drivers, collecting data of client’s use of 
vehicles, manufacturer for future development.

7. By 2017, certain technologies will be implemented by hospitals for 
patient’s engagement for more efficient and better medical services as 
well as being another mode of communications with patients.

8. Multi-Cloud : It is predicted by IDC that in 2020, more than 55% of IT 
department will integrate Cloud system from multi-clients and optimize 
the system because in the last 2-3 years, how to operate Cloud system 
was not learnt and information is available for decision making 

9. Pay TV Overhaul: PayTV will be overhauled due to greater mode of 
audiences so pay TV will be developed through applications, led to more 
content platform in the market.

10. Cognitive Cyber Security: IDC believes that in 2019, 30% of anti-risks 
systems of organizations in Thailand will be based on cognitive system or 
systems with machine. Learning will be used to detect new risks 
potentially happening in the future which prevention is difficult.
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เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2018 ส�าหรับเหล่าองค์กร
1. AI Foundation
คงปฏิเสธไมไ่ด้กบัความร้อนแรงของ AI ในยามนี ้โดย Gartner ชีว้า่ AI ท่ีสามารถ
เรียนรู้, โต้ตอบ และปรับตวัได้โดยอตัโนมตันีิจ้ะกลายเป็นเทคโนโลยีหลกัท่ีใช้
แขง่ขนักนัระหวา่งเหลา่ผู้พฒันาเทคโนโลยีภายในปี 2020 ในขณะท่ีการใช้ AI 
เพ่ือชว่ยเสริมการตดัสนิใจ, การปรับปรุงรูปแบบการท�าธรุกิจ และการปรับปรุง
ประสบการณ์ของลกูค้านัน้จะยงัคงกลายเป็นประเดน็หลกัท่ีเหลา่องค์กรให้ความ
ส�าคญัตอ่ไปจนถงึปี 2025
ด้วยเหตนีุ ้ การลงทนุด้าน AI ไมว่า่จะเป็นบคุลากร, เคร่ืองมือ หรือระบบท่ี
เก่ียวข้องอย่างเช่นการจัดการข้อมูลนัน้ก็จะยังคงเติบโตต่อไปอย่างต่อเน่ือง 
เพราะเป็นสิง่ท่ีเหลา่องค์กรจะขาดไปไมไ่ด้แล้วส�าหรับการแขง่ขนัในอนาคต

2. Intelligent Apps and Analytics
Application ในอนาคตอีกไมก่ี่ปีข้างหน้านีจ้ะมีการใช้งาน AI หรือ Machine 
Learning อยูภ่ายในแทบทัง้หมด โดยท่ีบางครัง้ผู้ใช้งานอาจไมรู้่ตวัวา่ AI นัน้ท�างาน
อยูใ่นสว่นใดของระบบก็เป็นได้ ซึง่การท�างานร่วมกนัระหวา่งมนษุย์และ AI นีก็้จะ
ท�าให้รูปแบบของการท�างานและสถานท่ีท�างานในอนาคตเปลีย่นไป โดย AI จะไม่
ได้มาแทนมนษุย์ แตจ่ะมาชว่ยให้มนษุย์ท�างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้
ในอนาคต การแขง่ขนัในตลาด Software และ Service โดยเฉพาะ ERP นัน้จะ
กลายเป็นการมุง่เน้นไปท่ีเร่ืองของ AI เป็นหลกัวา่ AI จะมาชว่ยให้การท�างานหรือ
ประสบการณ์ของผู้ใช้งานดีขึน้ได้อยา่งไรแทน

3. Intelligent Things
สิง่ของตา่งๆ ท่ีเคยเป็น Internet of Things (IoT) ในปัจจบุนัจะวิวฒันาการกลายไป
เป็น Intelligent Things ท่ีไมไ่ด้ท�างานตามค�าสัง่ของโค้ดท่ีตายตวั แตเ่ปลีย่นแปลง
การท�างานไปตาม AI ท่ีใช้และข้อมลูท่ีได้เรียนรู้แทน เชน่ รถยนต์ไร้คนขบั, หุน่ยนต์, 
Drone และท�าให้ขีดความสามารถของอปุกรณ์ตา่งๆ สงูขึน้อยา่งชดัเจน
อปุกรณ์ท่ีท�างานได้โดยอตัโนมตันีิจ้ะใช้แรงงานคนน้อยลง และในอีก 5 ปีถดัจาก
นี ้ เราก็จะเหน็ระบบท่ียงัคงใช้มนษุย์ท�างานร่วมกบั AI เกิดขึน้มาเป็นจ�านวนมาก 
แตใ่นฉากหลงันัน้เหลา่ผู้ผลตินัน้ตา่งจะซุม่พฒันาระบบท่ีไมต้่องใช้คนเพ่ือเตรียม
แขง่ขนักนั และประเดน็อ่ืนๆ นอกเหนือจากเทคโนโลยีอยา่งเชน่กฎหมายก็จะ
ต้องถกูพฒันาขึน้มาเพ่ือรองรับโลกแหง่อนาคตนี ้

4. Digital Twin
ทรัพย์สนิตา่งๆ ในโลกจริงขององค์กรนัน้จะถกูสร้างข้อมลูขึน้มากลายเป็นทรัพย์สนิ
เสมือนในโลก Digital มากขึน้เร่ือยๆ เพ่ือให้เหลา่องค์กรได้น�าข้อมลูเหลา่นัน้ไป
ท�าการวิเคราะห์ประกอบการตดัสนิใจได้ในแบบ Real-time และท�าการตอบโต้ตอ่
ทกุสถานการณ์ได้อยา่งทนัทว่งที
Digital Twin จะชว่ยให้การน�า AI มาใช้ผสานและการท�า Simulation มีประสทิธิภาพ
สงูย่ิงขึน้ การวางแผนในภาพใหญ่นัน้จะสามารถเจาะลกึลงรายละเอียดได้ดีขึน้ใน
ทกุๆ ธรุกิจ และสง่ประโยชน์ตอ่ธรุกิจ องค์กร หรือประเทศชาตไิด้ในระยะยาว

5. Cloud to the Edge
Edge Computing จะกลายเป็นสว่นตอ่ขยายจากระบบ Cloud อยา่งชดัเจนมากย่ิง
ขึน้ ด้วยการย้ายการประมวลผลไปใกล้แหลง่ข้อมลูมากขึน้ก็ท�าให้ Latency ต�า่ลง, 
Bandwidth ท่ีต้องใช้น้อยลง และการโต้ตอบตอ่เหตกุารณ์ตา่งๆ สามารถท�าได้แบบ
กระจายตวั องค์กรจงึควรเร่ิมออกแบบ Infrastructure ให้รองรับตอ่สถาปัตยกรรม
แบบนี ้โดยเฉพาะอยา่งย่ิงส�าหรับองค์กรท่ีต้องการใช้งาน IoT
ในอนาคต Edge Computing จะผสานรวมกบั Cloud อยา่งแนบเนียนย่ิงขึน้และ
แบง่หน้าท่ีการท�างานกนัได้เป็นอยา่งดี โดย Cloud นัน้จะรับบทบาทของระบบแบบ 
Service-oriented Model ท่ีบริหารจดัการได้จากศนูย์กลาง และท�าหน้าท่ีเป็นตวั
ประสานระหวา่งระบบตา่งๆ ในขณะท่ี Edge Computing จะท�างานแบบ Delivery 
Style ท่ีชว่ยให้ระบบตา่งๆ ซึง่กระจายตวัอยูน่ัน้ท�างานได้ตามท่ี Cloud สัง่การ

Highlight Technologies in 2018
1. AI Foundation
AI becomes very hot. According to Gartner, AI with automated learning, 
responding and adjusting will become key technologies for competition 
by technology developers. By 2020, the advantages of AI to support 
decision-making, business platform improvement and clients’ experience 
improvement will be key factor for organizations till 2025   
By this reason, AI investment in from of personnel, devices or relevant 
systems, for example, data management will be continuously growing 
since it is what organization cannot miss for future competition 

2. Intelligent Apps and Analytics
In next years, application as AI or Machine Learning will be implemented 
inside. Sometimes, operators may not be aware where such AI functions 
in the system. Future workplace will be transformed. AI will not used to 
work for human but for supporting human for more efficient operation.   
In the future, competition in Software and Service market, especially ERP 
will focus on how AI can support the operators’ operation and experiences.

3. Intelligent Things
All things ever being as Internet of Things (IoT) in the past will be 
developed to  Intelligent Things which does not work as per fixed code 
order, but change following used AI and learned information , for example, 
automated cars, robots, drones and can make more capacity of devices.
Automated devices will require lesser labor. In the next five years, we will 
see many systems with integrated human and AI operation. Behind this 
scene, producers will secretly develop automated systems for 
competitiveness. Other issues, like legal issue will be developed to serve 
this world in the future.

4. Digital Twin
Properties in the real world of organization will be more created for 
information as augmented reality to Digital world to allow them use this 
information for analysis, real-time decision and prompt response with 
incidents.
Digital Twin will bring to more efficient integration and Simulation of AI. 
Broad portfolio planning can penetrate all details in all businesses and 
bring long-terms benefits to businesses, organizations and nations.

5. Cloud to the Edge
Edge Computing will be clearly an extension from Cloud system. The 
processing will be moved to be closer to the source of data, led to low 
Latency, lesser Bandwidth and response to incidents can be diffused. 
Therefore, Infrastructure should be designed to support this type of 
architecture, especially the organization with IoT demand.
In the future, Edge Computing will be harmonically integrated with Cloud 
system and function will be well-identified. The Cloud system will be 
acting as a Service-oriented Model, managed by the center and will be 
the link among systems, while Edge Computing will be a Delivery Style 
which supports diffusing systems as directed by the Cloud system.
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6. Conversational Platforms
Conversational Platforms is the big thing to change use of technologies 
and data accessibility in the future. Translation will be operated by 
computer, instead of human. Systems will receive questions or orders 
directly from clients and transform processing for automation. For any 
missing input, systems will inquire human automatically. Gartner 
predicted that Conversational Interface system will become key mode for 
client. Specific hardware, operation system, Platform and Application are 
required to support.

7. Immersive Experience
In Digital era, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) and Mixed 
Reality (MR) technologies become modes for displaying information and 
change of public perceptions to digital world. Currently, many applications 
have been provided, apart from entertainment application. In the future, 
AR and VR technologies will be used for more efficient working operation 
and reflected for cost-efficiency to the organization MR will be used to 
create the new world with augmented reality and reality combination 
which is a step ahead from AR and VR, bring to response with change to 
Digital world and change of information in the future 

8. Blockchain
Blockchain is being used more in other industries, apart from financial 
sector. Varieties of applications have been invented. Blockchain would 
bring to big change of the world in the next 2-3 years after firmly relevant 
technologies.

9. Event Driven
Digital Business is the portfolio of new form of working operation to be 
Event Driven  which the business will be mainly respond with change in 
operations, through various technologies, such as  Event Broker, IoT, 
Cloud, Blockchain, In-memory Data Management and AI. Any incident 
coming up with business will be promptly detected and quickly 
responded.
However, to step forward to Event Driven business, corporate cultural 
change is a big issue. IT Department should be equipped with optimal 
system to support Event Driven business.

10. Continuous Adaptive Risk and Trust
Security is also a big issue. Continuous Adaptive Risk and Trust 
Assessment (CARTA) should be implemented to respond with various 
kinds of risks and threats for more Real-time response. Security 
Infrastructure should be ready for  adjustments in all situations and rapid 
change of business.
Application and Security Team should be linked, to step from currently 
DevOps to DevSecOps in line with CARTA principles. Virtualization and 
SDN technologies can support to actualize Adaptive Honeypots system 
and become a key factor for threat detection in organizational network 
systems, under the context of “Digital Engagement”.

6. Conversational Platforms
Conversational Platforms จะเป็นสิง่ใหญ่ท่ีมาเปลี่ยนวิธีการใช้งานเทคโนโลยี
และการเข้าถงึข้อมลูของมนษุย์ในอนาคต การแปลภาษานัน้จะกลายเป็นงาน
ของคอมพิวเตอร์แทนมนษุย์ โดยระบบตา่งๆ จะรับค�าถามหรือค�าสัง่จากผู้ใช้งาน
โดยตรง และแปลงเป็นชดุค�าสัง่คอมพิวเตอร์เพ่ือท�างานโดยอตัโนมตัแิทน โดย
หากขาด Input ใดๆ ไประบบก็จะท�าการถามกลบัมายงัมนษุย์ได้เอง ในอนาคต
อนัใกล้นี ้ Gartner ท�านายเอาไว้วา่ระบบ Conversational Interface จะกลาย
เป็นชอ่งทางหลกัท่ีผู้ใช้งานเลือกใช้ และต้องมี Hardware เฉพาะ, ระบบปฏิบตัิ
การเฉพาะ, Platform เฉพาะ ไปจนถงึ Application เฉพาะมารองรับ

7. Immersive Experience
ทา่มกลางโลก Digital นี ้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR), Augmented Reality 
(AR) และ Mixed Reality (MR) จะกลายมาเป็นชอ่งทางในการแสดงผลข้อมลู
และเปลี่ยนแปลงวิธีการท่ีผู้คนรับรู้สิง่ตา่งๆ ในโลกของ Digital แทน โดยปัจจบุนั
นีเ้ร่ิมมี Application ท่ีหลากหลายมาให้เลือกใช้งานนอกเหนือจาก Application 
เพ่ือความบนัเทิงกนัแล้ว และตอ่ไปเทคโนโลยี AR และ VR เหลา่นีก็้จะกลายมา
เป็นเทคโนโลยีท่ีพนกังานสามารถน�ามาใช้เพ่ิมประสทิธิภาพการท�างาน และ
สะท้อนความคุ้มคา่สูอ่งค์กรได้
สว่น MR นัน้จะมาสร้างโลกท่ีผสานระหวา่งโลกเสมือนและโลกจริงเข้าด้วยกนั 
เป็นก้าวถดัไปจาก AR และ VR และท�าให้การโต้ตอบกบัโลก Digital และข้อมลู
ตา่งๆ เปลี่ยนแปลงตอ่ไปอีกในอนาคต

8. Blockchain
Blockchain จะเร่ิมถกูน�ามาใช้ในอตุสาหกรรมธรุกิจอ่ืนๆ นอกจากภาคการเงิน
มากขึน้ และเกิด Application ท่ีหลากหลายรูปแบบขึน้มา อยา่งไรก็ดีถงึแม้ 
Blockchain นีจ้ะมาเปลี่ยนแปลงโลกได้อยา่งแนน่อน แตก็่อาจต้องใช้เวลาอีก 
2-3 ปีเพ่ือให้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องนัน้มีความเข้มแข็งมัน่คงขึน้มาเสียก่อน

9. Event Driven
Digital Business ในอนาคตนัน้จะเปลี่ยนแปลงการท�างานไปเป็นแบบ Event 
Driven ท่ีธรุกิจจะตอบสนองกบัความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในการท�างานเป็น
หลกั ด้วยการรับข้อมลูจากเทคโนโลยีท่ีหลากหลายไมว่า่จะเป็น Event Broker, 
IoT, Cloud, Blockchain, In-memory Data Management และ AI ท�าให้การ
ตรวจพบเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในธรุกิจสามารถท�าได้อยา่งรวดเร็วย่ิงขึน้ และ
ปรับตวัโต้ตอบตามได้เร็วย่ิงขึน้ตามไปด้วย
แตก่ารจะก้าวสูก่ารท�าธรุกิจแบบ Event Driven ได้นี ้ การเปลี่ยนแปลงของ
วฒันธรรมองค์กรเป็นเร่ืองส�าคญั และฝ่าย IT เองก็ต้องมีระบบท่ีเอือ้ตอ่ธรุกิจให้
รับมือกบัการท�า Event Driven ให้ได้ด้วย

10. Continuous Adaptive Risk and Trust
ประเดน็ด้าน Security เองก็ยงัส�าคญั และเหลา่องค์กรเองก็ต้องน�าหลกัการของ 
Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment (CARTA) ไปใช้เพ่ือรับมือ
และโต้ตอบกบัภยัคยุคามและการโจมตีรูปแบบตา่งๆ ให้ได้ในแบบ Real-time 
มากย่ิงขึน้ โดย Security Infrastructure นัน้จะต้องเอือ้ให้เกิดการปรับตวัได้ใน
ทกุๆ สถานการณ์ และเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วตามภาคธรุกิจให้ทนั
องค์กรนัน้ต้องหลอมรวมทีมพฒันา Application และทีม Security เข้าด้วยกนัให้
ได้ เพ่ือก้าวจากการท�า DevOps ในปัจจบุนัไปสูก่ารท�า DevSecOps ตามหลกั
ของ CARTA ในขณะท่ีเทคโนโลยี Virtualization และ SDN นัน้ก็จะสง่ผลให้การ
สร้างระบบ Adaptive Honeypots เป็นจริงขึน้มาได้งา่ย และกลายเป็นองค์
ประกอบส�าคญัอีกอนัหนึง่ในการตรวจจบัภยัคกุคามท่ีเกิดขึน้ภายในระบบ
เครือขา่ยขององค์กร คาดการณ์ภายใต้บริบทของปีแหง่การผกูตดิกบัดจิิตอล 
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ภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม
จากการท่ีผู้ ให้บริการและภาครัฐให้ความส�าคญัในด้านการพฒันาระบบการ

สื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ซึง่มีจดุมุง่หมายท่ีจะพฒันาให้โครงสร้างพืน้
ฐานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยให้มีมาตราฐานในระดบัท่ีทดัเทียม
กบันานาชาต ิ และมีการกระจายท่ีทัว่ถงึไปยงัสงัคมท่ีอยูห่า่งไกลมากย่ิงขึน้ โดย
เฉพาะโครงการ Smart Thailand ซึง่เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกบันโยบายบรอด
แบรนด์แหง่ชาต ิ และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทยส�าหรับปี 2554-2563 หรือ ICT 2020 โดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จะด�าเนินงานหลกัใน 2 สว่น คือ Smart Network เพ่ือ
จดัท�าโครงสร้างพืน้ฐานของโครงขา่ยอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู สว่นท่ี 2 คือ Smart 
Government เป็นการสง่เสริมการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ ของหนว่ยงาน
ภาครัฐผา่นโครงขา่ย Smart Network รวมทัง้มีนโยบายสง่เสริมให้หนว่ยงาน
เอกชนน�าเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการประกอบ
ธุรกิจมากย่ิงขึน้ด้วยนโยบายดงักลา่วจงึท�าให้มีเม็ดเงินลงทนุจ�านวนมากส�าหรับ
พฒันาระบบการสื่อสารและการโทรคมนาคมภายในประเทศจากทัง้ภาครัฐบาล
และภาคเอกชน ซึง่นอกจากจะเป็นมลูคา่การลงทนุท่ีสงูแล้ว ยงัมีอตัราการ
เตบิโตท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 

ด้วยมลูคา่การลงทนุท่ีสงูทัง้จากภาครัฐ และภาคเอกชน จงึเป็นการดงึดดูให้ผู้
ประกอบการหลายรายให้ความสนใจในอตุสาหกรรมนีม้ากย่ิงขึน้ จงึมีผลท�าให้
การแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมคอ่นข้างสงู ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นกลุม่ผู้ประกอบ
การท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเทคโนโลยีระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
อยูแ่ล้ว ทัง้นีเ้ทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการสื่อสารโทรคมนาคมนัน้ สามารถ
แบง่ยอ่ยออกเป็น กลุม่เทคโนโลยี 3 กลุม่ ได้แก่
  1.กลุม่ระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) 
  2.กลุม่ระบบสื่อสารแบบโครงขา่ยสายสญัญาณ (Wired Network) 
  3.กลุม่ระบบมลัตมีิเดีย (Multimedia) 

ในปัจจบุนัผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Provider) ท่ี
เ ก่ี ยว เ น่ืองกับ เทคโนโล ยีระบบสื่ อสาร โทรคมนาคม ท่ีจดทะเ บียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมีหลายบริษัท เชน่ บมจ. แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลยี (AIT) บมจ. เอม็ เอฟ อี ซี (MFEC) บมจ. สามารถเทลคอม (SAMTEL) 
และ บมจ. ลอ็กซเลย์่ (LOXLEY) เป็นต้น ปัจจบุนัเร่ิมมีการน�าอปุกรณ์ตา่งๆ มา
เช่ือมตอ่เป็นโซลชูัน่ เพ่ือน�าเสนอเป็นทางเลือกใหมใ่ห้กบัลกูค้า ซึง่แตล่ะบริษัทมี
ความเช่ียวชาญในแตล่ะระบบสื่อสารโทรคมนาคมแตกตา่งกนั 

ส�าหรับการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสนิค้า
ครอบคลมุทกุระบบ โดยบริษัทฯ จดัหาผลติภณัฑ์จากผู้ผลติ และ/หรือ ผู้จดั
จ�าหนา่ยเทคโนโลยีชัน้น�าตา่งๆ จากทัว่โลก เชน่ CISCO, Thales, GE, Comtech 
EF Data, ViaSat, Harmonic, Evertz, Net Insight, Sony และ Cambium 
เป็นต้น จากการท่ีบริษัทฯ มีผลติภณัฑ์ครอบคลมุความต้องการในทกุกลุม่
เทคโนโลยี ท�าให้บริษัทฯ สามารถน�าระบบเทคโนโลยีทัง้ 3 ระบบมาเช่ือมตอ่เข้า
ด้วยกนั โดยเฉพาะระบบสื่อสารแบบไร้สาย และระบบมลัตมีิเดีย ซึง่บริษัทฯ มี
ความเช่ียวชาญเป็นอยา่งมาก ท�าให้สามารถน�าอปุกรณ์ตา่งๆ เช่ือมตอ่เป็น 3 
โซลชูัน่ใหม ่ รวมถงึผลติภณัฑ์และบริการท่ีจ�าหนา่ยภายใต้ช่ือแพลนเน็ตคอม 
(PlanetComm) เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันา Productivity และเพ่ิมประสทิธิการ
ท�างานให้ลกูค้าอยา่งยัง่ยืน

Competition in Telecommunications Technology Industry 
Service providers and the public sector have placed high priority on 

the development of national telecommunications systems, to bring 
Thailand’s telecommunications infrastructure up to international 
standards and expanded coverage to remote areas. Therefore, the 
Ministry of Information and Communication Technology (MICT) has 
launched the Smart Thailand Project, in accordance with the National 
Broadband Policy and the Information and Communications Technology 
Framework for 2011-2020 (ICT 2020). The project is a two-pronged 
initiative consisting of Smart Network, to develop broadband interne 
infrastructure, and Smart Government, to promote electronic services by 
public agencies through Smart Network. Private organizations have also 
been encouraged to apply information and communication technology to 
their business operations. The policy has drawn a tremendous amount of 
investment capital from both public and private sectors, with high 
investment and continual sustainable growth. 

The high investment capital from both public and private sectors has 
attracted other business operators, intensifying competition. Most new 
players belong to industries associated with telecommunications and can 
be divided into three groups, namely

1) wireless networks
2) wired networks and
3) multimedia systems. 
At present, many telecommunications-related operators are listed on 

the Stock Exchange of Thailand, such as Advance Information Technology 
PLC (AIT), MFEC PLC (MFEC), Samart Telecoms PLC (SAMTEL) and 
Loxley PLC (LOXLEY). At present, devices are connected as new 
solutions for clients which different telecommunications companies are 
specialized in different telecommunications systems  

PlanetComm operates our business as a distributor for variety of 
products covering all systems. We have been supplied for products from 
manufacturers and/or leading technologies suppliers worldwide, such as 
CISCO, Thales, GE, Comtech EF Data, Viasat, Harmonic, Evertz, Net 
Insight, Sony, Thales and Cambium, etc. With variety of products covering 
demands for all groups of technologies, we are capable of connecting 
our specialized three systems of technology, particularly, wireless and 
multimedia systems. All devices can be connected as three new solutions 
as well as products and services supplied under the name of PlanetComm 
as the guideline for productivity development and sustainable increase of 
efficacy for customers’ operation.
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1. Network Infrastructure Solutions คือระบบรวมศนูย์โครงขา่ยสื่อสาร
โทรคมนาคม ท่ีประกอบด้วยระบบสื่อสารผา่นดาวเทียม (Satellite) ระบบสื่อสาร
ไร้สาย (Wireless) ระบบโครงขา่ยใยแก้วน�าแสง (Fiber) ระบบรักษาความ
ปลอดภยัโครงขา่ยสื่อสารโทรคมนาคม (Network Security) Wi-Fi และ Router/
Switch ซึง่เหมาะส�าหรับหนว่ยงานท่ีเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม อาทิ ผู้
ให้บริการโทรศพัท์ประจ�าท่ี ผู้ ให้บริการโทศพัท์เคลื่อนท่ี ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
หนว่ยงานทหาร หนว่ยงานราชการ และสถานีถ่ายทอดโทรทศัน์

2. Smart Office Solutions คือระบบรวมส�านกังานอจัฉริยะ ท่ีประกอบด้วยระบบ
ประชมุทางไกลเสมือนจริง (Telepresence) ระบบโทรศพัท์รวมศนูย์ (UC/IP 
PBX) ระบบกล้องวงจรปิด (IP CCTV) และระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลู 
(Data Security) ซึง่เหมาะส�าหรับใช้ในส�านกังานท่ีต้องการเพ่ิมประสทิธิภาพใน
การท�างานด้านการตดิตอ่สื่อสารและเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั 

3. Smart City Solutions คือ ระบบรวมส�าหรับเมืองอจัฉริยะ ท่ีประกอบด้วยโครงขา่ย
อินเทอร์เน็ตใยแก้วน�าแสง (Fiber Internet Network) ระบบ Wi-Fi สาธารณะ (Public 
Wi-Fi) ระบบรักษาความปลอดภยั (Smart Security/CCTV) และระบบตรวจจบั
มลภาวะ (Sensor For pollution) เพ่ือรองรับนโยบายจากภาครัฐท่ีต้องการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน เชน่ อินเทอร์เน็ตต�าบลและสงัคมไทยท่ีก้าวสูส่งัคมเมืองมากขึน้

4. Digital Broadcasting Solutions คือระบบรวมเทคโนโลยีส�าหรับการถ่ายทอด
สญัญาณโทรทศัน์แบบดจิิทลั ประกอบด้วยเคร่ืองสง่สญัญาณโทรทศัน์แบบ
ดจิิทลั ระบบถ่ายทอดสญัาณโทรทศัน์ อาทิ ระบบผลติรายการโทรทศัน์และสื่อ
มลัตมีิเดีย (Content Production) ระบบกระจายสญัญาณ (Content 
Distribution) ระบบสง่สญัญาณ (Content Transmission) และอปุกรณ์ทางด้าน
ผู้ รับสญัญาณ (Content Reception) เพ่ือใช้ในกิจการสถานีโทรทศัน์ 

5. ผลติภณัฑ์ของแพลนเน็ตคอม (PlanetComm Products) ซึง่บริษัทมีการ
ออกแบบ วิจยั พฒันา และผลติ ภายใต้ช่ือ PlanetComm อาทิ 

- รถสื่อสารผา่นดาวเทียมเคลื่อนท่ี (Satellite Mobile Vehicle) 
- อปุกรณ์ควบคมุการส�ารองการท�างานของภาครับสญัญาณดาวเทียม
     LNB/LNA (1:1 LNB/LNA Redundant Controller)
- เคร่ืองตดัสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและวิทยสุื่อสาร 
    (Mobile and Radio Jammer) 
- ผลติภณัฑ์ทัว่ไป อาทิ สายน�าสญัญาณแบบ Coaxial (Feeder Cable &
  Connectors) สายสญัญาณใยแก้วน�าแสง (Optical Fiber Cable) 
- กลอ่งรับสญัญาณโทรทศัน์แบบดจิิตอล (Set Top Box) 
- กล้องวงจรปิด (IP Camera)

6. บริการของแพลนเน็ตคอม (Planetcomm Services) ประกอบด้วยการ
ออกแบบ ติดตัง้ บริการหลงัการขาย ซอ่มอปุกรณ์สื่อสารท่ีช�ารุด รวมทัง้การให้
บริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน และบริการคลาวด์ออฟฟิศ

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีทีมงานวิจยัและพฒันาท่ีจะออกแบบ วางแผนและตดิ
ตัง้โซลูชั่นท่ีแตกต่างออกไปตามความต้องการให้กับลูกค้า (Customized 
Solution) ด้วยเทคโนโลยีท่ีซบัซ้อนและล�า้สมยั อาทิเชน่ การผลติรถสื่อสารแบบ
เคลือ่นท่ี (Satcom On The Move Mobile Vehicle) การพฒันาระบบบริหาร
จดัการสถานีดาวเทียม (Network Management System for Satellite Station) 
เป็นต้น ท�าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้น�าเสนอเทคโนโลยีการสือ่สาร
ในรูปแบบ Hybrid ท่ีชว่ยให้ลกูค้าสามารถตดิตอ่สือ่สารกนัได้ทัง้ภาพ เสยีง และ
ข้อมูลรวมทัง้มีการให้บริการหลังการขายเพ่ือสร้างความพึงพอใจและความ
สมัพนัธ์อยา่งตอ่เน่ืองอีกด้วย

1. Network Infrastructure Solutions: They are the integrated systems of 
telecommunications networks comprising of satellite, wireless, fiber, 
network security systems, Wi-Fi and router/switch, suitable for 
telecommunications service provider organizations, such as mobile 
phone service providers, internet service providers, military organizations, 
government agencies, television broadcasting stations. 

2. Smart Office Solutions: They are the integrated systems of Smart Office 
Solutions including Telepresence, UC/IP PBX, IP CCTV and data security 
suitable for organizations requiring enhancement for communications 
efficacy and increase of competition capability.

3. Smart City Solutions: They are the integrated systems of Smart City 
Solutions, including Fiber Internet Network, Public Wi-Fi, Smart Security /
CCTV, Sensor for pollution to serve public policy for infrastructure 
development, for example, sub-district internet and social development 
to urbanization.

4. Digital Broadcasting Solutions: They are the integrated systems of 
technologies for digital TV broadcasting, including digital television 
transmitter, TV signal broadcasting system, for example, Content 
Production, Content Distribution, Content Transmission and Content 
Reception for TV station business. 

5. PlanetComm Products designed, researched, developed and 
produced under the name of PlanetComm are as follows; 

- Satellite Mobile Vehicle 
- LNB/LNA (1:1 LNB/LNA Redundant Controller) 
- Mobile and radio Jammer 
- General products such as Coaxial (Feeder Cable & Connectors), 
  (Optical Fiber Cable) 
- Set Top Box 
- IP Camera

6. Planetcomm Services: Our services include design, installation, post-
sale, repair, maintenance, monthly internet and Cloud office services.

Furthermore, we have our Research and Development Team for 
planning and providing installation services on customized solution basis 
through sophisticated and advanced technologies, for example, Satcom 
on the Move Mobile Vehicle, Network Management System for Satellite 
Station, etc. We are also trusted in introducing Hybrid telecommunications 
technologies, providing visual, audio, data communications as well as 
post-sale service for continuously customer satisfaction and relationship.
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ภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบสื่อสารสัญญาณโทรทัศน์
และดิจิตอลทีวี
 จากท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิ (กสทช.) มีนโยบายท่ีชดัเจนในด้านการแพร่ภาพท่ีจะเปลีย่นจากระบบ
อนาลอ็กรุ่นเก่า เป็นระบบดจิิตอล และด้วยนโยบายดงักลา่วจะเกิดการเปลีย่นแปลง
ในเชิงโครงสร้างของระบบการแพร่ภาพและกระจายเสยีงในประเทศ ซึง่จะท�าให้เกิด
การลงทนุในด้านเทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี เป็น
จ�านวนมาก โดยองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และ
ดจิิตอลทีวีนัน้สามารถแบง่ยอ่ยออกเป็น กลุม่เทคโนโลยี 4 ประเภทได้แก่ 

1. ระบบผลติรายการโทรทศัน์และสื่อมลัตมีิเดีย 
2. ระบบกระจายสญัญาณ 
3. ระบบสง่สญัญาณ  
4. อปุกรณ์ทางด้านผู้ รับสญัญาณ 
โดยในปัจจบุนัการแข่งขนัในกลุ่มเทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์

และดจิิตอลทีวีนัน้เป็นตลาดท่ีมีผู้ประกอบการเป็นจ�านวนมาก โดยผู้ประกอบ
การแตล่ะรายนัน้จะมีผลติภณัฑ์ และ/หรือ การให้บริการจ�ากดัในกลุม่เทคโนโลยี
เพียงประเภทใดประเภทหนึง่ ในขณะท่ีการลงทนุในระดบัโครงสร้างของระบบ
การแพร่ภาพและกระจายเสียงในประเทศต้องอาศยัเทคโนโลยีจากหลายๆ กลุม่
น�ามาประกอบรวมกนัเป็นระบบท่ีสามารถเช่ือมโยงถงึกนัได้เป็นระบบเดียว ซึง่
เป็นอปุสรรคท่ีส�าคญัส�าหรับผู้ประกอบสว่นใหญ่ในปัจจบุนั ซึง่จะมีความช�านาญ
เพียงแคใ่นเทคโนโลยีประเภทเดียว และขาดความช�านาญในการออกแบบระบบ
เพ่ือใช้ในการเช่ือมโยงเทคโนโลยีแตล่ะประเภทเข้าด้วยกนั
จากเปา้หมายของบริษัทฯ ซึง่มุง่เน้นในการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีท่ีครบวงจร 
บริษัทฯ จงึมีผลติภณัฑ์ในกลุม่เทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และ
ดจิิตอลทีวี ท่ีหลากหลายและครอบคลมุในทกุกลุม่เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องตลอด
ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ ตัง้แตร่ะบบผลติรายการโทรทศัน์และสือ่มลัตมีิเดีย (Content 
Production) ระบบกระจายสญัญาณ (Content Distribution) ระบบสง่สญัญาณ 
(Content Transmission) จนถงึอปุกรณ์ทางด้านผู้ รับสญัญาณ (Content 
Reception) โดยเทคโนโลยีในแตล่ะประเภทนัน้ มีทัง้สว่นท่ีบริษัทฯ จดัหาจากผู้
ผลติ และ/หรือ ผู้จดัจ�าหนา่ยเทคโนโลยีชัน้น�าตา่งๆ จากทัว่โลก และสว่นท่ีบริษัทฯ 
วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ขึน้ภายใต้ตราสนิค้าของบริษัทฯ โดยสามารถแยก
ตราสนิค้าตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้จดัจ�าหนา่ยตามประเภทกลุม่เทคโนโลยีได้ ดงันี ้

Competition in the Broadcasting and Digital TV Industry 
NBTC’s clear policy on the transition from analog to digital broadcasting 

will bring about a structural overhaul of the country’s radio and TV 
broadcasting infrastructure. This will encourage a large amount of 
investment in digital broadcasting technologies. Broadcasting and digital 
TV technologies can be classified into four groups as follows 

1. Content Production System  
2. Content Distribution System 
3. Content Transmission System  
4. Content Reception Equipment
Presently, several operators are competing in the broadcasting and digital 

TV technology market. However, each player tends to engage in products 
and/or services limited to only one type of technology, while, investment in the 
infrastructure of broadcasting and digital TV systems in Thailand calls for the 
integration of various types of technologies into one multi-system network. 
This issue becomes a major obstacle for most specialist operators with 
expertise in just one area of technology instead of integrated solutions. 
In order to become a comprehensive ICT provider, the Company has a 
full array of products for upstream to downstream broadcasting. Our 
products and technologies are involved in content production, distribution, 
transmission and reception. The Company procures technology from 
leading manufacturers and vendors worldwide, while pursuing R&D 
under the PlanetComm brand. Brand distributed by the Company can be 
grouped by their role in content broadcasting as follows;

ทัง้นี ้ บริษัทฯ คาดวา่การเปลี่ยนผา่นระบบแพร่ภาพสญัญาณโทรทศัน์จาก
ระบบอนาลอ็กรุ่นเก่า เป็นระบบดจิิตอลนัน้จะเป็นโอกาสในการเตบิโตท่ีส�าคญั
ของบริษัทฯ เพราะนอกจากความพร้อมทางด้านผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึง่
ครอบคลมุในทกุหมวดเทคโนโลยีตา่งๆ ในระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และ
ดจิิตอลทีวีแล้ว บริษัทฯ ยงัมีความพร้อมทัง้ด้านพนกังาน ซึง่มีประสบการณ์ และ
ความช�านาญในการออกแบบและพฒันาระบบในการเช่ือมโยงเทคโนโลยีแต่ละ
ประเภทเข้าด้วยกันเป็นโซลูชั่นท่ีเหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย 
และท่ีส�าคญัไปกวา่นัน้ บริษัทฯ ยงัมีพร้อมทางด้านเคร่ืองมือและอปุกรณ์ ซึง่ใช้
ในการทดสอบการท�างานของเทคโนโลยีประเภทตา่งๆ ซึง่จะชว่ยให้ลกูค้ามัน่ใจ
ได้วา่ระบบท่ีออกแบบขึน้นัน้ สามารถท�างานได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพตาม
มาตรฐานท่ีออกแบบไว้ และจากความพร้อมทางด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ ทัง้ด้าน
ผลติภณัฑ์ บคุคลากร และเคร่ืองมืออปุกรณ์ จะเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัท่ีชว่ย
บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า ในด้านเทคโนโลยีระบบ
ถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวีได้อยา่งมีประสทิธิภาพและครบวงจร

The Company views the tradition from analog to digital TV broadcasting 
will open up opportunities for further growth. The Company has the 
advantage of both full-range products and personnel with extensive 
experience and expertise in designing and integrating related 
technologies for customized solutions that suit customer specifications. 
Above all, PlanetComm has the capacity to test and troubleshoot each 
technology, thus ensuring its customers that its solutions are both efficient 
and reliable. Excellence in terms of products, personnel and test 
equipment are competitive elements in the Company’s broadcasting and 
digital TV services.

ระบบผลติรายการโทรทศัน์ สือ่มลัตมีิเดีย และระบบสตดูโิอ

(Content Production)

- Sony/Camera
- Cobham/Radio 
- Evertz/Video Switcher
- TVU/3G/4G Video Broadcasting
- PlanetComm/Mobile Vechile/OB Van

ระบบกระจายสญัญาณ 
(Content Distribution)

- Net Insight/Fiber Mux
- Evertz/Network Transmission
- Harmonic/Video Encoder

ระบบสง่สญัญาณ
(Content Transmission)

- Tredress/DBV-T2 Transmitter
- GD Satcom/Satellite Antenna
- Advantech/BUC
- Comtech EFData/Satellite Modem

อปุกรณ์ทางด้านผู้ รับสญัญาณ
(Content Reception)

- PlanetComm (Set Top box)
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในการจดัหาผลติภณัฑ์ บริษัทฯ จะคดัเลือกและจดัหาผลติภณัฑ์หรือสนิค้าท่ีมี

คณุภาพจากแหลง่ท่ีเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะสัง่ซือ้สนิค้าสว่นใหญ่จากผู้ผลติท่ี
บริษัทฯ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย ซึง่บริษัทฯ มีความรู้ความ
เช่ียวชาญในตวัอปุกรณ์และมีความมัน่ใจในคณุภาพ ส�าหรับสนิค้าท่ีบริษัทฯ ยงั
ไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย บริษัทฯ จะสัง่ซือ้จากผู้จดัจ�าหนา่ยท่ีอยู่
ในรายช่ือผู้ จัดจ�าหน่ายสินค้าท่ีผ่านการพิจารณาจากบริษัทฯ ในเร่ืองของ
คณุภาพและบริการจนเป็นท่ียอมรับในเบือ้งต้น (Approved Vendors List) แล้ว
เทา่นัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.3 Product Procurement
The Company selects and procures quality products from appropriate 

sources. Most products have been authorized for distribution by 
manufacturers due to the Company’s expertise in product features. 
Regarding products for which it is not an authorized distributor, the 
Company acquires them through manufacturers on the Approved Vendor 
List. The List includes vendors that have been pre-screened by the 
Company for quality and services. Details are as follows; 

กลุม่ผลติภณัฑ์ (Product Group)

ระบบสื่อสารผา่นดาวเทียม
(Satellite Communications)

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสงูภาคพืน้ดนิ
(Terrestrial Communications)

ระบบสื่อสารวิทยุ
(Radio Communications)

ประเภท (Type)

เคร่ืองผสมสญัญาณรับ-สง่ข้อมลูผา่นดาวทียม
(Satellite Modem)
อปุกรณ์แปลงสญัญาณรับ-สง่คลื่นวิทยุ
(Up/Down Converter)
อปุกรณ์รับ-สง่สญัญาณวิทยผุา่นดาวเทียม
(Satellite Transceiver)
สายอากาศส�าหรับระบบสื่อสารผา่นดาวเทียม
(Satellite Antenna)
ระบบโครงขา่ยสถานีดาวเทียมภาคพืน้ดนิขนาดเลก็
(Very Small Aperture Terminal System)

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสงูแบบ Broadband
(Wireless Broadband System)
ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสงูแบบ Wi-Fi
(Wi-Fi Communications System)

ระบบวิทยสุื่อสารแบบดจิิตอล
(Digital Radio Communications System)
ระบบสื่อสารวิทยแุบบประสาน
(Network Radio Communications System)
ระบบวิทยสุื่อสารส�าหรับ SCADA
(SCADA System)

ตราสนิค้า -  ผู้จดัจ�าหนา่ย (Brand-Vendor)

Comtech EF Data - Comtech - Comtech EF 
Data Corporation
Advantech – Advantech Wireless Inc.
Viasat - ViaSat, Inc.
GD Satcom - SATCOM technologies
Thinkom - ThinKom Solution, Inc.
ETL – ETL Systems Ltd.
Norsat – Norsat International Inc.
Gigasat – Ultra Electronics GigaSat
CPI - CPI Internation, Inc.

Cambium – Various Vendors
CISCO – Various Vendors
Mimosa – Mimosa Networks, Inc.
Will-Burt – The Will-Burt Company

CODAN – CODAN Limited
JPS Raytheon – Raytheon Company
GE MDS – General Electric International, Inc.

กลุม่ผลติภณัฑ์ (Product Group)

ระบบสื่อสารเครือขา่ยข้อมลู
(Data Network)

ระบบสือ่สารความเร็วสงูผา่นใยแก้วน�าแสง
(Fiber Optic Network)

ระบบรักษาความปลอดภยั
(Security Network)

ประเภท (Type)

เราต์เตอร์
(Router)
อปุกรณ์แปลงสญัญาณ
(Converter)

อปุกรณ์รับ-สง่สญัญาณความเร็วสงูผา่นใยแก้วน�าแสง
(Fiber-Based Signal Transfer Equipment)
สายใยแก้วน�าแสงและอปุกรณ์ประกอบโครงขา่ย
(Fiber Optic Cables and Passive Components)

ระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลู
(Data Protection System)
ระบบรักษาความปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Security System)

ตราสนิค้า -  ผู้จดัจ�าหนา่ย (Brand-Vendor)

CISCO – Various Vendors
Patton – Patton Electronics Company

Calix – Calix, Inc.
3M – 3M Global Channel Services, Inc.

Thales – Thales Transport & Security (Hong Kong) Ltd.
BeyondTrust – BeyondTrust, Inc.
LogRhythm – LogRhythm, Inc.

(ก) ผลติภณัฑ์เก่ียวกบัระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Products related to Telecommunications Systems )

     - ระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Networks)

     - ระบบสื่อสารแบบโครงขา่ยสายสญัญาณ (Wired Networks)
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กลุม่ผลติภณัฑ์ (Product Group)

ระบบประชมุทางไกลเสมือนจริง
(TelePresence and Video Conferencing)

ระบบสื่อสารรวมศนูย์
(Unified Collaboration)

ระบบประชมุเสียง
(Audio Conferencing)

ประเภท (Type)

ระบบจดัการประชมุทางไกลเสมือนจริงและระบบประกอบ
(TelePresence Video Conferencing System and Feature Systems)

โทรศพัท์แบบ IP
(IP Telephony)
ระบบประชมุผา่นคอมพิวเตอร์
(Mobile Conference System)
ระบบประชมุด้วยภาพและเสียง
(Audio and Video Conferencing System)

ระบบการประชมุแบบเสียงและอปุกรณ์ประกอบ
(Audio Conferencing System and Passive Components)

ตราสนิค้า -  ผู้จดัจ�าหนา่ย (Brand-Vendor)

CISCO - Cisco International Ltd.

CISCO - Cisco International Ltd.

Polycom - Polycom Asia Pacific Pte Ltd.
Clearone - ClearOne Communications, Inc.

กลุม่ผลติภณัฑ์ (Product Group)

ระบบผลติรายการโทรทศัน์ 
สื่อมลัตมีิเดียและระบบสตดูิโอ
(Content production)

ระบบกระจายสญัญาณ
และสง่สญัญาณโทรทศัน์
(Content Distribution and Transmission)

ประเภท (Type)

ระบบกล้องโทรทศัน์ส�าหรับงาน Studio
(Professional Studio Camera System)

ระบบกล้องโทรทศัน์แบบไร้สาย
(Wireless Professional Camera System)

ระบบตดัตอ่สญัญาณภาพ
(Video Switcher System)

ระบบ Media Asset Management
(Media Asset Management System)

ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ผา่นเครือขา่ย 3G/4G
(3G/4G Broadcasting System)

ระบบกระจายสญัญาณวีดีโอผา่นใยแก้วน�าแสง
(Video Over Fiber Network System)

ระบบประมวลผลและเข้ารหัสสัญญาณโทรทัศน์
(Television Headend System)

ระบบเคร่ืองสง่สญัญาณโทรทศัน์
(Television Transmitter System)

ซอฟต์แวร์ส�าหรับออกแบบและวางแผนโครงข่าย
(Network Design and Planning Software)

อปุกรณ์ประกอบสถานีถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์
(RF Component)

ตราสนิค้า -  ผู้จดัจ�าหนา่ย (Brand-Vendor)

Sony – Sony Corporation

Cobham - Cobham Plc.

Evertz - Evertz Microsystems Ltd.
Sony – Sony Corporation

Evertz - Evertz Microsystems Ltd.
DALET – Dalet Digital Media Systems

TVU - TVU Networks Corp.

Net Insight - Net Insight AB

Harmonic – Harmonic Inc.

Tredess – Tredess 2010 S.L.

LS Telcom - LS telcom AG

Kathrein – Kathrein Indochina Co., Ltd.
Jampro – Jampro Antennas, INC.

     - ระบบมลัตมีิเดีย (Multimedia System)

(ข) ผลติภณัฑ์เก่ียวกบัระบบการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี (Products Related to Broadcasting and Digital TV Systems)
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สญัญาในการแตง่ตัง้บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยตา่งๆ โดยทัว่ไปจะมีอายุ
ประมาณ 1 - 2 ปี ซึง่เป็นลกัษณะโดยปกตขิองสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ�าหนา่ยใน
ธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ผลติ
และผู้จ�าหนา่ยสนิค้า เน่ืองจากสว่นใหญ่ด�าเนินธรุกิจร่วมกนัมาเป็นเวลานาน ท�า
ให้บริษัทฯ มัน่ใจวา่จะสามารถเป็นตวัแทนจ�าหนา่ยให้กบัผู้ผลติดงักลา่วตอ่ไป 
นอกจากนี ้ การมีความสมัพนัธ์ท่ีดี ชว่ยเอือ้ประโยชน์ในการประกอบธรุกิจ ไมว่า่
จะเป็นการให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิค การให้สว่นลดพิเศษในการสัง่ซือ้ การ
สง่มอบของทนัตามก�าหนดเวลา การปอ้งกนัภาวะขาดแคลนสนิค้า เป็นต้น โดย
การซือ้สนิค้าของบริษัทฯ จะมีการสัง่ซือ้จากผู้ผลติและผู้จ�าหนา่ยทัง้ในประเทศ 
และตา่งประเทศ 

Authorized distributor agreements granted to the Company generally 
carry a term of 1-2 years, which is normal practice for distributor agreements 
in the IT industry. However, the Company has a good relationship with 
manufacturers and vendors based on long-standing business. Therefore, 
the Company strongly believes that it will continue to be the distributor for 
these manufacturers. Good business relationships benefit the Company in 
terms of technical assistance, special discounts, timely delivery, prevention 
of product shortage, etc. The Company purchases products from both local 
and overseas manufacturers and vendors. 

แหลง่ท่ีมา
(Source)

ในประเทศ
(Domestic)

ตา่งประเทศ
(Overseas)

มลูคา่การซือ้สนิค้ารวม
(Total)

ปี 2560 (2017)
ล้านบาท (Million Baht)

334.00
(52.92%)

297.09
(47.08%)

631.09
(100.00%)

ปี 2559 (2016)
ล้านบาท (Million Baht)

278.67
(50.62%)

217.84
(49.38%)

550.51
(100.00%)

ปี 2558 (2015)
ล้านบาท (Million Baht)

454.24
(51.16%)

433.69
(48.84%)

887.93
(100.00%)

มูลค่าและสัดส่วนการซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากแหล่งที่มาในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ
(Amount and proportion of products purchased by the Company from domestic and overseas source)

49



 Planet Communications Asia Public Company Limited
 Annual Report 2017 50

Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
บริษัทฯ ด�าเนินธรุกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดจิิตอล

ทีวี ซึง่เป็นธรุกิจท่ีมีการพฒันาและเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ ดงันัน้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ในด้านสนิค้าคงคลงั รวมทัง้ต้นทนุงานโครงการและโอกาสในการได้งาน
จากการเข้าประมลูโครงการตา่งๆ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดงั
กล่าวท่ีเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา ด้วยความเช่ียวชาญในธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสาร
สารสนเทศมานานกวา่ 30 ปีของผู้บริหาร บริษัทฯ จงึมีความเข้าใจใน
อตุสาหกรรมเป็นอยา่งดี และจากการท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์
ให้กบัแบรนด์ชัน้น�าระดบัโลก จงึได้รับข้อมลูขา่วสารใหม่ๆ  และทราบถงึแนวโน้ม
ของเทคโนโลยีตา่งๆ ในอนาคตจากเจ้าของผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ือง ประกอบกบั
บริษัทฯ มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาของตนเองเพ่ือตามติดข่าวสารการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ  อยา่งใกล้ชิด อีกทัง้บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมให้บคุลากรในสาย
งานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ด้านการตลาดและการขาย โดยเฉพาะวิศวกร ให้เข้ารับการ
อบรมผลติภณัฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ  อยา่งสม�า่เสมอ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการจดั
เก็บสนิค้าคงคลงัเฉพาะสนิค้าทัว่ไปเฉพาะสนิค้าท่ีมีอตัราหมนุเวียนสนิค้าคงคลงั
สม�า่เสมอ เชน่ อปุกรณ์ระบบประชมุทางไกลด้วยเสยีง (Audio Conference) และ
อปุกรณ์ระบบประชมุทางไกลเสมือนจริง (TelePresence) เป็นต้น เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้ทนัที เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แขง่ขนั สว่นในกรณีการจ�าหนา่ยสนิค้าท่ีเป็นโครงการ บริษัทฯ จะสัง่ซือ้สนิค้าหลงั
จากได้รับการวา่จ้างในแตล่ะโครงการเทา่นัน้ ซึง่จะชว่ยลดความเสีย่งท่ีเกิดจาก
ความล้าสมยัของเทคโนโลยีหรือการลดลงของมลูคา่ราคาสนิค้าได้

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ�าหน่ายสินค้ารายใหญ่ 
ในการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ สนิค้าท่ีจ�าหนา่ยให้แก่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นสนิค้า

ท่ีสัง่ซือ้จากผู้ผลติหรือตวัแทนจ�าหนา่ยของผู้ผลติ โดยเฉพาะอปุกรณ์ส�าหรับระบบ
ประชมุทางไกลผา่นจอภาพ ซึง่บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยและพนัธมิตรธรุกิจ
ของผู้ผลติรายใหญ่และมีช่ือเสยีงของโลก คือ Cisco Systems International B.V. 
(“CISCO”) ซึง่ถือเป็นผู้ผลติอปุกรณ์ส�าหรับระบบสารสนเทศและการสือ่สารชัน้น�า
ของโลก ท่ีผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพสงู มีความทนทานในการใช้งาน และเป็นท่ี
ยอมรับจากผู้ใช้อยา่งกว้างขวาง ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ สัง่ซือ้สนิค้าจาก 
CISCO คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ  7.89 และร้อยละ 9.37 ของมลูคา่การสัง่ซือ้สนิค้า
โดยรวมของบริษัทฯ ตามล�าดบั ดงันัน้หากในอนาคต CISCO มีการเปลีย่นแปลง
นโยบายทางธรุกิจ โดยเข้ามาจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์เอง หรือไมแ่ตง่ตัง้ให้บริษัทฯ เป็น
ตวัแทนจ�าหนา่ย อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้

อยา่งไรก็ตาม CISCO มีนโยบายอยา่งชดัเจนมาโดยตลอดท่ีจะขยายธรุกิจโดย
ผา่นทางพนัธมิตรและตวัแทนจ�าหนา่ย ซึง่นอกจากจะสามารถลดคา่ใช้จา่ยแล้ว 
ยงัสามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้าท่ีหลากหลายผา่นทางพนัธมิตรและตวัแทนจ�าหน่าย
อีกด้วย อีกทัง้บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ทางการค้ากบั CISCO มาเป็นเวลานาน
มากกวา่ 10 ปี โดยตลอดเวลาท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างความ
สมัพนัธ์ท่ีดีกบั CISCO รวมถงึการพฒันาปรับปรุงกระบวนการท�างานให้ได้ตาม
มาตรฐานท่ี CISCO ก�าหนด ท�าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก CISCO โดย
เป็นบริษัทในประเทศไทยรายเดียวท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนจ�าหน่าย 
TelePresence ระดบัสงูสดุ (TelePresence Video - Master Authorized 
Technology Partner) ตัง้แตปี่ 2555 รวมทัง้ได้รับรางวลั Top Congeniality 
Collaboration Partner Award และ รางวลั Premier Certified Partner (Cisco 
Channel Partner Program) จาก CISCO ในปี 2556 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มี 
นโยบายท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์กบัผู้จ�าหนา่ยรายอ่ืนๆ เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การพึง่พาผู้ผลติรายใดรายหนึง่มากเกินไป

1. Risks from Technological Changes
Operating in the telecommunication sector means that we are subject 

to rapid and ongoing technological changes, which can affect our 
performance in terms of inventory, overhead and opportunities to secure 
tenders for supplies and services. 

Therefore, the Company is always prepared for such technological 
changes. With over 30 years of experience, our executives fully 
understand the IT industries. As a dealer for world-class manufacturers, 
we stay up to speed with new technologies and market trends. Our R&D 
team also stays abreast of technical developments. We encourage all 
related employees, especially those in the Engineering and Marketing 
Departments, to constantly undergo training in new technologies and 
products. The Company only retains products with constant inventory 
turnover. Part of the Company’s competitive edge is our practice of 
holding audio conferences and telepresence video conferences with 
clients to respond quickly and adapt to their ever-changing demands. To 
reduce the risk of products becoming obsolete or depreciating, we place 
supply orders only when the Company has been awarded the contract.

2. Risks from Dependency on Major Distributors
Our business involves buying products from manufacturers or other 

distributors and selling them to our clients.  We are business partners with 
Cisco Systems International B.V. (henceforth, “Cisco”), a world-renowned 
manufacturer of high quality, durable IT and telecommunication devices. 
Our purchases from Cisco in 2016 and 2017 constituted 7.89% and 
9.37% of our total purchases during those respective periods.  There is 
the risk of Cisco retailing their own products and ending their partnership 
with the Company. 

However, this risk is remote because Cisco has clearly express edits 
intentions to expand business through their partners and distributors, 
which help the manufacturer reduce overhead and reach more customers.  
The Company has also maintained good relations with Cisco for a 
decade, during which we have improved our operations in compliance 
with CISCO standards. The Company was appointed as a Master 
Authorized Technology Partner for Cisco’s Telepresence systems in 
Thailand in 2012, and received the Top Congeniality Collaboration 
Partner Award and Premier Certified Partner under the Cisco Channel 
Partner Program in 2013.
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3. Risks from Dependency on Staff
IT and telecommunications industries require people who have 

profound knowledge and expertise in design, installation, operation, 
marketing and consultation services. This competency is expected of 
engineers with proficiency certificates from CICO, CODAN, etc. Loss of 
qualified staff can adversely affect our business 

Therefore, the Company focuses on human resources development.  
Our engineers have certificates from CISCO and CODAN and have 
worked with us for over a decade, we encourage all of our employees to 
learn more about our products and technologies to improve their 
performance.  We offer training, pay and fringe benefits similar to those 
offered by other companies in the same industry. 

4. Risks of Failure to meet Project Deadlines
The Company provides IT service under contracts that generally 

require 3 to 6 months to fulfill, depending on their size and complexity. 
Failure to deliver product within the project deadline will result in paying 
penalties which reduce revenue.  However, we have never had to pay a 
significant penalty for failure to deliver on any project within the deadline. 
A penalty was once paid for late product delivery in 2011, which was 
valued at 0.008% of our total income for that period. To minimize these 
risks, our Project Management Office plans work schedules and resolves 
any timeframe issues to ensure the Company meets its deadlines.

5. Risks from Exchange Rates 
Importing products for sales in Thailand means they are purchased in 

foreign currencies, mostly the US dollar, and sold in Thai baht. Therefore, 
the Company incurs certain risks from exchange rate fluctuation. In 2016 
and 2017, products were purchased in foreign currencies equivalent to 
217.84 million baht and 297.09 million baht, respectively. Foreign 
purchases accounted for 49.38% and 47.08% of our total purchasing in 
those periods. 

To minimize risks from exchange rate fluctuation, the Company 
incorporates these currencies into the production and project cost 
calculations when drawing up contracts. We lost 10.10 million baht on the 
exchange rates in 2015. In 2016, the Company lost on foreign exchange 
rate for 0.89 million baht and the Company gained on foreign exchange 
rate, amounting of 5.14 million baht in 2017 due to the weak of USD 
against Baht appreciated in second half.
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3. ความเสีย่งจากการพ่ึงพงิบคุลากร
ธรุกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเป็นธรุกิจท่ีต้องพึง่พาบคุลากรท่ี

มีความรู้ความเช่ียวชาญในการออกแบบและวางระบบในการท�าการตลาดและ
การปฏิบตังิาน รวมถงึการให้ค�าแนะน�าท่ีเหมาะสมแก่ลกูค้าแตล่ะราย ดงันัน้หาก 
บริษัทฯ สญูเสยีพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ รวมทัง้วิศวกรท่ีได้รับ
ประกาศนียบตัรจากตวัแทนจ�าหนา่ยตา่งๆ เชน่ CISCO, CODAN เป็นต้น อาจสง่
ผลกระทบตอ่การด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ได้ 

บริษัทฯ ให้ความส�าคญัตอ่นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล โดยการสง่เสริม
และลงทนุในการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรในทกุระดบั ไมว่า่จะ
เป็นความรู้เฉพาะด้านท่ีเก่ียวกบัการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ยงัรวมไปถงึการฝึก
อบรมให้มีความรู้เก่ียวกบั สนิค้าและเทคโนโลยีในกลุม่สนิค้าตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ เป็น
ตวัแทนจ�าหนา่ย ขณะเดียวกนั บริษัทฯ สร้างแรงจงูใจในเร่ืองสวสัดกิารและผล
ตอบแทน โดยการก�าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัท่ีสามารถเทียบ
เคียงได้กบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั 

ส�าหรับ วิศวกรของบริษัทฯ ท่ีได้รับประกาศนียบตัรจาก CISCO และจาก CODAN 
เป็นพนกังานท่ีร่วมงานกบับริษัทฯ เป็นเวลานานกวา่ 10 ปี นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมี 
นโยบายสง่เสริมความรู้ และการอบรมเพ่ือให้พนกังานได้รับประกาศนียบตัรของ 
CISCO, CODAN และตวัแทนจ�าหนา่ยรายอ่ืนเพ่ิมมากย่ิงขึน้ด้วย 

4. ความเสีย่งจากความล่าช้าในการส่งมอบโครงการให้ลกูค้า ซ่ึงอาจมีค่าปรบั
เน่ืองจากการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ เป็นการให้บริการด้านเทคโนโลยีสือ่สาร

สารสนเทศ ซึง่งานบางสว่นมีลกัษณะเป็นงานโครงการ ซึง่มีระยะเวลาด�าเนินงาน
เฉลีย่ประมาณ 3-6 เดือน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขนาดและความซบัซ้อนของโครงการ ซึง่
หากบริษัทฯ ไมส่ามารถด�าเนินงานและสง่มอบได้ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ใน
สญัญา บริษัทฯ อาจต้องเสยีคา่ปรับให้แก่ผู้วา่จ้าง ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่รายได้ใน
การด�าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม ในชว่งท่ีผา่นมาบริษัทฯ ยงัไมเ่คยถกู
ลกูค้าปรับคา่เสยีหายอยา่งมีนยัส�าคญัอนัเน่ืองมาจากบริษัทฯ สง่มอบงานลา่ช้า 
ทัง้นี ้บริษัทฯ เคยถกูปรับเน่ืองจากสง่สนิค้าลา่ช้าเพียงครัง้เดียวใน ปี 2554 ซึง่คา่
ปรับดงักลา่วคดิเป็นเพียงร้อยละ 0.008 ของรายได้รวมในงวดดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ตาม เพ่ือเป็นการปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่ว บริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้
แผนกบริหารโครงการ (Project Management Office)เพ่ือรับผิดชอบในการ
บริหาร จดัการ วางแผนตารางการท�างาน โดยมีการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้อง
กบัระยะเวลาท่ีก�าหนดและสง่มอบงานให้กบัลกูค้าเป็นระยะอยา่งมีระบบและตอ่
เน่ือง ซึง่จะท�าให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งรวดเร็วและ
ทนัเวลาโดยไมก่ระทบตอ่โครงการโดยรวม 

5. ความเสีย่งด้านอัตราการแลกเปลีย่น
บริษัทฯ มีความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น เน่ืองจากสนิค้าของบริษัทฯ บาง

สว่นต้องสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ ในขณะท่ีรายได้จากการขายสนิค้าและบริการ
สว่นใหญ่ในรูปเงินบาท สง่ผลให้บริษัทฯ มีภาระผกูพนัในการช�าระเงินในรูปสกลุ
เงินตราตา่งประเทศ ซึง่สว่นใหญ่เป็นสกลุเงินดอลลา่ห์สหรัฐ โดยในปี 2559 และ 
ปี 2560 บริษัทฯ มีการสัง่ซือ้สนิค้าท่ีจะต้องช�าระเป็นเงินตราตา่งประเทศเป็น
จ�านวน 217.84 ล้านบาท และ 297.09 ล้านบาท หรือคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 49.38 
และร้อยละ 47.08 ของมลูคา่การสัง่ซือ้สนิค้ารวม ตามล�าดบั 

บริษัทฯ มีนโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยการก�าหนดคา่
ความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่นเพ่ิมเตมิในการค�านวณต้นทนุผลติภณัฑ์ และ
ต้นทนุโครงการ รวมทัง้ท�าสญัญาซือ้ขายเงินตราลว่งหน้า (Forward Contract) 
ตามสถานการณ์และความจ�าเป็น ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลีย่นเทา่กบั 10.10 ล้านบาทซึง่เป็นผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นตามสภาวะของเศรษฐกิจโลก ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทนุจาก
อตัราแลกเปลีย่นเทา่กบั 0.89 ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทมีก�าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่นทัง้สิน้ 5.14 ล้านบาท เน่ืองจากคา่เงินเหรียญสหรัฐซึง่ออ่นตวัลงตลอด
ปี รวมทัง้คา่เงินบาทแขง็ตวัในชว่งคร่ึงปีหลงั
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6. ความเสีย่งจากความผันผวนของรายได้ 
รายได้ของบริษัทฯ อิงกบัหนว่ยงานภาครัฐเป็นสดัสว่นร้อยละ 21.34 ในปี 

2557 ร้อยละ 31.21 ในปี 2558 ร้อยละ 16.22 ในปี 2559 และร้อยละ 41.21 ใน
ปี 2560 จงึอาจท�าให้มีผลประทบตอ่ผลประกอบการในแตล่ะไตรมาสของ 
บริษัทฯ จากการอนมุตังิบประมาณของหนว่ยงานราชการซึง่สว่นใหญ่จะอยูใ่น
ชว่งไตรมาส 3–4 อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัหนว่ยงานราชการมีการกระจายไมใ่ห้งบ
ประมาณมีการกระจกุตวัอยูใ่นชว่งไตรมาส 3-4 ซึง่จะท�าให้รายได้ของบริษัทฯ มี
ความสม�่าเสมอมากขึน้  

7. ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูบ้รหิาร
บริษัทฯ ก่อตัง้โดยนายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสนั ซึง่มี

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
มานานกวา่ 30 ปี สง่ผลท�าให้ทัง้ 2 ทา่นเป็นผู้ มีบทบาทส�าคญัในการบริหาร
บริษัทฯ บริษัทฯ จงึมีความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้บริหารทัง้ 2 ทา่น อยา่งไรก็ตาม ทัง้
นายประพฒัน์ และ นายเทรเวอร์ จะยงัคงสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 31.58 ของทนุ
จดทะเบียนและช�าระแล้วของบริษัทฯ (แตล่ะราย) หลงัการเสนอขายหุ้น (รวมการ
ถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) ซึง่นบัวา่เป็นสดัสว่นท่ีสงูและเป็นแรงจงูใจให้ผู้บริหารทัง้ 
2 ทา่น ในการบริหารงานให้บริษัทฯ เจริญเตบิโตตอ่ไป นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมี 
นโยบายผลกัดนัให้มีการบริหารงานเป็นทีมงานเพ่ิมมากขึน้ มีการวา่จ้างบคุลากร
มืออาชีพจากภายนอกเข้ามาชว่ยบริหาร โดยค�านงึถงึการพฒันาประสทิธิภาพ
และศกัยภาพของบริษัทฯ เป็นส�าคญั บริษัทฯ ยงัด�าเนินโครงการสร้างผู้บริหาร
ระดบั CEO จากผู้บริหารระดบั EVP/VP (Succession Plan) เพ่ือเตรียมความ
พร้อมส�าหรับหวัหน้าผู้บริหารในยคุตอ่ไป

6. Risks from Fluctuating Contract Revenue
The Company largely depends on revenue from contracts with 

government agencies for supplies and services. Contract revenue 
accounted for 21.34%, 31.21%, 16.22% and 41.21% in 2014, 2015 2016 
and 2017 respectively that effected to the company’s performance 
quarterly from the government agencies approved their budgets in the 
third and fourth quarter, which plays a factor in tenders for those periods. 
However, their budgets are now evenly distributed throughout the year, 
which translates to evenly distribute public contract revenue, led to more 
consistent revenue of the Company.

7. Risks from Dependency on Executives  
Established by Mr. Prapat Ratlertkarn and Mr. Trevor Thompson, who 

have been in industry for more than 30 years and currently assume 
important management roles, the Company heavily relies on them. While 
PlanetComm is exposed to a certain level of key person risk, Mr. 
Ratlertkarn and Mr. Thompson, including their dependents, each hold 
31.58% of paid registered shares.  Therefore the two executives have a 
vested interest in maintaining the value of their assets in the Company 
and ensuring its growth and prosperity.  Meanwhile, PlanetComm 
continues to hire more professionals to expand management. 
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1.คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนทัง้สิน้ 6 ทา่น โดยมีกรรมการท่ีไมใ่ชผู่้บริหาร(1) จ�านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 

As of December 31, 2017, the Company’s Board of Directors consisted of six Directors (including four Non-Executive Directors (1) as follows

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะ
กรรมการชดุยอ่ย  4 ชดุ คือ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
(4) คณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการ

บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา 68 แหง่พระราช
บญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้นี ้รายละเอียดโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ มีดงันี ้

The Company management structure consists of the Board of Directors 
and four committees, including 

(1) Audit Committee, 
(2) Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee,
(3) Risk Management Committee 
(4) Executive Committee. The Directors, Audit Committee members, 

Executive Committee members and the Company’s management have 
qualifications as stipulated under Section 68 of the Limited Public Company Act, 
B.E. 2535 and applicable SEC’s announcements. The details are as follows.

(1) Non-Executive Directors. 
(2)  Mr. Sanpat Sopon was independent director on June 30, 2017 and resigned 
from the company’s director on December 26, 2017.
(3)  Mr. Promote Bhongse-tong was independent director on November 17, 
2017 and resigned from the company’s director on December 25, 2017.

The Board of Directors as its meeting No.8/2017 held on September 7, 
2017 approved Mr. Prapat Rathlertkarn to be Company Secretary, in 
replacement of Ms. Wathara Arun, effectively from September 8, 2017. 

Authorized Directors
The Company’s authorized persons are (1) Mr. Prapat Rathlertkarn and 

Mr. Trevor Thompson jointly affix their signatures and the Company seal or 
(2) Mr. Prapat Rathlertkarn or Mr. Trevor Thompson jointly affixes their 
signatures with Mr. Sanpat Sopon as two persons and the Company seal.  

หมายเหต ุ(Note) : 

(1) กรรมการท่ีไมใ่ชผู่้บริหาร

(2) นายสรรพชัญ โสภณ ด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

และ ลาออกจากกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560

(3) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 

2560 และลาออกจากกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 

โดยเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2560 การประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2560 คณะ

กรรมการ บริษัทฯ ได้มีมตแิตง่ตัง้นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ ด�ารงต�าแหนง่เลขานกุาร 

บริษัทฯ แทนนางสาววฑัรา อรุณ มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 8 กนัยายน 2560

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ผู้ มีอ�านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ (1) นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ และ

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส�าคญัของ
บริษัท หรือ (2) นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ หรือนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั ลง
ลายมือช่ือร่วมกบั นายสรรพชัญ โสภณ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส�าคญั
ของบริษัท

Management Structure
โครงสร้างการจัดการ

ช่ือ - นามสกลุ
Name - Surname

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์
Mr. Prapat Rathlertkarn

นายเทรเวอร์ ทอมสนั
Mr. Trevor Thompson

ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์
Dr. Katiya Greigarn

นายสมพงค์ อุย่ตระกลู
Mr. Somphong Ouitrakul

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต
Mrs. Sutharak Soonthornpusit

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์
Mr. Somkid Wangcherdchuwong

นายสรรพชัญ โสภณ
Mr. Sanpat Sopon

นายปราโมทย์ พงษ์ทอง
Mr. Pramote Bhongse-tong

ต�าแหนง่
Title

กรรมการ รองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการ
Director Vice Chairman & Acting Chairman

กรรมการ
Director

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Chairman of Audit Committee

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

กรรมการอิสระ
Independent Committee

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
Independent  Committee & Chairman

 
กรรมการอิสระ

Independent  Committee

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้
Appointed on

27 เมษายน 2537
27  April 1994

27 เมษายน 2537
27  April 1994

30 ธนัวาคม 2554
30  December 2011

30 ธนัวาคม 2554
30  December 2011

30 ธนัวาคม 2554
30  December 2011

12 พฤษภาคม 2558
12   May 2015

30 ธนัวาคม 2554
30  December 2011

12 พฤษภาคม 2558
12   May 2015

th

th

th

th

th

th

nd

nd

(1)

(1)

(1)

(1)

(1), (2)

(1), (3)
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจดัการและ
ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของ 
บริษัทฯ ตลอดจนมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จดัให้มีการท�างบดลุและงบก�าไรขาดทนุของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษัทฯ ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว และน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ
3. ก�าหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของ 
บริษัทฯ รวมถงึควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร หรือของ
บคุคลใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ด�าเนินงานดงักลา่วให้เป็นไปตามนโยบายม่ีก�าหนด
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตันิโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการ
ด�าเนินธรุกิจ ของบริษัทฯ ทกุรอบปีบญัชี ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร
5.ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน่ ท่ีมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความ
ส�าคญักบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร
6. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�านาจในการแตง่ตัง้คณะ
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 
รวมถงึการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้
จดัการ และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ท่ีแตง่ตัง้

ทัง้นีก้ารมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนดนัน้ต้องไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะ
อนกุรรมการชดุตา่งๆ ดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัริายการท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดท�ากับบริษัทหรือ
บริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกั
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว
7. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใด
ปฏิบตักิารอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะ
กรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่วมีอ�านาจตามท่ีคณะ กรรมการเหน็
สมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ 
เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�านาจนัน้ ๆ ได้เม่ือเหน็สมควร

ทัง้นีก้ารมอบอ�านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้บคุคลดงั
กลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัริายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มี
สว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท�าขึน้
กบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอ่ืนใดของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกั
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว

อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
1. การก�าหนดและเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบงัคบัและระเบียบปฏิบตัิขององค์กร 
โครงสร้างองค์กร ตารางอ�านาจอนมุตั ิ  นโยบายและหลกัการด้านการเงินและ
บญัชี  การปรับปรุงบญัชี  ระเบียบวิธีปฏิบตัเิก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้าง
2. การอนมุตัแิผนงาน  งบประมาณประจ�าปี และงบลงทนุประจ�าปี
3. การแตง่ตัง้เปลีย่นแปลงผู้อ�านาจลงนาม การเบกิจา่ยเงินกบัธนาคาร /สถาบนัการเงิน
4. การขอวงเงินกู้หรือขอเพ่ิมวงเงินกบัธนาคาร/สถาบนัการเงินทัง้นีต้ามระดบัอ�านาจอนมุตัิ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการในการก�ากบั ตดิตาม ดแูลการบริหาร
งานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนกุรรมการอ่ืนๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้
2.  เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนน
เสยีง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเทา่กนั

Scope of powers and duties of the Board
1. To operate and manage the Company’s business according to 
applicable laws, the Company’s objectives, Articles of Association and 
resolutions of shareholders’ meeting , together with, make all efforts to 
protect the Company’s interests.
2. To have the balance sheet and profit and loss statement prepared and 
audited at the end of the Company’s accounting period, for presentation 
at the shareholders’ meeting for review and endorsement.
3. To set targets, adopt guidelines and policies, make operation plans 
and allocate budgets, as well as oversee the management and 
administration of executives or persons assigned to such tasks to ensure 
compliance with the Company’s policies.
4. To review, scrutinize and approve policies, orientations, strategies and 
operation plans proposed by management.
5. To set the policy and oversee of the system to support the Anti-
Corruption efficiency to ensure that the management realize and prioritize 
for Anti-Corruption and cultivate into the Company’s culture. 
6. To set the management structure, appoint Managing Director , form 
Executive Committee and other Committee and designate the scope of 
their powers and duties

The Executive Committee, the Managing Director and other Committees 
so appointed shall not have powers or duties to consider and approve 
any transactions that potentially cause conflict of interest with the 
Company or any of its affiliated companies (if any), otherwise approved in 
accordance with the Company’s policies and criteria set forth by the 
Board of Directors.
7. To authorize as they see fit one or many Directors to perform any acts 
on their behalf with defined powers for a specific period, and to also 
revise or revoke such authorization at any time

Such authorization shall not be for having powers or duties to consider 
or approve any connected transactions in conflict with the Company or its 
affiliated company (if any) in accordance with Notification of the Capital 
Market Supervisory Board or the Securities and Exchange Commission, 
otherwise approved    in accordance with the Company’s policies and 
criteria set forth by the Board of Directors.

In brief, the Authorizations (approval) of the Board are as follows:
1. To approve the setting and modification the Company’s rules and 
regulations, organization structure, level of authorizations, finance and 
accounting policies, accounting improvement, and procurement regulations.
2. To approve annual business plan and budgeting, including annual 
investment.
3. To approve appointing authorize persons which related to bank and 
financial institutes.
4. To approve loan or increasing loan with bank and financial institutes 
complying with level of authorization.

Roles and Duties of Chairman 
1. To act as leader of the Company‘s Board of Directors to supervise and 
oversee the management and operation of the Company’s Executive 
Committee and other Committees to achieved the set objectives.
2. To act as chairman of the Company‘s Board of Directors and 
shareholders’ meeting 
3. To give award in case of draw votes by the Company’s Board of Directors’



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจ�านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ประกอบด้วย
As of December 31, 2017, the Company’s Audit Committee was comprised of three members;

หมายเหตุ (Notes) : *
- เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ โดยนายสมพงศ์ อุย่ตระกลู มีประสบการณ์ 
ในการดแูลฝ่ายบญัชีของ บริษัท 3 เอม็ ประเทศไทย จ�ากดั และมีนางสาววรรณวิมล จองสรีุยภาส เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
- Having previously handled 3M (Thailand) Co., Ltd. The account, Mr. Somphong Ouitrakul is qualified to audit our accounts to ensure its reliability. See 
enclosed profiles of executives and directors and Ms. Wanwimol Jongsureeyapas is the Secretary of the Audit Committee.

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจ
สอบภายใน (internal audit) รวมทัง้ระบบบริหารความเสี่ยงให้มัน่ใจวา่เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล มีความรัดกมุเหมาะสม ทนัสมยั มีประสทิธิภาพ และมี
ประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอด
จนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้างานตรวจ
สอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน
3. สอบทาน ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความ
เสี่ยงท่ีเช่ือมโยงกบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการคอร์รัปชัน่และการปฏิบตัิตาม
มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การด�าเนินงานของบริษัทมีความรัดกมุ 
เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ รวมถงึด�าเนินการ พิจารณาตรวจสอบตามนโยบาย
การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระท�าผิดและการทจุริตของบริษัท 
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท
5. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบั
ผู้สอบบญัชี โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 (หนึง่) ครัง้
6.พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ เพ่ือ
ให้มัน่ใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท
7. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี
ของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและ
ต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบริษัท
(ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กบัธรุกิจของบริษัท
(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี
(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของ
คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ Scope of powers and duties of Audit Committee
1. To audit the Company’s account to ensure that financial reports contain 
complete and correct information.
2. To audit the Company’s internal control and internal audit to ensure they 
are appropriate and efficient, to ensure the independence of internal audit 
personnel, to engage, transfer and disengage internal audit chiefs or any 
persons related to the internal audit. 
3. To review the system of internal control, internal audit and risk 
management relating to the risk that may occurs from corruption and to 
follow by the anti-corruption policy to ensure that the operation is concisely, 
appropriately and efficiency, including to review  whistle blowing  policy. 
4. To audit the Company with regard to securities and stock exchange 
laws and regulations and laws applicable to business operations
5. To consider, recruit and appoint an independent auditor of the Company 
and set remuneration, to convene a meeting with the auditor at least once 
a year without management present as well as to approve and terminate 
hire for external auditor 
6. To examine connected transactions, to act in the best interests of the 
Company to ensure compliance with laws and the regulations of the stock 
exchange.
7. To issue the annual audit report signed by the Audit Committee 
Chairman for disclosure in the Company’s annual report. The annual audit 
report must at least contain observations and recommendations on the 
following

(a)  the correctness , completeness and reliability of the Company’s 
financial statements
(b)  the adequacy of the Company’s internal control
(c)  the Compliance with securities and stock exchange laws and 
regulations, or laws applicable to the Company’s operations
(d) the qualifications of the auditor
(e) the connected transactions that may cause a conflict of interest 
(f) the number of meetings attended by each Audit Committee Member
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ช่ือ - นามสกลุ
Name - Surname

ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์
Dr. Katiya Greigarn

นายสมพงค์ อุย่ตระกลู *
Mr. Somphong Ouitrakul

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต
Mrs. Sutharak Soonthornpusit

ต�าแหนง่
Title

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Chairman

กรรมการตรวจสอบ
Committee Member

กรรมการตรวจสอบ
Committee Member

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้
Appointed on

30 ธนัวาคม 2554
30  December 2011

30 ธนัวาคม 2554
30  December 2011

30 ธนัวาคม 2554
30  December 2011
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th

th
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3. คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มีจ�านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้
As of December 31, 2017, the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee were comprised of threee members;

หมายเหตุ (Note) :
(1) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ลาออกจากกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560
(1) Mr. Pramote Bhongse-tong resigned from the company’s director on December 25, 2017.

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
1. ด้านการสรรหา
(1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาฯ 
มีหน้าท่ีในการพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเร่ืองของจ�านวน
คณะกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธรุกิจ คณุสมบตัิ
กรรมการแตล่ะคนในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้อง
กบักลยทุธ์ในการด�าเนินธรุกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของบริษัท โดยใช้ Board Skill 
Matrix เพ่ือก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหา  โดยพิจารณาจากทกัษะ
จ�าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษัทและกลยทุธ์ในการด�าเนินธรุกิจของบริษัท
(2) พิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ: พิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคลท่ีจะมา
เป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระ
อยา่งน้อยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด
(3) ก�าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ:  ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บคุคลเพ่ือด�ารงต�าแหนง่กรรมการให้เหมาะสม เชน่ หลกัเกณฑ์การพิจารณา
กรรมการเดิมเพ่ือเสนอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อหลักเกณฑ์การประกาศรับสมัคร
ต�าแหนง่กรรมการ หลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการ หลกั
เกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลกัเกณฑ์การพิจารณาบคุคลจากท�าเนียบ
กรรมการอาชีพ หรือหลกัเกณฑ์การให้กรรมการแตล่ะคนเสนอช่ือบคุลลท่ีเหมาะ
สมเป็นต้น โดยหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการสรรหากรรมการดงักลา่วต้องเปิด
เผยไว้ในรายงานประจ�าปี และ Website ของบริษัท
(4)จดัท�าแผนการพฒันากรรมการ: เพ่ือพฒันาความรู้กรรมการปัจจบุนัและกรรมการ
เข้าใหมใ่ห้เข้าใจธรุกิจของบริษัท บทบาทหน้าท่ีของกรรมการ และพฒันาการตา่งๆ
(5) จดัท�าแผนการสบืทอดงาน (Succession Plan): จดัท�าและทบทวนแผนการ
พฒันาหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี (CTO) และ
ผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นแผนตอ่เน่ืองให้มีผู้สบืทอดงาน ในกรณี
ท่ี CEO CTO หรือผู้บริหารระดงัสงูในต�าแหนง่นัน้ๆ เกษียณอายหุรือ ไมส่ามารถ
ปฏิบตัหิน้าท่ีได้ เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�าเนินไปได้อยา่งตอ่เน่ือง

Scope of powers and duties of Nomination, Remuneration and Corporate 
Governance Committee
1.Nomination
(1) To deliberate on the structure and number of members on the Board of 
Directors and Committee(s) and the professional background and 
expertise of each director or Committee member in relation to the nature of 
the Company’s business and industries by Board Skill Matrix method.  
(2) To deliberate on the qualifications of a candidate for independent 
director according to the Company requirements and SEC regulations
(3) To set forth the criteria and procedures for recruitment and engagement 
of directors, and publish them in the Company’s annual report and 
website. For example, the extension of directorships ;the engagement of 
new directors ;the nominations by shareholder or incumbent directors; 
and the recruitment of new directors via employment agencies or directory 
of professional directors 
(4) To establish a development plan for incumbent and new directors to 
understand their roles, the Company’s businesses and developments 
(5) To make succession plan to ensure uninterrupted operations. This 
involves grooming people for CEO, CTO, and other high-level executives 
who may be nearing retirement or will otherwise no longer be able to 
perform their duties 
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ช่ือ - นามสกลุ
Name - Surname

นายสมพงค์ อุย่ตระกลู
Mr. Somphong Ouitrakul

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต
Mrs. Sutharak Soonthornpusit

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ 
Mr. Somkid Wangcherdchuwong

นายปราโมทย์ พงษ์ทอง
Mr. Pramote Bhongse-tong

ต�าแหนง่
Title

กรรมการสรรหาฯ
Committee Chairman

กรรมการสรรหาฯ
Committee Member

กรรมการสรรหาฯ
Committee Member

ประธานกรรมการสรรหาฯ
Committee Chairman

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้
Appointed on

13 พฤศจิกายน 2557
13  November 2014

13 พฤศจิกายน 2557
13  November 2014

14 สงิหาคม 2558
14  August 2015

19 มิถนุายน 2558
19  June 2015

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

(g) the findings from duties performed as Audit Committee according to 
the Charter)
(h) the information to be given to shareholders and investors as required 
by the Audit Committee as set forth by the Board of Directors
8. To perform other acts assigned by the Board of Directors, subject to the 
approval of the Audit Committee 

th

th

th

th

(1)



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560

Scope of powers and duties of Risk Management Committee
1. To set a clear agenda; to state, analyze and examine major risk factors; 
and to adopt strategies for managing risks. 
2. To establish the Company’s risk management measures for all 
departments. 
3. To oversee and support on the risk management pertaining to the 
corruption, anti-corruption by evaluating the risk of corruption and to 
review its policy appropriately.

57

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จ�านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้
As of December 31, 2017, the Risk Management Committee was comprised of three members

1. ระบ ุวิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจยัความเสี่ยงท่ีส�าคญั พร้อมทัง้ก�าหนดกลยทุธ์
ในการบริหารความเสี่ยงนัน้
2. ก�าหนดมาตรฐานของการบริหารจดัการความเสี่ยง เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ
ในสว่นงานตา่งๆ ตามความรับผิดชอบ
3. ก�ากบัดแูล และสนบัสนนุให้มีการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการทจุริต 
การต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นและ
ทบทวน มาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้เพียงพอเหมาะสม

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ด้านคา่ตอบแทน
(1) ก�าหนดนโยบายจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถงึจ�านวนคา่
ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน 
โปร่งใส และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ และ/หรือ น�าเสนอ
เพ่ือขอความเหน็ชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี
(2) ดแูลให้กรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
(3) ก�าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาผล
ตอบแทนประจ�าปี
(4) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก�าหนดคา่ตอบแทนและเปิดเผยคา่ตอบแทนในรูป
แบบตา่งๆรวมทัง้จดัท�ารายงานการก�าหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท
(5) เสนอแนะคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชดุยอ่ยตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
(6) ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจดัการเร่ืองนโยบายจา่ยคา่ตอบแทน แผนการ
ก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอ่ืนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างส�าหรับ
พนกังาน และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

3. ด้านบรรษัทภิบาล (การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี)
(1) ก�าหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเหน็ชอบ ตดิตามเพ่ือให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาล
รวมถงึทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอยา่งสม�่าเสมอ
(2) ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของ
หนว่ยงานท่ีมีอ�านาจก�ากบัดแูลตามกฎหมาย เชน่ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น
(3) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานประจ�าปีของประธานกรรมการ กรรมการ
รายบคุคล คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย
(4) คณะกรรมการสรรหาฯ ควรประเมินผลการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนเองเป็นประจ�า 
และน�าเสนอผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท
(5) ด�าเนินการใด ๆ ตามหน้าท่ีท่ีกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือ ค�าสัง่ของ
ทางการท่ีเก่ียวข้องก�าหนด

2. Remuneration
(1) To establish rates of remuneration and other fringe benefits for directors 
in a clear and transparent manner and present them for approval by the 
Board of Directors or the shareholders’ meeting
(2) To ensure that directors receive remuneration proportionate to their 
duties and responsibilities
(3) To lay guidelines on director performance assessment for consideration 
of annual rewards
(4) To disclose in the Company’s annual report the policies on remuneration 
and all types of payments
(5) To propose the rates of remuneration for directors and Committee members 
to the Board of Directors and the shareholders’ meeting for approval
(6) To review proposals on the management of remuneration policies and other 
fringe benefits for employees and payment schedules and submit 
recommendations to the Board of Directors  

3. Corporate Governance
(1) To adopt corporate governance policies and submit them to the Board of 
Directors for approval; to follow up on practices to ensure compliance with said 
policies; to review said policies on a continual basis to ensure relevance
(2) To monitor the Company’s practices and ensure compliance with the 
corporate governance principles of the regulatory agencies such as SEC 
and SET
(3) To assess the annual performance of the Chairman, Directors and 
Committee members 
(4) To self-assess their performance on a continual basis and report to the 
Board of Directors.         
(5) To perform acts as required by laws, rules, notifications, regulations or 
orders of related authorities  

ช่ือ - นามสกลุ
Name - Surname

นายสมพงค์ อุย่ตระกลู
Mr. Somphong Ouitrakul

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต
Mrs. Sutharak Soonthornpusit

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ 
Mr. Somkid Wangcherdchuwong

ต�าแหนง่
Title

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Committee Chairman

กรรมการบริหารความเสี่ยง
Committee Member

กรรมการบริหารความเสี่ยง
Committee Member

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้
Appointed on

13 พฤศจิกายน 2557
13  November 2014

13 พฤศจิกายน 2557
13  November 2014

19 มิถนุายน 2558
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1. น�าเสนอเปา้หมาย นโยบาย แผนธรุกิจ รวมถงึกลยทุธ์ทางธรุกิจ และงบ
ประมาณประจ�าปีของบริษัทฯใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตั ิ
2. ควบคมุดแูลการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาอนมุตัิการด�าเนินงานท่ีเป็นธรุกรรมปกติธรุกิจของบริษัทฯ ตามงบ
ลงทนุ หรือ งบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงิน
ส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการท่ีผ่านมาจากการอนมุตัิคณะ
กรรมการบริษัทฯ 
4. น�าเสนอโครงสร้างองค์กรและอ�านาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาอนมุตัิ
5. มีอ�านาจแต่งตัง้หรือว่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานภายใต้
องค์กรเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ
6. พิจารณาผลก�าไรและขาดทนุของบริษัทฯ การเสนอจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
หรือเงินปันผลประจ�าปีเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิ
7. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บคุคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการ
อยา่งหนึง่อยา่งใด โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจ 
มอบอ�านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว มีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็น
สมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบคุคลท่ีได้รับมอบอ�านาจหรือ
การมอบอ�านาจนัน้ๆ ได้ตามท่ีเหน็สมควร
8. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป
9. ทัง้นี ้ การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
นัน้ จะไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจชว่งท่ีท�าให้ผู้ รับมอบ
อ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด) มีสว่น
ได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท และ/หรือบริษัท
ยอ่ย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องคณะกรรมการบริหารไมมี่อ�านาจอนมุตักิารด�าเนิน
การในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ืออนมุตัติอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัิ
รายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร Scope of Powers and Duties of Executive Committee
1. To propose targets, policies, annual budgets, business plans and 
strategies to the Board of Directors for approval 
2. To monitor the Company’s operations and ensure compliance with the 
policies, plans and budgets as approved by the Board of Directors 
3. To consider and approve the Company’s regular activities in line with 
the Board-approved budget 
4. To present organization structure and management to the Board of 
Directors for approval 
5. To appoint or hire consultants for Company management to ensure 
efficiency
6. To determine the Company’s profits or losses and propose interim 
dividend payments to the Board of Directors for approval 
7. To authorize person (s) to perform act (s) under its responsibilities or 
grant such person(s) the power for a period they see fit. The Committee 
reserves the right to revise or revoke such authorization or replace such 
person (s) 
8. To perform other acts assigned by the Board of Directors 
9. Such authorization shall not be for having powers or duties to consider 
or approve any connected transactions in conflict with the Company or its 
affiliated company (if any) in accordance with Notification of the Capital 
Market Supervisory Board or the Securities and Exchange Commission, 
otherwise approved in accordance with the Company’s policies and 
criteria set forth by the Board of Directors.

5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จ�านวนทัง้สิน้ 2 ทา่น ดงันี ้
As of December 31, 2017, the Executive Committee was comprised of two members

ช่ือ - นามสกลุ
Name - Surname

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์
Mr. Prapat Rathlertkarn

นายเทรเวอร์ ทอมสนั
Mr. Trevor Thompson

ต�าแหนง่
Title

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of Executive Committee

รองประธานกรรมการบริหาร
Vice Chairman of Executive Committee

4. ก�ากับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงและ
พนกังานได้ปฏิบตัติามมาตรการเหลา่นัน้
5. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้อย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ืองเพ่ือให้มั่นใจว่าการส�ารวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขัน้ตอนของ
การด�าเนินธรุกิจ
6. สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทัว่ทัง้องค์กร 
และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล

4. To communicate such measures to all employees and ensure their 
compliance. 
5. To arrange for systematic and constant assessment / analysis of 
possible losses and damages in all stages of business operations. 
6. To constantly improve risk management for the entire organization in 
line with international standards



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560

หมายเหตุ : ทัง้นี ้ หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และ หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี (CTO) สามารถด�ารงต�าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอ่ืนได้ไมเ่กิน 3 แหง่
Notes :  Chief Executive Officer (CEO) and Chief Technology Officer (CTO) shall limit to be as the director of three companies only. 

6. เลขานุการบริษัท (Company Secretary)
เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2560 คณะ

กรรมการบริษัทฯ ได้มีมตแิตง่ตัง้นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ ด�ารงต�าแหนง่
เลขานกุาร บริษัทฯ แทนนางสาววฑัรา อรุณ มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 8 กนัยายน 
2560 เป็นต้นไป ซึง่เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ทัง้นี ้หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานกุา
รบริษัทฯ มีดงันี ้

1. จดัท�าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนงัสือนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงาน

ประจ�าปีของบริษัทฯ
(ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ด�าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด

7. ผู้บริหาร (Executives)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีผู้บริหารจ�านวนทัง้สิน้ 7 ทา่น ประกอบด้วย
As of December 31, 2017, the company has seven executives;

The Company’s Board of Directors’ meeting no. 8/2017 held on 
September 7, 2017 resolved in favor of appointing Mr. Prapat Rathlertkarn 
to be the Company Secretary, in replacement of Ms. Wathara Arun, 
effectively from September 8, 2017 onwards in compliance with Section 
89/15 of the Securities and Stock Exchange of Thailand Act, B.E.  2535, 
revised by the Securities and Stock Exchange of Thailand Act (No.4), B.E. 
2551. The Secretary has the following duties and responsibilities:

1. To prepare and keep records of the following documents  
(a) Registry of Directors 
(b) Invitations to Board Meetings, minutes of Board Meetings and the 

Company’s annual report 
(c) Invitations to shareholders’ meetings and minutes of shareholders’ 

meetings
2. To keep records of connected transactions reported by directors and 

executives 
3. To perform other acts as set forth by the Notifications of Capital Market 

Supervisory Board
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ช่ือ - นามสกลุ
Name - Surname

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์
Mr. Prapat Rathlertkarn

นายเทรเวอร์ ทอมสนั
Mr. Trevor Thompson

นายสาธิต รัฐเลศิกานต์
Mr. Satit Rathlertkarn

นางสาววรรณภา วีระเจริญ
Mrs. Wannapha Weeracharoen

นายวีรศกัดิ์ อาทรชยักลุ
Mr. Veerasak Athornchaikul

นายไพโรจน์ พรพฒันนางกรู
Mr. Phairoj Pornpathananangoon

นางสาวกฤตยา จนัทร์สวา่ง
Ms. Krittaya Chansawang

ต�าแหนง่
Title

กรรมการผู้อ�านวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร
President  and Chief Executive Officer

กรรมการผู้อ�านวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี
President and Chief Technology Officer

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
Executive Vice President of Sale 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร
Vice President of  Operation

ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ
Vice President Marketing and Business Development

ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริการเทคนิค
Vice President of Technical Services

ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
Vice President of Finance and Accounting
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ควบคมุดแูลการด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวนัของบริษัทฯ
2. ด�าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ี
ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
3. จดัท�านโยบาย แผนธรุกิจ รวมถงึกลยทุธ์ทางธรุกิจ และงบประมาณประจ�าปี 
ของบริษัทฯ เพ่ือน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร และขออนมุตัจิากคณะ
กรรมการของบริษัทฯ 
4. พิจารณาอนมุตักิารด�าเนินงานท่ีเป็นธรุกรรมปกตธิรุกิจของบริษัทฯ เชน่ การลงทนุ
ซือ้ทรัพย์สนิ ตามงบลงทนุหรืองบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการ บริษัทฯ 
การซือ้วตัถดุบิเข้าคลงัสนิค้า การขายสนิค้า เป็นต้น โดยวงเงินส�าหรับแตล่ะรายการ
เป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการท่ีผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 
5. ตดิตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งสม�่าเสมอ และมีหน้า
ท่ีรายงานผลการด�าเนินงาน การบริหารจดัการ รวมถงึความคืบหน้าในการด�าเนิน
งานตอ่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 
6. พิจารณาอนมุตักิารเข้าท�าสญัญาเก่ียวกบัการด�าเนินธรุกิจปกตขิองบริษัทฯ 
โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการท่ี
ผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 
7. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก�าหนดให้มีระบบการสง่
เสริม และการสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือสื่อสารไปยงั
พนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการ
และมาตรการตา่งๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธรุกิจ ระเบียบข้อ
บงัคบัและข้อก�าหนดของกฎหมาย
8. ออกค�าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทกึตา่งๆ เพ่ือให้การด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถงึเพ่ือรักษา
ระเบียบวินยัภายในองค์กร
9. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะ
กรรมการบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ ในการด�าเนินการเร่ืองใดท่ีหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ รับมอบอ�านาจ
จากหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด) มีสว่นได้เสีย หรือมีความขดั
แย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารไมมี่อ�านาจอนมุตัิการด�าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว โดย
เร่ืองดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
(แล้วแตก่รณี) เพ่ือนมุตัติอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามธรุกิจ
ปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องก�าหนด

Scope of powers and duties of Executives
1. To oversee the Company’s daily operations and managements 
2. To operate and manage the business according to policies, plans and 
budgets approved by the Board of Directors and/or the Executive 
Committee 
3. To adopt policies, make plans, build strategies and allocate annual 
budgets ;to propose them to the Executive Committee and the Board of 
Directors for approval
4. To consider and approve the Company’s regular transactions such as 
sale of goods and purchase of raw materials for the amount within the 
scope of powers granted by the Board of Directors ; to consider and 
approve the purchase of property with the budget approved by the Board 
of Directors  
5. To constantly follow up and assess the Company’s operations; to 
prepare and submit reports on the performance, management and work 
progress to the Executive Committee , Audit Committee and Board of 
Directors 
6. To consider and approve the business contracts for values within the 
scope of powers granted by the Board of Directors  
7. The managements has duty to response on setting the system to 
support anti-corruption policy to communicate with the employees and 
related persons including, to review  the  proper process as well as others 
measurement to be in line with the change of the company’s business, 
regulations, rules and legal requirements.
8. To issue orders, regulations, notifications and notes with respect to 
Company operations in compliance with its policies, for maintaining 
discipline in the organization and in the interests of the Company 
9. To perform other duties as assigned by the Executive Committee or the 
Board of Directors

The Chief Executive Officer, or authorized equivalent who may have a 
conflict of interest with the Company, its affiliates, subsidiaries or related 
companies (as set forth in the Notifications of Capital Market Supervisory 
Board, the SEC or other competent agencies) may not approve any 
connected transactions, but propose such transactions to the Board 
Meeting or the shareholders’ meeting for approval, the exception being 
approval of regular transactions on an individual basis as set forth in the 
Notifications of the Capital Market Supervisory Board, the SEC or other 
competent agencies.
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เน่ืองจากบริษัทฯ มีกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นหนว่ยงานรัฐในสดัสว่นคอ่นข้างสงู เพ่ือ
ให้การด�านินการในเร่ืองการเสนอราคา และการลงนามในสญัญากบัหนว่ยงานรัฐ
เป็นไปอยา่งถกูต้อง และมีประสทิธิภาพ  บริษัทฯ จงึได้ก�าหนดขัน้ตอนการเสนอ
ราคา รวมทัง้การมอบอ�านาจพนกังานไปลงนามในสญัญา โดยสรุปดงันี ้
1. ฝ่ายขายของบริษัทฯ รับทราบทราบถงึความต้องการของลกูค้าในรูปแบบตา่งๆ 
เชน่  Bid Invitation หรือ Term of requirement (TOR) เป็นต้น 
2. ฝ่ายขายพิจารณาความต้องการของลกูค้า ศกึษารายละเอียดและข้อก�าหนดใน
การเข้าประกวดราคาอยา่งละเอียดร่วมกบัฝ่ายเทคนิค เพ่ือพิจารณาการเข้าร่วม
การเสนอราคา
3. ฝ่ายขายและ Sales Coordinator จะท�าการเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบในการ
เสนอราคา เชน่ บญัชีรายละเอียดอปุกรณ์ เอกสารประกอบทางเทคนิค และ
เอกสารส�าคญัอ่ืนท่ีลกูค้าร้องขอ เป็นต้น
4. พนกังานขายผู้ รับผิดชอบโครงการ มีหน้าท่ีรวบรวมข้อมลูต้นทนุโครงการทกุ
อปุกรณ์ บญัชีรายละเอียดอปุกรณ์ (Equipment List) หวัหน้าฝ่าย หรือ Head of 
Department มีหน้าท่ีควบคมุและท�าสรุป Cost Calculation น�าเสนอให้ผู้ มี
อ�านาจอนมุตัิโครงการ ก่อนการย่ืนงานทกุครัง้ เพ่ือประเมินโครงการวา่จะสามารถ
เข้าย่ืนตามงบประมาณท่ีก�าหนดได้หรือไม่
5. ฝ่ายขาย และ Sales Coordinator ร่วมกนัตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร
ทัง้หมดท่ีน�าเสนอลกูค้า โดยผู้ มีอ�านาจอนมุตัติามตารางอ�านาจอนมุตัเิป็นผู้ลง
นามในเอกสารเสนอราคา
6. ย่ืนเสนอราคาตามวนัและเวลาท่ีลกูค้าก�าหนด

หากบริษัทฯ ชนะการประมลู / การเสนอราคา ฝ่ายขาย และฝ่ายกฎหมายของ
บริษัท (ในบางกรณี) จะท�าการพิจารณาและทบทวนร่างสญัญาซือ้ขาย/ให้บริการ 
ซึง่เม่ือสญัญาดงักลา่วได้รับการตกลงทัง้จากบริษัทฯ และลกูค้าแล้ว ผู้ มีอ�านาจลง
นามของบริษัทฯ จะมอบอ�านาจให้พนกังานท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบโครงการดงักลา่ว
เป็นผู้ลงนามในสญัญา

Have served many state agencies, the Company has set forth legitimate 
and efficient procedures for tender approval with government offices as 
follows;
1. The Company’s Sales Department receives terms of reference (TOR) for 
tender for customer’s requirements 
2. The Sales Department shall study commercial and technical 
requirements carefully before decision for bid submission 
3. The Sales Department and Sales Coordinator prepare tender documents 
such as lists of equipment and devices, technical specifications and other 
essential documents required by the customer  
4. The Sales Coordinator collects the lists of equipment and devices and 
cost analysis. The Head of Sales Department performs a cost analysis and 
submit it for approval by authorized persons. Approval is granted only 
when authorized persons are sure that the Company potentially completes 
the project for the proposed contract price 
5. The Sales Department and Sales Coordinator jointly examine all the bid 
documents to verify accuracy and submit them for written approval by 
authorized persons 
6. The bid is then submitted on the date and time required by the customer 

If the Company is awarded the contract, the Sales Department and 
Legal Department (in some cases) will carefully review the contract before 
signing. The authorized person will empower the employee in charge of 
the project to sign the contract
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Remuneration for Directors and Executives 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน Monetary Remuneration
คา่ตอบแทนคณะกรรมการท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัโิครงสร้างคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2558-2560 ดงันี ้
Directors The company’s Board of Directors approved the remuneration structure for Directors in 2015 - 2017 as follows

ปี 
Year

2558 (2015)

2559 (2016)

2560 (2017)

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)
Remuneration  (Baht/person/year)

ไมเ่กิน 400,000 บาท
Not exceeding 400,000 Baht

ไมเ่กิน 400,000 บาท
Not exceeding 400,000 Baht

เฉลี่ยไมเ่กิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทัง้คณะจ�านวน 8 ทา่นไมเ่กินปีละ 4,000,000 บาท)
 Not exceeding 500,000 Baht (totally eight directors not exceeding 4,000,000 Baht)

20,000

10,000

15,000

10,000

-

-

-

-

20,000

10,000

15,000

10,000

-

-

-

-

30,000

20,000

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

25,000

20,000

25,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

25,000

20,000

25,000

20,000

10,000

10,000

25,000

25,000

25,000

20,000

25,000

20,000

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย
Remunerations for Executive Committee and other committees

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

 - ประธานกรรมการ (Chairman)

 - กรรมการ (Member)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

 - ประธานกรรมการ (Chairman)

 - กรรมการ (Member)

3.คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee)

 - ประธานกรรมการ (Chairman)

 - กรรมการ (Member)

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

 - ประธานกรรมการ (Chairman)

 - กรรมการ (Member)

คา่ตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)

Monthly remuneration 
(Baht/person/month)

คา่ตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)

Monthly remuneration 
(Baht/person/month)

คา่ตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)

Monthly remuneration 
(Baht/person/month)

คา่เบีย้ประชมุ
(บาท/คน/เดือน)
Attendance Fee

(Baht/person/time)

คา่เบีย้ประชมุ
(บาท/คน/เดือน)
Attendance Fee

(Baht/person/time)

คา่เบีย้ประชมุ
(บาท/คน/เดือน)
Attendance Fee

(Baht/person/time)

ปี 2558 (2015) ปี 2559 (2016) ปี 2560 (2017)
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ในปี 2557-2560 บริษัทฯ มีการจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงันี ้
From 2014 - 2017, we have paid our Directors as follows;

หมายเหต ุ:
(1) นายสาธิต รัฐเลศิกานต์ นางรัตนา สวุรรณ  และนายสมชาย สกลุวิจิตร์สนิธ ุ ลาออก
จากกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558
(2) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชมุคณะ
กรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 แทนนางรัตนา สวุรรณ
(3) นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตามมตท่ีิประชมุคณะ
กรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 แทนนายสมชาย สกลุวิจิตร์สนิธุ

Notes :
(1) Mr. Satit Rathlertkarn, Mrs. Ratana Suwan, and Mr. Somchai Sakulwichitsintu resigned 

from the Board of Directors on May 11, 2015

(2) Mr. Pramote Bhongse-tong was appointed Board of Directors as per the resolution of 

Board of Directors No.3/2015 on May 12, 2015 in replacement of Mrs. Ratana Suwan

(3) Mr. Somkid Wangcherdchuwong was appointed Board of Directors as per the resolution of 

Board of Directors No.3/2015 on May 12, 2015 in replacement of Mr. Somchai Sakulwichitsintu

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2557 - 2560 บริษัทฯ จา่ยคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร รวมหวัหน้าเจ้า

หน้าท่ีบริหาร (CEO) และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี (CTO) จ�านวน 27.27 
ล้านบาท 24.04 ล้านบาท 22.55 ล้านบาท และ 23.59 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่คา่
ตอบแทนดงักลา่วรวมถงึ เงินเดือน โบนสั เงินสมทบเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชีพ

Remuneration for Executives
From 2014- 2017, we have paid our Executives remuneration, including 

CEO and CTO of  27.27 Million Baht , 24.04 Million Baht and  23.59 Million 
Baht respectively  , including monthly salary, bonus, contribution to 
provident fund

2. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
นอกจากคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชมุ บริษัทมีประกนัความรับผิด

ของผู้บริหารและกรรมการ   เพ่ือการปกปอ้งทางการเงินแก่บคุคลส�าหรับความรับ
ผิดขณะด�าเนินการในฐานะกรรมการและผู้บริหาร

2. Other Remunerations
The Company also has Director and Officer Liabilities Insurance (D&O) 

to Directors and Executives.including monthly salary, bonus, contribution 
to provident fund

ปี 
Year

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

2560 (2017)

จ�านวนผู้บริหาร (ราย)
Number of Executive (Person)

8

7

8

8

จ�านวนเงินคา่ตอบแทน ผู้บริหารทัง้หมด (บาท)
Remuneration (Baht)

27,267,463.00

24,041,539.56

22,550,490.38

23,591,966.80

ช่ือ - นามสกลุ
Name - Surname

นายสรรพชัญ โสภณ
Mr. Sanpat Sopon

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์
Mr. Prapat Rathlertkarn

นายเทรเวอร์ ทอมสนั
Mr. Trevor Thompson

ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์
Dr. Katiya Greigarn

นายสมพงค์ อุย่ตระกลู
Mr. Somphong Ouitrakul

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต
Mrs. Sutharak Soonthornpusit

นายปราโมทย์ พงษ์ทอง
Mr. Pramote Bhongse-tong

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์
Mr. Somkid Wangcherdchuwong

นายสาธิต รัฐเลศิกานต์ 
Mr. Sathit Ratlhertkarn 

นางรัตนา สวุรรณ 
Mrs. Ratana Suwan

นายสมชาย สกลุวิจิตร์สนิธ ุ
Mr. Somchai Sakulwichitsintu

รวม (Total)

ปี 2558
(2015)

295,000

175,000

170,000

355,000

355,000

325,000

155,000

145,000

65,000

70,000

65,000

2,175,000

ปี 2559
(2016)

335,000

210,000

210,000

445,000

430,000

425,000

265,000

255,000

-

-

-

2,575,000

ปี 2560
(2017)

430,000

310,000

300,000

480,000

510,000

460,000

335,000

370,000

-

-

-

3,195,000

(2)

(3)

(1)

(1)

(1)
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บุคลากร (Human Resources)
1. จ�านวนบุคลากร (Number of employees)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนกังานรวมทัง้สิน้จ�านวน  156  คน (รวมผู้บริหารจ�านวน 10 คน) แบง่เป็นพนกังานประจ�า จ�านวน 150 คน และพนกังานราย
วนัจ�านวน 6 คน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

As of December 31, 2017, total number of the company’s employees is 156 persons (including executives 10 persons) 150 of them are full-time 
employees and 6 are employed on daily basis. Details are as follows

2. ข้อพิพาทด้านแรงงาน  - ไมมี่ -
3. ค่าตอบแทนพนักงาน

- คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน - ในปี 2557 – 2560 บริษัทฯ จา่ยคา่ตอบแทนให้แก่
พนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) จ�านวน 100.71 ล้านบาท  จ�านวน 104.42 ล้านบาท 
89.61 ล้านบาท  และ 77.12 ตามล�าดบั โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน 
โบนสั คา่ลว่งเวลา เงินสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการอ่ืนๆ
4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายพฒันาบคุลากรทกุระดบัตัง้แตผู่้บริหาร หวัหน้าแผนก หวัหน้า
งาน และพนกังานระดบัปฏิบตักิาร โดยจดัท�าแผนการฝึกอบรมประจ�าปีและ
ด�าเนินการตามแผนอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพของพนกังาน บริษัทฯ มุง่
เน้นการพฒันาบคุลากรด้วยการจดัฝึกอบรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้
1. การพฒันาเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัสายงานโดยเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใน
การปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ด้วยวิธีการสง่
พนกังานไปฝึกอบรมกบัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และสง่เสริมการอบรมวิชาชีพของ
พนกังานฝ่ายวิศวกรให้ได้มาตรฐาน
2. การพฒันาด้านกระบวนการท�างานและการบริหารจดัการ เพ่ือให้พนกังานมี
แนวคิดในเร่ืองของการท�างานเป็นทีม การตดิตอ่สื่อสาร การบริหารเวลา การ
ตดัสนิใจอยา่งถกูต้อง ด้วยวิธีการจดัหาผู้ ท่ีมีประสบการณ์เข้ามาอบรมให้กบั
พนกังานในองค์กรแตล่ะระดบั อยา่งสม�่าเสมอ
3. การพฒันาความสามารถตามระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008 เพ่ือให้
พนกังานรู้ระบบการท�างาน ขัน้ตอนการปฏิบตังิานของตนเองและทกุฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง และเก็บบนัทกึได้อยา่งถกูต้อง ด้วยวิธีการจดัอบรมภายในโดยหวัหน้าผู้
ดแูลระบบ 
บริษัทฯ มีการบนัทกึการฝึกอบรมของพนกังานทกุคนเพ่ือพิจารณาถงึความสามารถ
ในการท่ีปรับต�าแหนง่งานในอนาคต นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้น�า KPI (Key 
Performance Index) มาใช้วดัผลความส�าเร็จของงานโดยเปรียบเทียบกบัคา่ของ
ความคาดหวงัท่ีได้ตัง้ไว้ตามท่ีตกลงร่วมกนั
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจดัการคนเก่ง (Talent Management) เพ่ือ
กลัน่กรอง  (Screening) การคดัเลอืก (Selection) การน�าไปใช้ (Deployment) การ
พฒันา (Development) และการท�าให้คงอยู(่Retention) ของทรัพยากรบคุคลท่ีมี
ศกัยภาพสงู เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้พนกังานท�างานได้อยางมีประสทิธิภาพสงูสดุ

2. Labor Disputes  -none-
3. Remuneration for Employees
Monetary Remuneration
From 2014-2017, the Company paid 100.71 million Baht,  104.42 million 
Baht, 89.61 million Baht and 77.12 million Baht respectively to our employees 
(excluding executives) in form of monthly salary, bonus, overtime payments 
and contributions to Workmen’s Compensation Fund and other fringe 
benefits 
4.Personal development policy
is defined aimed at developing our employees at all levels from 
management and department heads to supervisors and operative levels 
to increase our efficiency. We offer trainings as follows;
1. Our employees, especially engineering staff are trained by specialists 
in work-related fields to enhance their efficiency and potential 
2. Improvement of working and management procedures, encouragement 
of teamwork, proper communication, time management and decision 
making. Our employees at all levels are trained by specialists
3. Development in line with ISO 9001:2008 implemented by all related 
departments, and properly keeps records of training sessions. The quality 
management chief conducts in-house training. 
We keep records of training courses undergone by all our employees for 
the purpose of performance assessment and promotion consideration. We 
also apply the Key Performance Index (KPI) to define and measure 
progress toward organizational goals. 

ฝ่าย
(Department)

ฝ่ายบญัชีและการเงิน
(Accounts and Finance Department )

ฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ
(Marketing and Business Development Department)

ฝ่ายขาย
(Sales Department)

ฝ่ายปฏิบตักิาร
(Operations Department)

ฝ่ายบริการเทคนิค
(Technical Services Department)

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล
(Human Resource Department)

ส�านกักรรมการผู้อ�านวยการ
(Office of the President)

รวม (Total)

พนกังานประจ�า (คน)
Full-Time Employee (Person)

8

9

37

41

42

3

10

150

พนกังานรายวนั (คน)
Daily Workers (Person)

1

-

-

5

-

-

-

6

รวม (คน)
Total (Person)

9

9

37

46

42

3

10

156
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Corporate Governance
การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ ให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี เน่ืองจากพิจารณาเหน็วา่

เป็นกลไกส�าคญัในการน�าไปสูก่ารมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่จะชว่ยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น   
ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยการมีการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี
จะเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ สร้างความสามารถในการแขง่ขนั รวมทัง้สง่เสริมการ
เตบิโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดงันัน้ บริษัทฯ จงึก�าหนดให้มีนโยบายใน
การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามท่ีก�าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทฯ ได้เร่ิมมีนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีตัง้แตปี่ 2556 จากการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2556 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556   โดย
ฝ่ายจดัการได้ด�าเนินการทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัทิกุปี
นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส�าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ 

สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ก�าไรของกิจการ สทิธิ
ในการได้รับข้อมลูขา่วสารของกิจการอยา่งเพียงพอ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ
เพ่ือใช้สทิธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่
ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ เชน่ การจดัสรรเงินปันผล การ
ก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั การลดทนุ
หรือเพ่ิมทนุ เป็นต้น 

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ด�าเนินการในเร่ือง
ตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมและอ�านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น  
1. จดัสง่หนงัสือนดัประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 7 
วนั หรืออยา่งน้อย 14 วนัในกรณีท่ีมีมติพิเศษ โดยจะระบวุนั เวลา สถานท่ี และ
วาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสนิใจในท่ี
ประชมุอยา่งครบถ้วน 
2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดย
ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ไปพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ
3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้
อยา่งเตม็ท่ีและอิสระ
4. เม่ือการประชมุแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจดัท�ารายงานการประชมุโดยแสดงข้อมลู
อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยบริษัทฯ ได้ระบคุวามเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนงัสอืนดัประชมุผู้
ถือหุ้น และจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลา
ท่ี ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนด เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูลว่งหน้า
ก่อนการประชมุ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมลูขา่วสารผา่นทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์
ของตลาดหลกัทรัพย์ เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.planetcomm.com) และการ
ลงขา่วสารในหนงัสอืพิมพ์ตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ�ากดั ทัง้นี ้ บริษัทฯ มีนโย
บายท่ีจะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 
โดยเฉพาะประธานอนกุรรมการชดุตา่งๆ เชน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง ประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล เป็นต้น เพ่ือร่วมชีแ้จงหรือตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นในท่ีประชมุ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัแิละคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่

เทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นท่ีเป็นคนไทยหรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาต ิ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมทางเลือกในการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้า
ร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลอ่ืนเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนผู้ ถือหุ้ นได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย
สามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร 

1. Corporate Governance Policy 
The Company gives great importance on good corporate governance, 

which contributes to efficient, transparent and accountable management. 
Good governance strengthens the trust and confidence of shareholders, 
investors, stakeholders and other related parties. It is also useful for 
adding business value, enhancing competitiveness, as well as promoting 
sustainable growth in the long term. The Board of Directors meeting 
No.6/2013 on July 16, 2013 resolved to enact the Good Corporate 
Governance Policy as outlined by the Stock Exchange of Thailand. The 
policy consists of five sections as follows 

Section 1 : Rights of Shareholders
The Company recognizes and values the basic rights of the 

shareholders, namely the right to buy, sell or transfer shares, the right to 
share in corporate profit, the right to obtain adequate information on the 
Company, the right to attend shareholder meetings, and the right to cast 
votes related to the appointment or removal of directors as well as 
appointing external auditors. Shareholders also have voting rights 
regarding decisions that affect the Company such as dividend allocation, 
establishing or amending the Articles and Memorandum if Association, 
capital increase or decrease, etc. 

Therefore, the Company has made arrangements to encourage and 
facilitate shareholder rights.
1. Submit the notice of shareholder meeting at least seven days in 
advance, with details on the date, time, place, agenda items and complete 
supporting information related to items for consideration 
2. The Company offers a shareholder that is unable to attend the meeting 
an opportunity to appoint a Company’s independent director or any 
person to attend on his/her behalf, by submitting a proxy form with the 
meeting notice 
3. Shareholders are given full opportunity to freely ask questions or make 
comments and recommendations 
4. After the meeting, the Company will prepare the minutes of meeting, in 
which correct and complete information is disclosed for shareholder 
verification

Having become a public limited company and listing on the Stock 
Exchange of Thailand, the Company includes the opinions of the Board of 
Directors in the meeting notice and send the said notice to shareholders in 
advance for a period specified by the SEC or SET’s electronic channel, the 
Company’s website and newspaper advertisement pursuant to the Limited 
Public Companies Act. As a policy, all directors, especially sub-committee, 
chairpersons must attend the meeting in order to give explanations to or 
answer questions from the shareholders.

Section 2 : The Equitable Treatment of Shareholders
It is company policy to protect the rights of all shareholders in an equal 

and fair manner, whether they be executive, non-executive, Thai, foreign, 
major or minor. After the initial public offering on the SET, the Company 
has allowed any shareholder unable to attend the meeting an option of 
appointing a Company’s independent director or any person to attend and 
vote on his/her behalf. Minor shareholders can also nominate candidates 
for director positions well in advance The meeting is conducted according 
to the Company’s Articles of Association and in the order of a predetermined 
agenda. Full details and supporting information of each agenda item are 
provided for shareholders well in advance. 
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การด�าเนินการประชมุจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามล�าดบัวาระการ
ประชมุ โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแตล่ะวาระอยา่งครบถ้วน พร้อมแสดง
ข้อมลูประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน รวมทัง้จะไมเ่พ่ิมวาระการประชมุท่ีไมมี่
การแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าโดยไมจ่�าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส�าคญัท่ี
ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิ
ชอบ (Insider Trading) ของบคุคลท่ีเก่ียวข้องซึง่รวมถงึ กรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังาน และลกูจ้าง รวมตลอดถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะของ
บคุคลดงักลา่วท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมถงึได้ก�าหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิด
เผยข้อมลูของบริษัทฯ หรือน�าข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนไว้แล้ว
ตามนโยบายการปอ้งกนัการน�าข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ได้ให้ความรู้
แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียวกบัภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 
ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนด
โทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความส�าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ด้วย

ความเป็นธรรมอยา่งโปร่งใส เพ่ือสร้างความพงึพอใจตอ่ทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดงันี้
(1)ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนินธรุกิจอยา่งโปร่งใส เพ่ือสร้างผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสมให้กบัผู้ถือหุ้นและเพ่ือสร้างความเจริญเตบิโตอยา่งยัง่ยืนให้กบัองค์กร

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยดึหลกัการปฏิบตัอิยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนัตอ่ผู้ ถือหุ้น ด้วย
ความตระหนกัและให้ความส�าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการ
ซือ้ขายหรือโอนหุ้น สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ก�าไรของกิจการ สทิธิในการได้รับ
ข้อมลูขา่วสารของกิจการอยา่งเพียงพอ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออก
เสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และ
เร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัท เชน่ การจดัสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อ
บงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ เป็นต้น 
(2)พนกังาน บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตักิบัพนกังานอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม 
และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม พร้อมจดัให้มีการอบรม พฒันาความรู้ความ
สามารถแก่พนกังานอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันาทกัษะในการท�างานให้มีประสทิธิภาพ
สงูซึง่เป็นตามนโนบายของบริษัท อีกทัง้มีการจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพส�าหรับ
พนกังาน สวสัดกิารอ่ืนๆ เชน่ โบนสั การประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต เป็นต้น   โดยปี 
2558-2560 จ�านวนชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมของพนกังานตอ่ปี เทา่กบั 18 
ชัว่โมงตอ่คน 12 ชัว่โมงตอ่คน และ 9.30 ชัว่โมงตอ่คน ตามล�าดบั และในปี 2560 
ไมมี่การเกิดอบุตัเิหต ุการหยดุงานหรือเจ็บป่วยจากการท�างานของพนกังานบริษัท

นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้ความส�าคญัในความปลอดภยัในชีวิตและสขุอนามยัของ
พนกังาน ดงันี ้
- บริษัทมุง่มัน่ พฒันา ระบบความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังานตามข้อ
ก�าหนดของกฎหมาย
- บริษัทจะด�าเนินการเพ่ือควบคมุและปอ้งกนัการสญูเสียอนัเน่ืองมาจากอบุตัเิหต ุ
อคัคีภยั และความเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการท�างาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อม
ในการท�างานท่ีปลอดภยัตอ่พนกังาน
- บริษัทได้สนบัสนนุทรัพยากร อยา่งเพียงพอและเหมาะสมตามข้อก�าหนดของ
กฎหมาย  โดยมุง่มัน่ในการพฒันาทรัพยากรบคุคลให้มีความรู้และสร้างจิตส�านกึ
ในด้านความปลอดภยั และสขุอนามยัของพนกังาน
- ความปลอดภยั และสขุอนามยัของพนกังานเป็นสิง่ท่ีส�าคญั และเป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั และพนกังานทกุคน จะต้อง
ปฏิบตัติามกฎระเบียบ ข้อก�าหนดของกฎหมาย
(3)คูค้่า การด�าเนินธรุกิจกบัคูค้่าใดๆ   ต้องไมน่�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีง
ของบริษัทฯ หรือกฎหมายใดๆ   บริษัทฯ ค�านงึถงึความเสมอภาคในการด�าเนินธรุกิจ
และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคูค้่า  และบริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไข
ทางการค้า รวมถงึการปฏิบตัติามสญัญาตอ่คูค้่าอยา่งจริงใจ และไมเ่อารัดเอาเปรียบ  

No items can be added to the meeting agenda without prior notice to the 
shareholders unless absolutely necessary, especially important agenda 
items that require time in order to make an informed decision

The Board of Directors has established a measure against insider trading 
by related persons, which include directors, executives, employees, staff 
and relatives of aforementioned persons. Penalties are imposed for 
disclosure or use of information for personal gain. Regardless, the Company 
has acquainted directors and executives with their duty to report Company’s 
securities held by themselves, their spouses and minor children, as well as 
any changes thereof to the SEC as stipulated by Section 59 and penalty 
clauses of the Securities and Exchange Act B.E.2535 

Section  3 Role of Stakeholders
With the satisfaction of all parties in mind, the Company pursues a policy 

that regards the rights of all stake holders fairly and transparently as follows; 
(1)Shareholders The Company endeavors to operate business with 
transparency in order to deliver satisfactory returns to shareholders and 
sustainable growth to the organization.

The Company upholds a principle to treat every shareholder without any 
discrimination and relies on equality of shareholders and awareness of 
fundamental rights of shareholders, for example, rights on buy and sell share, 
right of receiving profit share, rights on receiving adequate business information 
of the Company, rights on attending the meeting for voting shareholders or 
withdrawing director, appointing auditor and asking issues relevant to the 
company, for example dividend payment, stipulating or amending the Company’s 
rules and regulations  and memorandum of associations, decrease or increase 
of capital.
(2)Employees The Company endeavors to treat employees equitably and 
fairly, while providing them suitable compensation, continual training and 
skill development for improved productivity, as well as a provident fund 
and other fringe benefits such as bonus, health insurance, life insurance, 
etc. In 2015-2017, the average number of hour for employee’s trainings 
per year equals 18 hours per person, 12 hours per person and 9.30 hours 
per person respectively. The average of training decreased due to the 
company controlled budget and decreased cost. However, there are no 
accidents, leaves and sickness of the employees from working in 2017.

The Company emphasizes on safety on employee’s life and health as follows;
- The Company commits to develop safety, health and working environment 
as per legal requirements.
- The Company will control and prevent loss from accident, fire and injury 
in workplace as well as maintain safe workplace for employees.
- The Company supports adequate and appropriate use of natural resources 
as per legal requirements; commit to develop human resources for knowledge 
and cultivating conscious in employees’ safety and working environment.
- Safety and sanitation is important issue. The executives, supervisory levels 
and all employees are responsible for complying with legal requirements.
(3)Partners/ Suppliers Any business alliance with any partners shall not 
bring any damage to the Company’s reputation or any laws. The Company 
gives concern on equality of business operation and mutual benefits with 
partners. The Company commits to comply with commercial terms and 
conditions and sincere compliance with the partnership contracts without 
taking advantages.
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บริษัทมีกระบวนการและหลกัเกณฑ์คดัเลือกคูค้่า เพ่ือวิเคราะห์และประเมินคู่
ค้า ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008  โดยมีหลกั
เกณฑ์ท่ีส�าคญั ดงันี ้
ก) การคดัเลือกคูค้่า/ผู้ขาย พิจารณาจากเร่ืองคณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ ความ
ต้องการของตลาด การพฒันาทางด้านเทคโนโลยีของคูค้่า ช่ือเสียงของคูค้่า ราคา 
ความชว่ยเหลือทางด้านการตลาด เง่ือนไขทางการค้า และการจดัสง่ผลติภณัฑ์
ข) การประเมินคูค้่า  บริษัทจะประเมินคูค้่าทกุๆ ไตรมาสแรกของปี โดยจะเลือก
ประเมินเฉพาะคูค้่าหลกัๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
ค) นอกจากนีบ้ริษัทมีการกระบวนการจ้างเหมาชว่ง เพ่ือคดัเลอืกผู้ รับเหมาชว่งโดย
คณะกรรมการคดัเลอืกผู้ รับเหมาชว่งจะก�าหนดประเภทงานต้องการจะจ้างเหมา และ
เปิดรับสมคัรผู้ รับเหมาชว่ง  และคณะกรรมการคดัเลอืกผู้ รับเหมาชว่งจะพิจารณา
และประเมินเพ่ือให้เหมาะสมกบัประเภทงาน  แล้วจงึจดัท�าทะเบียนผู้ รับเหมาชว่ง
(4)เจ้าหนี ้ บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการเงิน
อยา่งเคร่งครัด เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบัเจ้าหนี ้  ในการช�าระคืนหนี ้ เงินกู้ ยืม 
ดอกเบีย้ และความรับผิดชอบในหลกัประกนัตา่งๆ 
(5)ลกูค้า บริษัท มีความมุง่มัน่ท่ีจะเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า  เชน่ การให้
บริการท่ีเทา่เทียม การจ�าหนา่ยสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ การรักษาความลบั
ของลกูค้า โดยบริษัทฯ มีหนว่ยงานหรือบคุคลท่ีท�าหน้าท่ีดแูลความสมัพนัธ์กบั
ลกูค้า เพ่ือรีบด�าเนินการให้แก่ลกูค้าโดยเร็วท่ีสดุ  รวมทัง้มุง่มัน่สร้างความพงึ
พอใจและความมัน่ใจให้กับลกูค้าท่ีจะได้รับผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดีมีคณุภาพ
ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน  
(6)คูแ่ขง่ทางการค้า บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะประพฤติตามกรอบกตกิาการ
แขง่ขนัท่ีเป็นธรรม รักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบตัใินการแขง่ขนั และหลีกเลี่ยง
วิธีการไมส่จุริตเพ่ือท�าลายคูแ่ขง่
(7)ชมุชนและสงัคม บริษัทฯ สง่เสริมและด�าเนินธรุกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่
ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม  ทัง้ในด้านความปลอดภยั คณุภาพชีวิต การอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิและการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ  ตระหนกัถงึคณุภาพ
ชีวิตของชมุชนและสงัคม  โดยแบง่ปันผลก�าไรสว่นหนึง่เพ่ือตอบแทนและ
สร้างสรรค์ชมุชนและสงัคม  ค�านงึถงึการด�าเนินธรุกิจท่ีจะมีผลกระทบตอ่สิง่
แวดล้อม ด้วยการเลือกเทคโนโลยี และพฒันานวตักรรมท่ีจะสง่เสริมการใช้
พลงังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามนโยบายความรับ
ผิดชอบตอ่สงัคมผา่นโครงการ “We Care” ในหวัข้อ Care Planet โดยมีราย
ละเอียดตามความรับผิดชอบตอ่สงัคม ในหน้าท่ี 82  รวมทัง้บริษัทฯ ได้มีการคดั
แยกขยะเป็น 4 ประเภท คือ 
(1) ขยะยอ่ยสลาย หรือ มลูฝอยยอ่ยสลาย  
(2) ขยะรีไซเคลิ หรือขยะมลูฝอยท่ียงัใช้ได้   (3) ขยะทัว่ไป  (4) ขยะอนัตราย

บริษัทฯ ได้ยดึแนวปฏิบตัิด้านสทิธิมนษุยชน ตามหลกัปฏิญญาสากลวา่ด้วย
สทิธิมนษุยชน ขององค์กรสหประชาชาตซิึง่เป็นสทิธิพืน้ฐานเก่ียวกบัการปฏิบตัติอ่
พนกังานของบริษัท และผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทาง
ปัญญา หรือลขิสทิธ์ิ     ทัง้นี ้สามารถอา่นรายละเอียดกิจกรรมของบริษัทเก่ียวกบั
ชมุชนและสงัคมได้จากหวัข้อ “ความรับผิดชอบตอ่สงัคม” ในหน้าท่ี 83

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนข้อมลูท่ีส�าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกั
ทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่มีผลกระทบตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้
เสยีของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้หมดได้รับทราบข้อมลูอยา่งเทา่
เทียมกนั บริษัทฯ จะท�าการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น และ
สาธารณชนผา่นชอ่งทางและสือ่การเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และ
เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท  จดัให้มีวาระทบทวนการถือครองหลกัทรัพย์ 
“PLANET” ของกรรมการและผู้บริหารทกุไตรมาส  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะ
กรรมการบริษัท (รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) มีการถือหุ้นจ�านวน  158,000,000 หุ้น คดิเป็น
ร้อยละ 63.20% ของจ�านวนหุ้นทัง้หมด

Systematic procurement of goods and services in accordance with ISO 
9001:2008 standards as following significant rules:
a) Partners/ Suppliers selection:  The Company shall consider the 
products’ specification, market demand, technology development, 
reputation, price, marketing support, trade conditions, and delivery.
b) Partners/ Suppliers evaluation:  The Company shall evaluation major 
partners (both local and internation) every year in the first quarter. 
c) Sub-contractor procedures:  The Company set the Committee to evaluate 
and select the sub-contractors for arranging the sub-contractors list.
(4)Creditors The Company commits to strictly comply with financial terms 
and conditions for credibility in terms of debt settlement, loan payment, 
interest and responsibilities in bonds.
(5)Customers The Company endeavors to be attentive and responsible to 
customers by such means as equitable services, high-quality products and 
services, and the protection of customer confidentiality. Various business units 
and staff are assigned to respond quickly to clients with customer care, as well 
as satisfy customers or ensure standard goods and services in reasonable price, 
as well as maintain good and sustainable relationship under the good practices.
(6)Competitors The Company endeavors to engage in fair competition, 
maintain acceptable standards of competition and refrain from unethical 
practices against competitors.
(7)Communities and Society The Company realizes to operate its business 
with community, social and environmental responsibilities as well as safety, 
quality of life, natural resources conservation, efficient use of energy, awareness 
of quality of life of community and society. Some of its profits are contributed to 
payback and create community and society, of environmental effects, be 
selecting technologies and innovative development for efficient use of energy. 
The Company followed by Corporate Social Responsibilities’ policy through the 
project “We Care” of the topic Care Planet on “Corporate Social Responsibility” 
on Page 82 , included sort out garbage into 4 types; (1) degraded waste or 
biodegradable waste (2) recycle waste (3) general waste (4) hazardous waste.

The Company also complies with guidelines of Human Rights of 
Universal Declaration of Human Rights of United Nations which are the 
standard rights practices to the Company’s employees or other related 
parties as well as no violation against intellectual properties or copyrights.  
Moreover, please see more details about communities and society on the 
topic “Corporate Social Responsibility” on Page 83

In 2016, the Company joined in Children’s rights and Business Principles 
workshop with Thaipat Institute and UNICEF which Thaipat passed knowledge 
and role of workplace, marketplace and community and environment as well as 
evaluate the Company regarding the Children’s rights. 

Section 4 : Disclosure and Transparency 
The Board of Directors gives importance to the equitable access and 

disclosure of accurate, complete and transparent information. This 
encompasses financial and non-financial information as stated by SEC 
and SET regulations and material information that affects the value of the 
Company’s securities, which in turn influences decision-making by 
investors and stakeholders. After the IPO and listing on the SET, the 
Company will disclose its information to the shareholders and the general 
public through SET channels and the Company’s website. 

The share holding of director and executive management was reviewed 
by the Board of Directors’ meeting quarterly. As 31 December, 2017, the 
Board of Directors (included related persons) held the amount of 
158,000,000 shares or 63.20% of the total number of shares.
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ลาออกจากกรรมการบริษัท เม่ือ
วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560
Resigned on December 26, 2017

รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
Including related persons

รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
Including related persons

ลาออกจากกรรมการบริษัท เม่ือ
วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560
Resigned on December 25, 2017

ได้รับการแตง่ตัง้ และมีผล ตัง้แต่
วนัท่ี 18 มกราคม 2559
Appointed and be effective from 

January 18, 2016

ได้รับการแตง่ตัง้ และมีผล ตัง้แต่
วนัท่ี 18 มกราคม 2559
Appointed and be effective from 

January 18, 2016

ได้รับการแตง่ตัง้ และมีผล ตัง้แต่
วนัท่ี 18 มกราคม 2559
Appointed and be effective from 

January 18, 2016

ได้รับการแตง่ตัง้ และมีผล ตัง้แต่
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560
Appointed and be effective from 

June 30, 2017

นายสรรพชัญ โสภณ
Mr. Sanpat Sopon

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์
Mr. Prapat Rathlertkarn

นายเทรเวอร์ ทอมสนั
Mr. Trevor Thompson

ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์
Dr. Katiya Greigarn

นายสมพงค์ อุย่ตระกลู
Mr. Somphong Ouitrakul

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต
Mrs. Sutharak Soonthornpusit

นายปราโมทย์ พงษ์ทอง
Mr. Pramote Bhongse-tong

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์
Mr. Somkid Wangcherdchuwong

นายสาธิต รัฐเลศิกานต์ 
Mr. Sathit Ratlhertkarn 

นางสาววรรณภา วีระเจริญ 
Ms. Wanapha Weeracharoen

นายวีรศกัดิ์ อาทรชยักลุ 
Mr. Veerasak Arthornchaikul

นายไพโรจน์ พรพฒันนางกรู 
Mr. Phairoj Pornpathananangoon

นางสาวกฤตยา จนัทร์สวา่ง
Ms. Krittaya Chansawang

รายช่ือกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู
Name of Directors and Executives

โดยปี 2558 - 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้
(In 2015 - 2017, the Company’s directors and executives held the following number of shares)

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
Chairman of the Board of Directors,
Independent Committee

รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
Deputy Chairman of Board of Directors,
Chairman of Executive Committee

กรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการบริหาร
Director, 
Vice Chairman of Executive Committee

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Committee and
Audit Committee Chairman 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการสรรหาฯ
Independent Committee, Audit Committee , 
Risk Management Committee Chairman and 
Nomination, Remuneration & Corporate 
Governance Committee

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
บริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาฯ
Independent Committee, Audit Committee , 
Risk Management Committee and Nomination, 
Remuneration & Corporate Governance 
Committee

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาฯ
Independent Committee, Nomination, Remunera-
tion & Corporate Governance Committee Chairman

กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, 
กรรมการสรรหาฯ
Independent Committee, Risk Management 
Committee, Nomination, Remuneration & 
Corporate Governance Committee 

กรรมการบริหาร,
รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย 
Executive Committee Member, 
Executive Vice President of Sale 

กรรมการบริหาร, 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร
Executive Committee Member,
Vice President of Operation 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและ
พฒันาธรุกิจ
Executive Committee Member  and Vice President 
of Marketing and Business Development

ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริการเทคนิค
Executive Committee Member and
Vice President of  Technical Services

ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
Executive Committee Member and Vice 
President of  Finance & Account

ต�าแหนง่
Title

หมายเหต ุ
(Remark)

ปี 2558 (2015)

0

78,950,000

78,950,000

0

50,000

50,000

0

0

10,375,000

0

10,000

0

0

ปี 2559 (2016)

0

78,950,000

78,950,000

0

50,000

50,000

0

0

10,390,000

0

10,000

0

0

ปี 2560 (2017)

0

78,950,000

78,950,000

0

50,000

50,000

0

0

10,390,000

0

0

0

0

จ�านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
(Total no. of shares held (Share) as of 31 December)



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 256069

คณะกรรมการบริษัทฯตระหนกัถงึความรับผิดชอบตอ่รายงานงบการเงินท่ีมีข้อมลู
ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตสุมผล งบการเงินของบริษัทฯ จดัท�าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือ
ปฏิบตัอิยา่งสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลู
อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้จดัให้มี
การด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมี
เหตผุลวา่การบนัทกึข้อมลูทางการบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะ
ด�ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ และเพ่ือให้ทราบจดุออ่นเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต
หรือการด�าเนินการท่ีผิดปกตอิยา่งมีสาระส�าคญั รวมถงึมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเพ่ือท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน รายการระหวา่งกนั และระบบควบคมุภายใน โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

ในสว่นของงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัทฯยงัไมไ่ด้มีการจดัตัง้หนว่ยงาน
เฉพาะ เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักลา่วยงัมีไมม่ากนกั แตไ่ด้มอบหมายให้ 
นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ ท�าหน้าท่ีในการตดิตอ่และให้ข้อมลูตา่งๆ แก่ผู้ ถือหุ้น นกั
วิเคราะห์ รวมถงึหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ข้อมลูดงักลา่วต้องเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบ
ถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง และทัว่ถงึ 

ทัง้นี ้ เม่ือเดือนมิถนุายน 2560 บริษัทฯได้เข้าร่วมน�าเสนอข้อมลูบริษัทและ แผน
งานในอนาคตของบริษัท ในงาน CNS Corporate Access 2017 ซึง่จดัโดย
ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ร่วมกบั บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ�ากดั 
(มหาชน)  และในเดือนสงิหาคม 2560 สมาชิกของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (TIA) 
ได้เข้าเย่ียมชมบริษัท ซึง่สมาชิกฯ ดงักลา่วเป็น “อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น” มีหน้าท่ี
เป็นตวัแทนผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
นอกจากนีใ้นปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัท�าจดหมายขา่วเก่ียวกบัผลประกอบการจ�านวน 
11 ครัง้ ครัง้ละ 6-8  ฉบบั

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ท่ีมีความหลากหลายในระดับต�าแหน่งผู้ บริหารจากองค์กร
ตา่งๆ โดยไมค่�านงึเพศ และอาย ุ จงึสามารถน�าประสบการณ์ ความรู้ความ
สามารถมาพฒันาและก�าหนดนโยบายทิศทางการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ

และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯและผู้ ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
จะมีบทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมี
บทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูล ตรวจสอบ ตดิตามผลการปฏิบตังิานของฝ่าย
จดัการและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้   และ
เพ่ือให้กรรมการสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ กรรมการบริษัทแตล่ะ
คนจะด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 แหง่

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้คณะ   บริษัทฯ มีกรรมการ
ทัง้สิน้จ�านวน 6 ทา่น แบง่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ�านวน 2 ทา่น และกรรมการ
ท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ�านวน 4 ทา่น ซึง่รวมกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ทา่น 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ เพ่ือชว่ย
ในการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้

1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทัง้สิน้ 2 ทา่น โดยคณะกรรมการ
บริหารจะเป็นผู้ก�าหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการด�าเนินธรุกิจ ให้เป็นไปตามเปา้หมาย
ท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งคลอ่งตวั 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 3 ทา่น เพ่ือ
ปฏิบตัหิน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับ
ทราบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีสทิธิหน้าท่ีตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ทา่น มีความรู้
และประสบการณ์ด้านบญัชีเพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

The Board of Directors recognizes its responsibility to provide accurate 
and complete financial reports that have been proved in accordance with 
generally accepted accounting practices. Appropriate accounting 
policies are applied and regularly practiced, while adequate information is 
disclosed in financial statements. Furthermore, the Board has adopted an 
effective internal control system in order to ensure accounting records as 
accurate and sufficient to protect company assets, as well as identify 
system vulnerabilities for corruption or material irregularities. The Company 
has appointed an Audit Committee, comprised of non-executive directors 
responsible for examining financial reports, related transactions and the 
internal control system. The Audit Committee reports directly to the Board 
of Directors. 

The Company has yet to attach a unit responsible for investor relations, 
due to a small number of activities. However, Mr. Prapat Rathlertkarn who 
is the person act as investor to contacts and provide company information 
in an accurate and complete manner to shareholders, and analysts and 
relevant agencies.  

On June, 2017, the Company attended CNS Corporate Access 2017 
with organized by the Stock Exchange of Thailand (MAI) joined with 
Capital Nomura Securities Pcl. In August 2017, the Company was visited 
by TIA that they were volunteer to protect the right of shareholders to be 
proxies from TIA to attend the Annual General Meeting. Moreover,  the 
Company submitted news pertaining to the company’s performance for 
10-11 times.

Section 5 : Responsibilities of the Board of Directors
1.Structure of the Board of Directors 

The Company ‘s Board of Directors comprises of qualified persons who 
possess knowledge, competency and executive experiences in various 
organizations, thus enabling them to utilize such backgrounds and expertise 
in developing and setting corporate policies and business direction 
effectively for the utmost benefits of the Company and its shareholders . The 
Board of Directors plays a vital role in formulating policies and business 
concept, along with supervising, examining and monitoring performance of 
the Management, and also assessing to ensure that the Company’s operating 
results are achieved as planned.

As of December 31, 2017, the structure of the Board of Directors consists 
of Independent Directors account for one third of Board members. At 
present, the Board of Directors consists of six members who there are two 
executive directors and four non-executive directors which including three 
audit committee members. The Board has also appointed sub-committee to 
assist in overseeing the Company’s operations as follows

1.1 Executive Committee is consisting of two members to determine 
business direction and strategies. The committee is tasked with 
accomplishing the goals set by the Board, as well as smooth and flow 
management 

1.2 Audit Committee consisting of three non-executive directors with the 
rights and duties as specified in the Authorities and Responsibilities of the 
Audit Committee. The Committee performs specific tasks and proposes 
relevant matters to the Board for consideration and acknowledgement. At 
least one member must have a sufficient background in accounting to 
oversee the credibility of the Company’s financial statements
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1.3 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล (คณะ
กรรมการสรรหาฯ) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาฯ   
บริษัทฯ มีกรรมการสรรหาฯทัง้สิน้ 3 ทา่น ซึง่เป็นกรรมการท่ีมิใชก่รรมการท่ีเป็นผู้
บริหาร และกรรมการอิสระ  โดยมีกรรมการท่ีมิใชก่รรมการท่ีเป็นผู้บริหารด�ารง
ต�าแหนง่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ   กรรมการสรรหาฯมีวาระด�ารง
ต�าแหน่งเช่นเดียวกับระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งการเป็นกรรมการในคณะ
กรรมการบริษัท   คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ตามรายละเอียดท่ีระบใุนเร่ืองโครงสร้างการจดัการ

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ง โดยเลอืกจากกรรมการ และ/หรือผู้ทรงคณุวฒิุ ทัง้นี ้
ก�าหนดให้กรรมการบริหารความเสีย่งท่ีได้รับการแตง่ตัง้คดัเลอืกสมาชิก 1 ทา่นให้
ด�ารงต�าแหนง่ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสีย่งของธรุกิจ ซึง่ครอบคลมุถงึความเสีย่งทางด้านกลยทุธ์องค์กร  การเงิน 
การปฏิบตังิาน และปัจจยัภายนอก รวมถงึควบคมุตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การบริหารความเสีย่ง ให้บริษัทด�าเนินการตามนโยบายบริหารความเสีย่งท่ีก�าหนด  
ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ง ความ
มีประสทิธิผลของระบบ และการปฏิบตัติามนโยบายท่ีก�าหนด   ทัง้นี ้จะต้องรายงาน
ผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัท และรายงานการท�าหน้าท่ีในรอบปีท่ี
ผา่นมาตอ่ผู้ ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี    นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ได้แตง่ตัง้คณะท�างานบริหารความเสีย่งซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร โดยมี
ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ คือ (1) ระบคุวามเสีย่ง ประเมินระดบัของความเสีย่ง 
และทบทวนการบริหารความเสีย่งควบคูไ่ปกบัแผนธรุกิจ หรือ Business Plan (2) 
ประมาณการผลกระทบ (3) ก�าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสีย่ง (4) ตดิตามผลและ
การรายงานสถานะความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และ (5) สร้าง
วฒันธรรมการบริหารความเสีย่งให้แก่พนกังานในองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและหวัหน้าเจ้าหน้าท่ี
บริหารต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบ
ระหวา่งการก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลและการบริหารงานประจ�า ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ได้แบง่แยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ  กบัผู้
บริหารอยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย
และก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของผู้บริหาร   ขณะท่ีผู้บริหารท�าหน้าท่ีบริหารงาน
ของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด  อยา่งไรก็ตาม

1.3 Nomination, Remuneration ad Corporate Governance Committee 
(henceforth, “Nomination Committee”) consists of four non-executive 
directors, with the Chairman of the Board also serving as Chairman of the 
Committee. The term of office for each member is the same as his/her term 
on the Board of Directors. The Nomination Committee has authorities and 
responsibilities as stated under 8.2.3

1.4 Risk Management Committee has members nominated and 
appointed by the Board from among the Company’s directors and 
executives or other qualified persons. The committee members elect one 
member as Chairman of the Risk Management Committee. The Committee 
is responsible for determining risk management policies and frameworks 
which cover strategic risks, enterprise risks, financial risks, operational risks 
and external factors. Its responsibilities also include monitoring, examining 
and assessing risk management performance, overseeing the Company’s 
compliance risk management policies as well as evaluating the risk 
management policies and system, system effectiveness and policy 
compliance. The committee reports the discharge of duty of the Board and 
its performance for the year to shareholders through the annual report. In 
addition, the Risk Management Committee appoints the executive 
committee in charge of (1) Identifying risk and conducting risk management 
review in line with Business Plan (2) Estimating relevant impacts (3) Setting 
preventive measures against risks (4) Monitoring results and update status 
of risk to the Risk Management Executive Committee and (5) Consistently 
and continually building innovations for risks management for staff 

The Board of Directors has established a policy that the Chairman of the 
Board must not be the same person as the Chief Executive Officer; in order 
to explicit segregate responsibilities between corporate governance policy-
making and day to day management. The roles of the Board of Directors are 
also defined separately from those of executives. The Board of Directors is 
responsible for setting policies and supervising the operations of executives. 
Meanwhile, executives are responsible for managing the Company’s 
businesses in accordance with the set policies. Although the Chairman of 
the Executive Committee is also the CEO, the Company has prevented 
autocracy by clearly defining the scope of powers and duties in the 
Company’s Level of Authorization (LOA) in written. 

 The Company Secretary is appointed by the Board and takes responsibilities 
pursuant to the Securities and Exchange Act detailed under 8.2.6.
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2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัติามข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีส�าหรับ

กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถงึ
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และค�านงึถงึประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็น
ส�าคญั ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย เปา้หมายการด�าเนิน
ธรุกิจ แผนธรุกิจ งบประมาณ ตลอดจนทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์ขอ
งบริษัทฯในปีท่ีผา่นมา และก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก�าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผล เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิด

ขึน้จากการท�ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง วา่ผู้มี
สว่นได้เสยีในเร่ืองใดจะไมส่ามารถเข้ามามีสว่นในการอนมุตัริายการดงักลา่ว โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของ
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง รวม
ตลอดถึงการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ�าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส�าคญัของบริษัทฯ 
รวมทัง้ปฏิบตัติามมาตรฐานบญัชีท่ีก�าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชี หรือผู้
เช่ียวชาญอิสระ แล้วแตก่รณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเหน็เก่ียวกบัความ
เหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท�ารายการ และจะท�าการเปิด
เผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการ
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมลู
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) รวมทัง้ คณะกรรมการบ
ริษัทฯ ได้รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีสว่นได้เสียของกรรมการ และผู้
บริหารทกุไตรมาส

ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในส�าหรับทัง้ระดบับริหารและ

ระดบัปฏิบตักิาร จงึได้มีการก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีและอ�านาจด�าเนินการอยา่ง
ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสดุ และมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนมุตั ิ การบนัทกึ
รายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และการจดัเก็บดแูลทรัพย์สนิออกจากกนั เพ่ือ
ให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการ
ควบคมุภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จดัให้มีระบบรายงานทางการ
เงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ รับผิด
ชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และรายงานโดยตรงตอ่คณะ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการก�าหนดเปา้หมายการด�าเนินธรุกิจท่ีชดัเจนและสามารถวดัผลการ
ด�าเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจดัการจะมีการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน
จริงกบัเปา้หมายท่ีก�าหนดไว้เป็นประจ�าทกุเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจยัความ
เสี่ยงทัง้ท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการด�าเนินงาน วิเคราะห์ถงึปัจจยัท่ี
เป็นสาเหตแุละมีการก�าหนดมาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุอง
ปัจจยัความเสี่ยง รวมทัง้มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถงึมอบหมายให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตดิตามความเสี่ยงนัน้ๆ อยา่งตอ่เน่ือง และรายงานความคืบ
หน้าตอ่คณะกรรมการ
3. การประชมุคณะกรรมการ

3.1  คณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่

ครัง้ และอาจมีการประชมุพิเศษเพ่ิมเตมิตามความจ�าเป็น โดยการประชมุแตล่ะครัง้ได้
มีการก�าหนดวาระในการประชมุอยา่งชดัเจนและมีการสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อม

2.Roles, Duties and Responsibilities of the Board of Directors 
The Company’s directors are to comply with the Code of Best Practices 

for Directors of Listed Companies enacted by the SET. Directors must 
understand and acquaint themselves with their entrusted roles, duties and 
responsibilities and relinquish their position with integrity in accordance 
with the laws, the Company’s objectives and Articles of Association, as 
well as resolutions of the shareholders meeting. Therefore, the Board of 
Directors develop policies, business goals , corporate plans and budgets, 
including to review vision, mission and the company’s strategy in previous 
year,  while ensuring that management has implemented policies, plans 
and budgets effectively and efficiently in the best interests of the Company 
and its shareholders. 

Policy on Conflict of Interest 
The Company has laid out a policy to prevent any conflicts of interest 

that may arise from Company transactions. Persons with conflicts of 
interest are not permitted in the approval process for the transaction. The 
Board of Directors oversee this matter to ensure the Company’s strict 
compliance with the laws on securities and exchange, relevant regulations 
and notifications, orders or requirements of the Capital Market Supervisory 
Board and the Stock Exchange of Thailand, requirements related to the 
disclosure of connected transactions and the acquisition/disposal of 
material assets of the Company, including the accounted standards 
specified by the Institute of Certified Accounts and Auditors of Thailand

Moreover, the Company has the Audit Committee, external auditors or 
independent specialists review and comment on product pricing and 
transactions. Transaction details are disclosed in notes of financial 
statements audited or reviewed by external auditors, the Company’s 
annual registration statement (Form 56-1) and annual report (Form 56-2) 

Internal Control System
Recognizing the importance of an internal control system at both 

management and operational levels, the Company has explicitly stated in 
writing the scope of duties and responsibilities of various roles. To maintain 
proper checks and balances, the Company has developed a control 
mechanism for the best utilization of assets and segregated duties and 
responsibilities for transaction approval, accounting and information 
records, and asset security. Additionally, it has ensured internal financial 
control systemizing financial reporting up the chain of responsibilities. The 
Internal Auditor is responsible for examining the Company’s internal 
control system and reports directly to the Audit Committee 

The Company has set clear and measurable goals. Management 
reviews the actual performance against projected targets on a monthly 
basis, through the assessment of external and internal risk factors to 
business operations, along with an analysis of contributory factors. The 
Company has also adopted measures to monitor the causes of risk factors 
and develop countermeasures to mitigate them. Related units have been 
assigned to report any progress or changes to the Board of Directors 

3.Board of Directors Meeting 
3.1 Board of Directors 
According to the Company’s policy, the Board of Directors must hold a 

meeting at least once every three month and convene special meetings as 
necessary. The agenda items of each meeting must be clearly stated and 
sent out along with the meeting notice at least seven days prior to the 
meeting date to allow sufficient time for directors to review and prepare.
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Minutes of the meeting are recorded and then approved by the Board. The 
records must also be safely stored for future examination by the Board or 
related parties.

The Company set and informs the schedules of Board of Directors 
meeting every year in the fourth quarter.   In 2017, the Board of Directors 
meeting shall be held on every month in the third week at 18.00 hrs.   If 
there was the certify financial statement, the Board of Directors meeting 
would be held on Thursday (before submitting date) at 10.00 hrs.

The Board of Directors meeting shall be composed of the number of 
directors of not less than half of total number of directors. At the time of 
casting resolution, the number of attending directors shall not be less than 
two-third of total number of directors  

As at November 9th, 2017, non-executive directors including Mr. Sanpat 
Sopon, Dr. Katiya Greigarn, Mrs. Suttharak Soonthornpusit, Mr. Sompong 
Ouitrakul, Mr. Pramote Bhongse-thong and Mr. Somkid Wangcherdchoowong 
gathered for the unofficial meeting without administrative parties participation 
for general discussions for the Company management   

รายละเอียดลว่งหน้า 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศกึษาข้อมลู
อยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ได้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้  

บริษัทฯ ได้ก�าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัทประจ�าปีเป็นการลว่ง
หน้าทัง้ปี  โดยแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่ือทราบก�าหนดการประชมุดงักลา่ว  
ส�าหรับปี 2561 คณะกรรมการฯ ก�าหนดให้มีประชมุรายเดือนทกุวนัพฤหสับดีท่ีสาม
ของเดือน เวลา 18.00 น.  ยกเว้นการประชมุท่ีมีวาระรับรองงบการเงินรายไตรมาส 
การประชมุจะจดัในวนัพฤหสับดีก่อนถงึวนัก�าหนดสง่งบการเงิน เวลา 10.00 น.

การประชมุของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด จงึถือครบเป็นองค์ประชมุ  ทัง้นี ้ ณ ขณะท่ีคณะ
กรรมการลงมตใินท่ีประชมุคณะกรรมการ  จะต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 
3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด

ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย 
นายสรรพชัญ โสภณ ดร.ขตัิยา ไกรกาญจน์ นางสทุธารักษ์ สนุทรภษิูต นายสม
พงษ์ อุย่ตระกลู นายปราโมทย์ พงษ์ทอง และนายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ ได้มีการ
ประชมุระหวา่งกนัเองโดยไมมี่ฝ่ายจดัการร่วมด้วย เพ่ืออภิปรายเร่ืองตา่งๆ เก่ียว
กบัการจดัการบริษัท

ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 10 ครัง้ 9 ครัง้ และ 11 ครัง้ตามล�าดบั โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะ
ทา่น มีดงันี
From 2015-2017, the Company held ten, nine and eleven Board meeting respectively with attendance record of each director as shown below:

นายสรรพชัญ โสภณ (Mr. Sanpat Sopon)

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ (Mr. Prapat Rathlertkarn)

นายเทรเวอร์ ทอมสนั (Mr. Trevor Thompson)

ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์ (Dr. Katiya Greigarn)

นายสมพงค์ อุย่ตระกลู (Mr. Somphong Ouitrakul)

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต (Mrs. Sutharak Soonthornpusit)

นายปราโมทย์ พงษ์ทอง (Mr. Pramote Bhongse-tong)

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ (Mr. Somkid Wangcherdchuwong)

นายสาธิต รัฐเลศิกานต์ (Mr. Sathit Ratlhertkarn)

นางรัตนา สวุรรณ (Ms. Wanapha Weeracharoen)

นายสมชาย สกลุวิจิตร์สนิธ ุ(Mr. Veerasak Arthornchaikul)

รายช่ือกรรมการ
Name

ปี 2558 (2015)

10/10

10/10

8/10

10/10

10/10

8/10

7/10

7/10

2/10

2/10

2/10

ปี 2559 (2016)

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

-

-

-

ปี 2560 (2017)

11/11

11/11

9/11

11/11

11/11

9/11

11/11

11/11

-

-

-

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ�านวนการประชมุรวม
(No. of Meting Attendance / Total No. of Meetings)

หมายเหต ุ: 
(1) นายสาธิต รัฐเลศิกานต์ นางรัตนา สวุรรณ  และนายสมชาย สกลุวิจิตร์สนิธ ุ ลาออก
จากกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558
(2) ปราโมทย์ พงษ์ทอง ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตามมตท่ีิประชมุคณะ
กรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 แทนนางรัตนา สวุรรณ และ
นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ลาออกจากกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560
(3)นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตามมตท่ีิประชมุคณะ
กรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 แทนนายสมชาย สกลุวิจิตร์สนิธุ
(4) นายสรรพชัญ โสภณ ลาออกจากกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560

Notes :
(1) Mr. Satit Rathlertkarn, Mrs. Ratana Suwan, and Mr. Somchai Sakulwichitsintu resigned 

from the Board of Directors on May 11, 2015

(2) Mr. Pramote Bhongse-tong was appointed Board of Directors as per the resolution of Board 

of Directors No.3/2015 on May 12, 2015 in replacement of Mrs. Ratana Suwan and Mr.Pramote 

Bhongse-tong resigned from the Company’s Board of Directors on December 25, 2017

(3) Mr. Somkid Wangcherdchuwong was appointed Board of Directors as per the resolution of 

Board of Directors No.3/2015 on May 12, 2015 in replacement of Mr. Somchai Sakulwichitsintu

(4) Mr. Sanpat Sopon resigned from the Company’s Board of Directors on December 26, 2017

(4)

(2)

(3)

(1)

(1)

(1)
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3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ในปี 2558 - 2560 บริษัทฯ มีการจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน  4 ครัง้  จ�านวน  4 ครัง้ และ จ�านวน  5 ครัง้ตอ่ปี ตามล�าดบั โดยรายละเอียดการเข้าร่วม

ประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้
From 2015 to 2017, the Audit Committee’s meetings have been held on quarterly basis for four times, four times and five times a year. Details of attendance 

are as follows;

ท่ีประชมุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 
ได้มีมติอนมุตัแิตง่ตัง้ คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิ
บาล (คณะกรรมการสรรหาฯ)   โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องจดัให้มีการ
ประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ครัง้ตอ่ปี โดยกรรมการต้องมาประชมุด้วยตนเอง  

ในปี 2558 - 2560 บริษัทฯ จดัประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ จ�านวน 3 ครัง้ 
จ�านวน 2 ครัง้ และจ�านวน 1 ครัง้ตามล�าดบั โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุ
ของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้

3.3  คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  (Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee)
The Company’s Board of Directors Meeting No. 5/2014 on November 

12, 2014 resolved to appoint the Nomination, Remuneration and Corporate 
Governance Committee (Nomination Committee) which shall hold the 
meeting at least twice a year and the committee members shall attend the 
meeting.

In 2015- 2017, three two and one Nomination Committee’s meetings 
were held, respectively. Details of attendance are as follows: 

ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์ (Dr. Katiya Greigarn)

นายสมพงค์ อุย่ตระกลู (Mr. Somphong Ouitrakul)

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต (Mrs. Sutharak Soonthornpusit)

รายช่ือกรรมการ
Name

ปี 2558 (2015)

4/4

4/4

3/4

ปี 2559 (2016)

4/4

4/4

4/4

ปี 2560 (2017)

5/5

5/5

5/5

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ�านวนการประชมุรวม
(No. of Meting Attendance / Total No. of Meetings)

หมายเหต ุ:
(1) นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้ลาออกจากคณะกรรมการสรรหาฯ 
เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2558
(2) ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์ กรรมการสรรหาฯ ได้ลาออกจากคณะกรรมการสรรหาฯ เม่ือวนั
ท่ี 18 มิถนุายน 2558
(3) มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2558 ได้แตง่ตัง้ 
นายปราโมทย์ พงษ์ทอง เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ แทนนายสรรพชัญ โสภณ มีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 19 มิถนุายน 2558
(4) มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 สงิหาคม 2558 ได้แตง่ตัง้
นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ เป็นกรรมการสรรหาฯ  มีผลตัง้แตว่นัท่ี 14 สงิหาคม 2558

Notes :
(1) Mr. Sanpat Sopon, as the Nomination Committee Chairman resigned the Nomination 

Committee on June 18, 2015 

(2) Dr. Katiya Greigarn, as the Nomination Committee member resigned the Company’s 

Nomination Committee on June 18, 2015

(3) The Company’s Board of Directors meeting no.4/2015 on June 18, 2015 resolved to 

appoint Mr. Pramote Bhongse-tong as the Nomination Committee Chairman, in replacement 

of Mr. Sanpat Sopon, effectively from June 19, 2015

(4) The Company’s Board of Directors meeting no.6/2015 on August 13, 2015 resolved to 

appoint Mr. Somkid Wangcherdchuwong as the Nomination Committee member, 

effectively from August 14, 2015

ประธานกรรมการสรรหาฯ (Committee Chairman)

ประธานกรรมการสรรหาฯ (Committee Chairman)

ประธานกรรมการสรรหาฯ (Committee Chairman)

กรรมการ (Committee Member)

กรรมการ (Committee Member)

กรรมการ (Committee Member)

นายสรรพชัญ โสภณ (Mr. Sanpat Sopon)

ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์ (Dr. Katiya Greigarn)

นายปราโมทย์ พงษ์ทอง (Mr. Pramote Bhongse-tong)

นายสมพงค์ อุย่ตระกลู (Mr. Somphong Ouitrakul)

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต (Mrs. Sutharak Soonthornpusit)

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ (Mr. Somkid Wangcherdchuwong)

รายช่ือกรรมการ
Name

ต�าแหนง่
Title

ปี 2558 (2015)

1/3

1/3

2/3

3/3

2/3

2/3

ปี 2559 (2016)

-

-

2/2

2/2

2/2

2/2

ปี 2560 (2017)

-

-

1/1

1/1

1/1

1/1

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ�านวนการประชมุรวม
(No. of Meting Attendance / Total No. of Meetings)

(1)

(2)

(3)

(4)
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3.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนมุตัแิตง่ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง จะต้องจดัให้มีการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ครัง้ตอ่ปี โดยกรรมการต้องมาประชมุด้วยตนเอง  
ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ จดัประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ จ�านวน 2 ครัง้ จ�านวน 1 ครัง้ และจ�านวน 2 ครัง้ ตามล�าดบั โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของ

กรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้
The Company’s Board of Directors Meeting No. 5/2014 on November 12, 2014 resolved to appoint the Risk Management Committee which shall hold the 

meeting at least twice a year and the committee members shall attend the meeting.
In 2015- 2017, two, one and two Risk Management Committee’s meetings were held, respectively. Details of attendance are as follows: 

รายช่ือกรรมการ
Name

หมายเหต ุ: 
(1) นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ลาออกจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2558
(2) ดร.ขตัิยา ไกรกาญจน์ กรรมการ ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เม่ือ
วนัท่ี 18 มิถนุายน 2558
(3) มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2558 ได้แตง่ตัง้ 
นายสมพงค์ อุย่ตระกลู เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายสรรพชัญ โสภณ 
มีผลตัง้แตว่นัท่ี 19 มิถนุายน 2558
(4) มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2558 ได้แตง่ตัง้
นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ เป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง  มีผลตัง้แตว่นัท่ี 19 มิถนุายน 2558

Notes :
(1) Mr. Sanpat Sopon, as the Risk Management Committee Chairman resigned the Risk 

Management Committee on June 18, 2015 

(2) Dr. Katiya Greigarn, as the Risk Management Committee member resigned the 

Company’s Risk Management Committee on June 18, 2015

(3) The Company’s Board of Directors meeting no.4/2015 on June 18, 2015 resolved to 

appoint Mr. Somphong Ouitrakul as the Risk Management Committee Chairman, in 

replacement of Mr. Sanpat Sopon, effectively from June 19, 2015

(4) The Company’s Board of Directors meeting no.4/2015 on June 18, 2015 resolved to 

appoint Mr. Somkid Wangcherdchuwong as the Risk Management Committee member, 

effectively from June 19, 2015

4.คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดบัท่ีเหมาะสม

และเป็นอตัราท่ีเพียงพอส�าหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารท่ีมีคุณภาพไว้
โดยไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนท่ีมากเกินควร และอยูใ่นระดบัท่ีสามารถเทียบเคียง
ได้กบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั ปัจจยัท่ีจะน�ามาพิจารณา ประกอบด้วย 
ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทัง้นี ้ การ
จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ในสว่นของคา่ตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลกัการและ
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดไว้ ซึง่จะพิจารณาจากภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารแตล่ะทา่น ประกอบกบัผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ 

4.Remuneration of Directors and Executives 
The Company retains competent directors and executives by providing 

sufficient remuneration comparable to that of industry peers. Factors 
determining remuneration include professional background, duties, scope 
of roles and responsibilities, Remuneration for directors must be approved 
by the shareholders meeting. Meanwhile, remuneration for executives is in 
accordance with criteria and policy specified by the Board of Directors, 
taking into account the duties, responsibilities and performance of each 
executive. 

นายสรรพชัญ โสภณ (Mr. Sanpat Sopon) 

ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์ (Dr. Katiya Greigarn)

นายสมพงค์ อุย่ตระกลู (Mr. Somphong Ouitrakul)

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต (Mrs. Sutharak Soonthornpusit)

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ (Mr. Somkid Wangcherdchuwong)

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง (Committee Chairman)

กรรมการ (Committee Member)

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง (Committee Chairman)

กรรมการ (Committee Member)

กรรมการ (Committee Member)

ต�าแหนง่
Title

ปี 2558 (2015)

-

-

2/2

2/2

2/2

ปี 2559 (2016)

-

-

1/1

1/1

1/1

ปี 2560 (2017)

-

-

2/2

1/2

2/2

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ�านวนการประชมุรวม
(No. of Meting Attendance / Total No. of Meetings)

(1)

(2)

(3)

(4)
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กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้
Directors and executives, Audit Committee members and the Company Secretary have taken courses as follows:

5.การพฒันากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึก

อบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีเก่ียว ข้องในระบบการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึง่
รวมถงึ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ เพ่ือให้มี
การปรับปรุงการปฏิบตังิานงานอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ หลกัสตูรของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และ
หลกัสตูรท่ีจดัโดยสถาบนัอ่ืนๆ 

5. Development of Directors and Executives
For continual enhancement of business operations, the Board has put forth 

a policy to encourage and facilitate training and learning activities. For 
persons involved in corporate governance, directors and executives, Audit 
Committee members, and the Company Secretary. Management courses 
are provided through the Thai Institute of Directors Association (IOD)are as 
follows;

นายสรรพชัญ โสภณ
Mr. Sanpat Sopon

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์
Mr. Prapat Rathlertkarn

นายเทรเวอร์ ทอมสนั
Mr. Trevor Thompson

ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์
Dr. Katiya Greigarn

นายสมพงค์ อุย่ตระกลู
Mr. Somphong Ouitrakul

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต
Mrs. Sutharak Soonthornpusit

นายปราโมทย์ พงษ์ทอง
Mr. Pramote Bhongse-tong

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์
Mr. Somkid Wangcherdchuwong

นายสาธิต รัฐเลศิกานต์ 
Mr. Sathit Ratlhertkarn 

นางสาววรรณภา วีระเจริญ 
Ms. Wanapha Weeracharoen

นายวีรศกัดิ์ อาทรชยักลุ ุ
Mr. Veerasak Arthornchaikul

นางสาววฑัรา อรุณ
Ms. Wathara Arun

ช่ือ-สกลุ
Name-Surname

ประธานกรรมการ
Chairman of the Board of Directors

รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
Vice Chairman, Chairman of the Executive Committee and 

Chief Executive Officer

กรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการบริหาร
Director, Vice Chairman of the Executive Committee and 

Chief Technology Officer

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and

Chairman of Audit Committee

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee Member

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee Member 

กรรมการอิสระ
Independent Committee Member

กรรมการอิสระ
Independent Committee Member

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย 
Executive Vice President of Sale 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร
Executive Committee, Vice President of Operation 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ
Executive Committee, Vice President of Marketing and 

Business Development

เลขานกุารบริษัท
Secretary 

ต�าแหนง่
Title

- Role of the Chairman Program (RCP) , 30/2013

- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 28/2016
- Advance Innovation Training no. 4
  by  National Innovation Agency (NIA)
- Director Certification Program (DCP), 195/2014 
- Director Accreditation Program (DAP), 94/2012

- Director Certification Program English Program (DCP), 207/2015
- Director Accreditation Program (DAP), 95/2012

- Director Certification Program Update(DCPU), 5/2015
- Anti-Corruption for Executive Program  (ACEP)  9/2014
- Audit Committee Program (AACP) 34/2011
- Director Certification Program (DCP), 11/2008
- Financial Statements for Directors (FSD) , 3/2008
- Director Accreditation Program (DAP), 37/2005

- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 3/2016
- Director Certified Program (DCP) 219/2016
- Advance Audit Committee Program (AACP) , 17/2014
- Director Accreditation Program (DAP), 102/2013

- Director Certified Program (DCP) 219/2016
- Director Accreditation Program (DAP), 103/2013

- Director Accreditation Program (DAP), 104/2013
- Director Certified Program Refresher (DCP RE), 5/2007
- Director Certified Program (DCP),0/2000

- Director Accreditation Program (DAP), 2006

-Director Certification Program (DCP), 205/2015
- Director Accreditation Program (DAP), 104/2013

- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 28/2016

- Advance Innovation Training no. 4
  by  National Innovation Agency (NIA)

- Anti-Corruption the Practice Guide(ACPG, Class22/2015
- Company Secretary Program(CSP) , Class59/2014

หลกัสตูรท่ีเข้าร่วมอบรม
Training Course Program
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นอกจากนี ้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เข้าร่วมสมัมนาตา่งๆ ท่ีจดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัอ่ืนๆ อยา่งสม�า่เสมอ เพ่ือเพ่ิมความรู้
ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ และน�ามาประยกุต์เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบตัแิละบริหาร
งาน ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรมหลกัสตูรและสมัมนาอ่ืนๆ เชน่ 

- Leadership Energy Summit Asia 2017 Thailand จดัโดย Thailand 
Management Association (TMA) ร่วมมือกบัสถาบนั The ICLIF Leadership 
and Governance Centre

- AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยคุใหมก้่าวไกลสูค่วามยัง่ยืน จดัโดยสภา
วิชาชีพบญัชี   

- CAC Conference 2017 “Bright Spots : Lighting the way to a corruption 
free society” จดัโดย CAC และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

- สมัมนาสานพลงั....mai ท�าดีเพ่ือสงัคม จดัโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ ร่วมกบั บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพ่ือสงัคม 
จ�ากดั 

6. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู
การคดัเลอืกบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นกรรมการ จะกระท�าผา่นการประชมุผู้ ถือหุ้น 

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาคดัเลอืกผู้สมคัรจากประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถ และคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายก�าหนด และน�าเสนอตอ่คณะ
กรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาทบทวนเพ่ือน�าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะท�าการคดั
เลอืกกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

6.1 องค์ประกอบและการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ 
องค์ประกอบและการสรรหา แตง่ตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากต�าแหนง่กรรมการของ 

บริษัทฯ นัน้ ได้ก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่สามารถสรุปสาระส�าคญัได้ดงันี ้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และ

กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร และต้องมีคณุสมบตัติามกฎหมายก�าหนด 

2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
- ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ�านวนหุ้นท่ีตนถือ 
- ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนน
เสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้

- บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการเทา่จ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคล
ซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ�านวนกรรมการท่ี
จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหนง่
จ�านวนหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการ
ท่ีจะต้องออกจากต�าแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั
สลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต�าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออก
จากต�าแหนง่ กรรมการท่ีจะออกตามวาระอาจถกูเลอืกเข้ามารับต�าแหนง่ใหมก็่ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหนง่ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัทฯ การลาออก
มีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึบริษัทฯ

5. ในกรณีท่ีต�าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจเลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตั ิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
วา่ด้วยบริษัทมหาชนจ�ากดั และ/หรือกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลอืน้อย
กวา่ 2 เดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นต�าแหนง่กรรมการได้
เพียงแคว่าระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน มตขิองคณะกรรมการต้องประกอบ
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ�านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่

6. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหนง่ก่อนถงึคราว
ออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

Furthermore, directors and managements attended others seminars 
arranged by the Institute of Directors and other institutes consistently to 
gain knowledge and apply for working efficiency. In 2017, directors and 
managements attended the seminars such as;

- Leadership Energy Summit Asia 2017 Thailand, arranged by Thailand 
Management Association (TMA) joined with the ICLIF Leadership and 
Governance Centre.

- AC HOT UPDATE arranged by Federation of Accounting Professions.
- CAC Conference 2017 “Bright Spots” : Lighting the way to a corruption 

free society,  arranged by CAC and IOD.
- Seminar with MAI and Art of Life Social Enterprise.

6. Nomination of Directors and Top Executives
The nomination and appointment of directors is conducted through the 

shareholder meeting. Qualified candidates are selected by the Nomination 
Committee based on their experience, knowledge, proficiency and 
prerequisite qualifications under the law. Subsequently, the candidate is 
elected by the shareholder meeting according to the criteria and 
procedure stipulated in the Articles of Association 

6.1    Composition and Appointment of the Board of Directors 
The Composition, nomination, appointment, removal or retirement of 

directors are specified in the Articles of Association, which is summarized 
as follows 

1. The Board of Directors consists of at least five directors and at least 
half of the total number of directors must reside in the Kingdom of Thailand. 
The directors must possess qualifications as specified under the law. 

2. Directors are elected by the shareholder meeting according to the 
following criteria and procedure

- Each shareholder has a number of votes equal to the number of shares held 
- Each shareholder may allocate all his/her votes to elect one or several 

candidates. However, in an election for multiple directors, the shareholder 
must allocate his/her votes equally 

3. Candidates receiving the most votes in descending order are elected to 
the number of positions required at a given meeting. In the event of a tie for 
the final position, the Chairman of the meeting will cast the awarding vote.  

4. Any director intending to resign from office can submit a resignation 
letter to the Company. The resignation is effective on the date the letter is 
received by the Company 

5. If a directorship falls vacant for reasons other than by rotation, the 
Board will elect a person with suitable qualifications and legal prerequisites 
to fill the vacancy at the next Board of Directors meeting, unless the 
remaining term of the former director is less than two months. The 
replacement director retains office only for the remaining term of his/her 
predecessor. The Board of Directors’ resolution represents a vote of not 
less than three-forth the number of remaining directors 

6. The shareholder meeting can remove any director from office before 
his/her retirement by rotation by a vote of not less than three-fourths the 
number of shareholders in attendance and entitled to vote. The vote must 
represent not less than one-half the number of shares held by shareholders 
in attendance and entitled to vote.
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6.2   องค์ประกอบและการแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 
ค�านิยาม “กรรมการอิสระ”
กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการจากภายนอกท่ีไมไ่ด้มีต�าแหนง่เป็นผู้บริหาร

หรือพนักงานประจ�าของบริษัทฯไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้ มี
อ�านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ ท่ี
เก่ียวข้องสามารถท�าหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกนัพิจารณาเบือ้งต้นถงึคณุสมบตัขิองบคุคลท่ีจะ
มาด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัแิละลกัษณะ
ต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ�ากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกั
ทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ รวมถงึ
ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ 
จะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคณุวฒิุ ประสบการณ์การท�างาน 
และความเหมาะสมด้านอ่ืนๆประกอบกนั จากนัน้จะน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไป ทัง้นี ้ บริษัทฯ มีนโยบายใน
การแตง่ตัง้กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด และ
ต้องมีจ�านวนไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น     โดยก�าหนดให้วาระการด�ารงต�าแหนง่ของ
กรรมการอิสระรวมไมเ่กิน 9 ปี อยา่งไรก็ตามกรรมการอิสระสามารถกลบัเข้าด�ารง
ต�าแหนง่ตอ่ได้หากมีเหตผุลอนัสมควร  และกรรมการอิสระจะมีวาระการด�ารง
ต�าแหนง่คราวละไมเ่กิน  3 ปี  เน่ืองจากกรรมการจะต้องออกจากต�าแหนง่อยา่ง
น้อยจ�านวนหนึง่ในสามในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535  และข้อบงัคบัของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 กรรมการอิสระ ประกอบด้วย

6.2   Composition and Appointment of Independent Directors 
Definition “Independent Director”
Independent Director means the external director who does not hold the 

position of executive or the company’s employee, non executive director or 
director who has authorized to sign and independent from the major 
shareholder, the executive and related persons and be able to protect the 
shareholders’ advantage consistently as well as bewared of the conflict of 
interest between the company and relate persons.

The Board of Directors consider a candidate’s qualifications for an 
independent directorship according to the Public Limited Companies Act, 
law on securities and exchange, notifications of the Capital Market 
Supervisory Board, an relevant notifications, regulations and/or rules. The 
Board also considers a potential nominee’s proficiency, work experiences 
and other relevant qualities. The candidate is subsequently nominated to the 
shareholder meeting in final voting. The number of Independent directors 
must be at least one-third of the Board, as well as, at least three members. 
Independent Directors serve a term of three years each time (but total term 
shall not over 9 years). As of December 31, 2017, Independent Directors 
consisted of:

6 ปี
6 Year

6 ปี
6 Year

6 ปี
6 Year

2 ปี 7 เดือน 20 วนั
2 Year 7 Months  20 Days

30 ธนัวาคม 2554
30 December 2011

30 ธนัวาคม 2554
30 December 2011

30 ธนัวาคม 2554
30 December 2011

12 พฤษภาคม 2558
12 May 2015

ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์ (Dr. Katiya Greigarn)

นายสมพงค์ อุย่ตระกลู (Mr. Somphong Ouitrakul)

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต (Mrs. Sutharak Soonthornpusit)

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ (Mr. Somkid Wangcherdchuwong)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Chairman

กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาฯ

 Audit Committee Member, Risk Management
Committee Chairman, Nomination Committee Member

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาฯ

Audit Committee Member, Risk Management
Committee Member, Nomination Committee Member

กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาฯ 
Risk Management Committee Member 

Nomination Committee Member

ช่ือ – สกลุ
Name - Surname

ต�าแหนง่
Title

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้
Appointed Date

ระยะเวลาด�ารงต�าแหนง่
Total Terms
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คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลของบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
โดยนบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม บริษัทยอ่ยล�าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต.

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของ
บตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ�านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการ 
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต.

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส�านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งสงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 
ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ส�านกังาน

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ี
ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาท
ตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดั
แย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้
บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ส�านกังาน

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบั
การด�าเนินงานของบริษัทฯ

6.3 องค์ประกอบและการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วย

กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 3 ทา่น โดยแตง่ตัง้จากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ี
มีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศ
ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก�าหนด   
กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นจะมีวาระการด�ารงต�าแหนง่คราวละ 3 ปี  นอกจากนี ้
กรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหนง่กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัเิพ่ิมเตมิดงันี ้

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการ
ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล�าดบั
เดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล�าดบัเดียวกนั
เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้นี ้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยหนึง่คนท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ
งบการเงินได้

Qualifications of Independent Director 
1. Must hold no more than 1% of total shares with voting rights in the 

Company, its parent company, subsidiaries, affiliates or juristic persons 
with possible conflicts of interest (hence forth, the Company, its parent 
company, etc”) including shares held by the director’s affiliate 

2. Has not served as executive director, employee, staff, salaried 
advisor, or controlling person in the company, parent company, etc. for at 
least two years from the date of submitting the application to the SEC.

 3. Has no familial relation , either biologically or legally, to executives, 
major shareholders, controlling persons, or persons to be nominated as 
executives or controlling persons of the Company or its subsidiaries. 
Familiar relations include, but are not limited to fathe, mother, spouse, 
sibling or in-law

4. Has neither a conflict of interest via business relations with the 
Company, its parent company, etc that may impede his/her independent 
discretion, nor served as a major shareholder, non-independent direct  or 
executive of those with business relations to the Company, its parent 
company, etc. for at least two years from the date of submitting the 
application to the SEC. 

5. Has neither served as an external auditor for the Company, its parent 
company, etc, nor been a major shareholder, non-independent director, or 
managing partner of an audit firm which employs external auditors to the 
Company, its parent company, etc for at least two years from the date of 
submitting the application to the SEC 

6. Has neither been a professional service provider of any kind who 
received an annual service fee exceeding 2 million Baht from the 
Company, its parent company, etc, not in the event the professional 
service provider is a juristic person, been a major shareholder, non-
independent director, executive or managing partner of a professional 
service provider for at least two years from the date of submitting the 
application to the SEC  

7. Has not served as a director appointed as a representative of the 
Company’s directors, major shareholders or shareholders related to major 
shareholders.

 8. Does not possess any other characteristics that render him/her 
incapable of giving independent opinions on the Company’s operations.

6.3 Composition and Appointment of the Audit Committee 
The Board of Directors appoint members of the Audit Committee which 

consists of at least three independent Company directors qualified under 
securities and exchange legislation as well as the notification, regulations 
and/or rules of the Stock Exchange of Thailand.  The term of office for each 
Audit Committee member is three years and

the independent directors that chair the Audit Committee must possess 
additional qualifications as follows: 

1. Is not a director assigned by the Board to make decisions on the business 
operations of the Company, its parent company, subsidiaries , same-level 
subsidiaries, affiliates or juristic persons with possible conflicts of interest 

2. Is not a director of its parent company, subsidiaries or same-level 
subsidiaries that are listed companies?

3. Has sufficient knowledge and experiences to perform duties as a 
member of the Audit Committee. At least one member must have sufficient 
knowledge and experiences to review the credibility of financial statements.
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6.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
การจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม ่ เป็นเร่ืองท่ีมีความจ�าเป็นและเป็น

ประโยชน์ตอ่กรรมการใหม ่ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในธรุกิจและการด�าเนิน
งานด้านตา่งๆ ของบริษัท รวมทัง้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของกรรมการเพ่ือให้การ
ท�าหน้าท่ีของกรรมการมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท ดงันัน้ 
กรรมการบริษัทจงึก�าหนดนโยบายให้มีการปฐมนิเทศกรรการใหมท่กุครัง้ และ
มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดเตรียมและน�าส่งเอกสารและข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการใหม่

เม่ือคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาบคุคลใดท่ีเหน็วา่มีคณุสมบตัเิหมาะสม
ท่ีจะเป็นกรรมการ และได้น�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเหน็ชอบแล้ว  
บริษัทจะต้องให้ข้อมลูท่ีส�าคญัทัง้ก่อนและหลงัการเข้าเป็นกรรมการใหม่ทราบ 
โดยแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน คือ (1)  ขณะท่ีเรียนเชิญเข้ารับต�าแหนง่กรรมการ  (2)  
หลงัจากได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว และ (3)  ก่อน
การประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้แรก

7. การประเมินตนเองส�าหรับการปฏิบตังิานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู
การประเมินผลตนเองส�าหรับการปฏิบัติงานของรายคณะกรรมการและผู้

บริหารระดบัสงู แบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ  
1) การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการรายบคุคล 
หลกัเกณฑ์:  การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการรายบคุคล  เป็นเคร่ือง

มือชว่ยให้กรรมการได้ทบทวนการปฏิบตัิหน้าท่ีของตนเอง เพ่ือน�าไปพฒันาการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึน้  โดยแบบประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของกรรมการรายบคุคล ในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. ด้านกลยทุธ์
2. ด้านจริยธรรมและคา่นิยม
3. ด้านความรู้ และความเข้าใจบทบาทฐานะกรรมการ
4. ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือการประชมุ
5. ด้านการพฒันาตนเอง
2) การประเมินผลการปฏิบตังิานของรายคณะ
หลกัเกณฑ์: บริษัทฯ ได้น�าแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะ

กรรมการรายคณะจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินจะประกอบด้วยหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชมุคณะกรรมการ
4. การท�าหน้าท่ีของกรรมการ
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผู้บริหาร
การประเมินผลการปฏิบตังิานคณะกรรมการจะจดัให้มีขึน้ทกุสิน้ปี โดยเลขานกุาร 

บริษัท จะจดัสง่แบบประเมินให้กรรมการบริษัททกุทา่นประเมินตนเอง และเป็นผู้
รวบรวมเพ่ือจดัท�ารายงานสรุปผลการประเมินฯ ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณารับทราบผลการประเมินและข้อเสนอแนะตา่งๆ เพ่ือน�ามาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการท�างานของคณะกรรมการบริษัทให้เกิดประโยชน์
สงูสดุในการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัท

3) การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงู  
หลกัเกณฑ์:  บริษัทฯ ได้น�าแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้

บริหารระดบัสงู จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
โครงสร้างองค์กรของบริษัท ซึง่ผลการประเมินจะเป็นสว่นส�าคญัในการพฒันาการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีและการด�าเนินงานของผู้บริหารระดบัสงูรายบคุคลให้มีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลย่ิงขึน้  แบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลกั ดงันี ้

6.4   Orientation of New Director
It is necessary and advantage to arrange orientation for the new director 

to understand the business and the operations of the Company as well as 
understanding the director’s role to work efficiency and gain more benefit 
for the Company. Thus, the Board of Director has set the orientation for 
new director every time and assigns company secretary to provide the 
information to the new director.

When Nomination Committee considers the qualified person and 
proposed to the Board of Director for approval. The Company would 
provide the important information before and after position as director that 
separates into three processes (1) during invited to be director (2) after 
appointing as director from Annual General Meeting (3) before the first of 
the Board of Director’s meeting.

7. Self-Assessment of the Board of Directors and Top executives
To be conducted annually, the self-assessment of the Board of Directors 

and top executives is divided into three parts, namely   
1) Self-assessment of individual directors shall be the tool for supporting 

directors to review their own roles and to guide for development efficiency 
and effectiveness.  Self-assessment of individual directors shall evaluate 
the following skills:

1. Strategy
2. Ethic and Value
3. Knowledge
4. Diligence
5. Development  
2) Self-assessment of the Board:  The Company applied Self-assessment 

of the Board from Stock Exchange of Thailand which consisted of 
1. Structure and Character of the Board
2. Role and Responsibility of the Board
3. Board Meeting
4. Board’s performance of duties
5. Relationship with Management
6. Self-development of directors and executive development.
The Self-assessment of the Board and individual directors shall be 

arranged by the Company Secretary every year.  After all directors 
evaluated both self-assessment, Company Secretary shall gather and 
summarize for reporting to the Board of Directors Meeting.

3) Self-assessment of top executives shall evaluated the following skills:
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8. แผนสืบทอดต�าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูขององค์กร
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคญัในการจดัท�าแผนสืบทอดต�าแหนง่งาน 

เพ่ือเตรียมพร้อมเม่ือเกิดกรณีท่ีผู้บริหารไมส่ามารถปฏิบตัไิด้  โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลจดัท�าแผนการ
สืบทอดต�าแหนง่งาน โดยจดัท�าและทบทวนแผนการพฒันา ประธานกรรมการ
บริหาร หรือ หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และ หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี 
(CTO) รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงู  เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นแผนตอ่เน่ืองให้มีผู้
สืบทอดงาน ในกรณีท่ี CEO CTO หรือผู้บริหารระดบัสงู ในต�าแหนง่นัน้ๆ เกษียณ
อาย ุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ เพ่ือให้บริหารงานของบริษัทฯ สามารถ
ด�าเนินไปได้อยา่งตอ่เน่ือง

การประเมินผลการปฏิบตังิานผู้บริหารระดบัสงูจะจดัให้มีขึน้ทกุสิน้ปี  โดยเลขานกุารของคณะกรรมการ บริหาร จะจดัสง่แบบประเมินให้ผู้บริหารระดบัสงูทกุทา่น
ประเมินตนเอง และเป็นผู้รวบรวม และรายงานผลสรุปผลตอ่หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือพิจารณารับทราบผลการประเมินและน�าข้อเสนอแนะตา่งๆ มาใช้ในการ
ปรับปรุงประสทิธิผลของการท�างานของผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัท

The Company uses comments and recommendations derived from the assessment to enhance the Board’s performance and optimize corporate 
governance practices.

8. Succession of the Company‘s Top Executive Management 
The Company’s Board of Directors gives importance on succession 

plan to have the Company be always ready to respond in the event that 
some of directors become incompetent. The Board of Directors will assign 
the Nomination, Remuneration and Corporate Governance committee to 
create the succession plan. The succession plan will include development 
plan  for Chairman, or Chief Executive Officer, Chief Technology Officer 
including top executive management aimed at being always ready and 
continual operation plan with nominating successor in case of their 
retirement, or incompetency for continual flow operation. 

หมวดท่ี 1  ความคืบหน้าของแผนงาน
Section1:  Status of Achievement

หมวดท่ี 2  การวดัผลการปฏิบตังิาน
Section 2: Performance Measure

1. ความเป็นผู้น�า (Leadership)

2. การก�าหนดกลยทุธ์ (Strategy Formulation )

3. การปฏิบตัติามกลยทุธ์ (Strategy Execution)

4. การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงิน
    (Financial Planning/Performance)

5. ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ
    (Relationship with the Board)

6. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก (External Relation)

7. การบริหารและความสมัพนัธ์กบับคุลากร
    (Human Resource Management / Relation)

8. การสืบทอดต�าแหนง่
    (Succession)

9. ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ
    (Product / Service Knowledge)

10. คณุลกัษณะสว่นตวั (Personal Quality)

หมวดท่ี 3  การพฒันา
Section 3: Development



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 256081

9. การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ น�าความลบั 
และ/หรือข้อมลูภายในของ บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้
รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ รวมถงึคูส่มรส
และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะของบคุคลดงักลา่ว ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ีมี
หรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ยงั
มิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน เพ่ือท�าการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชกัชวนให้
บคุคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอซือ้หรือเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไมว่า่ทางตรงหรือ
ทางอ้อม ก่อนท่ีข้อมลูนัน้จะได้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน ไมว่า่การกระท�าดงั
กลา่วจะกระท�าเพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือเพ่ือให้ผู้ อ่ืนกระท�าดงักลา่วโดย
ตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถกูลงโทษตามมาตรการทางวินยัของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าท่ีในการ
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลุ
นิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ
บทก�าหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. บริษัทฯ ได้ก�าหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ รวม
ถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะของบคุคลดงักลา่ว ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบ
ริษัทฯ ในชว่งระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ 
ทราบเก่ียวกบัข้อก�าหนดข้างต้น

 
10. คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี

บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั เป็นส�านกังานตรวจสอบบญัชีของบริษัทตัง้แตปี่ 
2555    โดยมีนางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีปีท่ี 2 ของบริษัท   
ผู้ตรวจสอบบญัชีดงักลา่วไมมี่รายการเป็นบคุคลเก่ียวโยง หรือมีการขดัแย้งผล
ประโยชน์   และเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการ
สอบบญัชี และนางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็
ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.)

ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ จา่ยคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี  ดงันี ้
In 2015-2017, the Company paid audit fees as follows;.

9. Control over the Use of Internal Information
1. The Company’s directors, executives, employees and staff at all 

levels as prohibited from disclosing or exploiting confidential and/or 
internal information of the Company for their own or other persons’ benefit, 
either directly or indirectly 

2. The Company’s directors, executives , employees and staff at all 
levels as well as their relations are prohibited from using internal information 
that may affect the value of the Company’s securities for either direct or 
indirect trading, before said information is officially disclosed to the public, 
regardless of the intended purpose. Those who violate this regulation shall 
be subject to disciplinary actions 

3. The Company has acquainted its directors and executives with their 
duty to report the Company’s securities held by themselves or their 
relatives including changes thereof, to the Office of the SEC. in accordance 
with Section 59 and penalty provisions of the Securities and Exchange 
Act, B.E..2535

 4. The Company’s directors, executives, employees and staff, as well 
as their relatives are prohibited from trading the Company’s securities 
during one month period prior to the disclosure of its financial statements 
to the public 

10. Audit Fee
EY Office Limited has been the Company’s audit office since 2012 and 

Ms.Sumalee Reewarabandith has been audited for second years of the 
company. The proposed external auditor is neither a connected person 
nor a person with conflict of interest. With all due knowledge and 
independence in auditing, Ms.Sumalee Reewarabandith is also an auditor 
approved by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC)

หนว่ย : บาท
Unit  : Baht

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
Audit Fees

คา่บริการอ่ืนๆ
Other charges

ปี 2560
2017

1,230,000

80,000

ปี 2559
2016

1,160,000

-

ปี 2558
2015

1,160,000

-
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1. Corporate Social Responsibility Policy 
Being enlisted and registered in Market for Alternative Investment (MAI), 

PLANET Board of Directors are aware to comply with  Sustainability 
Development Roadmap: SD Roadmap of Securities and Exchange 
Commission of Thailand  (SEC), emphasizing on three aspects including 
(1) CG in Substance (2) CSR in Process and (3) Anti-Corruption in Practice 

PLANET adhere to our mission on “Commitment to Integrated Services 
with High Quality Products, Competitive Price, Just-in-Time Delivery, Pre-
Sales and After-Sales Supports by Professional Engineering Team, in line 
with Optimization and Cost Efficiency of Technology for Customer 
Satisfaction”

2. CSR-in-Process
PLANET have conducted CSR in form of various kinds of social supports, 

for example, donation and making social merits which is a part of CSR in 
terms of CSR after Process only. Therefore, to respond with  Sustainability 
Development Roadmap, PLANET start to develop CSR in Process in 
Quarter 4 of 2014 under the project named  “WE CARE” , focused in 3Ps 
including  Care People, Care PlanetComm, and Care Planet. The project 
is social and environmental responsibility policy, aimed at cultivating 
PLANET staff’s conscious and awareness in their responsibility for 
themselves, customers, stakeholders, partners, society and environment.

 3. Actions and Report Preparations
PLANET “We Care” activity is based on 8 CSR principles of Securities 

and Exchange Commission of Thailand (SEC),    
1. Good governance 
2. Anti-corruption (Detail as shown in Page 86-88)
3. Respect on Human Rights 
4. Fair labor practices
5. Responsibilities to consumers 
6. Environmental protection 
7. Community and Social Development Collaboration
8. CSR Innovation and Innovative Expansion
Besides, PLANET realizes on the Global Goals for Sustainable 

Development (17 SDGs) certified by UN General Assembly at New York 
that consisted of:

1) No poverty 2) Zero hunger 3) Good health and well-being 4) Quality 
education 5) Gender equality 6) Clean water and sanitation 7) Affordable 
and clean energy 8) Decent work and economic growth 9) Build industry, 
innovation and infrastructure 10) Reduce inequality 11) Sustainable cities 
and communities 12)Responsible consumption and production 13) Take 
urgent action to combat climate change and its impacts 14) Conserve 
water resource 15) Life on land 16) Peace and justice strong institution 17) 
Partnerships for the goals

1.นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
เม่ือบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ   คณะกรรมการบริษัท

ได้ค�านึงถึงและให้ความส�าคัญกับแผนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจด
ทะเบียน (Sustainability Development Roadmap: SD Roadmap) ของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)   ซึง่เน้น
ให้ความส�าคญัใน 3 ด้าน คือ (1) CG in Substance   (2) CSR in Process และ 
(3) Anti-Corruption in Practice 

และด้วยพนัธกิจของบริษัท คือ “บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะมอบบริการแบบ
ครบวงจร ด้วยการคดัสรรผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงู ราคาท่ีเหมาะสม การจดัสง่
สนิค้าตรงตอ่เวลา ให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขายจากทีมงานวิศวกรมืออาชีพ 
มุ่งหวงัให้การใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุและคุ้มคา่เงิน
ลงทนุ เพ่ือตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้า”

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ CSR ในรูปแบบชว่ยเหลือสงัคมในด้านตา่งๆ 

เชน่ การบริจาคและการบ�าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม ซึง่เป็นเพียงสว่นหนึง่ของ 
CSR หรือ  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมนอกกระบวนการ (CSR after Process) 
เทา่นัน้    ดงันัน้เพ่ือตอบรับกบัแผนการพฒันาความยัง่ยืนของบริษัทจดทะเบียน    
บริษัทฯ จงึได้เร่ิมพฒันาแผนความรับผิดชอบตอ่สงัคมในกระบวนการ (CSR in 
Process) ในไตรมาสท่ี 4 ประจ�าปี 2557 ภายใต้ช่ือโครงการ “WE CARE” โดย
เน้นในเร่ือง 3Ps ได้แก่ Care People, Care PlanetComm, และ Care Planet ซึง่
โครงการดงักลา่วมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันานโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้พนกังานมีจิตส�านกึ และความใสใ่จเก่ียวกบัความรับ
ผิดชอบตอ่ตนเอง ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น คูค้่า สงัคมและสิง่แวดล้อม
 
3. การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

ตัง้แตปี่ 2557 บริษัทได้จดักิจกรรม  “We Care” โดยค�านงึถงึหลกัการ CSR * 
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 8 ข้อดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (รายละเอียดตามหวัข้อการตอ่ต้านการทุ

จริตคอร์รัปชัน่ หน้า 86-88)
3. การเคารพสทิธิมนษุยชน
4. การปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค
6. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม
7. การร่วมพฒันชมุชนและสงัคม
8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม CSR
นอกจากหลกัการ CSR 8 ข้อของ ตลท.  บริษัทมีความมุง่มัน่ในการประกอบ

กิจการให้เป็นไปตาม “เปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืนของโลก 17 ประการ” (The 
Global Goals for Sustainable Development) ซึง่ได้รับการรับรองโดยท่ีประชมุ
สมชัชาใหญ่องค์การสหประชาชาต ิ (UN General Assembly) ณ กรุงนิวยอร์ค 
ประกอบด้วย 1) ขจดัความยากจน 2) ขจดัความอดอยาก 3) การมีสขุภาพและ
ความเป็นอยูท่ี่ดี 4) การศกึษาท่ีมีคณุภาพ 5) ความเทา่เทียมทางเพศ 6) สขุาภิบาล
และน�า้สะอาด 7) การมีพลงังานสะอาดใช้อยา่งเพียงพอ  8) งานท่ีมีคณุคา่และการ
เตบิโตทางเศรษฐกิจ 9) พฒันาภาคอตุสาหกรรม นวตักรรมและโครงสร้างพืน้ฐาน
ให้พร้อม 10) ลดความเหลือ่มล�า้ 11) สร้างให้เกิดชมุชนเมืองท่ียัง่ยืน 12) การ
บริโภคและผลติอยา่งมีความรับผิดชอบ 13) การดแูลเร่ืองสภาพภมิูอากาศ 14) 
ดแูลทรัพยากรทางน�า้ 15) ชีวิตบนพืน้ดนิ 16) การสร้างความสงบ ความยตุธิรรม
และสถาบนัท่ีเข้มแขง็ และ 17) ภาคีความร่วมมือเพ่ือผลกัดนัให้ถงึเปา้หมาย 

Corporate Social Responsibilities : CSR
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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จากกิจกรรม We Care ของบริษัท ได้สง่ผลทางตรงและทางอ้อมตอ่หลกัการ CSR * ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืนของโลก ดงันี ้
ี ้

We Care activity affected both direct and indirect to the Company through CSR principle of SET and the objective of development of sustainable as following:

Happy Money

Happy Soul

Happy Relax

Happy Family

Happy Brain

Happy Body

Good Place

Good Profit

Good
Governance

Good Reputation

Save Energy

Save Paper

Save Society

Save 
Environment

จดัสวสัดิการเงินชว่ยเหลือให้พนกังาน/ โบนสัประจ�าปี / 
จดัเสือ้ฟอร์มให้พนกังาน / กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ
Providing loaning program /provident fund /annual 
bonus /uniform for employee

วนัศกุร์สขุกบัธรรมะ / ท�าบญุเลีย้งพระประจ�าปี
Happy Friday with Dharma /Annual merit-making
 Alms to Buddhist Monk Ceremony 

กิจกรรมTeam Building / กิจกรรมกรรมเลีย้งปีใหม ่/ 
ชมรมเพ่ือสขุภาพและสนัทนาการ
Team Building /New Year Party / Health & Recreation 
Activities Clubs

ครอบครัวพนกังานเข้าร่วมงานปีใหม ่/ ให้สทิธิภรรยา,
สามี, บตุร ซือ้ประกนักลุม่ของพนกังาน
Employee’s family participation in New Year Party/ 
Granting employee’s spouse or children to buy 
corporate group insurance

จดัแผนฝึกอบรมพนกังานประจ�าปี / การฝึกอบรม on the 
job training
Annual training program/ On the job training program

ชมรมเพ่ือสขุภาพและสนัทนาการ / ประกนัสขุภาพกลุม่
ให้พนกังาน / ตรวจสขุภาพประจ�าปี
Health and recreation activities clubs /corporate 
group insurance /annual medical check-up

 Good Office’s environment, Happy Workplace
 
Trusted provider
 
นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี / โครงการ CSR /  Anti 
Corruption
Good governance policy / CSR projects /  AntiCorruption

สร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้บริโภค
Trust-building for consumers

ประหยดัพลงังาน, หลอดประหยดัไฟ
Saving energy, energy saving light bulbs

ลดการใช้การดาษและหมกึพิมพ์
Reducing use of paper and printing ink

การบริจาค / รับนกัศกึษาฝึกงาน
Donation /Opening for student trainees

ลดปริมาณขยะและขวดน�า้พลาสตกิ / แยกขยะเปียกและ
ขยะแห้ง
Reducing waste and plastic bottles / wet and dry 
waste segregation 

CSR in Process

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

CSR after Process

✓

หลกัการ CSR*  8ข้อ

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

4

4, 5

1,2,5

5

6

6

7

6

หลกัการ SDGs 17 ข้อ

1,2

16

10

10

4

3

16

8,9,12

12,16

8, 12

7

7

4

7,13

PLANET : We Care

1. Care People

2. Care PlanetComm

3. Care Planet
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จากการเปรียบเทียบภาพรวมคา่ใช้จา่ยรวมโครงการ We care ตัง้แตปี่ 2558 
2559 และ 2560 พบวา่มียอดคา่ใช้จา่ยรวมลดลงอยา่งตอ่เน่ือง  โดยในปี 2560 
ลดลงจากปี 2559 เป็นเงิน 195,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 6.6  รวมทัง้คา่ใช้จา่ย
ของทกุหวัข้อส�าหรับปี 2560 มียอดลดลงจากปี 2559     อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงั
คงด�าเนินโครงการดงักลา่วในปีตอ่ไป

อนึง่ หนึง่ในเปา้หมายของกิจกรรม We Care คือ การลดปริมาณการใช้กระดาษ 
ในปี 2559 ฝ่ายจดัการจงึมีแนวคดิในการปรับเปลี่ยนขัน้ตอนและวิธีการท�างาน
ของบริษัทใหมใ่ห้เป็น “ส�านกังานอตัโนมตั ิ (Office Automation)” โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกั คือ ให้มีการใช้กระดาษน้อยลง และการท�างานท่ีมีประสทิธิภาพ
เพ่ิมมากขึน้  โดยมีหวัหน้าทีมงาน คือ ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคณุภาพ (QMR) 
และ หวัหน้าแผนกระบบสารสนเทศ (IT) ท�าการศกึษา ทบทวน และปรับปรุงขัน้
ตอนและโปรแกรมท่ีใช้ในการท�างานในแตล่ะหนว่ยงาน  และตอ่ยอดด้วยการน�า
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ทดแทนเพ่ือลดคา่ใช้จา่ย และการท�างานท่ีมีความ
รวดเร็วมากขึน้  โดยมีเปา้หมายท่ีจะด�าเนินการให้เป็นองค์การ “ส�านกังาน
อตัโนมตั ิ(Office Automation)” ภายในปี 2560 นัน้

บริษัทฯ ได้ก�าหนดเปา้หมาย แผนการปฏิบตังิาน และตวัชีว้ดั ดงันี ้
At initial phase, Planet defines goals, action plans and indicators are as follows:

จากการเปรียบเทียบคา่ใช้จา่ยระหวา่งปี 2558-2560 ปรากฏดงันี ้
Expenses comparison during 2015-2017 are as follows:

หนว่ย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

Comparing total expense for the project “We care” in 2015, 2016 and 
2017, it was found that total expense has been continuously decreasing. 
Total expense in 2017 was decreased of 195,000 Baht or 6.6% from 2016, 
including total items of expense in 2017 were decreased from 2016. 
However, this project will be continued in the next year.  

As one objective of the “We Care” Campaign was to reduce use of 
paper. Thus, in 2016, the Management has policy to improve the existed 
company’s processes to be the “Office Automation” which would be 
completed by 2017. The purposes of the said project were to reduce 
paper and to get high and efficiency performance. In first stage, the Quality 
Management Representative (QMR) and Head of IT Department, as the 
co-leaders, who would study and review the existed processes, and then 
improve process by using new technology and IT with ultimate goal as 
Office Automation by 2017

เปา้หมาย (Goal)

ประหยดัพลงังาน
Saving energy

ลดการใช้กระดาษ และ หมกึพิมพ์
Reducing use of paper and printing ink

ลดประมาณการใช้ขวดน�าพ้ลาสติก
Reducing use of plastic bottle

ตวัชีว้ดั (Indicator)

- คา่ไฟฟา้และปริมาณการใช้ไฟฟา้ลดลง
จากเดมิ
   Lower electricity and electricity 
   consumption rate fee  

- จ�านวนการสัง่กระดาษลดลง
   Lower purchase of paper
- คา่บริการเคร่ืองถ่ายเอกสารลดลง 
   Lower photocopy service

- ลดการสัง่ซือ้น�าข้วดแบรนด์แพลนเน็ต
   Lower purchase of “PlanetComm” 
   Bottle Drinking Water 

แผนการปฏิบตังิาน (Action Plan)

1.1 ปิดไฟชว่งพกัเท่ียง
      (Turn-off the light during lunch break)
1.2 เปิดแอร์ 25 องศาเซลเซียส และปิดแอร์เม่ือเลกิใช้งาน
      (Turn-on air-conditioner at 25 °C and turn it off after use)
1.3 ตัง้พกัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นโหมดประหยดัพลงังาน
      (Setting safe mode on computer)
2.1 ก�าหนดผู้ มีสทิธิในการสัง่พิมพ์สี
      (Setting person authorized for color-printing order)
2.2 ลดการพิมพ์ท่ีไมจ่�าเป็น
      (Avoiding unnecessary printing)
2.3 ใช้กระดาษสองหน้า
      (Recycling re-used paper)
3.1 ติดตัง้เคร่ืองกรองน�าด่ื้มเพ่ิม
      (Installing more drinking water strainers)
3.2 ใช้แก้วน�า้แทนการใช้ขวดน�า้  แบรนด์แพลนเน็ตคอม
      (Using “PlanetComm” glass instead of bottle )
3.3 ใช้แก้วน�า้ถาวรแทนการแก้วพลาสตกิ
      (Using glass instead of plastic glass)

เปา้หมาย
(Goal)

ประหยดัพลงังาน
Saving energy

การใช้กระดาษ
Use of paper

การใช้ขวดน�า้พลาสตกิ
Use of plastic paper

ปี 2558
(2017)

1.987

0.177
1.01

.022

3.196

ปี 2559
(2016)

1.776

0.147
0.991

.033

2.947

ปี 2560
(2015)

1.651

0.112
0.973

0.016

2.752

ตวัชีว้ดั
(Indicator)

1. คา่ไฟฟา้และปริมาณการใช้ไฟฟา้
    Electricity fee and electricity consumption rate

1. จ�านวนการสัง่กระดาษ
   Volume of paper purchase
2. คา่บริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร
   Photocopier service cost 

1. ปริมาณการใช้น�า้ขวดแบรนด์แพลนเน็ตคอม
   Volume of “PlanetComm” bottle drinking water

รวมคา่ใช้จา่ย
Total Costs
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จากแผนงานการปรับเปลีย่นเป็นส�านกังานอตัโนมตัดิงักลา่ว บริษัทได้ด�าเนินการ
ทดลองใช้งานระบบ Paperless เพ่ือลดการใช้กระดาษ และการพิมพ์เอกสารให้กบั
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 และจะด�าเนินการตดิตามการทดลองใช้
ระบบ Paperless ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561
ฝ่ายจดัการรายงานความคืบหน้าโครงการและกิจกรรม CSR in Process ในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุไตรมาส    และบริษัทฯ ด�าเนินการเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบั CSR in Process ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ตามหลกัเกณฑ์
และหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัท�ารายงานการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืนเป็นรูปเลม่แยกจากรายงานประจ�าปี 

4 ความรับผิดชอบตอ่สงัคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)
บริษัทฯ มีแผนการท�ากิจกรรมเพ่ือสงัคมอยา่งตอ่เน่ืองในทกุๆไตรมาส การท�า
กิจกรรมของบริษัทฯ มีทัง้กิจกรรมท่ีร่วมกบัองค์กรอ่ืน และกิจกรรมท่ีบริษัทฯ ด�าเนิน
การเอง
กิจกรรมท่ีบริษัทฯ ด�าเนินการแบง่เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้
1. ด้านสิง่แวดล้อม

- กิจกรรมปลกูป่า : โครงการรวมพลงัสามคัคีท�าดีเพ่ือพอ่ ร่วมกบั สสส. และ
  สภาอตุสาหกรรมไฟฟา้ อิเลก็ทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย
- กิจกรรมลอกคลอง : โครงการคลองสวยน�า้ใส ่ร่วมกบั
  บริษัท โตชิบา อตุสาหกรรม และเทศบาลนนทบรีุ
- กิจกรรมปลกูป่าชายเลน : โครงการรักษ์โลก รักษ์ป่าร่วมเพาะกล้าไม้ป่าชายเลน
  ท่ีฐานทพัเรือสตัหีบ ซึง่ บริษัทฯ ด�าเนินการเอง
- กิจกรรมเก็บขยะ : พนกังานบริษัทฯ ร่วมกนัท�ากิจกรรมเก็บขยะ
  ท่ีชายหาดเกาะเสมด็ 
- กิจกรรมปลกูปะการัง ณ หาดเตยงาม  อา่วนาวิกโยธิน อ�าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ
- เข้าร่วมในงาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก360 องศา 2016 Save The World Expo”
   เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมกบัเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและร่วมกนัอนรัุกษ์
  ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยืน 

2. ด้านพฒันาเยาวชนและเดก็ด้อยโอกาส
- กิจกรรมมอบอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มลูนิธิกระจกเงา
  เพ่ือน�าไปบริจาคให้กบัโรงเรียนตา่งๆ
- กิจกรรมมอบอปุกรณ์เคร่ืองใช้ให้กบับ้านเดก็พิการซ�า้ซ้อนรามอินทรา
- กิจกรรมเลีย้งอาหารงานปีใหมใ่ห้กบัเดก็ๆ จากบ้านเดก็พิการซ�า้ซ้อนรามอินทรา
- กิจกรรมมอบอปุกรณ์และการสนัทนาการ โรงเรียนหมูบ้่านเดก็ จ.กาญจนบรีุ
- กิจกรรมมอบปฏิทินแบบตัง้โต๊ะเพ่ือใช้ส�าหรับท�าอกัษร Braille ให้กบัมลูนิธิชว่ย
  คนตาบอดแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชินปูถมัภ์
- เข้าร่วมโครงการกิจกรรม  Workshop  ของสถาบนัไทยพฒัน์และยนิูเซฟประเทศไทย
  เพ่ือเป็น 1 ใน 60 องค์กร ท่ีก้าวสูอ่งค์กรธรุกิจท่ีเป็นมิตรตอ่เดก็
- โครงการ “แพลนเน็ตคอมฯ ปันรัก ปันน�า้ใจ” โดยร่วมกนัท�าความสะอาดบริเวณ
  สถานศกึษา ทาสอีาคารเรียน และบริจาคทนุทรัพย์ เพ่ือให้น�าไปพฒันา บ�ารุง
  รักษา และจดัซือ้อปุกรณ์การเรียนตา่งๆ 
- ร่วมสนบัสนนุงาน Smile for Mom “ล้างเท้าให้แม”่ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
  สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
  สถาบนัครอบครัวในสงัคม ให้ประชาชนเกิดความรัก ความศรัทธตอ่บพุการี

3. ด้านธรุกิจเพ่ือสงัคม
- เข้าร่วมโครงการ “ SET Social Import Gym by mai Executives ” : ผู้บริหารของ
  แพลนเน็ตคอม ได้อาสาเป็นโค้ชร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการประกอบธรุกิจให้
  ประสบความส�าเร็จ เพ่ือพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถให้กบัธรุกิจเพ่ือสงัคม
- ร่วมสนบัสนนุโครงการ “ ของขวญัเพ่ือสงัคม “ เพ่ือร่วมสร้างความเปลีย่นแปลง
 ในสงัคม และความเป็นอยูท่ี่ดีให้แก่เกษตรกรไทย 

4.  กิจกรรมเพ่ือสงัคมในด้านอ่ืนๆ
- ร่วมสนบัสนนุงานสมัมนาสานพลงั...mai ท�าดีเพ่ือสงัคม ในโครงการสานพลงั...พลกิ
  ชีวิตผู้ ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย กบัสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
  เอม็ เอ ไอ ร่วมกบั บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ�ากดั 

Planning for Office Automation, paperless system was implemented with 
documents printed for all related parties in quarter 4 of 2017. Monitoring for 
a trial of paperless system will be done in quarter 1 of 2018.
The Management reported the progress of CSR in Process to the Board of 
Director Meeting every quarter and non-disclosure in Annual Report in 
accordance with rules and regulations of Stock Exchange of Thailand 
(SET), and Exchange Commission of Thailand (SEC). However, the 
Company plans to make the Sustainability Development Report, separately.

4 CSR-after-Process
PLANET continue social activities every quarter in form of collaborative 
activities with other organizations and own activities 
PLANET own activities are divided into three types as follows 
1. Environmental aspect 

- Forestation:  Unity-Forming Project for making merits given to the King,
  in collaboration of with Thai Health Center, The Thai Electric, Electronics
  and Telecommunications Industries Association
- Canal dredging: Charming Canal with Clear Water Project in collaboration
  with Toshiba Electronic Industries Co., Ltd, and Nonthaburi Municipality 
- Mangrove forestation: Global Conservation Project, Planting mangrove 
  at Sattahip Navy Base as own activity
- Litter-gathering: PLANET staffs participate in gathering litter along Samet Island 
- Planting coral at Toei Ngam Beach, Sattahip District, Chonburi
- Participating in “2016 Save The World Expo” to enhance collaboration from young 
  people for sustainable comprehension and natural resources conservation

2. Youth and Disadvantage Children Aspec
- Giving computers for The Mirror Foundation 
for disadvantaged schools donation
- Giving electrical appliances to Home for Children with Multiple 
  Disabilities at Ramindra 
- Giving meals to Home for Children with Multiple Disabilities 
  at Ramindra on New Year 
- Giving utilities and recreations to Children Village School in Kanchanaburi
- Giving desk calendar to Foundation for The Blind in Thailand under the
  Royal Patronage of H.M. The Queen 
- Join Children’s Right and Business Principles Workshop
  with Thaipat Institute and UNICEF Thailand 
- Participating in the project of “Planetcomm, Share Love, Share Heart”
  for cleaning educational places , educational buildings painting,  
  funddonation for development, maintenance and purchase of 
  educational instruments and equipment  
- Supporting the project of Smile for Mom, Cleaning Mom’s Feet in the “
  The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen
  Sirikit  for strengthening family institution in the society and building up
  love and gratitude to parents  

3. Social Enterprise : SE
- Join “ SET Social Impact Gym by mai Executive “ Project : PlanetComm’s 
  executive volunteered to coach for transferring comprehensive knowledge 
 and techniques to sustainable run and grow a successful business operation.
- Supporting the “ Social Gifts “ to co-create the Social Change and 
  well-being of Thai Farmers

4.   Other Social Activities
- Supporting the seminar of brainstorming mai, making merits for changing
  life of 13,000 cancer patients with the Market for Alternative Investment 
  (mai) in collaboration with Art of Life Social Enterprise.
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Anti-Corruption
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปี 2560 บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายเกิดความมัน่ใจ
ย่ิงขึน้วา่บริษัทมีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี พร้อมทัง้ได้ก�าหนด
นโยบายการตอ่ต้านและปอ้งกนัการคอร์รัปชัน่ขึน้ เพ่ือพฒันาองค์กรให้มีความ
โปร่งใสและเป็นไปตามเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ท่ีจะต่อต้านการคอร์รัปชัน่ใน
ทกุรูปแบบไมว่า่จะทัง้ทางตรงและทางอ้อม

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกิจเป็นผู้ให้

บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดจิิตอลทีวี โดยให้บริการออกแบบ 
ตดิตัง้ จ�าหนา่ยระบบสื่อสาร และระบบดจิิตอลทีวีแบบครบวงจร ซึง่บริษัฯได้
ก�าหนดวิสยัทศัน์ไว้อยา่งชดัเจนวา่ บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการสร้างอนาคตใหม่
เพ่ือให้เป็นองค์กรนวตักรรมท่ีเตบิโตอยา่งยัง่ยืนทัง้ในด้าน เศรษฐกิจ สงัคม และ
สิง่แวดล้อม โดยให้ความส�าคญัตอ่การก�ากบัดแูลกิจการ ภายใต้ กรอบการบริหาร
จดัการของการมีจริยธรรมทีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะ
กระบวนการท่ี เก่ียวข้องหรือสุม่เสี่ยงตอ่การทจุริตภายในบริษัท รวมถงึการ
คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ไมว่า่ทางตรงและทางอ้อม บริษัท จงึก�าหนดนโยบายด้าน
การตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ไว้ ดงันี ้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี และบริษัทในเครือ ด�าเนิน
การหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุ
ถงึทกุธรุกิจในทกุประเทศและทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการ
ปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม�า่เสมอ ตลอดจนทบทวน
แนวทางการปฏิบตั ิ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เปลีย่นแปลงของธรุกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก�าหนดของกฎหมาย
2. มาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นสว่นหนึง่ของการด�าเนินธรุกิจและ
เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสีย 
และบริษัทในเครือ ท่ีจะมีสว่นในการแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัเิพ่ือ
ให้การด�าเนินการด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่บรรลตุามนโยบายท่ีก�าหนด 
3. บริษัทฯ พฒันามาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้สอดคล้องกบักฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึหลกัปฏิบตัด้ิานจริยธรรม โดยจดัให้มีการประเมินความเสี่ยงใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องหรือสุม่เสี่ยงตอ่การทจุริตและคอร์รัปชัน่ และน�ามาจดัท�าเป็น
แนวทางในการปฏิบตัแิก่ผู้ เก่ียวข้อง
4. บริษัทฯ ไมก่ระท�าหรือสนบัสนนุการให้สนิบนในทกุรูปแบบ ทกุกิจกรรมท่ีอยูภ่าย
ใต้การดแูล รวมถงึการควบคมุ การบริจาคเพ่ือการกศุล การบริจาคให้แก่
พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธรุกิจและสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ มีความโปร่งใส 
และไมมี่เจตนาเพ่ือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือเอกชนด�าเนินการท่ีไมเ่หมาะสม
5. บริษัทฯ จดัให้มีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม สม�่าเสมอ เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้
พนกังานมีการปฏิบตัท่ีิไมเ่หมาะสม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงงานด้านการขาย การ
ตลาด และการจดัซือ้ 
6. บริษัทฯ จดัให้ความรู้ด้านการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารและพนกังาน เพ่ือสง่เสริมความซ่ือสตัย์ สจุริต และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบตัติามหน้าท่ี รวมถงึสือ่ให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ของบริษัทฯ 
7.  บริษัทฯ จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้องแมน่ย�า 
8. บริษัทฯ สง่เสริมให้มีการสือ่สารท่ีหลากหลายชอ่งทางเพ่ือให้พนกังานและผู้มีสว่น
เก่ียวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั โดยมัน่ใจได้วา่ผู้แจ้งเบาะแสได้รับการ
คุ้มครอง โดยไมใ่ห้ถกูลงโทษโยกย้ายท่ีไมเ่ป็นธรรมหรือกลัน่แกล้งด้วยประการใด 
และรวมถงึการแตง่ตัง้บคุคลเพ่ือตรวจสอบตดิตามทกุเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา

In 2017, the Company declared intention to be a part of the private 
sector in Thailand to fight against corruption and to ensure that all 
stakeholders of the Company are devoted to Good Governance Practice. 
The Company established policies against and prevent corruption with the 
aim of becoming a transparent organization in accordance with the 
Company’s intention and commitment to anti-corruption of all forms both 
direct and indirect.

Anti-corruption policy
Planet Communications Asia Public Limited Company is the 

telecommunications and digital TV service provider for designing, 
commissioning, selling integrated telecommunications and digital TV 
systems. Our vision has been set clearly with our commitment on creating 
new future of innovative organization with sustainable economic, social 
and environmental growth, emphasizing on good corporate governance, 
transparency, accountability, particularly any relevant processes or risks 
for corruption in the Company as well as all kinds of direct or indirect 
corruptions. The Company defines its anti-corruption policy as follows;
1. Directors, Management, Employees, Stakeholders and Subsidiary are 
aware of all kinds of direct or indirect corruption in all businesses, all 
countries and all relevant organizations. Compliance with the anti-
corruption policy and action requirements shall be regularly reviewed in 
accordance with business change, rules and regulations and legal 
requirements.
2. Anti-corruption policy are an integral part of the business operation and 
responsibilities of the Company’s directors, management, employees, 
stakeholders and subsidiary to take part in giving opinions about 
compliance with anti-corruption policy.
3. The Company develops anti-corruption policy to be in accordance with 
relevant laws including ethical code of conducts. Risk shall be assessed 
in relevant activities or risks to misconduct and corruptions and arranged 
as actions guidelines for associated persons.
4. The Company shall not act or support all kinds of bribery for all activities 
under its custody as well as control for charity donation, donation to 
political parties and offer for gift and support for activities to be transparent 
and have no intention to improperly convince the public and private 
sector.
5. The Company shall properly, regularly organize the internal control to 
avoid misconducts, particularly sales, marketing and purchasing tasks.
6. The Company shall provide the Anti-Corruption Policy Knowledge to all 
the directors, management and staff for enhancing honest, good faith and 
responsibilities as well as showing the Company’s commitment.
7. The Company shall arrange the mechanism of transparent and accurate 
financial statement.
8. The Company shall promote several modes to allow employees and 
relevant persons are able for whistleblowing and to ensure protection for 
the whistleblower, without unfair turnover or persecution and also nominated 
person to monitor all receiving whistleblowing reports.
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นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต
วัตถุประสงค์

ตามท่ีบริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  คณะกรรมการ
บริษัทจงึตระหนกัถงึการจดัท�า “นโยบายการแจ้งเบาะแส” เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้
บริษัทได้รับทราบเร่ืองร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และจรรยา
บรรณการด�าเนินธรุกิจของบริษัท ทัง้จากพนกังานภายใน ผู้มีสว่นได้เสยี และบคุคล
ภายนอก อนัน�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีในทรัยพ์สนิและช่ือเสยีงของบริษัท

จดุมุง่หมายของนโยบายนีคื้อ เพ่ือท�าให้พนกังานเกิดความมัน่ใจวา่ ข้อร้อง
เรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอยา่งจริงจงั ข้อมลูการเปิดเผยตวัตนของ
พนกังานจะถกูเก็บรักษาเป็นความลบัขัน้สงูสดุ และพนกังานผู้ ร้องเรียนจะไม่
ต้องหวัน่เกรงตอ่การตอบโต้ หรือการกระท�าใดๆท่ีไมเ่ป็นธรรม เชน่ อาจถกูแก้
แค้น หรืออาจถกูขม่ขู ่ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสนบัสนนุให้พนกังานสามารถย่ืนข้อร้อง
เรียน หรือรายงานข้อกงัวลใจของตนได้ อีกทัง้ บริษัทฯยงัมีนโยบายท่ีจะไมล่ด
ต�าแหนง่ ลงโทษ หรือให้ผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ 
แนวการรักษาความลับของข้อมูล

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลท่ีกระท�าโดยเจตนา
สจุริต บริษัทจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือข้อมลู ใดๆ ท่ีสามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้
ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั 
โดย จ�ากดัเฉพาะ ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบ เร่ืองร้องเรียน
เทา่นัน้ ท่ีสามารถเข้าถงึข้อมลูดงักลา่วได้
ขัน้ตอนในการปฏบิตัิ
รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการย่ืนข้อร้องเรียนและขัน้ตอนการตรวจสอบ มีดงัตอ่ไปนี ้
1. วิธีการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
1.1 ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีท่ี
มีการกระท�าผิดกฎหมาย ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท�างานของบริษัท และจรรยา
บรรณธรุกิจของบริษัท หรือเหตกุารณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ตอ่
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยการสง่จดหมายทาง
ไปรษณีย์ตามท่ีอยูด้่านลา่ง หรือ แจ้งผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะรักษา
ข้อมลูดงักลา่วไว้เป็นความลบั เพ่ือไมใ่ห้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน 
ชอ่งทางแจ้งเบาะแสตามท่ีอยู ่ดงันี ้

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย
157 ซอยรามอินทรา 34 แขวงทา่แร้ง 

ขตบางเขน กทม 10230
1.2 พนกังานท่ีพบเหน็การฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณธรุกิจ
สามารถสง่ข้อร้องเรียนไปยงับคุคลดงัตอ่ไปนี ้

• ผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองไว้วางใจในทกุระดบั 
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการบริษัท 
• เลขานกุารบริษัท

2. ขัน้ตอนการตรวจสอบ
2.1ผู้ รับข้อร้องเรียนจะด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืนหรือ
ไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บคุคลท่ีมีความ
เหมาะสมด�าเนินการ
2.2 เม่ือผู้ รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเทจ็จริงเรียบร้อย   ผู้ รับข้อร้องเรียนน�าสง่เร่ือง
พร้อมเอกสาร และ/หรือ หลกัฐานท่ีมีให้กบัประธานกรรมการบริษัท หรือประธาน
กรรมการตรวจสอบ แล้วแตก่รณี
2.3 ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ จะตรวจสอบ
วิเคราะห์และหากพบวา่ มีมลูความจริง จะน�าเร่ืองดงักลา่วสง่ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เพ่ือพิจารณาด�าเนินการตอ่ไป
2.4 ผู้บริหารและพนกังานท่ีร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกระท�าผิดหรือการทุจริต
ด้วยเจตนาสจุริต แม้วา่ภายหลงับริษัทได้ด�าเนินการสอบสวนแล้วและพบวา่ไมมี่
การกระท�าผิดตามท่ีได้ร้องเรียน บริษัทจะไมด่�าเนินการลงโทษใดๆ กบัผู้บริหาร
และพนกังานท่ีแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสดงักลา่ว

Whistleblowing policy, Malpractice and Corruption 
Objectives

The Board of Directors is aware of the importance of “Whistleblowing Policy” 
as a tool for the company to acknowledge about unlawful conduct, non-
compliance with the Company’s rules and regulations and unethical business 
practices from staff, stakeholders and outsiders which can cause damage to 
the Company’s properties and reputation.

This policy is aimed at making the staff be confident and their 
whistleblowing reports will be seriously responded. The whistleblower’s 
information will be strictly kept confidential to avoid worrisome from unfair 
actions, for example, revenge or threat and to encourage the staff to report 
clues or concerning. The Company does not have the policy for demotion, 
penalty or giving negative effects to staff who denies to corruption. 
Confidentiality guidelines
Protecting whistleblowers or information giver acting in good faith, the Company 
will keep their name, address or any information confidentially. Only persons who 
in charge of investigating incident will be accessible to the information. 
Whistleblowing procedures
The whistleblowing report and investigation process is as follows;
1. Complaint and Whistleblowing method
1.1 Shareholders, employees and stakeholders are able to report clues 
that offenses against laws, the Company’s rules and regulations, business 
ethics or any incidents which potentially cause harm to Chairman of the 
Board/ Chairman of the Audit Committee by sending letter by post to the 
following address or through the Company’s website.  The Whistleblowing 
report will be kept confidentially to avoid any disturbance to the 
whistleblower.
Channel for whistleblowing is as following address

Chairman of the Board/ Chairman of the Audit Committee
Planet Communications Asia Public Co., Ltd.

157, Ramindra 34, Tha-Raeng,
Bang Khen, Bangkok 10230

1.2 Any whistleblowers are able to report for misconduct or non-conformance 
against the Company’s business ethics to the following persons;

• Reliable Supervisor  
• Chairman of the Audit Committee
• Chairman of the Board 
• Company Secretary
2. Investigation Process

2.1 The recipient of whistleblowing report will collect information about 
unlawful conduct, non-compliance with the Company’s rules and 
regulations and unethical business practices or appoint qualified person 
to proceed the investigation.
2.2 After collect all factual information, the recipient will send documents 
and/or evidences to the Chairman of the Board or Chairman of the Audit 
Committee.
2.3 The Chairman of the Board or Chairman of the Audit Committee will 
investigate and analyze the case. In case that information is true as 
report, the case will be reported to the Company’s Audit Committee for 
further consideration.
2.4 If the investigation result found no evidence of wrongdoing as per 
report, no penalty will be imposed by the Company to the whistleblower.
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2.5หากผลการสอบสวนพบวา่ได้ท�าด้วยเหตเุจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลท่ีเป็น
อนัตรายหรือให้ข้อมลูเทจ็ บริษัทจะพิจารณาด�าเนินการลงโทษทางวินยักบัผู้บริหารและ
พนกังานตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท�างาน ซึง่มีบทลงโทษตัง้แตต่กัเตือนด้วยวาจาหรือลาย
ลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถงึให้ออกจากงาน รวมทัง้พิจารณาด�าเนินคดีตามกฎหมาย 
2.6 บริษัทจะด�าเนินการตรวจสอบข้อมลูเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสกระท�าผิด และ
การทจุริตด้วยความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานท่ีสามารถ
ใช้ยืนยนัหรือโต้แย้งกบัข้อมลูท่ีได้รับ รวมทัง้จะด�าเนินการลงโทษทางวินยัและ/
หรือด�าเนินคดีทางกฎหมายกบัผู้กระท�าผิด ตามนโยบายการสอบสวนเร่ืองร้อง
เรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและการทจุริต
2.7 บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนการกระท�าผิด
และการทจุริต ให้กบัผู้ ร้องเรียนท่ีได้เปิดเผยช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ หรือ
ชอ่งทางตดิตอ่อ่ืนๆไว้ อยา่งไรก็ตาม ในบางครัง้ด้วยเหตผุลความจ�าเป็นในเร่ือง
ข้อมลูสว่นบคุคลและรักษาความลบั บริษัทอาจไมส่ามารถให้ข้อมลูในราย
ละเอียดเก่ียวกบัการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินยั 

3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
3.1 พนกังานผู้ ร้องทกุข์ ผู้แจ้งเบาะแส และพยาน จะได้รับความคุ้มครอง โดยจะ
ไมมี่การเปิดเผยช่ือผู้แจ้งและพยานแก่ผู้ใดทัง้สิน้ จะรู้เพียงผู้ รับข้อร้องเรียน และ
ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจ
สอบของบริษัท เทา่นัน้
3.2 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไมยิ่นยอมให้มีการขม่ขู ่คกุคาม พนกังาน
ท่ีได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส การกระท�าผิดและการทจุริต รวมถงึผู้ ท่ีให้ความ
ร่วมมือหรือความชว่ยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสจุริต
3.3 ในกรณีท่ีพนกังานถกูขม่ขู ่คกุคาม ให้แจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองไว้วางใจ
ในทกุระดบัโดยทนัที เพ่ือด�าเนินการให้ความคุ้มครองตามความเหมาะสม ทัง้นี ้
ขึน้กบัระดบัความร้ายแรงและควมส�าคญัของเร่ืองท่ีร้องเรียน
3.4 ห้ามผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัท เลกิจ้าง พกังาน ลงโทษทางวินยั หรือขู่
วา่จะด�าเนินการตา่งๆ จากการท่ีพนกังานได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระ
ท�าผิดหรือการทจุริต หากผู้ใดกระท�าดงักลา่วจะถกูลงโทษทางวินยั
3.5 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานโดยจะไมมี่การด�าเนินการ
ใดๆ เพ่ือลดต�าแหนง่ ลงโทษ หรือให้ผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการ
คอร์รัปชัน่ แม้วา่การกระท�านัน้จะท�าให้บริษัทสญูเสียโอกาสทางธรุกิจ

2.5 If the investigation result found the evidence of wrongdoing, the penalty 
such as verbal or written warning, job suspension, discharge or legal 
proceeding will be applied.
2.6 The Company will investigate the whistleblowing report independently 
and fairly until obtain enough information. Disciplinary penalties will be 
applied follow the whistleblowing and anti-corruption policy.
2.7 The Company will keep the whistleblower updated about the 
investigation result for the whistleblower who disclosed the address, 
telephone numbers, email or other modes of communications. However, 
the Company may not be able to disclose the investigation process or 
disciplinary penalty. 

3. Protection for whistleblower or complainant
3.1 The complainant, whistleblower and witness will be protected. Their 
information will not be disclosed to other persons only to the recipient of 
the whistleblowing report, the Chairman of the Board or Chairman of the 
Audit Committee.
3.2 The Company will protect and not allow the threatening or forcing 
happen to the whistleblower including to person who cooperate in 
investigation.
3.3 In case of the whistleblower is threatened should immediately inform 
to reliable supervisor for proper protection by depending on seriousness 
and importance of the whistleblowing issue.
3.4 The Company’s executive or staff is not allowed to discharge, 
suspend, penalize or threat the whistle blower or complainant who 
cooperate with Anti-corruption information. Any persons who violates will 
receive disciplinary punishment.
3.5 The Company will be fair and protect staff. No demotion, penalty or 
negative effects will be given to any staff who denied the corruption, 
although that action will bring to the loss of business opportunity.

ปี 2560
(2017)

ตลุาคม
October

ธนัวาคม
December

กิจกรรมการปอ้งกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
Anti-Corruption Activities

• เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต   
• จดัอบรมเชิงปฏิบตัเิพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ ส�าหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
ในหลกัสตูร “Anti-Corruption เพ่ือองค์กรสูค่วามยัง่ยืน”
• Declare intention to be a part of the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC)
• Organize training coure on Anti-Corruption to Directors, Management and staff.

• คณะกรรมการบริษัทอนมุตัมิาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่
• บริษัทได้สง่หนงัสือเร่ืองแนวทางปฏิบตัจิริยธรรมธรุกิจด้านนโยบายการรับของขวญัแก่ผู้ มีสว่นได้เสีย
• The Board of Directors approved Anti-Corruption Policy
• The Company sent the letter to inform all stakeholders about gifts policy 

ทัง้นี ้ นโยบายการแจ้งเบาะแสฉบบันีจ้ะต้องถกูทบทวนปรับปรุงตามความจ�าเป็นและเหมาะสมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้
โดยสรุปปี 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรมเก่ียวกบัการปอ้งกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  ดงันี ้
This whistleblowing policy will be reviewed and updated as necessary and appropriate at least once a year.
In 2017, the Company conducted anti-corruption activities as follows 

นอกจากนี ้ในปี 2560 บริษัทฯ ยงัคงให้ความร่วมมือกบั ภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือรับทราบนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ขององค์กรตา่งๆ  
In 2017, the Company also continued its collaboration with public, private and state enterprise sectors for acknowledgement of 
other organizations’ anti-corruption policies



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 256089

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 22 
กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุ
ภายใน (COSO) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการประเมินฯ โดยท�าการซกั
ถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้วา่จากการประเมินระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 5 สว่น ประกอบด้วย

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู
5. ระบบการตดิตาม
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในเร่ือง

การท�าธรุกรรมกบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบคุคลดงั
กลา่ว (ตามสว่นท่ี 3 ข้อ 3.3 ถงึ 3.7 ของแบบประเมินฯ ตามเอกสารแนบท่ี 5) 
อยา่งเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคมุภายในห้วข้ออ่ืน คณะกรมการตรวจสอบ
เหน็วา่บริษัทฯ มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมแล้วเชน่กนั
1. การด�าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท�าหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบ
การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล ตลอด
จนสอบทานการปฏิบตังิานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั
ธรุกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชมุร่วมกนัอยา่งน้อย
ทกุไตรมาส เพ่ือพิจารณาและด�าเนินการให้มีรายงานทางการเงินท่ีถกูต้องและมี
การเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ รวมถงึการพิจารณารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ในการ
ประชมุจะมีผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบบญัชีขอ
งบริษัทฯ  โดยดรูายละเอียดได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือให้ระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพบริษัทฯ 
ได้วา่จ้างบริษัท พีแอนด์แอลอินเทอร์ นอลออดทิ จ�ากดั เพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯตัง้แตปี่ 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในดงั
กลา่วได้จดัท�ารายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบ
ริษัทฯ และน�าเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอยา่งตอ่
เน่ืองเป็นประจ�าทกุไตรมาส ซึง่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการ
ปฏิบตังิานในฝ่ายตา่งๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

The Board of Directors’ Meeting No. 2/2018, held on February 22, 2018 
with the Audit Committee, evaluated the Company’s internal controls 
through consulting management. Conclusions were drawn on five 
aspects of internal controls, summarized as follows 

1. Organizational Control and Environmental Measures
2. Risk Management Measure
3. Management Control Activities
4. Information and Communication Measure
5. Monitoring
The Board of Directors has considered the Company to have arranged 

adequate internal controls with major shareholders, directors, 
management and all stakeholders, as well as other company operations 
1. Internal Control Management 

The Company’s Audit Committee has deemed the Company’s internal 
controls and internal audit to be adequate and effective. In terms of the 
Company’s performance, the audit has to be in accordance with SEC 
announcement and SET rules and regulations. The Audit Committee’s 
meeting is held at least very quarter to consider and manage financial 
reporting for adequate disclosure. Connected transactions, i.e. 
transactions with potential conflicts of interests were considered in 
accordance with related laws and Capital Market Supervisory Board‘s 
requirements. An independent auditor attended the Audit Committee 
Meetings to advise as necessary. Details are shown in Audit Committee 
Report. 

The Company has appointed P&L Internal Audit Co., Ltd. to perform 
the Company’s internal control system since 2011. The auditor reported 
system evaluations to the Audit Committee every quarter and the 
Company has always executed improvements as per auditor 
recommendations.   

Internal Control and Risk Management 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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2. ข้อสงัเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในปี 2560 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและตดิตามระบบการบริหาร

งานหลกัด้านตา่งๆ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุง เพ่ือเพ่ิม
การตรวจสอบและถ่วงดลุ (Check and Balance)ในการปฏิบตังิานทกุๆ ระบบ
งาน ซึง่จะเป็นการพฒันาคณุภาพของระบบการควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ือง
และจะสง่ผลท�าให้บริษัทฯ มีระบบการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ผลจากการตรวจ
สอบโดยสว่นใหญ่ระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ มีแนวทางและการปฏิบตัท่ีิ
เหมาะสมในสว่นท่ีเป็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ท�าการแก้ไข
ปรับปรุงประเดน็ตา่งๆ ตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เรียบร้อย
แล้ว โดยในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบได้ด�าเนินการตรวจสอบและการติดตาม
กระบวนการปฏิบตังิาน และมีข้อสงัเกตเก่ียวกบักระบวนการปฏิบตังิาน ดงันี ้

3. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั ซึง่เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ได้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองระบบการควบคมุทางบญัชีขอ
งบริษัทฯ ในเร่ืองกระบวนการและขัน้ตอนการนบัสนิค้าคงเหลือของบริษัทฯ ให้
รัดกมุ ครบถ้วน และถกูต้อง รวมทัง้แนะน�าให้บริษัทฯ จดัท�าให้อายขุองสนิค้าคง
เหลือในรายงานวิเคราะห์อายสุนิค้าคงเหลือให้ละเอียดกวา่เดมิ เพ่ือให้ฝ่าย
บริหารสามารถพิจารณา วิเคราะห์ได้อยา่งเหมาะสมย่ิงขึน้   

2. Internal Audit’s Observation on Internal Control System 
In 2016, the Internal Audit observed the Company’s operations in major 

aspects. Improvement suggestions were given for more check and 
balance in every operating system, led to continuous internal controls 
and good corporate governance as ultimate goal. The audit showed a 
suitable internal control system, it was further showed that the Company 
followed the auditor’s remedial suggestions in 2017, auditing and 
monitoring operation process were conducted by the auditor and 
following observations were proposed;  

3. Auditor’s Observation on Internal Control System  
As of December 31, 2017, the Company’s auditor EY Office Ltd gave 

suggestions on the Company’s internal control system in terms of 
correctness and accuracy of inventory counting processes and methods. 
Further suggestions were provided on more detail of inventory life for 
more appropriate and convenient executive review and analysis. 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตังิานของ
Audit on Operation Process of

การบริการหลงัการขายและงานสนบัสนนุ
After Sale Service and Working’s Support

การบริหารสนิค้าและคลงัสนิค้า
Goods and Warehouse Management

ระบบงานวงจรรายจา่ย
Expenditure Cycle System

การปฏิบตัขิองสว่นเทคนิค
Technical Working

ข้อสงัเกต ุ/ ข้อเสนอแนะ  
Observations / Suggestions

- ปรับปรุงการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม  รวมทัง้ปรับปรุงการจดัท�ารายงานให้สอดคล้องกบัระเบียบและระบบท่ีใช้ 
- Improving computer’s system appropriately, including to improve the reports to be in line with the rules as well as the system.

- ปรับปรุง เพ่ิมเตมิและก�าหนดการทบทวน กระบวนการรับคืนสนิค้าและกระบวนการสง่คืนสนิค้า
- Updating, adding and setting to review the process of claimed and returned goods to vender.

- ปรับปรุงการบนัทกึรหสัผู้ขายในระบบท่ีเก่ียวข้องให้ถกูต้อง และจดัท�ารายงานเรียบร้อย 
- Adjusting the record’s system of vender code correctly and arranging the report completely. 

- ด�าเนินการจดัท�ามาตรฐานการปฏิบตังิานของงานแตล่ะประเภท 
- ปรับปรุงสถานะในการทดสอบสนิค้าในระบบให้เป็นปัจจบุนั
- จดัท�ารายงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องตามกระบวนการให้ครบถ้วนถกูต้อง
- ปรับปรุงทบทวนการก�าหนดสทิธ์ิในการเข้าถงึระบบ
- Adjusting the working standard on each job. 
- Adjusting the status of goods in the system to be as current.
- Providing related reports by completely process.
- Reviewing the right to access into the system.
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1. ลักษณะความสัมพันธ์ (Nature of Relationship)
บริษัทฯ มีการท�ารายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งตา่งๆ 

ประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทท่ีเก่ียวข้องซึง่หมายถงึ
บริษัทท่ีมีบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งของบริษัทฯ มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัผู้
บริหารและผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงักลา่ว ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ได้
ดงันี ้

The Company has had connected transactions with persons that may 
cause a conflict of interest. These persons include shareholders and/or 
executives as well as related companies. This refers to companies that 
may have a conflict of interests or have relationship with shareholders and 
executives of the Company Relationships are summarized as follows: 

หมายเหตุ : นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ และ นายเทรเวอร์ ทอมสนั ได้ท�าหนงัสอื
ยืนยนัตอ่บริษัทฯ วา่จะไมป่ระกอบธรุกิจใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการแขง่ขนักบั
กิจการของบริษัทฯ ซึง่รวมไปถงึการไมเ่ข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ หรือเป็นกรรมการ ในบริษัทอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นการแขง่ขนักบักิจการขอ
งบริษัทฯ ในขณะเดียวกนัผู้บริหารทกุราย ได้ท�าหนงัสอืยืนยนัตอ่บริษัทฯ ใน
ระหวา่งท่ีเป็นพนกังานของบริษัทฯ  จะไมป่ระกอบธรุกิจใดๆ อนัมีสภาพอยา่ง
เดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ  ตลอดจนจะไมเ่ข้าเป็นหุ้นสว่น
ในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบ
ธรุกิจอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ และเม่ือ
พ้นสภาพการเป็นพนกังานของบริษัทฯ แล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี จะไมเ่ป็น
พนกังานของบริษัทท่ีท�าธรุกิจแขง่กบับริษัทฯ หรือเปิดเผยข้อมลูใดๆ เก่ียวกบั
บริษัทฯ ตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขใน Non-Disclosure Agreement ท่ีได้ลงนาม
ไว้กบับริษัทฯ ซึง่จะครอบคลมุทัง้สนิค้าท่ีบริษัทฯ ขายและลกูค้าท่ีพนกังานนัน้ๆ 
เป็นผู้ดแูลอยู ่ ซึง่ถ้าปรากฏชดัวา่ พนกังานรายนัน้ได้น�าความรู้ของบริษัทฯ หรือ 
ฐานข้อมลูลกูค้าท่ีบริษัทฯ มอบหมายให้ดแูลนัน้ มาก่อให้เกิดความเสยีหายให้แก่
บริษัทฯ เชน่ เข้ามาท�าการประมลูแขง่กบับริษัทฯ โดยมีพนกังานดงักลา่วอยูเ่บือ้ง
หลงัไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ สามารถฟอ้งร้องได้ โดยบริษัทฯ จะต้อง
พิสจูน์วา่มีอดีตพนกังานบริษัทฯ อยูเ่บือ้งหลงั ท�าให้คูแ่ขง่ทราบความลบัของ 
บริษัทฯ  เน่ืองจากบริษัทฯ มีการแตง่ตัง้ให้พนกังานดงักลา่วดแูลลกูค้ารายนัน้ๆ 
และดแูลสนิค้าชนิดนัน้ๆ ซึง่พนกังานดงักลา่วจะรู้ต้นทนุในสนิค้าทกุอยา่ง ซึง่โดย
สว่นใหญ่หากบริษัทฯ ทราบวา่พนกังานของบริษัทฯ จะย้ายไปท�างานท่ีบริษัทใด  
บริษัทฯ ก็จะท�าการประสานงานกบับริษัทนัน้วา่ถ้ามีปัญหาเกิดขึน้  บริษัทฯ อาจ
ฟอ้งร้องเรียกคา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการปกปอ้งธรุกิจของบริษัทฯ

Note : Mr. Prapat Rathlertkarn and Mr. Trevor Thompson have entered into 
an agreement with the Company affirming that they would not operate any 
business that competes with the Company. This extends to assuming the 
role of a partner, major shareholder or director of any company whose 
business competes with the Company. All management executives have 
also entered into an agreement with the Company, affirming that while they 
are employed by the Company, they cannot operate any business that is of 
the same nature and compete against the Company. This includes being a 
partner, major shareholder or director of any company whose business 
competes with the Company. For at least one year, executives cannot be 
employed by any company that compete with the Company and will not 
disclose any information about the Company, including the products sold 
and the products for which the employee was responsible. These terms and 
conditions are specified in the Non-Disclosure Agreement, into which 
Company employees have been entered. Evidence of damages to the 
Company directly or indirectly due to employees such as utilizing its 
confidential knowledge or customer database, or bidding against the 
Company can result in litigation against said employee. If PlanetComm is 
aware of the former employee’s new workplace or business, the Company 
will coordinate with and inform the new employer that the Company may 
claim damages in order to protect its business operations.

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
Person that may have a conflict of interest

บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั
P&T Asset Co., Ltd.

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์*
Mr. Prapat Rathlertkarn*

นายเทรเวอร์ ทอมสนั*
Mr. Trevor Thompson*

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
Nature of Relationship

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสนั 
- ประกอบธรุกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั คือ นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสนั 
โดยถือหุ้นรวมกนัในบริษัทฯ (รวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) ร้อยละ 63.16 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 และถือหุ้นใน 
บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั คดิเป็นร้อยละ 99.94 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
- The same directors include Mr. Prapat Rathlertkarn and Mr. Trevor Thompson.
- Operate property leasing business with the same shareholders. Mr. Prapat Rathlertkarn and Mr. Trevor Thompson 
(including related persons) collectively hold 63.16% of share of the Company as of December 31, 2017 and hold the 
99.94% of shares in P&T Asset as of December 31, 2017.

- ด�ารงต�าแหนง่เป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ 
- เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจ�านวน 78,950,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง) คดิเป็นร้อยละ 31.58 ของ
จ�านวนหุ้นท่ีจ�าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
- Serves as vice chairman, president and chief executive officer of the Company.
- Holds 78,950,000 shares in the Company (including holdings of related persons), accounting for 31.58% of the total paid-up 
shares of the Company as of December 31, 2017.

- ด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ 
- เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจ�านวน 78,950,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง) คดิเป็นร้อยละ 31.58 ของ
จ�านวนหุ้นท่ีจ�าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
- Serves as vice chairman, president and chief technology officer of the Company.
- Holds 78,950,000 shares in the Company (including holdings of related persons), accounting for 31.58% of the total paid-up 
shares of the Company as of December 31, 2017.

Connected Transaction
รายการระหว่างกัน
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน (Details of connected transactions)
งบการเงิน ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 6 ได้เปิดเผยเก่ียวกบั รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   โดยมีราย

ละเอียดของรายการดงันี ้
Details of connected transactions are disclosed in the note number 6 of the financial statements as follows
(1) รายการคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (Sales and general administration)

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
Person that may have a conflict of interest

บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั
P&T Asset Co., Ltd.

ลกัษณะรายการ
Nature of transaction

คา่เชา่
Lease

มลูคา่รายการ 
(ล้านบาท) ปี 2560
Transaction value
(Mil. Baht) 2017

12.80

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
Nature and justifications of transactions

1. เป็นคา่เชา่อาคารซึง่มีพืน้ท่ีเชา่รวม 3,269 ตารางเมตร ราคาคา่เชา่รวม  836,450 บาท ตอ่
เดือน ซึง่บริษัทฯ เชา่ P&T Asset เพ่ือเป็นส�านกังานของบริษัทฯ ซึง่เป็นรายการท่ีเป็น
ประโยชน์ส�าหรับบริษัทฯ ทางด้านอตัราคา่เชา่เป็นไปตามราคาท่ีประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัตลาดหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่เป็นวตัถปุระสงค์สาธารณะสญัญาเชา่มีก�าหนดระยะเวลา 3 ปีนบัแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เม่ือครบก�าหนดระยะเวลาเชา่ บริษัทฯ 
มีสทิธิขอตอ่อายสุญัญาเชา่ได้อีกคราวละ 3 ปี  ในสว่นของอตัราคา่เชา่ส�าหรับคราวท่ี 2  คือ
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2560  P&T Asset จะปรับขึน้คา่เชา่ในอตัราร้อย
ละ 10 ของคา่เชา่อตัราเดมิ (ตามรายงานการประเมินของบริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั 
(ประเทศไทย) จ�ากดั  ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ซึง่เป็นผู้ประเมินอิสระท่ีได้รับความ
เหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 
2. เป็นคา่เชา่โกดงัเก็บสนิค้าขนาดพืน้ท่ี 430 ตารางเมตร คา่เชา่รวม 51,600 บาทตอ่
เดือน สญัญาเชา่เร่ิมเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถงึ 31 ตลุาคม 2560เม่ือครบ
ก�าหนดระยะเวลาเชา่ บริษัทฯ มีสทิธิขอตอ่อายสุญัญาเชา่ได้อีกคราวละ 3 ปี  ในสว่น
ของอตัราคา่เชา่ส�าหรับคราวท่ี  P&T Asset จะปรับขึน้คา่เชา่ในอตัราร้อยละ 10 ของ
คา่เชา่อตัราเดมิ (ตามรายงานการประเมินของบริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั 
(ประเทศไทย) จ�ากดั  ฉบบัลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2557)
3. เป็นคา่เชา่อาคารเก็บสนิค้าพ่ืนท่ี 528 ตารางเมตร ด้วยอตัราคา่เชา่ 220 บาทตอ่ตาราง
เมตรร คา่เชา่รวม 116,160 บาท ตอ่เดือน ระยะเวลาเชา่ 3 ปี และจะเพ่ิมคา่เชา่ 5% เม่ือครบ
ก�าหนด 3 ปี สญัญาเร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ตามรายงานการ
ประเมินของบริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ�ากดั  ฉบบัลงวนัท่ี 9 มกราคม 2560)
เม่ือครบก�าหนดดงักลา่ว P&T Asset ตกลงให้บริษัทฯ เชา่ตอ่อีกคราวละ 3 ปี หากอตัราคา่เชา่
เป็นราคาตลาด กรณีไมมี่ราคาตลาด บริษัทฯ จะด�าเนินการให้มีผู้ประเมินอิสระท่ีได้รับความ
เหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประเมินราคา
คา่เชา่ใหมโ่ดยหากราคาเชา่เป็นไปตามราคาท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ  P&T Asset ตกลง
ให้ตอ่อายสุญัญาเชา่ออกไปอีกคราวละ 3 ปี และจะน�าเร่ืองการตอ่อายสุญัญาเชา่ เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุอนมุตักิารตอ่สญัญาทกุคราว 
1. Leasing of building. Total area is 3,269 square meters leased at 836,450 Baht per month. 

The Company leases the building from P&T Asset for office space. The lease rate is in accor-

dance with an SEC approved independent appraiser. The 3-year lease agreement is effective 

from January 1,2012 to December, 2014, after which the Company can renew the agreement 

for another 3 year term. The lease rate of the second agreement (January 1, 2015-December 

31, 2017) will be increased by 10% (in accordance with the appraisal report dated September 

30, 2011 by American Appraisal (Thailand) Company Limited approved by the SEC.)

2. Leasing of warehouse. Total area is 430 square meter.Lease rate is 51,600 Baht per month 

from November 1, 2014 to October 31, 2017. The Company has the right to renew the agree-

ment for another three years. The lease rate will be increased by 10% (in accordance with the 

appraisal report dated November 3, 2014 by American Appraisal (Thailand) Company Limited).

 3. It is a rental cost for 528 sq.m Storage Building, with rental rate at 220 Baht per sq.m. in total of 

116,160 Baht per month. Duration of renting is three years and the renting will be increasing every 

three years at 5%. The Contract starts date on 01 January 2017 until 31 December 2019 (As accord-

ing to the Appraisal Report of American Appraisal (Thailand) Limited dated 09 January 2017).

P&T Asset agrees to extend the lease for another 3 years if the lease rate is at market rate. If 

the market rate is not available, the Company would engage and SEC-approved indepen-

dent appraiser to appraise a new lease rate. If the new lease contract is in accordance with 

the rate appraised by the independent appraiser, P&T Asset agrees to extend the lease 

contract for another 3 years. The lease extension will be proposed to the Board of Directors. 

Members of the Audit Committee need to be present at all meetings to consider the approval.



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 256093

(2) รายการค�า้ประกนั  (Pledge transactions)

ปี 2558
2015

ไมมี่
การค�า้ประกนั

None

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
Person that may have a conflict of interest

บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั
P&T Asset Co., Ltd.

มลูคา่รายการ (ล้านบาท)
Transaction  value (Mil. Baht)

ปี 2560
2017

วงเงิน
490.00 
Limited
490.00 

ปี 2559
2016

วงเงิน
490.00 
Limited
490.00 

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ
Nature and justifications of transactions

การจดจ�านองท่ีดินพร้อมอาคารและสิง่ปลกูสร้างของ P&T Asset 
เพ่ือค�าป้ระกนัส�าหรับเงินกู้ ยืมท่ีมีกบัธนาคารพาณิชย์ โดยไมมี่การ
คดิคา่ตอบแทนในการค�า้ประกนัเงินกู้ ยืมดงักลา่วจากบริษัทฯ มี
ความเหมาะสม และเกิดขึน้เน่ืองจากความจ�าเป็นเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพ่ือใช้
เป็นทนุหมนุเวียนในการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ
The mortgage of the P&T Asset building has no associated com-
pensation from the Company. The transaction is deemed
appropriate and was executed because it helped the Company in 
securing a loan from a commercial bank for working capital.

บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ 
กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้
ความเหน็เก่ียวกบัความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ ความสมเหตสุมผล และ
ความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็น
ไปตามลกัษณะการด�าเนินการค้าปกตใินราคาตลาด ซึง่สามารถเปรียบเทียบได้
กบัราคาท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่
ความช�านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะให้
บคุคลท่ีมีความรู้ความช�านาญพิเศษ เชน่ ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ 
ส�านกักฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
เป็นผู้ให้ความเหน็เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น ตามแตก่รณี 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการไมใ่ห้ผู้บริหาร หรือผู้ มีสว่นได้เสยี
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนมุตัิรายการท่ีตนเองมีส่วนได้เสียทัง้โดยทาง
ตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัใิห้เป็น
ไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 
ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิบตัติามข้อก�าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู
การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ�าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส�าคญั
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ปฏิบตัติามมาตรฐานบญัชีท่ีก�าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย และจะท�าการเปิดเผย
รายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือ
สอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 3.Measures or procedures for approving transactions
The Company defines measures to govern connected transactions 

executed between the Company and persons who may have a conflict of 
interest. The Audit Committee reviews the justifications of a transaction by 
considering whether they are in line with normal business transactions and 
by comparing with the market price for similar transactions.  If the Audit 
Committee does not possess expertise in reviewing the transaction, the 
Company would appoint an independent specialist, e.g., an external 
auditor, a property appraises or a law firm, to review and report on the 
transaction for consideration by the Audit Committee. The Committee will 
then submit the transaction proposal for approval by the Board of Directors 
or the shareholders.

In addition, the Company does not allow its executives and stakeholders 
that are involved either directly or indirectly to participate in approving 
connected transactions. The Board ensures that the Company is in 
compliance with the Securities and Exchange Act, as well as, rules, 
regulations, instructions or conditions stipulated by the Capital Market 
Supervisory Board and the SET. This includes regulations relating to the 
disclosure of transactions and acquisition or disposal of material assets 
owned by the Company and its subsidiaries, as well as financial reporting 
standards stipulated by the Federation of Accounting Professors and the 
Thai Certified Public Accountants. Transaction shall be disclosed in the 
notes to the financial statements reviewed o audited by the Company’s 
external auditor.
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บริษัทฯ อาจมีการท�ารายการระหวา่งกนัในอนาคตอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จะเป็นไป
ตามลกัษณะการท�าธรุกิจการค้าทัว่ไป และจะมีการก�าหนดนโยบายการเข้าท�า
รายการระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน โดยเป็นราคาและเง่ือนไขการค้าตามปกตขิอง
ธรุกิจเชน่เดียวกบัท่ีก�าหนดให้กบับคุคล และ/หรือบริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั เชน่ 
การเชา่อาคาร และการค�า้ประกนั เป็นต้น โดยรายการระหวา่งกนัท่ีจะเกิดขึน้นัน้
เป็นไปเพ่ือความจ�าเป็นในการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบตัติาม
หลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการท่ีเกิดขึน้ทุก
ไตรมาส 

ส�าหรับรายการระหว่างกนัท่ีมิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
บริษัทฯ จะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบตัติามหลกั
เกณฑ์และแสดงเหตผุลในการท�ารายการดงักลา่วก่อนท่ีบริษัทฯ จะเข้าท�าราย
การนัน้ๆ โดยจะด�าเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการ
ระหวา่งกนัตามท่ีระบขุ้างต้น อยา่งไรก็ตาม รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทนุและ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิบตัติามข้อก�าหนดเก่ียว
กบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ�าหนา่ยไป
ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ตลอดจนการปฏิบตัติามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย

4. แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต 4.Future connected transactions
The Company may continue to execute connected transactions 

considered to be part of normal businesses operations. The Company 
defines a clear policy on transactions where prices and terms are similar 
to transactions executed with unrelated persons and companies, 
including property leasing and load pledges. The Audit Committee 
considers transactions in accordance with rules and its justifications on a 
quarterly basis.

The Audit Committee also reviews transactions that may not be 
considered normal business practice and indicates reasons for the 
transaction before execution. The Committee strictly follows the 
aforementioned measures and approval process. Nevertheless, as for 
future transactions that may constitute a conflict of interest, the Board 
would ensure that the Company is in compliance with the Securities and 
Exchange Act, as well as, rules, regulations, instructions, or conditions 
stipulated by the Capital Market Supervisory Board and the SET. This 
includes regulations relating to the disclosure of transactions and the 
acquisition or disposal of material assets owned by the Company and its 
subsidiaries, as well as financial reporting standards stipulated by the 
Federation of Accounting Professions and the Thai Certified Accountants.
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Management Discussion and Analysis (MD&A)
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

1. ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทฯ ประกอบธรุกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสือ่สารโทรคมนาคมและ

ดจิิตอลทีวี โดยครอบคลมุ 3 กลุม่ผลติภณัฑ์ ได้แก่ (1) ผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็น
ตวัแทนจ�าหนา่ย ซึง่ครอบคลมุเทคโนโลยีทัง้ระบบสือ่สารโทรคมนาคมระบบแบบ
ไร้สาย (Wireless Network) ระบบสือ่สารแบบโครงขา่ยสายสญัญาณ (Wired 
Network) และระบบมลัตมีิเดีย (Multimedia) ตลอดจนระบบถ่ายทอดสญัญาณ
โทรทศัน์และดจิิตอลทีวี (2) ผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm ซึง่เป็นผลติภณัฑ์
ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ พฒันา ประยกุต์ และเช่ือมตอ่ระบบตา่งๆ ให้ใช้งานร่วม
กนัเป็นโซลชูัน่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า และ (3) การบริการ ซึง่
เป็นการให้บริการแบบครบวงจร ท่ีครอบคลมุ ตัง้แตก่ารให้ค�าปรึกษาถงึประเภท
ของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า ตลอดจนการออกแบบ ตดิ
ตัง้ฝึกอบรม ตลอดจนบริการบ�ารุงรักษาและการซอ่มแซมระบบหรืออปุกรณ์ตา่งๆ

ด้วยกลยทุธ์ของบริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นด้านนวตักรรม (Innovation) ความ
สามารถในการแขง่ขนั (Competency) รวมทัง้ความนา่เช่ือถือของบริษัทฯ ใน
การให้บริการลกูค้า (Trusted Advisor) สง่ผลท�าให้ผลติภณัฑ์และบริการของ 
บริษัทฯมีคณุภาพระดบัสากล ท�าให้บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานตา่งๆ มากมาย 
ไมว่า่จะเป็นการรับรองมาตรฐานระดบัสากลทัง้มาตรฐาน ISO 9001:2008 รวมทัง้ได้
รับรางวลัจากผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีชัน้น�าระดบัโลกมากมาย

ส�าหรับอตุสาหกรรมท่ีมีผลกระทบตอ่การด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ คือ
อตุสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) และดจิิตอลทีวี ซึง่เป็น
อุตสาหกรรมหลกัท่ีมีบทบาทส�าคญัในการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานของ
ประเทศ ทัง้นี ้ รัฐบาลจงึมีนโยบายสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาของระบบ ICT 
ภายในประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัภายในภมิูภาค 
ไมว่า่จะเป็นนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาระบบเครือขา่ยสญัญาณโทรศพัท์ 3G 
บนคลื่นความถ่ี 2.1GH. ซึง่มีการเปิดซองประมลูในปี 2555 ท่ีผา่นมา และการ
พฒันาระบบการกระจายสญัญาณภาพและเสียงในรูปแบบดจิิตอล โดยการ
เปลี่ยนแปลงระบบการรับชมโทรทศัน์ของประเทศไทยจากระบบอนาลอ็กให้เป็น
ระบบทีวีดจิิตอลทัง้หมดภายในปี 2559 ซึง่นโยบายการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ดงักลา่วนัน้ สง่ผลให้เกิดการลงทนุท่ีเก่ียวกบัระบบ ICT เป็นจ�านวนมาก ซึง่เป็น
ปัจจยัส�าคญัท่ีจะชว่ยสนบัสนนุการเตบิโตของบริษัทฯ 

ถงึแม้รายได้ของบริษัทฯจะอิงกบัหนว่ยงานภาครัฐเป็นสดัสว่นท่ีมาก การปิด
งบประมาณของหน่วยงานราชการอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริษัทฯ แตปั่จจบุนัหนว่ยงานราชการมีการกระจายไมใ่ห้งบประมาณมีการกระ
จกุตวัอยูใ่นชว่งไตรมาส 3-4 ซึง่ท�าให้รายได้ของบริษัทฯ มีความสม�า่เสมอมากขึน้ 

(ก) รายได้
บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�านวน 1,027.73 ล้านบาท ในปี 2558 จ�านวน 717.32 

ล้านบาท ในปี 2559 และจ�านวน 681.17 ล้านบาท ในปี 2560 ซึง่รายได้รวมขอ
งบริษัทฯ ในปี 2560 ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการบริการ และรายได้
อ่ืน คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.13 และ ร้อยละ 0.87 ตามล�าดบั โดยรายได้จาก
การขายและการบริการ ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. Overview of Operating Performance
The Company provides telecommunications and digital TV technology 

services covering three product categories, namely (1) products which 
the Company is an authorized distributor related to wireless networks, 
wired networks and multimedia systems, as well as broadcasting and 
digital TV systems (2) products, which are  customized and integrated 
under the PlanetComm brand into customized solutions; and (3) full-
range services encompassing consultation, design, installation , training 
as well as system/equipment maintenance and repair.

The Company’s competitive strategies in innovations, competency and 
service reliability keep its products and services on par with international 
standards and obtain various certifications, e.g. ISO9001:2008, as well as 
awards from many world-class technology providers. 

Industries that affect the Company’s operations include the ICT industry 
and digital TV industry, both of which play a vital part in the country’s 
infrastructure through policies on the development of the 3G mobile 
network in 2.1 GHz frequency band, the auction of which was carried out 
in 2012, and the development of digital TV broadcasting to fully replace 
the analog system within the year 2016. These infrastructure development 
policies will encourage massive ICT investments, which are favorable to 
the Company’s growth. 

Although the Company’s revenue relies largely on government 
agencies, closing state budget can affect our operating performance. 
However, the government sector presently prevented budget 
concentration in the third and forth quarters by adopting an evenly-
scheduled spending scheme, enabling the Company to earn more 
regular income.  

(a) Revenue
The Company’s total revenue amounted to 1,027.73 million Baht in 

2015,  717.32 million Baht in 2016 and  681.17 million Baht in year 2017. 
The Company’s total revenue in 2017 included revenue from sales and 
service and other revenues, figured as 99.13% and 0.87% respectively. 
The Company’s revenue can be summarized as follows;  
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1. รายได้จากการขายและการบริการ
ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการบริการเป็นจ�านวน 

1,019.22 ล้านบาท จ�านวน 715.46 ล้านบาท และ 675.24 ล้านบาท ตามล�าดบั 
โดยรายได้จากการขายและการบริการของบริษัทฯในปี 2560 สามารถแบง่เป็น
รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย จ�านวน 402.84 
ล้านบาท รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm จ�านวน 142.81 
ล้านบาท และรายได้จากการบริการ จ�านวน 129.59 ล้านบาท ซึง่คดิเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 59.66 ร้อยละ 21.15 และร้อยละ 19.19 ของรายได้จากการขายและ
บริการตามล�าดบั

1.Revenue from sales and services
In 2014-2016, the Company earned revenue from sales and services of 

1019.22 million Baht, 715.46 million Baht and 675.24 million Baht 
respectively. In 2017, the revenue was divided into sales of distributed 
products, sales of PlanetComm products and services revenue of 402.84 
million Baht, 142.81 million Baht and 129.59 million Baht respectively,as 
the percentage of 59.66, 21.15 and 19.19 respectively.

รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทน

จ�าหนา่ย 720.50 ล้านบาท 504.31 ล้านบาท และ 402.84 ล้านบาทตามล�าดบั 
ซึง่คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 70.69 ร้อยละ 70.49 และ ร้อยละ 59.66 ตามล�าดบั 
ของรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ตามล�าดบั โดยรายได้จาก
ผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสามารถจ�าแนกออกเป็น 2 กลุม่
ผลติภณัฑ์ ได้แก่ (ก) ผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ (ข) 
ผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดิจิตอลทีวี โดยสามารถ
สรุปได้ ดงันี ้

Revenue from distributed products
The Company’s revenue from 2015-2017 distributed products totaled 

720.50 million Baht, 504.31 million Baht, and 402.84 million Baht, figured 
as 70.69%, 70.49 % and 59.66 respectively of the total sales and services 
revenue. The products distributed by the Company are divided into two 
main groups, namely (a) products related to telecommunications systems 
and (b) products related to broadcasting and digital TV systems which 
can be summarized as follows 

หมายเหตุ (Note) :
มีการจดัประเภทตวัเลขในสว่นของรายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ และต้นทนุขายและบริการของปี 2558 ใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทในปี 2559 และ 2560
Figures on revenue from distributed products, revenue from PlanetComm products and revenue from services in 2015 was re-categorized in accordance with 

category in 2016 and 2017.

รายได้จากการขายและการบริการ
Revenue from sales and services

รายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีเป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
Revenue from distributed products

รายได้จากผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm
Revenue from PlanetComm products 

รายได้จากการบริการ
Revenue from services

รวมรายได้จากการขายและการบริการ
Total revenue from sales and services 

ปี 2560 (2017)
ล้านบาท (Mil.Baht)

402.84
(59.66%)

142.81
(21.15%)

129.59
(19.19%)

675.24

(100.00%)

ปี 2559 (2016)
ล้านบาท (Mil.Baht)

504.31
(70.49%)

97.12
(13.57%)

114.03
(15.94%)

715.46

(100.00%)

ปี 2558 (2015)
ล้านบาท (Mil.Baht)

720.50
(70.69%)

181.63
(17.82%)

117.09
(11.49%)

1,019.22

(100.00%)

รายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
Revenue from distributed products

(ก) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
(a) Telecommunications systems
(ข) ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี
(b) Broadcasting and digital TV systems 

รวมรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีเป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
Total revenue from distributed products

ปี 2560 (2017)
ล้านบาท (Mil.Baht)

386.29
(95.89%)

16.55
(4.11%)

402.84
(100.00%)

ปี 2559 (2016)
ล้านบาท (Mil.Baht)

421.19
(83.52%)

83.12
(16.48%)

504.31
(100.00%)

ปี 2558 (2015)
ล้านบาท (Mil.Baht)

643.32
(89.29%)

77.18
(10.71%)

720.50
(100.00%)
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(ก) รายได้จากผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทน

จ�าหนา่ยในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็น จ�านวน 643.32 ล้านบาท จ�านวน 
421.19 และจ�านวน 386.29 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นตอ่รายได้
จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย เทา่กบั ร้อยละ 89.29 ร้อยละ 
83.52 และร้อยละ 95.89 ตามล�าดบั 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยใน
กลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเทา่กบั 643.32 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 
89.29 ของรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย ซึง่เพ่ิมขึน้ปีก่อน
คดิเป็นร้อยละ 9.44 เป็นผลจากบริษัทฯมีโครงการขนาดใหญ่ ซึง่เป็นโครงการ
ปรับปรุงพฒันาระบบสื่อสารดาวเทียม TES (Telephony Earth Station) พร้อม
ตดิตัง้ จ�านวน 103.18 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยใน
กลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเทา่กบั 421.19 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 
83.52 ของรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย ซึง่ลดลงจากปี
ก่อนคดิเป็นร้อยละ 34.53 เป็นผลมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ ท่ีมีผลกระทบมาจากสถานการณ์โลก และความผนัผวนของราคาน�า้มนั
ท่ีมีการปรับลดมาตลอดทัง้ปี ท�าให้หลายโครงการของลกูค้าของบริษัทฯ ชะลอ
ตวัหรือเลื่อนการลงทนุออกไป

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ รายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
ในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเทา่กบั 386.29 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 
95.89 ของรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยทัง้หมด ซึง่ลดลง
จากปีก่อนคดิเป็นร้อยละ 8.29 ซึง่การลดลงของรายในได้กลุม่นีมี้สาเหตมุาจาก
การแขง่ขนัในตลาดท่ีสงูมากขึน้

(ข) รายได้จากผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี
ในปี 2558-2560 รายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยในกลุม่

ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวีเป็น จ�านวน 77.18 ล้านบาท
จ�านวน 83.12 ล้านบาท และ 16.55 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นตอ่
รายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยเทา่กบั ร้อยละ 10.71 ร้อย
ละ 16.48 และร้อยละ 4.11 ตามล�าดบั 

ในปี 2558 รายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยในกลุม่ระบบ
ถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวีมีจ�านวนลดลง เหลือเพียง 77.18 ล้าน
บาท หรือ คดิเป็นร้อยละ 10.71 ของรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทน
จ�าหนา่ย ซึง่ลดลงจากชว่งเดียวกนัของปีก่อนคดิเป็นร้อยละ 50.58 เน่ืองจากการ
เปลี่ยนผา่นระบบแพร่ภาพสญัญาณโทรทศัน์จากระบบอนาลอ็ก เป็นระบบ
ดจิิตอล ไมเ่ป็นไปตามท่ีภาครัฐคาดการณ์ไว้ และมีการชะลอการลงทนุในสถานี
โทรทศัน์ตา่งๆ สง่ผลกระทบให้รายได้ในสว่นนีล้ดลง

ในปี 2559 รายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยในกลุม่ระบบ
ถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวีเพ่ิมขึน้จากปีก่อนคดิเป็นร้อยละ 7.70 
เป็นผลมากจากบริษัทฯ ได้มีการสง่มอบโครงการขนาดใหญ่ในการตดิตัง้ระบบ
รถถ่ายทอดนอกสถานท่ีระบบคมชดัสงู ซึง่มีมลูคา่โครงการถงึ 85 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2560 รายได้กลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณและดจิิตอลทีวีมีมลูคา่ทัง้
สิน้ 16.55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 80.09 % ซึง่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของความต้องการของลกูค้าซึ่งลงทนุสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีไร้สายแทนระบบ
ถ่ายทอดสญัญาณ

(a) Revenue from products related to telecommunications systems 
In 2015-2017, the Company recorded revenue from distributed 

products related to telecommunications systems at 643.32 million Baht 
421.19 million Baht, and 386.29 million Baht respectively, equal to 
89.29%, 83.52 and 95.89% respectively. 

In 2015, the Company had revenue from distributed telecommunications 
products of 643.32 million Baht or figured as 89.29% of total sales of 
distributed products, increasing from the same period last year by 9.44%. 
The increase comes from mega-project on TES (Telephony Earth Station) 
development and installation valued 103.18 million Baht.

In 2016, the Company had revenue from distributed telecommunications 
products of 421.19 million Baht or 83.52% of total sales of distributed 
products, decreasing from the same period last year by 34.53%. The 
decrease comes from Thailand’s economic slow-down, global situation, 
oil price fluctuation with continuous decreasing trend, led to suspension 
of customers’ project or delay of investment.

In 2017, the Company had revenue from distributed and 
telecommunication product of 386.29 million Baht or 95.89% of distributed 
products, decreasing from year 2016 by 8.29% affected from Thailand 
market competitive. 

(b) Revenue from products related to broadcasting and digital TV 
systems 

In 2015-2017, revenue from broadcasting and digital TV products 
distributed by the Company amounted to   77.18 million Baht, 83.12 million 
Baht and 16.55 million Baht respectively, figured as the ratio to revenue from 
distributed products, equal to 10.71%, 16.48% and 4.11% respectively. 

In 2015, the revenue from broadcasting and digital TV products 
distributed by the Company was dropped to 77.18 million Baht or 10.71% 
of total revenue from distributed products, representing a year –on-year 
increase of 50.58% as the transformation from analog to digital TV 
broadcasting cannot meet the government expectation and a slow-down 
of investment on TV channels made lower revenue from this field.

In 2016, the revenue from broadcasting and digital TV products 
distributed by the Company was increased 7.70% from the same period 
last year. Such increase came from consignment of mega projects of up 
to 85 million Baht for high resolution broadcasting mobile vehicle. 

In 2017, the revenue from broadcasting and digital TV products 
distributed by the Company was decreased to 16.55 million Baht or 
reduced 80.09% from year 2016, the income reduce, affected from 
Broadcast provider has invested in wireless network instead broadcasting 
system. 
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ผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm
ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ 

PlanetComm เป็นจ�านวน 181.63 ล้านบาท 97.12 ล้านบาท และ 142.81 ล้าน
บาทตามล�าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 17.67 ร้อยละ 13.54 และร้อยละ 
20.97 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�าดบั 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าขอ
งบริษัทฯ 181.63 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.67 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ซึง่เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้การจ�าหนา่ยรถ
สื่อสารโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีจ�านวนมากขึน้

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าของ
บริษัทฯ จ�านวน 97.12 ล้านบาท หรือ คดิเป็นร้อยละ 13.54 ของรายได้จากการขาย
และบริการ ซึง่ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 46.53 เน่ืองจากในปี 2559 มีการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ มีหลายโครงการได้มีการขอหยดุและชะลอการ
ลงทนุออกไปก่อน ซึง่คาดวา่ในปี 2560 โครงการดงักลา่วจะกลบัมาด�าเนินการตอ่ 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า
ของบริษัทฯ จ�านวน 142.81 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 20.97% ของรายได้จาก
การขายและบริการ ซึง่เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า 47.04% ซึง่ยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้นัน้
เป็นยอดขายของผลติภณัฑ์กลอ่งดจิิทลัทีวี PlanetComm สืบเน่ืองจากนโยบาย
ยกเลกิอนาล๊อคทีวีของรัฐบาล 

รายได้จากการบริการ
รายได้จากการบริการของบริษัทฯ นัน้สว่นใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการ

บ�ารุงรักษา และซอ่มแซม โดยในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการ
เป็น จ�านวน 117.09 ล้านบาท 114.03 ล้านบาท และ 129.59 ล้านบาท ตาม
ล�าดบั โดยสดัสว่นรายได้จากการบริการของบริษัทฯ คดิเป็นร้อยละ 11.39 
ร้อยละ 15.90 และร้อยละ 19.02 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�าดบั 

ซึง่ในปี 2560 รายได้จากการบริการแบง่ออกเป็นสดัสว่นด้งนี ้
• รายได้จากการให้บริการบ�ารุงรักษา จ�านวน 15.67 ล้านบาท
• รายได้จากการซอ่มแซม 9.38 ล้านบาท 
• รายได้จากการให้เชา่และบริการอปุกรณ์สื่อสาร 92.08 ล้านบาท 
• รายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูในอาคาร 12.46 ล้านบาท 

2. รายได้อื่น
ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนเป็น จ�านวน 8.51 จ�านวน 1.86 ล้านบาท 

และ 5.93 ล้านบาทตามล�าดบั ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนจ�านวน 8.51 ล้านบาท 
โดยรายได้อ่ืนท่ีส�าคญัประกอบด้วยรายได้จากการให้เชา่อปุกรณ์จ�านวน 5.63 ล้าน
บาท เงินสนบัสนนุกิจกรรมทางการตลาดจากผู้จดัจ�าหนา่ยสนิค้าจ�านวน 2.08 ล้าน
บาท ดอกเบีย้รับ 0.54 ล้านบาท ก�าไรจากการขายสนิทรัพย์จ�านวน 0.26 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนจ�านวน 1.86 ล้านบาท โดยรายได้อ่ืนท่ีส�าคญั
ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ 0.56 ล้านบาท ก�าไรจากการขายสนิทรัพย์จ�านวน 0.27 
ล้านบาท และอ่ืนๆ 1.03 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2560 รายได้อ่ืนรวม 5.93 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ 0.29 
ล้านบาท ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 5.14 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ 0.50 ล้านบาท 

(ข) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ย
คา่ใช้จา่ยหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทนุขาย ต้นทนุบริการ คา่ใช้จา่ย

ในการขายและบริหาร และดอกเบีย้จา่ย โดยในปี 2558- 2560 บริษัทฯ มีต้นทนุ
และคา่ใช้จา่ยรวม จ�านวน 958.89 ล้านบาท 745.04 ล้านบาท และ 719.51 ล้าน
บาท ตามล�าดบั โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

Revenue from PlanetComm Products
 In 2015-2017, the Company’s PlanetComm’s products revenue totaled 

181.63 million Baht, 97.12 million Baht and 142.81 million Baht 
respectively, accounting for  17.67 %, 13.54%  and 20.97% of total sales 
and services revenue respectively. 

In 2015, PlanetComm products revenue amounted to 181.63 million 
Baht or 17.67% of revenue from sales and services due to the revenue 
from selling mobile vahicle

In 2016, PlanetComm products revenue amounted to 97.12 million Baht 
or 13.54% of revenue from sales and services, as 46.53% decreasing 
from the same period of previous year. The decrease was caused by 
economic slow-down in 2016, led to delay of projects and investment. It 
was predicted that the suspended projects would be recovered and 
actualized in 2017. 

In 2017, PlanetComm products revenue amounted to 142.81 million 
Baht or 20.97% of revenue from sales and services, as 47.04% increasing 
from year 2016. The increased revenue from PlanetComm Set top box, as 
the policy of the government to cancel analog system. 

Revenue from services 
The Company’s services revenue comes mostly from maintenance and 

repair services. In 2015-2017, the Company had services revenue of 
117.09 million Baht, 114.03 million Baht and 129.59 million Baht 
respectively, accounted for 11.39%, 15.90% and 19.02%  of total sales 
and services revenue respectively. 

In 2017, the Company recorded services revenue breakdown as follow;
• Maintenance service agreement income of 15.67 million Baht 
• Repair service of 9.38 Million Baht
• Communication Equipment Rental income of 92.08 Million Baht
• Hi-speed internet service 12.46 Million Baht 

2. Other revenue
In 2015-2017, the Company had other revenue of 8.51 million Baht, 

1.86 million Baht and 5.93 respectively. In 2015, the Company generated 
other incomes at 8.51 million Baht, mostly from equipment rental at 5.63 
million Baht, financial support for marketing activities from distributor at 
2.08 million Baht, received interest at 0.54 million Baht and profit from 
asset sales at 0.26 million Baht. 

In 2016, the Company’s other revenue was 1.86 million Baht. Key 
components of other revenue include equipment rentals at 0.56 million Baht, 
profit from assets sale at 0.27 million Baht and others at 1.03 million Baht.

In 2017, the Key components of the other revenue included gain on 
exchange rate 5.14 million and interest income 0.29 million Baht and 
other income 0.50 million Baht.

(b) Costs and expenses
Main expenses of the Company consist of sales and services costs, 

sales and administrative expense and interest expense. In 2015-2017, 
the Company’s total costs and expenses amounted to 958.89 million 
Baht, 745.04 million Baht and 719.51 million Baht respectively, as per the 
following details.



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 256099

ผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
ต้นทนุขายผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย ในปี 2558- 2560 เทา่กบั 

จ�านวน 521.87 ล้านบาท 381.15 ล้านบาท และ 311.44 ล้านบาท ตามล�าดบั 
โดยต้นทนุขายผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสามารถจ�าแนกออกเป็น 
2 กลุม่ผลติภณัฑ์ได้แก่ (ก) ผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ (ข) 
ผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดิจิตอลทีวี
(ก) ผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีต้นทนุขายของผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทน
จ�าหนา่ยในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นจ�านวน จ�านวน 456.44 ล้านบาท 
305.05 ล้านบาท และ 297.32 ล้านบาทตามล�าดบั คิดเป็นอตัราก�าไรขัน้ต้น
เทา่กบั ร้อยละ 29.05 ร้อยละ 27.57 และร้อยละ 23.03 ตามล�าดบั 

ในปี 2558 เน่ืองจากโครงการประเภทระบบสือ่สารโทรคมนาคมท่ีสง่มอบนัน้ 
เป็นโครงการท่ีมีผลติภณัฑ์ของ CISCO เป็นสว่นประกอบในสดัสว่นท่ีน้อย สดัสว่น
ของงานดาวเทียมและโครงขา่ย Networking ซึง่มีต้นทนุท่ีสงูกวา่มีปริมาณขายท่ี
มากขึน้จงึท�าให้อตัราก�าไรขัน้ต้นในงวดดงักลา่วลดลงจากปีก่อนหน้า

ในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทนุขายของผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
ในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเทา่กบั 305.05 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก�าไรขัน้
ต้นเทา่กบัร้อยละ 27.57 ลดลงจากในปี 2558 เน่ืองจากลดลงแปรผนัตามยอด
ขาย สาเหตจุากทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการชะลอการลงทนุ อนัเป็นผลกระ
ทบมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณของภาครัฐได้ถกูเลื่อนการ
อนมุตัโิครงการออกไปก่อน เพ่ือรอความชดัเจนในทิศทางการลงทนุ ซึง่เป็นผลให้
ทัง้กลุม่อตุสหากรรมเทคโนโลยีหดตวั ไมข่ยายตวัดงัท่ีคาดหวงัไว้

ส�าหรับปี 2560 บริษัทท�าก�าไรขัน้ต้นในสนิค้ากลุม่ได้น้อยลง คือ มีต้นทนุรวม
เทา่กบั 297.32 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก�าไรขัน้ต้นเทา่กบั 23.03 เน่ืองจากการ
แขง่ขนัในตลาดท่ีสงูขึน้ มีตวัแทนจ�าหนา่ยในไทยมากขึน้ท�าให้บริษัทต้องใช้
นโยบายราคาเข้าสู้  

 Products distributed by the Company 
The sales cost of products distributed by the Company in 2015-2017 

amounted to 521.87 million Baht 381.15 million Baht and 311.44 million 
Baht respectively. The sales cost of distributed products can be divided 
into two groups, namely (a) products related to telecommunications 
systems and (b) products related to broadcasting and digital TV systems 
(a) Products related to telecommunications systems

In 2015-2017, the sales cost of telecommunications products 
distributed by the Company was 456.44 million Baht, 305.05 million Baht 
and 297.32 million Baht respectively, figured as a GPM of 29.05% , 
27.57% and 23.03% respectively. 

In 2015, Cisco-interfaced projects made up only a small portion of 
telecommunications projects delivered in 2014. On the other hand, 
satellite and networking projects that carried higher costs had increased 
in sales volume, causing the GPM to drop from the previous year

In 2016, the Company’s sales cost of distributed telecommunications 
products totaled 305.05 million Baht, figured as a GPM of 27.57%. The 
figure shrank from 2015 because of economic slow-down, delay of 
investment by public and private sector, delay of government budget for 
project approval led to shrank technology industry. 

In 2017, the Company made a lower margin of telecommunications 
products, the cost was 297.32 million Baht,figured as a GPM 23.03% due 
to high competitors in the market. Thus, the company had to use pricing 
strategy against the competitors.

1. ต้นทุนขายและบริการ และอัตราก�าไรขั้นต้น
ต้นทนุขายและบริการถือเป็นคา่ใช้จา่ยหลกัของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีต้นทนุ

ขายและบริการ จ�านวน 746.20 ล้านบาท ในปี 2558 จ�านวน 555.28 ล้านบาท ใน
ปี 2559 และจ�านวน 541.83 ล้านบาท ในปี 2560 ซึง่คดิเป็น ร้อยละ 73.21 ร้อยละ 
77.61 และร้อยละ 80.24 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึง่ต้นทนุขายและ
บริการของบริษัทฯ สามารถแบง่ได้เป็น ต้นทนุขายผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทน
จ�าหนา่ย ต้นทนุขายผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm และต้นทนุการบริการ โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

1.Sales and services costs and Gross Profit Margin (GPM)
The sales and services costs are regarded as main expenses of the 

Company. In 2015, the sales and services cost was  746.20 million Baht, 
555.28 million Baht in 2016 and 541.83 million Baht in 2017, accounting 
for 73.21%, 77.61% and 80.24% of total sale and service revenue, 
respectively. The Company’s sales 

ต้นทนุจากการขายและบริการ
Revenue from sales and services

ต้นทนุผลติภณัฑ์ท่ีเป็นตวัแทนจ�าหนา่ย 
(Cost of Sales on Distributed  Products)
  - ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications) 
  - ระบบถ่ายทอดสญัญานTV (Broadcasting and digital TV) 

ต้นทนุผลติภณัฑ์ PlanetComm (Cost of PlanetComm Products)

ต้นทนุการบริการ (Cost of Services)

รวมต้นทนุขายและบริการ (Total Cost of Sales and Services)

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

311.44

297.32
14.12

130.54

99.85

541.83

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

381.15

305.05
76.1

95.71

78.42

555.28

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

521.87

456.44
65.43

146.85

77.48

746.2

อตัราก�าไรขัน้ต้น
(GPM %)

22.69 

23.03 
14.69 

 
8.59 

22.95 

20.46 

อตัราก�าไรขัน้ต้น
(GPM %)

24.42

27.57
8.45

1.45

31.23

22.39 

อตัราก�าไรขัน้ต้น
(GPM %)

27.57

29.05
15.22

19.15

33.83

26.79

ปี 2560 (2017) ปี 2559 (2016) ปี 2558 (2015)
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(ข) ผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี
ในปี 2558-2560 ต้นทนุผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยในกลุม่

ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวีเป็นจ�านวน จ�านวน 65.43 ล้าน
บาท 76.10 ล้านบาท และ 14.12 ล้านบาท ตามล�าดบั หรือคดิเป็นอตัราก�าไรขัน้
ต้นเทา่กบั ร้อยละ 15.22 ร้อยละ 8.45 และร้อยละ 14.69 ตามล�าดบั ทัง้นี ้อตัรา
การก�าไรขัน้ต้นของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และ
ดจิิตอลทีวีมีความผนัผวน เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีบริษัทฯ เพ่ิงเร่ิมท�าตลาดอยา่ง
จริงจงั จงึท�าให้มีอ�านาจตอ่รองคอ่นข้างน้อย 

ผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm
ต้นทนุขายของผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm ในปี 2558-2560 เทา่กบั

จ�านวน 146.85 ล้านบาท 95.71 ล้านบาท และ 130.54 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่
คดิเป็นอตัราสว่นก�าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 19.15 ร้อยละ 1.45 และร้อยละ 8.59 
ตามล�าดบั 

ส�าหรับปี 2560 ต้นทนุขายของผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm เทา่กบั 130.54 
ล้านบาทหรือคดิเป็นอตัราก�าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 8.59 ซึง่สบืเน่ืองมาจากการท่ี
บริษัทได้ตัง้คา่เผ่ือสนิค้าเสือ่มสภาพของสนิค้ากลุม่กลอ่งดจิิทลัทีวี (Set top box) ใน
ปี 2559 ตอ่มาเม่ือบริษัทจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ดงักลา่วในปีนีจ้�านวนมาก ซึง่ต้นทนุ
บางสว่นบริษัทได้รับรู้ไปแล้วในปีก่อน จงึท�าให้ในปี 2560 ต้นทนุท่ีรับรู้จงึต�่าลง 
1. ต้นทนุการบริการ

ในปี 2558-2560 ต้นทนุบริการของบริษัทฯ เทา่กบั จ�านวน 77.48 ล้านบาท 
78.42 ล้านบาท และ 99.85 ล้านบาทตามล�าดบั โดยต้นทนุบริการของบริษัทฯ 
ประกอบด้วย ต้นทนุการให้บริการ ต้นทนุคา่รับประกนัและซอ่มบ�ารุงท่ีบริษัทฯ 
ต้องจา่ยให้กบัผู้ผลติหรือผู้จดัจ�าหนา่ย ต้นทนุเงินเดือนฝ่ายบริการหลงัการขาย 
และคา่เสื่อมราคาของอปุกรณ์ โดยในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีอตัราสว่นก�าไรขัน้
ต้นจากการบริการของบริษัทฯ เทา่กบัร้อยละ 33.82 ร้อยละ 31.23 และร้อยละ 
22.95  ตามล�าดบั 
2. คา่ใช้จา่ยในการขาย

บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขาย จ�านวน 77.01 ล้านบาท ในปี 2558 จ�านวน 
61.94 ล้านบาทในปี 2559 และจ�านวน 60.21 ล้านบาทในปี 2560 คดิเป็น
สดัสว่นร้อยละ 7.49 ร้อยละ 8.63 และ 8.84 ของรายได้รวมตามล�าดบั 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขายเทา่กบั 60.21 ล้านบาท ประกอบไป
ด้วยสดัสว่นคา่ใช้จา่ยดงันี ้ คา่ใช้จา่ยพนกังานขายร้อยละ 56.72 คา่ใช้จา่ย
ทางการตลาดอ่ืนร้อยละ 2.56 คา่ใช้จา่ยในการเดินทางร้อยละ 6.87 และคา่
โฆษณาร้อยละ 33.86 ทัง้นี ้คา่ใช้จา่ยในการขายปี 2560 คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 
8.84ของรายได้รวม ซึง่ใกล้กบัปี 2559 ซึง่มีคา่ใช้จา่ยขายเทา่กบั 61.94 ล้านบาท 
ทัง้นีเ้น่ืองจากยอดขายท่ีลดลงท�าให้คา่ใช้จา่ยแปรผนัลดลงด้วยเลก็น้อย
3. คา่ใช้จา่ยในการบริหาร

ปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารเทา่กบั 103.45 ล้านบาท โดยเป็นคา่
ใช้จา่ยพนกังานร้อยละ 37.76 คา่เสื่อมราคาร้อยละ 27.70 คา่ใช้จา่ยในการ
ด�าเนินงานร้อยละ 23.89 และคา่เชา่ร้อยละ 10.65 ทัง้นี ้คา่ใช้จา่ยในการบริหาร
ส�าหรับปี 2560 คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 15.19 ของรายได้รวม ลดลงจากคา่ใช้จา่ย
ในการบริหารจากปี 2559 จ�านวน 11.06 ล้านบาท เน่ืองมาจากนโยบายการ
บริหารคา่ใช้จา่ยท่ีเคร่งครัดของทางบริษัทฯ
 4. คา่ใช้จา่ยทางการเงิน

ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยทางการเงินจ�านวน จ�านวน 10.10 ล้าน
บาท 13.32 ล้านบาทและ 14.02 ล้านบาท ตามล�าดบั ภาระดอกเบีย้จา่ยของ
บริษัทฯ เกิดขึน้จากการใช้วงเงิน L/I, P/N และ LC/TR ซึง่เป็นวงเงินกู้ ยืมประเภท
หมนุเวียนในการสัง่ซือ้สนิค้าทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ และเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือการลงทนุในธรุกิจในของบริษัทฯ โดยในปี 
2558-2560 มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเทา่กบั 260.91 ล้านบาท 
249.20 ล้านบาท และ 282.72 ล้านบาท ตามล�าดบั และในปี 2560 บริษัทฯ มี
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารแหง่หนึง่เทา่กบั 22.60 ล้านบาท

(b) Products related to broadcasting and digital TV systems
In 2015-2017, the cost of broadcasting and digital TV products 

distributed by the Company was 65.43 million Baht, 76.10 million Baht 
and 14.12 million Baht respectively or a GPM of 15.22%, 8.45% and 
14.69% respectively. The GPM of this product group was relatively 
volatile since the Company had just begun marketing this line of product 
so negotiation power is minimal. 

Products under PlanetComm brand
The sales cost of PlanetComm products in 2015-2107 was 146.85 

million Baht, 95.71 million Baht, and 130.54 million Baht respectively, 
representing a GPM of 19.15%, 1.45 %, and 8.59% respectively. 

In 2017, the sales cost of PlanetComm products was 130.54 million 
Baht, representing a GPM of 8.59%, the key product sales of this year is 
Set Top Box group which the type of low margin. 
1. Services cost 

In 21015-2017, the Company’s service cost was 77.48 million Baht, 
78.42 million Baht and 99.85 million Baht respectively. These costs 
include the cost of services, the cost of warranty and maintenance paid 
to manufacturers or distributors, the cost of salaries for post-sale service 
department and amortization.  In 2015-2017, the Company’s GPM from 
services was 33.82%, 31.23% and 22.95% respectively. 
2. Sales expense

The Company recorded sales expense in 2015 of 77.01 million Baht, 
61.94 million Baht in 2016, and 60.21 million Baht in 2017, equal to 7.49%, 
8.63% and 8.84% of total revenue respectively. 

In 2017, the Company’s sales expense totaled 60.21 million Baht, 
comprised of sales representative expense, marketing expense and 
traveling expense at 56.72%, 2.56% and 6.87 % of total sales expenses  
and advertising expense 33.86% respectively.  In 2017, the sales 
expenses were figured as 8.84 % of total revenue which resemble to year 
2016. with sales expense totaled 61.94 million Baht due to slightly 
decreased of sales volume.
3. Administrative expense

The Company’s administrative expense was 103.45 million Baht in 
2017 representing 37.76% for personnel expenses, 27.70% for 
depreciation, 23.89% for operation expense and 10.65 % for rentals 
expense. The Company’s administrative expense in 2017 was figured as 
15.19% of total revenue, decreasing from its in 2016 of 11.06 million Baht 
due to control expenses policy from the management.  
4. Financial expense 

In 2015-2017, the Company incurred financial expense of 10.10 million 
Baht, 13.32 million Baht and 14.02 million Baht respectively. Interest 
expense mostly incurred from use of L/I, P/N and LC/TR loans, which 
were current loans for domestic and international purchase orders. In 
2015-2017, the Company borrowed 260.91 million Baht, 249.20 million 
Baht and 282.72 million Baht respectively in short-terms period from 
financial institutions.  In 2016, the Company has long-terms loan with a 
financial institution amounted to 22.60  million Baht. 



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560101

(ค) ก�าไรสทุธิและอตัราก�าไรสทุธิ
จากผลการด�าเนินงานท่ีกลา่วมาข้างต้น ท�าให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 

24.72 ล้านบาท คดิเป็นอตัราขาดทนุสทุธิ ร้อยละ 3.45 และบริษัทฯ มีก�าไร
เบ็ดเสร็จอ่ืนจากผลก�าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
8.04 ล้านบาท จงึท�าให้ก�าไรเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี เทา่กบัขาดทนุ 16.68 ล้าน
บาท คดิเป็นอตัราขาดทนุสทุธิร้อยละ 2.33 

ในปี 2560 บริษัทมีขาดทนุสทุธิ 31.62 ล้านบาท คดิเป็นอตัราขาดทนุสทุธิ ร้อย
ละ 4.64 ล้านของรายได้รวม

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น
เม่ือพิจารณาอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) เทา่กบัร้อยละ 

11.31 ในปี 2558 ร้อยละ (5.40) ในปี 2559 และร้อยละ (7.60) ในปี 2560 โดย 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ�านวน 35 ล้านบาท คดิ
เป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลเทา่กบัร้อยละ 69 ส�าหรับปี 2559 และ 2560 บริษัท
ไมไ่ด้มีการจา่ยเงินปันผล

ฐานะทางการเงิน
(ก) สนิทรัพย์

ณ สิน้ปี 2558-2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม จ�านวน 932.52 ล้านบาท 837.76 
ล้านบาท และ 848.07 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่สนิทรัพย์ท่ีส�าคญัของบริษัทฯ
ได้แก่ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น สนิค้าคงเหลือ และสว่นปรับปรุงอาคารเชา่
และอปุกรณ์ โดยในปี 2558 สดัสว่นของรายการสนิทรัพย์ท่ีส�าคญัดงักลา่วตอ่
สนิทรัพย์รวมคดิเป็นร้อยละ 36.80 ร้อยละ 26.99 และร้อยละ 9.51 ตามล�าดบั 
ในปี 2559 สดัสว่นของรายการสนิทรัพย์ท่ีส�าคญัดงักลา่วตอ่สนิทรัพย์รวมคดิเป็น
ร้อยละ 36.89 ร้อยละ 26.41 และร้อยละ 13.62 ตามล�าดบั ส�าหรับปี 2560 
สดัส่วนของรายการสินทรัพย์ท่ีส�าคญัดงักล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 
33.16 ร้อยละ 21.16 และร้อยละ 18.10 ตามล�าดบั ทัง้นีร้ายละเอียดของ
สนิทรัพย์ท่ีส�าคญัของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ�านวน 347.02 ล้าน

บาท ณ สิน้ปี 2558 จ�านวน 313.40 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 และจ�านวน 289.61 
ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 37.21 ร้อยละ 37.41 และร้อยละ 
34.15 ของสนิทรัพย์รวมตามล�าดบั บริษัทฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลาช�าระหนี ้
(Credit Term) แก่ลกูค้าทัว่ไปประมาณ 30 - 90 วนั โดย ณ สิน้ปี 2558 - 2560 
บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ยเทา่กบั 132.85 วนั 205.63 วนั และ 
194.74 วนัตามล�าดบั 

(c) Net Profit and Net Profit Margin (NPM)
In 2016, the Company’s net loss amounted to 24.72 million Baht, figured 

as 3.45%. The Company had comprehensive income profits from actuarial 
science based- speculation at 8.04 million Baht. The total comprehensive 
income in 2016 amounted to loss 16.68 million Baht, figured as net loss of 
2.33%.  

In 2017, the reasons were mention above affect to the company’s net 
loss amounted to 31.62 million Baht, figured as 4.64% 

Return on equity
The return on equity ratio 11.31% in 2015, (5.40%) in 2016 and (7.60%) 

in 2017. In 2015, the Company paid dividend to shareholders totaling 
35 million Baht or a payout of 69% no dividend payment in year 2016 and  
2017.

2 Financial Position
(a) Assets

In 2015-2017, the Company’s total year-end assets amounted to 
932.52 million Baht, 837.76 million Baht and 848.07 million Baht 
respectively. Key assets include trade receivables and other account 
receivables, leftover inventory, lease hold improvement and equipment. 
In 2015,  The key assets to total asset ratios were were 36.80%, 26.99% 
and 9.51% respectively. In 2015, the key assets to total assets ratio were 
36.89%,  26.41% and 13.62% respectively. In 2016, the key assets to total 
assets ratio were 33.16%, 21.16% and 18.10% respectively Details of the 
Company’s key assets are as follows 

Trade receivables 
The Company had trade receivables before doubtful accounts 

deduction amounted 347.02 million Baht at year end 2015, 313.40 million 
Baht at year end 2016 and 289.61 at year end 2017 figured as  37.21 %, 
37.41% and 34.15% of total assets respectively. The Company has a 
policy to grant a credit terms from 30-90 days to general customers. At 
year end of 2015-2017, the Company recorded an average collection 
period of  132.85 days, 205.63 days and 194.74 days respectively. 
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จากตารางข้างต้นจะเหน็วา่ ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่งึก�าหนดช�าระของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 
2558-2560 มีสดัสว่นร้อยละ 45.06 ร้อยละ 69.61 และ ร้อยละ 34.45 ของยอด
ลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามล�าดบั โดยเป็นลกูหนีท่ี้ค้างช�าระ
ไมเ่กิน 3 เดือน ซึง่มีสดัสว่นร้อยละ 25.84 ร้อยละ 10.27 และร้อยละ 50.94 ของ
ยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามล�าดบั และเป็นลกูหนีท่ี้ค้าง
ช�าระระหวา่ง 3 - 6 เดือนซึง่มีสดัสว่น ร้อยละ 19.14 ร้อยละ 3.55 และร้อยละ 
1.19 ของยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามล�าดบั 

ณ สิน้ปี 2560 ลกูหนีท่ี้ค้างช�าระไมเ่กิน 3 - 6 เดือน มีมลูคา่สงูขึน้อยา่งมีนยั
ส�าคญั เน่ืองจากบริษัทฯ มีการสง่มอบโครงการขนาดใหญ่จ�านวนมากในชว่งสิน้
งวดดงักลา่ว และมีบางโครงการท่ีวนัครบก�าหนดช�าระเงินไมต่รงกบัรอบการ
ช�าระเงินของลกูค้า จงึท�าให้การช�าระเงินของลกูค้าดงักลา่วลา่ช้าอออกไป 
นอกจากนัน้ยงัมีลกูค้าบางสว่นท่ีเป็นหน่วยงานราชการซึง่ใช้เวลาในการเบิกจ่าย
ช�าระคา่สนิค้าท่ีใช้เวลานานกวา่บริษัททัว่ไป 

ส�าหรับนโยบายในการตัง้ส�ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทฯ จะใช้ดลุยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยค�านงึ
ถงึ ความนา่เช่ือถือของลกูหนี ้ ความมัน่คงขององค์กรประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายขุองลกูหนีท่ี้คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ โดย
แยกประเภทของลกูหนีเ้ป็น 2 ประเภทหลกัคือ

1. ลกูหนีท่ี้เป็นหนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจไมมี่การประมาณคา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู   

2. ลกูหนีท่ี้เป็นเอกชนทัว่ๆ ไป บริษัทฯ จะพิจารณาจากระยะเวลาผิดนดัช�าระ
หนี ้ โดยประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นร้อยละของมลูคา่ของจ�านวนหนี ้
ท่ีผิดนดัช�าระแตล่ะรายดงันี ้

The above table indicates that paid or not due receivables of the 
Company as of 2015-2017 years ends accounted for 45.06%,69.61% 
and 34.45% respectively of total trade receivables, before allowances for 
doubtful accounts. During these year-end periods, receivables that were 
below 3 month overdue accounted for 25.84%, 10.27% and 50.94% 
respectively of total trade receivables, before allowance for doubtful 
accounts; those that were to 3 to 6 month overdue accounted for 19.14%, 
3.55% and 1.19% respectively of total trade receivables, before 
allowance for doubtful accounts . 

As of 2017 year-end, the debtor were to 3 - 6 months significantly 
increased because of massive mega projects consignments during this 
period. For some projects, the due date of payment was not match t the 
due date of customer’s payment so the due date of customer’s payment 
was delayed. In addition, some customers were public sector; therefore, 
period of payment would be longer than private sector.

Regarding its allowance for doubtful account policy, the Company 
estimates potential loss incurred from each debtor based on creditability, 
organizational stability, payment history, aging profile and the prevailing 
economic circumstances. Debtors are divided into two main types as follows 

1. Government agencies and state enterprises for which no allowance 
is made.

2. Private organizations, for which the Company will consider allowance 
based on the period in default. The allowance is estimated as a 
percentage of the debt value in default as follows; 

ระยะเวลาค้างช�าระ
Revenue from sales and services

ยงัไมถ่งึก�าหนดช�าระ (Not overdue)
ค้างช�าระเกินก�าหนด (Overdue)
ไมเ่กิน 3 เดือน (Below 3 months)
3 - 6 เดือน (3 - 6 months)
6 - 12 เดือน (6 - 12 months)
มากกวา่ 12 เดือน (Over 12 months)
รวมลกูหนีก้ารค้า (Total trade receivable)
หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (Allowance for Doubtful Accounts)
รวมลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ (Total Net trade receivables)
ลกูหนีอ่ื้น (Other receivables)
รวมลกูหนีก้ารค้า-สทุธิและลกูหนีอ่ื้น 
(Total net trade receivables and other receivables)

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

99.77

147.53
3.45
8.46

30.40
289.61
(10.47)
279.14
2.12

281.26

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

218.16

32.20
11.10
11.26
40.68

313.40
(5.50)
307.90
1.16

309.06

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

156.36

89.68
66.40
33.81
0.77

347.02
(4.51)
342.51
0.70

343.21

ร้อยละ
(%)

34.45

50.94
1.19
2.92

10.50
100.00

ร้อยละ
(%)

69.61

10.27
3.55
3.59

12.98
100.00

ร้อยละ
(%)

45.06

25.84
19.14
9.74
0.22

100.00

ณ 31 ธ.ค. 2560
(As of December 31, 2017)

ณ 31 ธ.ค. 2559
(As of December 31, 2016)

ณ 31 ธ.ค. 2558
(As of December 31, 2015)
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ส�าหรับนโยบายในการตัง้ส�ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทฯ จะใช้ดลุยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยค�านงึ
ถงึ ความนา่เช่ือถือของลกูหนี ้ความมัน่คงขององค์กรประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต อายขุองลกูหนีท่ี้คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ โดยแยก
ประเภทของลกูหนีเ้ป็น 2 ประเภทหลกัคือ
1. ลกูหนีท่ี้เป็นหนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจไมมี่การประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญู 
2. ลกูหนีท่ี้เป็นเอกชนทัว่ๆ ไป บริษัทฯ จะพิจารณาจากระยะเวลาผิดนดัช�าระหนี ้
โดยประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นร้อยละของมลูค่าของจ�านวนหนีท่ี้
ผิดนดัช�าระแตล่ะรายดงันี ้

Regarding its allowance for doubtful account policy, the Company 
estimates potential loss incurred from each debtor based on creditability, 
organizational stability, payment history, aging profile and the prevailing 
economic circumstances. Debtors are divided into two main types as 
follows 
1. Government agencies and state enterprises for which no allowance is 
made.
2. Private organizations, for which the Company will consider allowance 
based on the period in default. The allowance is estimated as a 
percentage of the debt value in default as follows; 

สนิค้าคงเหลือ
ณ สิน้ปี 2558-2560 บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลือก่อนหกัส�ารองคา่เผ่ือการลดลง

ของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ จ�านวน 269.03 ล้านบาท 247.46 ล้านบาท และ 
207.77 ล้านบาทตามล�าดบั โดยสว่นประกอบของสนิค้าคงเหลือท่ีมีปริมาณมาก
ท่ีสดุ คือ สนิค้าส�าเร็จรูป ซึง่คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิค้าคงเหลือรวม ร้อยละ 93.52 
ร้อยละ 92.58 และร้อยละ 91.18 ตามล�าดบั เน่ืองจากบริษัทฯ จะต้องจดัเก็บ
สินค้าบางอย่างในจ�านวนท่ีเพียงพอเพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ลกูค้าได้ทนัที เชน่ ระบบประชมุทางไกลด้วยเสียง ระบบประชมุทางไกลเสมือน
จริง เป็นต้น นอกจากนัน้ 

ณ สิน้ปี 2559 ปริมาณสนิค้าส�าเร็จรูปมีมลูคา่ 229.10 สนิค้าสว่นใหญ่ใน
สนิค้าส�าเร็จรูปก็ยงัคงเป็นกลอ่งรับสญัญาณ (Set Top Box) ซึง่บริษัทได้
จ�าหนา่ยให้กบัประชาชนตามนโยบายของ กสทช. ในปี 2560 ซึง่จะเหน็ได้วา่ 
มลูคา่สนิค้าส�าเร็จรูปลดลงจากปี 2559 รวม 39.65 ล้านบาท

Inventory
At 2015-2017 year-ends, the Company had inventory, before allowance 

for impairment of 269.03 million Baht, 247.46 million Baht and 
207.77million Baht respectively mostly with finished goods accounting  
for 93.52%, 92.58% and 91.18% respectively. The Company must retain 
sufficient stock of certain goods based on customer demand, e.g. audio 
conference system, telepresence systems, etc.

In 2016, the finished goods were 229.10, mostly it was Set Top Box that 
the company followed NBTC’S policy for selling in 2016. Thus, finished 
goods in 2016 decreased to totally 39.65 million Baht.

สนิค้าส�าเร็จรูป (Finished goods)
งานระหวา่งท�า (Goods-in-process)
อะไหลแ่ละวสัด ุ(Spare parts and supplies)
สนิค้าระหวา่งทาง (Goods- in- transit)
รวมสนิค้าคงเหลือ (Total inventory)
หกั : การปรับลดราคาทนุให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ
(Less: Cost to net receivable value)
สนิค้าคงเหลือ – สทุธิ (Net inventory)

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

189.45
16.43
0.69
1.20

207.77
(28.35)

179.42

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

229.10
13.49
0.09
4.78

247.46
(26.20)

221.26

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

251.59
13.98
0.13
3.33

269.03
(17.34)

251.69

ร้อยละ
(%)

91.18
7.91
0.33
0.58

100.00

ร้อยละ
(%)

92.58
5.45
0.04
1.93

100.00

ร้อยละ
(%)

93.52
5.20
0.04
1.24

100.00

ณ 31 ธ.ค. 2560
(As of December 31, 2017)

ณ 31 ธ.ค. 2559
(As of December 31, 2016)

ณ 31 ธ.ค. 2558
(As of December 31, 2015)

จ�านวนวนัท่ีผิดนดัช�าระหนี ้

No. of days in Default

> 180 วนั (> 180 days)

> 240 วนั (> 240 days)

> 365 วนั (> 360 days)

สดัสว่นการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

Rate of Reserve

ร้อยละ 20 ของจ�านวนหนีท่ี้ผิดนดั

(20% of total debts in default)

ร้อยละ 40 ของจ�านวนหนีท่ี้ผิดนดั

(40% of total debts in default)

ร้อยละ 100 ของจ�านวนหนีท่ี้ผิดนดั

(100% of total debts in default)
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จากนโยบายดงักลา่ว สง่ผลท�าให้ ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีการตัง้คา่เผ่ือการ
ลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้เป็นจ�านวน 2.15 ล้านบาท 
สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ 

บริษัทฯ มีท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์สทุธิจ�านวน 88.72 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 
จ�านวน 114.13 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 และจ�านวน 153.51 ล้านบาท ณ สิน้ปี 
2560 คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวมเทา่กบั ร้อยละ 9.51 ร้อยละ 13.62 และ
ร้อยละ 21.16 ตามล�าดบั โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการลงทนุในอปุกรณ์ทดสอบ
จ�านวน 24.96 ล้านบาท อปุกรณ์โครงขา่ย 14.32 ล้านบาท เคร่ืองใช้ส�านกังาน
จ�านวน 5.5 ล้านบาท และยานพาหนะจ�านวน 1.20 ล้านบาท และปี 2559 
บริษัทฯ มีการลงทนุในอปุกรณ์ทดสอบจ�านวน 7.59 ล้านบาท เคร่ืองใช้ส�านกังาน 
6.28 ล้านบาท และสนิทรัพย์ระหวา่งตดิตัง้ 36.50 ล้านบาทซึง่เป็นสนิทรัพย์ใน
กลุม่สายใยแก้วน�าแสง ส�าหรับปี 2560 บริษัทมีการลงทนุในอปุกรณ์ทดสอบ
จ�านวน 0.88 ล้านบาท เคร่ืองใช้ส�านกังาน 9.61 ล้านบาท สนิทรัพย์ในกลุม่ใย
แก้วน�าแสงระหวา่งตดิตัง้ 56.89 ล้านบาท

(ข) สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงานเทา่กบั 

จ�านวน (74.40) ล้านบาท 53.18 ล้านบาท และ 63.25 ล้านบาทตามล�าดบั 
ปี 2559 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงานเพ่ิมขึน้ 127.58 ล้านบาท 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นและรายได้ค้างรับ และสนิค้าคง
เหลือลดลง ส�าหรับปี 2560 กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานเพ่ิมขึน้ 10.07 ล้าน
บาทจากสนิค้าคงเหลือลดลง 

In accordance with policy, the Company allowed 2.15 million Baht 
increased for impairment at 2017 year-end. 
Lease hold improvement and equipment

The Company’s lease hold improvement and equipment totaled 88.72 
million Baht at the year end 2015, 114.13 million Baht at the year-end 2016 
and 153.51 million Baht at the year-end 2017 figured as 9.51%, 13.62 % 
and 21.16% respectively. In 2015, the Company invested 24.96 million 
Baht in test equipment, 14.32 million Baht in network equipment and 5.50 
million Baht in office equipment and 1.20 million Baht in vehicles.  In 2016, 
the Company invested 7.59 million Baht for test equipment, 6.28 million 
Baht for office equipment and 36.50 million Baht for fiber-optic installation 
asset.

In 2017, the Company invested 0.88 million Baht for test equipment, 
9.61 million Baht for office equipment and 56.89 million Baht for fiber-optic 
installation asset. 

(b) Liquidity 
Cash flow
In 2015-2017, the Company recorded cash flows from operating activities 

of (74.40) million Baht and 53.18 million Baht and 63.25 million Baht 
respectively. The cash flow from operating activities in 2016 increased 
127.58 million Baht. due to the company had trade and other receiveables 
and accrued income and reduced of inventory In 2017, Cash flow from 
operating activities increased 10.07 million Baht from decreasing of 
inventory.

อายสุนิค้าคงเหลือ
 Age of inventory

1-2 ปี (1 - 2 years)
2-3 ปี (2 - 3 years)
3-4 ปี (3 - 4 years)
4-5 ปี (4 - 5 years)
5 ปีขึน้ไป (5 years and over)*

สดัสว่นการตัง้คา่เผ่ือการลดลง
ของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 

Rate of Reserve for Impairment
of Inventory

10%
20%
30%
40%
100%

มลูคา่สนิค้าคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 60 (ล้านบาท)
Value of Inventory as of 

December 31, 2017 (Mil.Baht)

28.99
69.72
23.12
1.39
6.75

มลูคา่การตัง้คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 60 (ล้านบาท)

Value of Allowance for Impairment of Inventory 
as of December 31, 2017 (Mil.Baht)

2.90
13.94
6.94
0.56
4.01

หมายเหตุ (Notes) : 
* กรณีสนิค้าไมเ่สื่อมสภาพและไมต่กรุ่น อายสุนิค้าคงเหลือ 5-10 ปี ตัง้คา่เผ่ือ 50% และเม่ืออายสุนิค้ามากกวา่ 10 ปี ตัง้คา่เผ่ือ 100%
* In case of inventories that are not impaired or obsolete, 50% reserve shall be made for inventories aged 5-10 years , and 100% for those aged more than 10 years 

ในการประมาณคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากสินค้าเสื่อม
สภาพ สนิค้าเก่าล้าสมยั เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคณุภาพจากอายโุดยประมาณ
ของสนิค้าแตล่ะชนิด และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย ณ สิน้ปี 2558 
จ�านวน 17.34 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 จ�านวน 26.20 ล้านบาท และ ณ สิน้ปี 
2560 จ�านวน 28.35 ล้านบาทโดยบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายในการตัง้คา่
เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือดงันี ้

In estimating allowance for impairment, the Management assesses 
potential losses incurred from deteriorated, obsolete, slow-moving or 
degraded inventories based on aging analysis and market trends. The 
Company reserved for allowance 17.34 million Baht at the end of 2015, 
26.20 million Baht at the end of 2016 and 28.35 million Baht at the end of 
2017. The policy on allowance for impairment of inventory is as follows:
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กระแสเงินสดท่ีใช้ไป จากกิจกรรมการลงทนุของบริษัทฯ ในปี 2558-2560 
เทา่กบัจ�านวน จ�านวน 45.92 ล้านบาท จ�านวน 47.29 ล้านบาท และจ�านวน 
53.37 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่ในปี 2560 บริษัทฯได้ลงทนุในโครงการสายใยแก้ว
น�าแสงท่ีอยูใ่นระหวา่งตดิตัง้ จ�านวน 56.88 ล้านบาท   

กระแสเงินสดได้มา จากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดได้มา จากกิจกรรมจดัหาเงินเทา่กบัจ�านวน 118.26 ล้านบาท 
เน่ืองจากมีเงินสดรับจากการกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และการใช้วงเงิน
สนิเช่ือระยะสัน้จากธนาคารเพ่ิมขึน้ ในขณะเดียวกนัมีการจา่ยเงินปันผลจ�านวน 
30 ล้านบาท ปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไป จากกิจกรรมจดัหาเงินเทา่กบั
จ�านวน 17.06 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 60 
ล้านบาทหากแต่มีการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมทัง้ระยะสัน้และระยะยาวให้แก่สถาบนั
การเงิน 29.64 ล้านบาท จา่ยดอกเบีย้ 10.04 ล้านบาท และจา่ยปันผล 35 ล้าน
บาท ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มา จากกิจกรรมจดัหาเงินเทา่กบั
จ�านวน 0.96 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสดรับจากเงินกู้ระยะสัน้ 34.69 ล้านบาท 
แตมี่การจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาว 23.03 ล้านบาท และมีการจา่ย
ดอกเบีย้ 10.70 ล้านบาท 

The cash flow used in the Company’s investing activities in 2015-2017 
was 45.92 million Baht, 47.29 million Baht and 53.37 million Baht 
respectively. In 2017, fiber optic installation asset was 56.88 million Baht.

 The Cash flow generated from financing activities in 2015 was 
118.26 million Baht from increasing in bank overdrafts and short-term loans 
from banks including dividend paid 30 million baht. In 2016 the cash flow 
from financing activities was 17.06 million Baht due to cash received from 
long-term loan 60 million baht but there was repayment of short-term and 
long-term loan 29.64 million baht and also from interest paid 10.04 million 
baht and dividend paid 35 million baht. In 2017, the cash flow from 
financing activities was 0.96 million baht from increasing in bank overdrafts 
and short-term loans from banks 34.69 million baht but there was payments 
of liabilities under finance lease agreements and repayment of long- term 
loan 23.03 million baht and also interest paid 10.70 million baht.

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง
ณ สิน้ปี 2558 – 2560 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 1.86 เทา่ 1.69 

เทา่ และ 1.42 เทา่ตามล�าดบั และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วเทา่กบั 1.24 
เทา่ 1.11 เทา่ และ 0.99 เทา่ตามล�าดบั สาเหตท่ีุอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วมี
สว่นตา่งจากอตัราสว่นสภาพคลอ่งคอ่นข้างมากนัน้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีสดัสว่น
สนิค้าคงเหลือตอ่สนิทรัพย์หมนุเวียนในอตัราท่ีสงูคิดเป็นร้อยละ 33.18 ร้อยละ 
34.66 และร้อยละ 21.16 ตามล�าดบั

บริษัทฯ มี Cash Cycle เทา่กบั 150.47 วนั ในปี 2558 และ 299.32 วนั ในปี 
2559 และ 275.68 วนัในปี 2560สาเหตท่ีุท�าให้ Cash Cycle ในปี 2559 เพ่ิมขึน้ 
148.85 วนัจากปี 2558 เน่ืองจากระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่เพ่ิมขึน้จาก 101.77 
วนั เป็น 155.44 วนั และระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่เพ่ิมขึน้จาก 132.85 วนัเป็น 
205.63 วนั ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นหนว่ยงานราชการ ซึง่มีระยะเวลาและ
ขัน้ตอนในการช�าระคา่สนิค้านานกวา่บริษัททัว่ไป จงึท�าให้ระยะเวลาเก็บหนีข้อง
บริษัทฯ เพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัส�าคญั 

ส�าหรับปี 2560 บริษัทสามารถเก็บหนีข้องหนว่ยงานราชการบางหนว่ยงานซึง่
มลูคา่มีนยัส�าคญั จงึท�าให้ cash cycle ของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2559 23.63 วนั

Liquidity ratios
As of 2015-2017 year end, the Company recorded a current ratio of 1.86, 

1.69 and 1.42 respectively and a quick ratio of 1.24, 1.11 and 0.99 
respectively. The difference between the quick and the current ratios was 
quite substantial due to a high proportion of inventory to current assets, 
which accounted for 33.18 %, 34.66% and 21.16% respectively

The Company’s cash cycle was 150.47 days in 2015, 299.32 days in 
2016 and 275.68 days in the increasing 148.85 from 2015 due to average 
days sales increase from 101.77 days to 155.44 days and increase in 
average collection period from 132.85 days to 205.63 days. The significant 
reduction of cash cycle in year 2017 was affected from the billing collection 
on many big projects of Government agent which completed in year.

หนว่ย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
(Net cash flow from (used in) operating activities)
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ
(Net cash flow from (used in) investing activities)
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน
(Net cash flow from (used in) financing activities)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ
(Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

ปี 2560
2017

63.25

(53.37)

0.96

10.84

ปี 2559
2016

53.18

(47.29)

(17.06)

(11.17)

ปี 2558
2015

(74.4)

(45.92)

118.26

(2.06)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) Current ratio (time)

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว(เทา่) Quick ratio (time)

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) Average collection period (days)

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั) Average sales period (days)

ระยะเวลาช�าระหนี ้(วนั) Payment period (days)

Cash Cycle (วนั) Cash Cycle (days)

ปี 2560

2017

1.42 

0.99 

 194.74 

 134.96 

 54.01 

 275.69

ปี 2559

2016

1.69

1.11

205.63

155.44

61.75

299.32

ปี 2558

2015

1.86

1.24

132.85

101.77

49.69

150.47
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(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน
หนีส้นิ
ณ สิน้ปี 2558-2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม จ�านวน 448.82 ล้านบาท จ�านวน 

405.74 ล้านบาท และจ�านวน 447.67 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่มลูคา่หนีส้นิไม่
แตกตา่งกนัมากในแตล่ะปี ซึง่หากพิจารณาโครงสร้างหนีส้นิของบริษัทฯ จะพบ
วา่หนีส้นิสว่นใหญ่เป็นหนีส้นิหมนุเวียนท่ีใช้ในการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ซึง่
หากคดิเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิรวมจะเทา่กบั ร้อยละ 91.08 ณ สิน้ปี 2558 ร้อยละ 
92.91 ณ สิน้ปี 2559 และร้อยละ 93.90 ณ สิน้ปี 2560 โดยหนีส้นิหมนุเวียนท่ี
ส�าคญัประกอบด้วย เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นเงิน
กู้ ยืมประเภทเงินเบกิเกินบญัชี และ LC/TR และเจ้าหนีก้ารค้า คดิเป็นร้อยละ 
83.69 ของหนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2560 

สว่นของผู้ ถือหุ้น
ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ�านวน 483.70 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จาก 

ณ สิน้ปี 2557 จ�านวน 23.40 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีก�าไรสะสมเพ่ิมขึน้
จากผลประกอบการของบริษัทฯ จ�านวน 53.39 ล้านบาทและมีการจา่ยเงินปันผล
จ�านวน 30 ล้านบาท

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ�านวน 432.02 ล้านบาท ลดลงจาก 
ณ สิน้ปี 2558 จ�านวน 51.68 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ จ�านวน 24.72 ล้านบาท 

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ�านวน 400.40 ล้านบาท ลดลงจาก
สิน้ปี ณ สิน้ปี 2559 จ�านวน 31.62 ล้านบาท เน่ืองจากการประกอบการขาดทนุ

(c)  Source of fund
Liabilities
At 2015-2017 year end, the Company had total liabilities of 448.82 

million Baht, 405.74 million Baht and 447.67 million Baht respectively. The 
Company’s liabilities structure, most of its liabilities were curent liabilities 
used in business opeartions, which was 91.08% of total liabities in 2015 
year end, 92.91% of total liabities in 2016 and 93.90% of total liabilitties in 
2017. The most current liabilities included loans from financial institutions, 
which mostly are overdraft and LC/TR and trade receivable of 83.69% of 
total liabilities in 2017 year end.

Shareholder’s equity
In 2015, the shareholder’s equity was 483.70 million Baht, as 23.40 

million Baht inceased from 2014 because of the Company’s greater net 
profit of 53.39 million Baht, and  dividend payment  of 30 million Baht.

In 2016, the shareholder’s equity was 432.02 million Baht, as 51.68 
million Baht decreased from 2015 because of the Company’s net loss of 
24.72 million Baht, other net profit and loss from actuarial science 
estimation of 8.04 million Baht and  dividend payment  of 35 million Baht.

In 2017, the shareholder’s equity was 400.40 million Baht, as 31.62 
million Baht decreaed from 2016 because of the Company’s net loss. 
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ (Financial Ratio)

รายการ (Financial Ratio)
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง Liquidity Ratio
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)
Current Ratio (time)
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)
Quick Ratio (time)
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)
Cash Flow Ratio (time)
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)
Account Receivable Turnover (time)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)
Average Collection Period (days)
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่)
Inventory Turnover (time)
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั)
Average Days Sale (days)
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่)
Account Payable Turnover (time)
ระยะเวลาช�าระหนี ้(วนั)
Average Payment Period (days)
Cash Cycle (วนั)
Cash Cycle (days)
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท�าก�าไร Profitability Ratio
อตัราก�าไรขัน้ต้น (%)
Gross Profit Margin (%)
อตัราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%)
Operating Profit Margin (%)
อตัราก�าไรอ่ืน (%)
Other Income Margin (%)
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท�าก�าไร (%)
Cash to Make a Profit Ratio (%)
อตัราก�าไรสทุธิ (%)
Net Profit Margin (%)
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)
Return on Equity (ROE) (%)
อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด�าเนินงาน Efficiency Ratio
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)
Return on Assets (%)
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)
Return on  Fixed Asset (%)
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)
Total Asset Turnover (time)
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน Financial Policy Ratio
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)
Debt to Equity Ratio (time)
อตัราสว่นความสามารถในการช�าระดอกเบีย้ (เทา่)
Interest Coverage Ratio (time)
อตัราสว่นความสามารถช�าระภาระผกูพนั (เทา่)
Coverage Obligation (time)
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%)
Dividend Payout (%)

ปี 2560 (2017)

1.42

0.99

0.16

1.87

194.74

2.70

134.76

6.76

54.01

275.68

19.76

(5.63)

0.87

(260.05)

(4.64)

(7.60)

(3.75)

(2.22)

0.81

1.12

0.31

0.63

-

ปี 2559 (2016)

1.69

1.11

0.14

1.78

205.63

2.35

155.44

5.91

61.75

299.32

22.39

(3.86)

0.26

(369.31)

(3.45)

(5.40)

(2.79)

0.14

0.81

0.94

0.79

0.46

(141.59)

ปี 2558 (2015)

1.86

1.24

(0.24)

2.75

132.85

3.59

101.77

7.35

49.69

150.47

26.79

6.70

0.83

(94.25)

5.20

11.31

6.54

108.02

1.26

0.93

10.27

(0.78)

56.18
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คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคญัต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบดแูลกิจ
การบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี  การก�ากบัดแูลงบ
การเงินและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี  มีข้อมลูท่ีถกู
ต้อง  ครบถ้วน  เปิดเผยอยา่งเพียงพอ  งบการเงินได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบตัิอยา่งสม�่าเสมอและใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั  รวมถงึจดัให้มี
และด�ารงรักษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผล  เพ่ือให้เช่ือมัน่
อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงิน  การดแูลรักษาทรัพย์สนิมีระบบ
การปอ้งกนัท่ีดีไมมี่รายการทจุริตหรือมีการด�าเนินการท่ีผิดปกต ิ  รายการท่ีเก่ียว
โยงกนัซึง่อาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้า
อนัเป็นธรุกิจปกตทิัว่ไปอยา่งสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ  รวมทัง้มีการ
ปฏิบตัติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานผลการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการบริษัทแล้ว  และได้รายงานความเหน็
เก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ปรากฏในรายงานประจ�าปี

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯโดย

รวมอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ และสามารถให้ความมัน่ใจอยา่งมีเหตผุลตอ่ความ
เช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซึง่ผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และ
แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานโดยถูก
ต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

The Management gives importance on conducting the company’s duties 
and responsibilities in line with good governance policy, preparation of 
accurate and complete information for financial statements and financial 
information technology in the annual report. The company’s Financial 
Statements are prepared in accordance with generally accepted 
accounting principles. The company selects to implement appropriate 
accounting policies and consistently complies with them with careful 
judgment. Efficient internal control system is implemented to ensure 
credibility of financial statements, good security system for assets 
protection, good preventive system against corruption and misconduct. 
Some related items potentially causing conflict of interests all are 
commercial real lists based on generally reasonable and optimal business 
transactions and legal compliances which the inspecting committee has 
reported the company’s Board of Directors, operation results including 
their comments given and shown in the company’s annual report.
 

The company’s Board of Directors considers that the company’s internal 
control system is satisfactory level and provides reasonable confidence in 
credibility of the company’s financial statements as at December 31, 2017. 
The company’s auditor performs his/her audit, based on generally 
accepted accounting principles with his/her opinion given for accurate 
financial statements significantly in accordance with generally accepted 
accounting principles.

Management’s Responsibility for the Financial Statements 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์ 
ประธานกรรมการ

(Dr.Katiya Greigarn)
Chairman, Board of Directors

ลงนามวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561
Signed on February 22, 2018

(นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์)
กรรมการผู้อ�านวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร

(Mr. Prapat Rathlertkarn)

President & Chief Executive Officer



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความเป็น
อิสระ 3 คน 1 ในนัน้เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน คณะ
กรรมการตรวจสอบ ปฏิบตัหิน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่สอดคล้องกบัประกาศของคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทนุ และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ ซึง่คณะ
กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้และได้รายงานผลการด�าเนินงาน
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทกุไตรมาสในการประชมุทกุครัง้ คณะ
กรรมการตรวจสอบ ได้มีการหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้
สอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง โดยสรุปสาระท่ีส�าคญัในการปฏิบตัหิน้าท่ีได้ดงันี ้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และไม่ใช่รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจ�าปี 2560 ของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) ร่วม
กบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และเชิญผู้สอบบญัชีร่วมประชมุโดยไมมี่ฝ่าย
จดัการเข้าร่วม เพ่ือหารือเก่ียวกบัความเป็นอิสระในการปฏิบตัหิน้าท่ี และการ
แสดงความเหน็ของผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้สอบถามผู้สอบบญัชีในเร่ืองความถกู
ต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีส�าคญั ซึง่มีผลกระทบ
ตอ่งบการเงินความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบนัทกึบญัชี ขอบเขตการตรวจ
สอบ ดงันัน้ การเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระ
ของผู้สอบบญัชี ท�าให้มัน่ใจวา่การจดัท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ระบบบญัชีและ
งบการเงินมีความถกูต้องเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่ง
เพียงพอและทนัเวลา เพ่ือเป็นประโยชน์กบันกัลงทนุหรือผู้ใช้งบการเงิน คณะ
กรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการด�าเนินงานของฝ่ายตา่งๆ โดยเปรียบ
เทียบแผนงานกบัผลการด�าเนินงานของฝ่ายตา่งๆ โดยจะซกัถามประเดน็ปัญหา 
พร้อมให้ข้อคดิเหน็ พิจารณาแนวทางการจดัการ เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบตังิาน
ตามแนวทางอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส

2. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงตาม

หลกัการท่ีก�าหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของ
การบริหารความเสี่ยงส�าคญั โดยพิจารณาปัจจยัเสี่ยง โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ
จากการจดัการความเสี่ยงท�าให้มัน่ใจได้วา่ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงท่ีมี
นยัส�าคญัอยา่งเป็นระบบ พร้อมสง่เสริมความรู้ความเข้าใจให้กบัพนกังานทัง้
องค์กร เพ่ือเป็นกลไกส�าคญัในการสร้างมลูคา่ตอ่ธรุกิจ

3. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและ

บรรษัทภิบาลของบริษัทฯ พบวา่กรรมการบริษัทและพนกังานได้ปฏิบตัติามหลกั
การท่ีก�าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้สง่เสริมให้พนกังานทกุ
ระดบัมีจิตส�านกึในจริยธรรมและคณุธรรมอยา่งสม�่าเสมอและตอ่เน่ือง เพ่ือให้
เกิดการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพ่ือให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ 
ลกูค้า คูค้่าและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเพ่ือประเมิน

ความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคมุภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน และแนวทางท่ีก�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถงึการพิจารณาผลการตรวจสอบตาม
แผนงานการตรวจสอบท่ีได้รับการอนมุตัแิละรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ ได้ตดิตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบ และข้อคดิเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งตอ่เน่ือง

The Company’s Audit Committee consists of three qualified Independent 
Directors which one of them is expertise and experienced in accounting and 
financing. The Audit Committee’s responsibilities are assigned by the Company’s 
Board of Directors, in line with notifications by The Securities and Exchange 
Commission and rules and regulations by Stock Exchange of Thailand. 

In 2017, there were five times of Audit Committee’s meeting completely 
attended by all Audit Committee members with the Audit Committee’s 
report made on quarterly basis. Discussions and reviews made by the 
Audit Committee, Executives, Internal Auditor and related Auditors were 
concluded as follows;

1. Financial Statements and Non-Financial Statements Review
The Audit Committee, Executives, Internal Auditor and related Auditors 

collectively reviewed quarterly and annual 2017 financial statements of 
Planet Communications Asia (Public) Co., Ltd., without presence by 
Administrative Department. The purpose of this review was to discuss 
about independence of responsibilities, auditor’s opinions, inquiry to 
auditor about accuracy of financial statements, significant adjustment of 
financial statements which affect its financial statements in terms of 
properness of accounting entries and scope of audit.   Disclosure of 
accurate, complete information and independence of auditor ensures 
that the financial statements was prepared in accordance with generally 
accepted accounting principles and related rules and regulations, 
accurate and reliable accounting system and financial statements 
including adequate and in-time disclosure for the benefit of investors and 
financial statements users. The Audit Committee reviewed operating 
performances of each department and compares its action plan and 
operating performance by inquiring issues, giving opinions, determining 
solutions to ensure proper and transparent operations.    

2. Review on Risk Management Assessment 
The Audit Committee reviewed to ensure that Company’s risk management 

assessment is in compliance with its risk management policy and follow up 
progress of key risk management by determining risk factors. Potential 
effects on risk management make the Company reliable on its systematic 
risk management assessment and make the system comprehensive for all 
employees for the Company’s value-added business.  

3. Corporate Governance Review
The Audit Committee reviewed the Company’s compliance with code of 

ethics and corporate governance. It was concluded that the Company’s 
directors and employees strictly complied with its corporate rules and 
regulations. The Company’s Board of Directors enhanced its staff at all 
levels to be consistently and continuously adhered to code of ethics and 
moral, in line with the principles by the Stock Exchange of Thailand for 
transparency and ethics , led to confidence by its shareholders, investors, 
customers, partners and all related parties.

4. Internal Control System Review
The Audit Committee reviewed internal control system to assess 

adequacy and properness of internal control system in accordance with 
internal control standards and guidelines stipulated by The Securities and 
Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand as well as 
review on audit results as per the approved audit plan and audit report. 
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รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ทัง้นี ้ ผลการตรวจสอบภายในไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องใน
ระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระส�าคญั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เหน็วา่ บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการก�ากบัดแูลความเสี่ยงอยา่ง
เพียงพอเหมาะสม นอกจากนีผู้้สอบบญัชีได้ประเมินผลระบบควบคมุภายใน 
และไมพ่บจดุออ่นท่ีเป็นสาระส�าคญัซึง่อาจมีผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ฯ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งถกูต้อง

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดงักลา่วเหน็วา่ เป็นรายการจริง
ทางการค้าอนัเป็นธรุกิจปกตทิัว่ไป สมเหตสุมผล ขจดัความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ และเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

7. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคมุภายใน รวมถงึการ

ก�ากบัดแูล การปฏิบตัติามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทได้รับการ
ตอบรับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต และเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ 
ได้จดัท�าคูมื่อมาตราการการตอ่ต้านการทจุริตคอร์ปชัน่ เพ่ือขอรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตในปี 2561 อยา่งไร
ก็ตามการตรวจสอบภายในระหวา่งปีท่ีผา่นมาของผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีการ
สอบทานระบบการควบคมุภายใน เพ่ือให้แนใ่จวา่ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบตัติาม
แนวทางการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งพอเพียงและเหมาะสม

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ คณุสมบตัแิละผล

การปฏิบตังิานของ บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ�ากดั จากข้อมลูประวตัท่ีิได้รับ คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ�ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 
โดยนายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ
นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือนายเสถียร  
วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนางสาวกลุธิดา  
ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนายยทุธพงษ์ เชือ้เมือง
พาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9445 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
เพ่ือขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป

The Company’s executives continuously monitored actions as per its 
recommendations, comments and the Audit Committee’s opinions shown 
in the audit report including internal control improvements to be in 
accordance with changing situations. The result of internal control review 
showed no significant weakness or defections. It was determined by the 
Audit Committee that the Company’s implemented internal control system 
and risk management system is adequate and proper. Internal control 
system was also assessed by auditor. The result showed no significant 
weakness potential affecting the Company’s financial statements. 

5. Review on Related Business Laws Compliance
The Audit Committee reviewed the Company’s compliance with laws on 
securities, rules and regulations by the Stock Exchange of Thailand and The 
Securities and Exchange Commission and other relevant laws on business. 
The result was the Company’s compliance with relevant applicable laws.

6. Review on connected transactions or transactions potentially with 
conflict of interest 

The Audit Committee reviewed the said transaction and determined 
that the Company’s transaction was general , reasonable trading 
transaction free from conflict of interest and in accordance with the rules 
and regulations by Stock Exchange of Thailand and  The Securities and 
Exchange Commission.   

     
7. Review on compliance with anti-corruption measures   

The Audit Committee reviewed internal control measures, as well as 
compliance with anti-corruption measures. The Company was accepted 
for membership of Collective Action Coalition against corruption (CAC) on 
December 14th, 2017, the Company made anti-corruption manual to get 
certified in 2018. However, internal auditor audited during the previous 
year to review internal control system to ensure that the Company followed 
the anti-corruption policy appropriately. 

8. Appointment of Auditor
Considering knowledge, experience, competency, qualification and 

operating performance of ANS Audit Co., Ltd. from the received 
informations. Audit Committee proposed to the Company’s Board of 
Directors to review and appoint auditors of ANS Audit Co., Ltd. including 
Mr. Atipong Atipongsakul, C.P.A. Registration No. 3500 or Mr. Vichai 
Ruchitanont, C.P.A. Registration No. 4054 or Mr. Mr. Sathien Vongsanan, 
C.P.A. Registration No. 3495 or Ms. Kultida Pasurakul, C.P.A. Registration 
No. 5946 or Mr. Yuttapong Chuamuangpan, C.P.A. Registration No. 9445 
as the Company’s auditors in 2018.

ดร.ขตัยิา  ไกรกาญจน์
Dr. Katiya Greigarn

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
Chairman, Audit Committee Planet Communication Asia (Public) Co., Ltd
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Financial Statement 
งบการเงินประจ�าปี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ 

เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“กลุม่บริษัทฯ”) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถงึหมายเหตสุรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส�าคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) ด้วยเชน่กนั

ข้าพเจ้าเหน็วา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท 
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของ
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรใน
สาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบ

ของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรค  ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจ
สอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่บริษัทฯ
ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติาม
ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบใุนข้อก�าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือวา่
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์              
ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบคือ เร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีนยัส�าคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวด
ปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการ
เงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดง
ความเหน็แยกตา่งหากส�าหรับเร่ืองเหลา่นี ้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิด
ชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้
รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหลา่นีด้้วย การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอ่การประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงิน ผลของวิธี
การตรวจสอบของข้าพเจ้าซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเร่ืองเหลา่นีด้้วย ได้
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินโดยรวม เร่ือง
ส�าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Planet Communications Asia Public Company Limited 

Opinion
I have audited the accompanying consolidated financial statements of 

Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary 
(“the Group”), which comprise the consolidated statement of financial 
position as at 31 December 2017, and the related consolidated statements 
of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash 
flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial 
statements, including a summary of significant accounting policies, and 
have also audited the separate financial statements of Planet 
Communications Asia Public Company Limited  for the same period.

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, 
in all material respects, the financial position of Planet Communications Asia 
Public Company Limited  and its subsidiary, and of Planet Communications 
Asia Public Company Limited as at 31 December 2017, their financial 
performance and cash flows for the year then ended in accordance with 
Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. 

My responsibilities under those standards are further described in the 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section 
of my report. I am independent of the Group in accordance with the Code 
of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of 
Accounting Professions as relevant to my audit of the financial statements, 
and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the 
Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, 

were of most significance in my audit of the financial statements of the 
current period. These matters were addressed in the context of my audit 
of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, 
and I do not provide a separate opinion on these matters. 

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s 
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my 
report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit 
included the performance of procedures designed to respond to my 
assessment of the risks of material misstatement of the financial 
statements. The results of my audit procedures, including the procedures 
performed to address the matters below, provide the basis for my audit 
opinion on the accompanying financial statements as a whole.

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter 
are described below.
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การรับรู้รายได้
กลุม่บริษัทฯมีรายได้หลายประเภท ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากการขายสนิค้า 

รายได้จากการขายอปุกรณ์พร้อมออกแบบระบบและตดิตัง้ และรายได้คา่บริการ
บ�ารุงรักษา ซึง่รายได้แตล่ะประเภทมีจดุของการรับรู้รายได้ท่ีตา่งกนัตามท่ีเปิด
เผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4

ในส่วนของรายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตัง้นัน้ 
กระบวนการในการวดัมลูค่ารวมถึงรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับรู้รายได้
และการประมาณการผลขาดทนุท่ีอาจจะเกิดขึน้นัน้เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้ดลุยพินิจท่ีมี
นยัส�าคญัของผู้บริหารในการประเมินขัน้ความส�าเร็จของงาน ความนา่จะเป็นของ
โอกาสท่ีจะเกิดผลขาดทนุและการวดัมลูคา่ผลขาดทนุท่ีอาจจะเกิดขึน้ ประกอบ
กบัแนวโน้มการชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่สถานการณ์การ
แขง่ขนัในอตุสาหกรรม ดงันัน้ จงึมีความเสีย่งเก่ียวกบัมลูคา่และระยะเวลาในการ
รับรู้รายได้และการประมาณการผลขาดทนุท่ีอาจจะเกิดขึน้จากสญัญา
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุม่บริษัทฯโดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของกลุม่
บริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกบัวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจ
และเลือกตวัอยา่งมาสุม่ทดสอบการปฏิบตัติาม                      การควบคมุท่ีกลุม่
บริษัทฯออกแบบไว้ และให้ความส�าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยาย
ขอบเขตการทดสอบส�าหรับการควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเสี่ยงดัง
กลา่วข้างต้น
• สุม่ตวัอยา่งสญัญาขายและบริการเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้วา่เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญาขายและบริการของกลุม่บริษัทฯ และสอดคล้องกบั
นโยบายการรับรู้รายได้ของกลุม่บริษัทฯ
• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีและ 
ชว่งใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี
• สอบทานใบลดหนีท่ี้กลุม่บริษัทฯออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี  
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้แบบแยกยอ่ย เพ่ือตรวจสอบความผิด
ปกตท่ีิอาจเกิดขึน้ของรายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดย
เฉพาะรายการบญัชีท่ีท�าผา่นใบส�าคญัทัว่ไป 
ส�าหรับรายได้จากการขายอปุกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตัง้ ข้าพเจ้าได้
เลือกสญัญาท่ีท�ากบัลกูค้ารายส�าคญัและสุม่ตวัอยา่งเพ่ิมเตมิเพ่ือ
• อา่นสญัญาดงักลา่วเพ่ือพิจารณาเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการรับรู้รายได้
• สอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัเง่ือนไขและความเสี่ยงตา่ง ๆ ของสญัญาดงักลา่ว
เก่ียวกบัการรับรู้รายได้และ  ประมาณการผลขาดทนุท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
• สอบถามผู้บริหารท่ีรับผิดชอบและท�าความเข้าใจกระบวนการท่ีกลุม่บริษัทฯใช้
ในการประเมิน ขัน้ความส�าเร็จของงานและการประมาณต้นทนุตลอดทัง้โครงการ 
เปรียบเทียบประมาณการต้นทุนโครงการกับแผนงบประมาณส�าหรับแต่ละ
โครงการท่ีได้รับการอนมุตัิจากผู้ มีอ�านาจและสุ่มทดสอบกบัเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงตรวจสอบต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงกบัเอกสารประกอบรายการและทดสอบการ
ค�านวณ ขัน้ความส�าเร็จของงานจากต้นทนุจริงท่ีเกิดขึน้
• ประเมินการประมาณผลขาดทนุท่ีอาจจะเกิดขึน้ของผู้บริหารโดยการวิเคราะห์
สดัส่วนต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริงของแต่ละองค์ประกอบท่ีส�าคญัของต้นทุนโครงการ
กบัประมาณการต้นทนุโครงการ
• ตรวจสอบรายการบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีรายได้ซึง่ถกูบนัทกึผา่นใบ
ส�าคญัทัว่ไปเพ่ือหา ความผิดปกตใินการบนัทกึรายการดงักลา่ว 
• พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเกณฑ์การรับรู้รายได้และประมาณการผล
ขาดทนุท่ีอาจจะเกิดขึน้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

Revenue recognition
The Group has a variety of revenues which comprise sales of goods, 

revenue from sales of equipment including designation and installation 
and rendering of maintenance services of which revenue recognition 
criteria are different as disclosed in Note 4 to financial statements. 

For the revenue from sales of equipment including designation and 
installation, the process of measurement, the determination of appropriate 
timing of recognition, and the estimation of possible losses are areas 
requiring management to exercise significant judgement to assess the 
percentage of completion, the probability of loss, and the measurement 
of possible loss. In addition, the economic slowdown has directly resulted 
in more intense competition in the industry. There are therefore risks with 
respect to the amount and timing of revenue recognition and the 
estimation of possible losses.  
I have examined the revenue recognition of the Group by
• Assessing and testing the Group’s IT system and its internal controls 
with respect to the revenue cycle by making enquiry of responsible 
executives, gaining an understanding of the controls and selecting 
representative samples to test the operation of the designed controls, and 
with special considerations given to expanding the scope of the testing of 
the internal controls which respond to the above risks.
• Applying a sampling method to select sales and service agreements to 
assess whether revenue recognition was consistent with the conditions of the 
relevant agreement, and whether it was in compliance with the Group’s policy. 
• On a sampling basis, examining supporting documents for actual sale 
and service transactions occurring during the year and near the end of 
the accounting period. 
• Reviewing credit notes that the Group issued after the period-end. 
• Performing analytical procedures on disaggregated data to detect 
possible irregularities in sale and service transactions throughout the 
period, particularly for accounting entries made through journal vouchers.     
For the revenue from sales of equipment including designation and 
installation, I also selected contracts made with major customers and 
randomly selected additional samples to 
• Read the contracts to consider the conditions relating to revenue recognition. 
• Inquire with the management about the terms of and risks associated with 
these contracts, relevant to revenue recognition and estimates of possible loss.  
• Make enquiries of responsible executives, gain an understanding of the 
Group’s process to assess the percentage of completion and cost 
estimates for projects, compare estimates of project costs to the project 
budgets approved by authorised person, and on a sampling basis, 
examine relevant documents, examine actual costs with supporting 
documents and test the calculation of the percentage of completion 
based on actual costs incurred. 
• Evaluate the possible losses on projects assessed by the management 
through an analysis of the ratio of actual cost incurred against cost 
estimates for projects for each significant cost component.
• Examine the accounting transactions related to revenue recognition that 
were recorded through journal vouchers, in order to detect any irregularities. 
• Review the disclosures made in the notes to the financial statements 
with respect to the basis of revenue recognition and the estimation of 
possible losses. 



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560113

สินค้าคงเหลือ
การประมาณการมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับของสินค้าคงเหลือตามท่ีเปิดเผย

ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9 ต้องอาศยัดลุยพินิจของฝ่ายบริหารคอ่น
ข้างมาก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการประมาณการคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้า
คงเหลือส�าหรับสนิค้าท่ีราคาขายลดลง ล้าสมยัหรือเสื่อมสภาพซึง่ขึน้อยูก่บัการ
วิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจรอายขุองสนิค้า การแขง่ขนัทางการตลาด 
สภาพเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ซึง่อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงเก่ียวกบัมลูคา่ของ
คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 

 
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯท่ี

เก่ียวข้องกบัการประเมินคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ โดยการ
สอบถามผู้ รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตวัอยา่งมาสุม่ทดสอบการปฏิบตัิ
ตามการควบคมุท่ีกลุม่บริษัทฯออกแบบไว้ นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการ
และข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้า
คงเหลือดงันี ้ 
• ท�าความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคง
เหลือ รวมถงึสอบทาน ความสม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดงักลา่ว และเหตผุล
ส�าหรับการรับรู้คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาการถือครองและการเคลือ่นไหวของสนิค้า
คงเหลอืเพ่ือระบถุงึ กลุม่สนิค้าท่ีมีข้อบง่ชีว้า่มีการหมนุเวียนของสนิค้าท่ีช้ากวา่ปกต ิ
• วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดส�าหรับรายการขายภายหลงัวนัท่ีในงบ
การเงินกบัราคาทนุของสนิค้าคงเหลือแตล่ะกลุม่สนิค้า 
• วิเคราะห์แนวโน้มผู้บริโภคจากข้อมลูทางการตลาดภายนอกและสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เพ่ือประเมินข้อสมมตท่ีิส�าคญัท่ีฝ่ายบริหารใช้
ในการประมาณการยอดขายในอนาคตของแตล่ะกลุม่สนิค้า

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอ่ืน ซึง่รวมถงึข้อมลูท่ีรวมอยูใ่นรายงาน

ประจ�าปีของกลุม่บริษัทฯ (แตไ่มร่วมถงึงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ี
แสดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผู้สอบบญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไม่
ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ตอ่ข้อมลูอ่ืนนัน้
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่น
และพิจารณาวา่ข้อมลูอ่ืนนัน้มีความขดัแย้งท่ีมีสาระส�าคญักบังบการเงินหรือกบั
ความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม ่ หรือปรากฏวา่ข้อมลูอ่ืน
แสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัหรือไม่

เม่ือข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บริษัทฯตามท่ีกลา่วข้างต้น และ
หากสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้า
จะสื่อสารเร่ืองดงักล่าวให้ผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากับดแูลทราบเพ่ือให้มีการด�าเนิน
การแก้ไขท่ีเหมาะสมตอ่ไป

Inventory
Estimating the net realisable value of inventory, as disclosed in Note 9 to 

the financial statements, is an area of significant management judgement, 
particularly with regard to the estimation of provision for dropping in selling 
prices, slow-moving and obsolete inventory. This requires detailed analysis of 
the product life cycle, the competitive environment, economic circumstances 
and the situation within the industry. There is a risk with respect to the amount 
of provision set aside for diminution in the value of inventory.

I assessed and tested the internal controls of the Group relevant to the 
determination of provision for diminution in the value of inventory by 
making enquiry of responsible executives, gaining an understanding of 
the controls and selecting representative samples to test the operation of 
the designed controls. In addition, I also assessed the method and the 
assumptions applied by management in determining such provision. The 
procedures that I performed included:
• Gaining an understanding of the basis applied in determining the 
provision for diminution in value of inventory, and reviewing the 
consistency of the application of that basis, and the rationale for the 
recording of specific provisions.
• Comparing the inventory holding periods and inventory movements to 
identify product lines with indicators of lower than normal inventory turnover.
• Comparing details of sales transactions occurring after the date of the 
financial statements with the cost of inventory for each product line. 
• Analysing consumer trends identified through external market data and 
the prevailing economic condition to assess the key assumptions applied 
by management in preparing sales forecasts by product line.

Other Information
Management is responsible for the other information. The other 

information comprises the information included in annual report of the 
Group, but does not include the financial statements and my auditor’s 
report thereon. The annual report of the Group is expected to be made 
available to me after the date of this auditor’s report.

My opinion on the financial statements does not cover the other 
information and I do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility 
is to read the other information and, in doing so, consider whether the 
other information is materially inconsistent with the financial statements or 
my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially 
misstated.

When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a 
material misstatement therein, I am required to communicate the matter 
to those charged with governance for correction of the misstatement.
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกู

ต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบั
การควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงิน
ท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกิด
จากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุม่บริษัทฯในการด�าเนินงานตอ่เน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด�าเนินงาน
ตอ่เน่ือง ในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักลา่วและการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรับกิจการท่ี
ด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทฯหรือหยุด
ด�าเนินงานหรือไมส่ามารถด�าเนินงานตอ่เน่ืองอีกตอ่ไปได้

ผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดั
ท�ารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุม

ผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระ
ส�าคญัหรือไม ่ ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้
สอบบญัชีซึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผล
คือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตังิานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็น
สาระส�าคญัท่ีมีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้
ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 
และข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนีด้้วย
• ระบแุละประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็น
สาระส�าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบ
และปฏิบตังิานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอ่ความเสี่ยงเหลา่นัน้ และ
ได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไมพ่บข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระ
ส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตามข้อเทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคมุภายใน
• ท�าความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ใน
การแสดงความเหน็ตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุม
ผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจดัท�า
• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรับกิจการด�าเนิน
งานต่อเน่ืองของผู้บริหารและสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับว่ามีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้
เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัส�าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทฯในการด�าเนิน
งานตอ่เน่ืองหรือไม ่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนท่ีมีสาระส�าคญั 
ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิด
เผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเหน็วา่ การเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียง
พอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า 
อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทฯ
ต้องหยดุการด�าเนินงานตอ่เน่ืองได้

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for 
the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of 
the financial statements in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards, and for such internal control as management determines is 
necessary to enable the preparation of financial statements that are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for 
assessing the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as 
applicable, matters related to going concern and using the going concern 
basis of accounting unless management either intends to liquidate the 
Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the 
Group’s financial reporting process. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the 

financial statements as a whole are free from material misstatement, whether 
due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my 
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a 
guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on 
Auditing will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, 
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to 
influence the economic decisions of users taken on the basis of these 
financial statements. 

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I 
exercise professional judgement and maintain professional skepticism 
throughout the audit. I also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit 
procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 
sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for 
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional 
omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order 
to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but 
not for the purpose of expressing            an opinion on the effectiveness 
of the Group’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates and related disclosures made 
by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going 
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, 
whether a material uncertainty exists related to events or conditions that 
may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going 
concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to 
draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the 
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my 
opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to 
the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may 
cause the Group to cease to continue as a going concern.



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560115

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับ
ข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯเพ่ือ
แสดงความเหน็ตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การก�าหนดแนวทาง การ
ควบคมุดแูล และการปฏิบตังิานตรวจสอบกลุม่บริษัทฯ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบ         
แตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเหน็ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเร่ืองต่างๆซึ่งรวมถึง
ขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเดน็ท่ีมีนัยส�าคญั
ท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตาม
ข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นอิสระและได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ี
ในการก�ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึง่ข้าพเจ้าเช่ือ
ว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองทัง้หลายท่ีสื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณา
เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและ
ก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีไ้ว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงั
กลา่วตอ่สาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไม่
ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผล
ประโยชน์ท่ีผู้ มีสว่นได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดงักลา่ว

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน�าเสนอรายงานฉบบันี ้

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial 
statements, including the disclosures, and whether the financial 
statements represent the underlying transactions and events in a manner 
that achieves fair presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial 
information of the entities or business activities within the Group to 
express an opinion on the consolidated financial statements. I am 
responsible for the direction, supervision, and performance of the group 
audit. I remain solely responsible for my audit opinion.

I communicate with those charged with governance regarding, among 
other matters, the planned scope and timing of the audit and significant 
audit findings, including any significant deficiencies in internal control that 
I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I 
have complied with relevant ethical requirements regarding 
independence, and to communicate with them all relationships and other 
matters that may reasonably be thought to bear on my independence, 
and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, 
I determine those matters that were of most significance in the audit of the 
financial statements of the current period and are therefore the key audit 
matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or 
regulation precludes public disclosure about the matter or when, in 
extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be 
communicated in my report because the adverse consequences of doing 
so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits 
of such communication.

I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s 
report.

สมุาลี รีวราบณัฑิต 

Sumalee Reewarabandith

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3970

Certified Public Accountant (Thailand) No. 3970

บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั

EY Office Limited

กรุงเทพฯ: 22 กมุภาพนัธ์ 2561
Bangkok: 22 February 2018
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of financial position)
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (As at 31 December 2017)

หนว่ย: บาท (Unit: Baht)

สินทรัพย์ (Assets)

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

(Cash and cash equivalents)

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น

(Trade and other receivables)

รายได้ค้างรับ

(Accrued income)

สนิค้าคงเหลือ

(Inventories)

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า

(Advances for purchases of goods)

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

(Other current assets)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

(Total current assets)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-current assets)

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค�า้ประกนั

(Restricted bank deposits)

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

(Investment in subsidiary)

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์

(Leasehold improvement and equipment)

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

(Deferred tax assets)

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

(Other non-current assets)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

(Total non-current assets)

รวมสินทรัพย์

(Total assets)

งบการเงินรวม

(Consolidated Financial statements)

2560 (2017)

  

15,839,090 

 281,255,168 

 71,833,993 

 179,419,713 

 38,024,788 

 8,545,309 

 

594,918,061 

 

57,151,344 

 - 

 153,513,866 

 16,360,802 

 26,122,123 

 253,148,135 

 848,066,196 

หมายเหตุ

(Note)

 7

8

9

10

11

12

22

13

2560 (2017)

 

 14,628,265 

 281,255,168 

 71,833,993 

 179,419,713 

 

38,024,788 

 8,526,403 

 593,688,330 

 

57,151,344 

 1,250,000 

 152,877,097 

 

16,360,802 

 

26,122,123 

 253,761,366 

 847,449,696 

2559 (2016)

4,995,753 

309,062,422 

58,374,106 

 

221,260,041 

 

29,175,582 

 

6,832,051 

 

629,699,955 

70,850,159 

- 

 

114,133,639 

9,637,567 

 

13,436,086 

208,057,451 

837,757,406 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(Separate financial statements)



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560

หมายเหต ุ:
ประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) (Statement of financial position (continued)
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (As at 31 December 2017)

หนว่ย: บาท (Unit: Baht)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(Liabilities and shareholders’ equity)

หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities)

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร

(Bank overdrafts and short-term loans from banks)

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

(Trade and other payables)

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

(Current portion of long-term loan)

เงินกู้ ยืมระยะยาวสว่นท่ีจดัเป็นหนีส้นิหมนุเวียน

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก�าหนด

(Long-term loan - classified as current liability 

Current portion of liabilities under finance)

ช�าระภายในหนึง่ปี

(Lease agreements)

เงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้าและบริการ

(Advances received for goods and services)

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

(Other current liabilities)

รวมหนี้สินหมุนเวียน

(Total current liabilities)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(Non-current liabilities)

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน

(Liabilities under finance lease agreements)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

(Provision for long-term employee benefits)

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

(Total non-current liabilities)

รวมหนี้สิน

(Total liabilities)

งบการเงินรวม

(Consolidated Financial statements)

2560 (2017)

  

282,722,910 

91,910,991 

20,400,000 

 

2,200,000 

 

3,962,582 

17,166,161 

 

1,990,780 

420,353,424 

8,954,712 

 18,359,931 

 27,314,643 

 447,668,067 

หมายเหตุ

(Note)

14

15

16

16

17

17

18

2560 (2017)

 

  282,722,910 

 91,776,796 

 20,400,000 

 2,200,000 

 3,828,276 

 17,166,161 

 1,990,780 

 420,084,923 

 8,455,069 

 18,359,931 

 

26,815,000 

 446,899,923 

2559 (2016)

 249,202,131 

 68,434,022 

 20,400,000 

 22,600,000 

 2,604,757 

 8,296,939 

 5,432,013 

 376,969,862 

 12,283,556 

 16,485,332 

 28,768,888 

 

405,738,750 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(Separate financial statements)
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หมายเหต ุ:
ประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) (Statement of financial position (continued))
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (As at 31 December 2017)

หนว่ย: บาท (Unit: Baht)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(Shareholders’ equity)

ทนุเรือนหุ้น

(Share capital)

ทนุจดทะเบียน

(Registered)

   หุ้นสามญั 250,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท

   (250,000,000 ordinary shares of Baht 1 each)

ทนุท่ีออกและช�าระแล้ว 

(Issued and paid-up)

   หุ้นสามญั 250,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท

   (250,000,000 ordinary shares of Baht 1 each)

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั

(Premium on ordinary shares)

สว่นเกินทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

(Capital surplus on share-based payment)

ก�าไรสะสม

(Retained earnings)

   จดัสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย

   (Appropriated - statutory reserve)

   ยงัไมไ่ด้จดัสรร (ขาดทนุสะสม)

   (Unappropriated (deficits))

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(Total shareholders’ equity)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(Total liabilities and shareholders’ equity)

งบการเงินรวม

(Consolidated Financial statements)

2560 (2017)

  

250,000,000 

 250,000,000 

 129,163,346 

 17,117,100 

 10,073,000 

 (5,955,317)

 400,398,129 

 848,066,196

หมายเหตุ

(Note)

19

2560 (2017)

 

 

 250,000,000 

 250,000,000 

 129,163,346 

 17,117,100 

 10,073,000 

 (5,803,673)

 400,549,773 

 

847,449,696 

2559 (2016)

  250,000,000 

 250,000,000 

 129,163,346 

 17,117,100 

 10,073,000 

 25,665,210 

 432,018,656 

 837,757,406

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(Separate financial statements)



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560119

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (Statement of comprehensive income)
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (As at 31 December 2017)

หมายเหต ุ: 
ประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

หนว่ย: บาท (Unit: Baht)

หมายเหตุ

(Note)

20

22

23

ก�าไรขาดทุน (Profit or loss) :

รายได้ (Revenues)

รายได้จากการขาย (Sales)

รายได้จากการบริการ (Service income)

รายได้อ่ืน (Other income)

รวมรายได้ (Total revenues)

ค่าใช้จ่าย (Expenses)

ต้นทนุขาย (Cost of sales)

ต้นทนุบริการ (Cost of services)

คา่ใช้จา่ยในการขาย (Selling expenses)

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (Administrative expenses)

รวมค่าใช้จ่าย (Total expenses)

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ภาษีเงินได้

(Loss before finance cost and tax income)

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (Finance cost)

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (Loss before tax income)

รายได้ภาษีเงินได้ (Tax income)

ขาดทุนส�าหรับปี (Loss for the year)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other comprehensive income) :

รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก�าไร หรือขาดทนุในภาย

หลงัผลก�าไรจากการประมาณการตามหลกั  คณิตศาสตร์

ประกนัภยั - สทุธิจากภาษีเงินได้

(Other comprehensive income not to be reclassified to profit or 

loss in subsequent periods Actuarial gain - net of income tax)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี

(Other comprehensive income for the year)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

(Total comprehensive income for the year)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic loss per share)

ขาดทนุส�าหรับปี (Loss for the year)

งบการเงินรวม

(Consolidated Financial statements)

2560 (2017)

  

 545,653,004 

 129,589,686 

 5,927,850 

 681,170,540 

 441,986,965 

 99,846,102 

 60,210,516 

 103,447,366 

 705,490,949 

 (24,320,409)

 

(14,023,353)

 (38,343,762)

 6,723,235 

 (31,620,527)

- 

 - 

 

(31,620,527)

 (0.13)

2560 (2017)

 

  545,653,004 

 129,589,686 

 5,926,558 

 681,169,248 

 441,986,965 

 99,846,102 

 60,210,516 

 103,302,593 

 705,346,176 

 (24,176,928)

 (14,015,190)

 (38,192,118)

 6,723,235 

 (31,468,883)

- 

 - 

 (31,468,883)

 (0.13)

2559 (2016)

 601,428,073 

 114,027,924 

 1,866,091 

 717,322,088 

 476,863,838 

 78,413,379 

 61,940,452 

 114,504,819 

 731,722,488 

 (14,400,400)

 

(13,321,671)

 (27,722,071)

 3,004,425 

 (24,717,646)

 

8,036,298 

 8,036,298 

 

(16,681,348)

 (0.10)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(Separate financial statements)
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หนว่ย: บาท (Unit: Baht)

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น (Statement of changes in shareholders’ equity)
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (As at 31 December 2017)

หมายเหต ุ: 
ประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก 

และช�าระแล้ว

Issued and  

paid-up 

share capital 

 

250,000,000 

 - 

- 

 

250,000,000 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560

Balance as at 1 January 2017

ขาดทนุส�าหรับงวด

Loss for the year

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี

Total comprehensive income for the year

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

Balance as at 31 December 2017

สว่นเกิน 

มลูคา่หุ้นสามญั

Premium on

ordinary shares 

 

129,163,346 

- 

- 

129,163,346  

 

สว่นเกินทนุ 

จากการจา่ยโดย 

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

Capital surplus 

on share-based 

payment  

 17,117,100 

- 

- 

17,117,100 

 

 

จดัสรรแล้ว- 

ส�ารองตามกฎหมาย 

Appropriated -  

statutory reserve  

 10,073,000 

- 

- 

 

10,073,000 

 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 

(ขาดทนุสะสม) 

Unappropriated 

(deficits)   

 25,665,210 

(31,620,527)

(31,620,527)

(5,955,317) 

 

รวม 

Total

 432,018,656 

(31,620,527)

(31,620,527)

400,398,129 

ก�าไรสะสม (Retained earnings)

งบการเงินรวม (Consolidated financial statements)
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560121

หนว่ย: บาท (Unit: Baht)

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น (ตอ่) (Statement of changes in shareholders’ equity (continued))
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (As at 31 December 2017)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก 

และช�าระแล้ว

Issued and  

paid-up 

share capital 

 

 250,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

250,000,000 

 250,000,000 

 

- 

 - 

 250,000,000  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

Balance as at 1 January 2016

ขาดทนุส�าหรับปี

Loss for the year

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส�าหรับปี

Other comprehensive income for the year

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี

Total comprehensive income for the year

เงินปันผลจา่ย (หมายเหต ุ26)

Dividends paid (Note 26)

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

Balance as at 31 December 2016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

Balance as at 1 January 2017

ขาดทนุส�าหรับปี

Loss for the year

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี

Total comprehensive income for the year

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

Balance as at 31 December 2017

สว่นเกิน 

มลูคา่หุ้นสามญั

Premium on

ordinary shares 

 

 129,163,346 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

129,163,346 

 129,163,346 

 - 

 - 

129,163,346 

 

สว่นเกินทนุ 

จากการจา่ยโดย 

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

Capital surplus 

on share-based 

payment  

  17,117,100 

 - 

 - 

 - 

 - 

 17,117,100 

 17,117,100 

 - 

 -

 17,117,100 

 

 

จดัสรรแล้ว- 

ส�ารองตามกฎหมาย 

Appropriated -  

statutory reserve  

  10,073,000 

 

- 

 - 

 - 

 - 

 

10,073,000 

 10,073,000 

 - 

 - 

 10,073,000 

 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 

(ขาดทนุสะสม) 

Unappropriated 

(deficits)   

  77,344,906 

 (24,717,646)

 8,036,298 

 (16,681,348)

 (34,998,348)

 25,665,210 

 25,665,210 

 (31,468,883)

 (31,468,883)

 (5,803,673)

 

รวม 

Total

  483,698,352 

 (24,717,646)

 8,036,298 

 (16,681,348)

 (34,998,348)

 

432,018,656 

 432,018,656 

 (31,468,883)

 (31,468,883)

 400,549,773 

ก�าไรสะสม (Retained earnings)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate financial statements)
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบกระแสเงินสด (Cash flow statement)
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (As at 31 December 2017)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (Cash flows from operating activities)

ขาดทนุก่อนภาษี (Loss before tax)

รายการปรับกระทบยอดขาดทนุก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย)จากกิจกรรมด�าเนินงาน

(Adjustments to reconcile loss before tax to net cash provided by (paid from) operating activities:)  

   คา่เสื่อมราคา (Depreciation)

   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (Allowance for doubtful accounts)

   การปรับลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลือให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ

   (Reduction of cost of inventories to net realisable value)

   ก�าไรจากการจ�าหนา่ยอปุกรณ์ (Gain on sales of equipment)

   ตดัจ�าหนา่ยอปุกรณ์ (Equipment written-off)

   คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (Long-term employee benefits expenses)

   (ก�าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง (Unrealised (gain) loss on exchange rate)

   ดอกเบีย้รับ (Interest income)

   คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ ( Interest expense)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด�าเนินงาน

(Profit from operating activities before changes in operating assets and liabilities)

สนิทรัพย์ด�าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

(Operating assets (increase) decrease)

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นและรายได้ค้างรับ (Trade and other receivables and accrued income)

   สนิค้าคงเหลือ (Inventories)

   เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า (Advances for purchases of goods)

   สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (Other current assets)

   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (Other non-current assets)

หนีส้นิด�าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (Operating liabilities increase (decrease))

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (Trade and other payables)

   เงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้าและบริการ (Advances received for goods and services)

   หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (Other current liabilities)

   เงินสดจา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (Cash paid for long-term employee benefits)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (Cash flows from operating activities)

   จา่ยภาษีเงินได้ (Cash paid for income tax)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน (Net cash from operating activities)

งบการเงินรวม 2560

Consolidated 

financial statements 

2017

 (38,343,762)

 28,646,114 

 4,976,329 

 2,145,957 

 - 

 4,749 

 2,139,599 

 (821,441)

 (292,682)

 10,696,849 

 9,151,712 

 

9,337,343  

39,694,371 

 (8,849,206)

 (1,726,203)

 (2,512,359)

 23,161,001 

 8,869,222 

 (3,441,233)

 (265,000)

 73,419,648 

 (10,173,678)

 63,245,970 

2560

(2017)

  (38,192,118)

 28,623,721 

 4,976,329 

 2,145,957 

 - 

 4,749 

 2,139,599 

 (821,441)

 (291,390)

 10,693,051 

 9,278,457 

 9,337,343 

 39,694,371 

 (8,849,206)

 (1,707,297)

 (2,512,359)

 23,026,806 

 8,869,222 

 (3,441,233)

 (265,000)

 73,431,104 

 (10,173,678)

 63,257,426 

2559

(2016)

  (27,722,071)

 24,864,303 

 993,078 

 8,859,431 

 (273,525)

 84,172 

 3,492,369 

 855,308 

 (564,925)

 9,986,706 

 20,574,846 

 70,520,696 

 21,571,208 

 11,125,602 

 (3,897,014)

 7,673,782 

 (51,155,203)

 (10,855,243)

 1,966,242 

 (2,110,000)

 65,414,916 

 (12,234,960)

 53,179,956 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements

หนว่ย: บาท (Unit: Baht)



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560123

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบกระแสเงินสด (ตอ่) (Cash flow statement (continued))
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (As at 31 December 2017)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash flows from investing activities)

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (Cash paid for investment in subsidiary)

ซือ้อปุกรณ์ (Acquisition of equipment)

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค�า้ประกนัลดลง (Decrease in restricted bank deposits)

ดอกเบีย้รับ (Interest received)

เงินสดรับจากการจ�าหนา่ยอปุกรณ์ (Proceeds from sales of equipment)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (Net cash flows used in investing activities)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash flows from financing activities)

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

(Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term loans from banks)

จา่ยช�าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน (Payment of liabilities under finance lease agreements)

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว (Cash received from long-term loan)

ช�าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (Repayment of long-term loan)

จา่ยดอกเบีย้ (Interest paid)

จา่ยเงินปันผล (Dividend paid)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (Net cash from (used in) financing activities)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(Net increase (decrease) in cash and cash equivalents)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี (Cash and cash equivalents at beginning of year)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (Cash and cash equivalents at end of year)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม (Supplemental cash flows information:)

รายการท่ีไมใ่ชเ่งินสด (Non-cash transactions)

   ซือ้อปุกรณ์ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน

   (Purchase of equipment under finance lease agreement)

   ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gain)

งบการเงินรวม 2560

Consolidated 

financial statements 

2017

 - 

 (67,371,928)

 13,698,815 

 305,627 

 -   

 (53,367,486)

 34,691,883 

 

(2,630,181)

 - 

 (20,400,000)

 (10,696,849)

 - 

 964,853 

 10,843,337 

 

4,995,753 

 15,839,090 

 - 

 659,162 

 - 

2560

(2017)

  

 (1,250,000)

 (67,371,928)

 13,698,815 

 304,335 

 -   

 (54,618,778)

 34,691,883 

 

(2,604,968)

 - 

 (20,400,000)

 (10,693,051)

 - 

 993,864 

 9,632,512 

 4,995,753 

 14,628,265 

 - 

 - 

 

- 

2559

(2016)

 

 - 

 (50,363,949)

 2,225,668 

 573,842 

 273,527 

 (47,290,912)

 (12,638,024)

 

(2,386,517)

 60,000,000 

 (17,000,000)

 (10,037,006)

 (34,998,348)

 (17,059,895)

 (11,170,851)

 

16,166,604 

 4,995,753 

 - 

 - 

 10,045,372 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements

หนว่ย: บาท (Unit: Baht)
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

1.ข้อมูลทั่วไป
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัท

มหาชนซึง่จดัตัง้และมีภมิูล�าเนาในประเทศไทย ธรุกิจหลกัของบริษัทฯคือการ
จ�าหนา่ย ให้บริการตดิตัง้และบ�ารุงรักษาอปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ี่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่
แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก�าหนดในพระ
ราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนด
ในประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าลงวนัท่ี 11 ตลุาคม 2559 ออกตามความในพระ
ราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้
งบการเงินนีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่าง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี
2.2 เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิ
วนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (ซึง่ตอ่ไปนีร้วมเรียกวา่ “กลุม่
บริษัทฯ”) ดงัตอ่ไปนี ้

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้หาก 
บริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน 
และสามารถใช้อ�านาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส�าคญัต่อ
จ�านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้ 
ค) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทยอ่ยมารวมในการจดัท�างบการเงินรวมตัง้แต่
วันท่ีบริษัทฯมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันท่ีบริษัทฯสิน้สุดการ
ควบคมุบริษัทยอ่ยนัน้  
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส�าคญัเช่น
เดียวกนักบัของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทฯและบริษัทยอ่ย รายการค้าระหวา่งกนัท่ีมีสาระ
ส�าคญัได้ถกูตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว
2.3 บริษัทฯจดัท�างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทนุในบริษัทย่อยตาม
วิธีราคาทนุ

Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary
Notes to consolidated financial statements
For the year ended 31 December 2017

1. General information
Planet Communications Asia Public Company Limited (“the Company”) is a 

public company incorporated and domiciled in Thailand. The Company is 
principally engaged in the distribution, installation and maintenance of 
telecommunication equipment. The registered office of the Company is at 157 
Soi Ramindra 34, Ramindra Road, Kwaeng Tarang, Khet Bangkhen, Bangkok.

2. Basis of preparation
2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai 
Financial Reporting Standards enunciated under the Accounting 
Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in 
compliance with the stipulations of the Notification of the Department of 
Business Development dated 11 October 2016, issued under the 
Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial 
statements of the Company. The financial statements in English language 
have been translated from the Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis 
except where otherwise disclosed in the accounting policies.
2.2 Basis of consolidation
a) The consolidated financial statements include the financial statements 
of Planet Communications Asia Public Company Limited and the following 
subsidiary (hereinafter called “the Group”).

b) The Company is deemed to have control over an investee or subsidiary 
if it has rights, or is exposed, to variable returns from its involvement with 
the investee, and it has the ability to direct the activities that affect the 
amount of its returns.
c) Subsidiary is fully consolidated, being the date on which the Company 
obtains control, and continues to be consolidated until the date when 
such control ceases.
d) The financial statements of the subsidiary are prepared using the same 
significant accounting policies as the Company.
e) Material balances and transactions between the Company and its 
subsidiary have been eliminated from the consolidated financial 
statements.
2.3 The separate financial statements present investment in subsidiary 
under the cost method.

ปี 2560 (2017)

100%

ปี 2559 (2016)

-

ช่ือบริษัท
Company’s name

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั
PlanetFiber Company Limited

ลกัษณะธรุกิจ
Nature of business

ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูและบริการอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องบนโครงขา่ยไฟเบอร์ออฟตกิ
Rendering high speed internet service and all 
concerning services with Fiber-Optic network 

จดัตัง้ขึน้ในประเทศ
Country of incorporation

ไทย
Thailand

อตัราร้อยละของการถือหุ้น
Shareholding percentage



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560125

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั

ในระหวา่งปี กลุม่บริษัทฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถงึ
แนวปฏิบตัทิางบญัชีฉบบัใหม ่ ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะ
เวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หา        
เทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัทิางการ
บญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐาน               การรายงานทางการเงินดงักลา่ว
มาถือปฏิบตันีิไ้มมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัทฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต

ในระหวา่งปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2560) จ�านวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเทา่เทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุงจะไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัตอ่งบการเงินเม่ือน�ามาถือปฏิบตัิ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ขายสนิค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือกลุ่มบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผล
ตอบแทนท่ีมีนยัส�าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าให้กบัผู้ ซือ้แล้ว รายได้จาก
การขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
ส�าหรับสนิค้าท่ีได้สง่มอบหลงัจากหกัสว่นลดแล้ว
รายได้จากการขายอปุกรณ์พร้อมออกแบบระบบและตดิตัง้
รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตัง้รับรู้ตามอตัราส่วน
ของงานท่ีท�าเสร็จ อตัราสว่นของงานท่ีท�าเสร็จค�านวณตามสดัสว่นของต้นทนุท่ี
เกิดขึน้แล้วจนถงึวนัสิน้งวดกบัประมาณการต้นทนุทัง้สิน้ของโครงการ รายได้ท่ี
รับรู้แล้วแตย่งัไมถ่งึก�าหนดเรียกช�าระตามสญัญาแสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับ” 
ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้คา่บริการ

รายได้ค่าบริการบ�ารุงรักษาและรายได้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรับรู้เม่ือได้ให้
บริการแล้ว
ดอกเบีย้รับ

ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทน
ท่ีแท้จริง 
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถงึ เงินสดและเงินฝากธนาคาร และ
เงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู ซึง่ถงึก�าหนดจา่ยคืนภายในระยะเวลาไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมมี่ข้อจ�ากดัในการเบกิใช้
4.3 ลกูหนีก้ารค้า

ลกูหนีก้ารค้าแสดงมลูคา่ตามจ�านวนมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ กลุม่บริษัทฯบนัทกึ
ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส�าหรับผลขาดทนุโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บ
เงินจากลกูหนีไ้มไ่ด้ ซึง่โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายหุนี ้

3. New financial reporting standards 
(a) Financial reporting standards that became effective in the current year

During the year, the Group has adopted the revised financial reporting 
standards and interpretations (revised 2016) and new accounting 
treatment guidance which are effective for fiscal years beginning on or 
after 1 January 2017. These financial reporting standards were aimed at 
alignment with the corresponding International Financial Reporting 
Standards with most of the changes directed towards revision of wording 
and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance 
to users of standards. The adoption of these financial reporting standards 
does not have any significant impact on the Group’s financial statements.
(b) Financial reporting standards that will become effective in the future

During the current year, the Federation of Accounting Professions 
issued a number of revised financial reporting standards and 
interpretations (revised 2017) which are effective for fiscal years 
beginning on or after 1 January 2018. These financial reporting standards 
were aimed at alignment with the corresponding International Financial 
Reporting Standards with most of the changes and clarifications directed 
towards disclosures in the notes to financial statements. 

The management of the Group believes that the revised financial 
reporting standards will not have any significant impact on the financial 
statements when they are initially applied.
 
4. Significant accounting policies
4.1 Revenue recognition
Sales of goods

Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards 
of ownership of the goods have passed to the buyer. Sales are the 
invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after 
deducting discounts and allowances.
Revenue from sales of equipment including designation and installation
Revenue from sales of equipment including designation and installation 
are recognised on the basis of percentage of completion. The percentage 
of completion is calculated by reference to actual costs incurred to the 
ended of period as proportion of estimated total cost of the project. 
Recognised revenues that are not yet due per contracts are presented as 
“Accrued income” in the statement of financial position.
Rendering of services
Maintenance service revenue and revenue from internet service are 
recognised when services have been rendered.
Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective 
interest rate.
4.2 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and 
all highly liquid investments with an original maturity of three months or 
less and not subject to withdrawal restrictions.
4.3 Trade accounts receivable

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. 
Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that 
may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally 
based on collection experience and analysis of debt aging.
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4.4 สนิค้าคงเหลือ
สนิค้าคงเหลือแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมลูคา่

สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต�่ากวา่
 4.5เงินลงทนุ

เงินลงทนุในบริษัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตาม
วิธีราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่
4.6 สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ และคา่เสื่อมราคา

สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสื่อมราคา
สะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี) 
ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทนุของ
สนิทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี ้

คา่เสื่อมราคารวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนินงาน โดยไมมี่การคดิคา่
เสื่อมราคาส�าหรับสนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้
กลุ่มบริษัทฯตดัรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือ
จ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
การใช้หรือการจ�าหนา่ยสนิทรัพย์ รายการ                   ผลก�าไรหรือขาดทนุจาก
การจ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษัทฯตดั
รายการสนิทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี
4.7 รายการธรุกิจกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมายถงึ บคุคลหรือกิจการท่ีมี
อ�านาจควบคมุบริษัทฯ  หรือถกูบริษัทฯควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ
นอกจากนี ้ บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถงึบริษัทร่วมและบคุคล
หรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระส�าคญัตอ่บริษัทฯ ผู้บริหารส�าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯท่ี
มีอ�านาจในการวางแผนและควบคมุการด�าเนินงานของบริษัทฯ
4.8 สญัญาเชา่ระยะยาว

สญัญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของสว่นใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เชา่ถือเป็นสญัญาเชา่การเงิน สญัญาเชา่การ
เงินจะบนัทกึเป็นรายจา่ยฝ่ายทนุด้วยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ท่ีเชา่หรือมลูคา่
ปัจจบุนัสทุธิของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต�่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่หกัคา่ใช้จา่ยทางการเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว 
สว่นดอกเบีย้จา่ยจะบนัทกึในสว่นของก�าไรหรือขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเชา่ 
สนิทรัพย์ท่ีได้มาตามสญัญาเชา่การเงินจะคิดคา่เสื่อมราคาตลอดอายกุารใช้งาน
ของสนิทรัพย์ท่ีเชา่หรืออายขุองสญัญาเชา่แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะต�า่กวา่ 

สญัญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของสว่นใหญ่ไมไ่ด้โอนไปให้กบัผู้ เชา่ถือเป็นสญัญาเชา่ด�าเนินงาน จ�านวน
เงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทนุตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเชา่

4.4 Inventories   
Inventories are valued at the lower of cost (under the first in-first out 

method) and net realisable value.
 4.5 Investment

Investments in subsidiary, presented in the separate financial 
statements, is stated at cost less allowance for impairment loss.
4.6 Leasehold improvement and equipment/Depreciation

Leasehold improvement and equipment are stated at cost less accumulated 
depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any).
Depreciation of leasehold improvement and equipment is calculated by 
reference to their costs on the straight-line basis over the following 
estimated useful lives.

Depreciation is included in determining income. No depreciation is 
provided on assets under installation.
An item of leasehold improvement and equipment is derecognised upon 
disposal or when no future economic benefits are expected from its use 
or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in 
profit or loss when the asset is derecognised.
4.7 Related party transactions

Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are 
controlled by, the Company, whether directly or indirectly, or which are 
under common control with the Company.
They also include associated companies and individuals or enterprises 
which directly or indirectly own a voting interest in the Company that 
gives them significant influence over the Company, key management 
personnel, directors, and officers with authority in the planning and 
direction of the Company’s operations.
4.8 Long-term leases 

Leases of building and equipment which transfer substantially all the 
risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance 
leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets 
and the present value of the minimum lease payments. The outstanding 
rental obligations, net of finance charges, are included in long-term 
payables, while the interest element is charged to profit or loss over the 
lease period. The assets acquired under finance leases are depreciated 
over the shorter of the useful life of the asset and the lease period.

Leases of building and equipment which do not transfer substantially 
all the risks and rewards of ownership are classified as operating leases. 
Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss 
on the straight-line basis over the lease term.

4 ปี (ตามอายสุญัญาเชา่)

4 years (Lease term)

10 ปี

10 years

5 ปี

5 years

3, 5 ปี

3, 5 years

5  ปี 

5 years

-

-

-

-

-

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่

(Leasehold improvement)     

อปุกรณ์โครงขา่ย

(Network equipment)

อปุกรณ์ทดสอบ

(Testing equipment)

เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้และเคร่ืองใช้ส�านกังาน

(Furniture, fixtures and office equipment)

ยานพาหนะ

(Motor vehicles)
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4.9 เงินตราตา่งประเทศ
กลุ่มบริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงิน

บาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ รายการตา่ง ๆ ของ
แต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมลูค่าด้วยสกลุเงินท่ีใช้ในการด�าเนิน
งานของแตล่ะกิจการนัน้

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลก
เปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินซึง่อยูใ่นสกลุเงินตรา
ตา่งประเทศได้แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะ
เวลารายงาน 

ก�าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ใน
การค�านวณผลการด�าเนินงาน 
4.10 การด้อยคา่ของสนิทรัพย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกลุม่บริษัทฯจะท�าการประเมินการด้อยคา่ของ
สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ และอปุกรณ์ของกลุม่บริษัทฯหากมีข้อบง่ชีว้า่สนิทรัพย์
ดงักลา่วอาจด้อยคา่ กลุม่บริษัทฯรับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่เม่ือมลูคา่ท่ีคาดวา่
จะได้รับคืนของสนิทรัพย์มีมลูคา่ต�่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์นัน้ ทัง้นี ้
มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนหมายถงึ มลูคา่ยตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของ
สนิทรัพย์หรือมลูคา่จากการใช้สนิทรัพย์แล้วแตร่าคาใดจะสงูกวา่

กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทนุ
4.11 ผลประโยชน์ของพนกังาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน
กลุม่บริษัทฯรับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสัและเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็น
คา่ใช้จา่ยเม่ือเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังาน
โครงการสมทบเงิน

กลุม่บริษัทฯและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วย
เงินท่ีพนกังานจา่ยสะสมและเงินท่ีกลุม่บริษัทฯจา่ยสมทบให้เป็นรายเดือน สนิทรัพย์
ของกองทนุส�ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสนิทรัพย์ของกลุม่บริษัทฯ เงินท่ีกลุม่
บริษัทฯจา่ยสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในปีท่ีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังาน

กลุ่มบริษัทฯมีภาระส�าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจาก
งานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่กลุม่บริษัทฯถือวา่เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานส�าหรับพนกังาน นอกจากนัน้ กลุม่บริษัทฯจดัให้มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ได้แก่ โครงการเงินรางวลัการ
ปฏิบตังิานครบก�าหนดระยะเวลา

กลุ่มบริษัทฯค�านวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานโดยใช้วิธีคดิลด
แตล่ะหนว่ยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญ
อิสระได้ท�าการประเมินภาระผกูพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก�าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ผลก�าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส�าหรับ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก�าไรหรือขาดทนุ
4.12 การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

การท่ีผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯโอนตราสารทนุของกลุม่บริษัทฯให้แก่บคุคล ตา่ง 
ๆ รวมทัง้พนกังาน ถือเป็นรายการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไมป่รากฏวา่การ
โอนตราสารดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากการช�าระคา่สนิค้า
หรือบริการท่ีได้สง่มอบให้แก่กลุม่บริษัทฯ กลุม่บริษัทฯจะบนัทกึผลตา่งของมลูคา่
ยตุธิรรมท่ีสงูกวา่ราคาโอนของตราสารทนุ ณ วนัโอนเป็นคา่ใช้จา่ยในก�าไรหรือ
ขาดทนุและสว่นเกินทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในสว่นของผู้ ถือหุ้น

4.9 Foreign currencies
The consolidated and separate financial statements are presented in 

Baht, which is also the Group’s functional currency. Items of each entity 
included in the consolidated financial statements are measured using the 
functional currency of that entity.

Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the 
exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets and 
liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the 
exchange rate ruling at the end of reporting period.

Gains and losses on exchange rate are included in determining 
income.
4.10 Impairment of assets

At the end of each reporting period, the Group performs impairment 
reviews in respect of the leasehold improvement and equipment 
whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may 
be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable 
amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs 
to sell and its value in use, is less than the carrying amount. 
An impairment loss is recognised in profit or loss.
4.11 Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund 
are recognised as expenses when incurred.
Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Defined contribution plans

The Group and its employees have jointly established a provident fund. 
The fund is monthly contributed by employees and by the Group. The 
fund’s assets are held in a separate trust fund and the Group’s 
contributions are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans and other long-term employee benefits

The Group has obligations in respect of the severance payments it 
must make to employees upon retirement under labor law. The Group 
treats these severance payment obligations as a defined benefit plan. In 
addition, the Group provides other long-term employee benefit plan, 
namely long service awards.

The obligation under the defined benefit plan and other long-term 
employee benefit plan is determined by a professionally qualified 
independent actuary based on actuarial techniques, using the projected 
unit credit method.

Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are 
recognised immediately in other comprehensive income.
Actuarial gains and losses arising from other long-term benefits are 
recognised immediately in profit and loss.
4.12 Share-based payment

Transfers of the Group’s equity instruments by its shareholders to 
parties (including employees) that have supplied goods or services to the 
Group are treated as share-based payment transactions, unless the 
transfer is clearly for a purpose other than payment for goods or services 
supplied to the Group. The Group records the excess of the fair value at 
transfer date over the transfer price as an expense in profit or loss, and as 
the capital surplus on share-based payment in the shareholders’ equity.
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4.13 ประมาณการหนีส้นิ
กลุม่บริษัทฯจะบนัทกึประมาณการหนีส้ินไว้ในบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซึง่เป็นผล

มาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว และมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่
กลุ่มบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้งภาระผูกพันนัน้ 
และกลุม่บริษัทฯสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ
4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
ภาษีเงินได้ปัจจบุนั

กลุม่บริษัทฯบนัทกึภาษีเงินได้ปัจจบุนัตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วย
งานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนด
ในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

กลุม่บริษัทฯบนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่าง
ราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐาน
ภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้ ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษัทฯรับรู้หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ี
ต้องเสียภาษีทกุรายการ แตรั่บรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส�าหรับผล
แตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้ในจ�านวน
เท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้นัน้

กลุ่มบริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดัง
กลา่ว หากมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนว่า่กลุม่บริษัทฯจะไมมี่ก�าไรทางภาษี
เพียงพอตอ่การน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้
ประโยชน์

กลุม่บริษัทฯจะบนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น
หากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกบัรายการท่ีได้บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น 
4.15 การวดัมลูคา่ยตุิธรรม

มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ ราคาท่ีคาดวา่จะได้รับจากการขายสนิทรัพย์หรือเป็น
ราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนีส้ินให้ผู้ อ่ืนโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิด
ขึน้ในสภาพปกตริะหวา่งผู้ ซือ้และผู้ขาย(ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ กลุม่
บริษัทฯใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งในการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของ
สินทรัพย์และหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก�าหนดให้
ต้องวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไมมี่ตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง
ส�าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้
ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งได้ กลุม่บริษัทฯจะประมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมลูคา่ท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ์ และพยายามใช้
ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีจะวัดมูลค่า
ยตุธิรรมนัน้ให้มากท่ีสดุ 

ล�าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนีส้ินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของข้อมลู
ท่ีน�ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี ้
ระดบั 1 ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนัใน
ตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง
ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็น
ข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม
ระดบั 3 ใช้ข้อมลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได้ เชน่ ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคต
ท่ีกิจการประมาณขึน้ 

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัทฯจะประเมินความจ�าเป็นในการ
โอนรายการระหวา่งล�าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีถือ
อยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูคา่ยตุธิรรมแบบเกิดขึน้ประจ�า

4.13 Provisions
Provisions are recognised when the Group has a present obligation as 

a result of a past event, it is probable that an outflow of resources 
embodying economic benefits will be required to settle the obligation, 
and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. 
4.14 Income tax

Income tax expense represents the sum of corporate income tax 
currently payable and deferred tax.
Current tax

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected 
to be paid to the taxation authorities, based on taxable profits determined 
in accordance with tax legislation.
Deferred tax

Deferred income tax is provided on temporary differences between the 
tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts at the end of 
each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the 
reporting period. 

The Group recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary 
differences while it recognises deferred tax assets for all deductible temporary 
differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that 
future taxable profit will be available against which such deductible temporary 
differences and tax losses carried forward can be utilised.

At each reporting date, the Group reviews and reduces the carrying 
amount of deferred tax assets to the extent that it is no longer probable 
that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the 
deferred tax asset to be utilised.

The Group records deferred tax directly to shareholders’ equity if the 
tax relates to items that are recorded directly to shareholders’ equity. 
4.15 Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to 
transfer a liability in an orderly transaction between buyer and seller 
(market participants) at the measurement date. The Group applies a 
quoted market price in an active market to measure their assets and 
liabilities that are required to be measured at fair value by relevant 
financial reporting standards. Except in case of no active market of an 
identical asset or liability or when a quoted market price is not available, 
the Group measures fair value using valuation technique that are 
appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant 
observable inputs related to assets and liabilities that are required to be 
measured at fair value.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in 
the financial statements are categorised within the fair value hierarchy 
into three levels based on categories of input to be used in fair value 
measurement as follows.
Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for 
such assets or liabilities 
Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, 
whether directly or indirectly
Level 3 -  Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows 

At the end of each reporting period, the Group determines whether 
transfers have occurred between levels within the fair value hierarchy for 
assets and liabilities held at the end of the reporting period that are 
measured at fair value on a recurring basis.
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5.การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในการจดัท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหาร

จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ 
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส้่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ี
แสดงในงบการเงินและตอ่ข้อมลูท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจ�านวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการ
ประมาณการท่ีส�าคญัมีดงันี ้
สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือ
สญัญาเชา่การเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและราย
ละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยง
และผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ท่ีเชา่ดงักลา่วแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้
ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย 
โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนีท่ี้คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นต้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้อง
ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดจากสนิค้าเสือ่มคณุภาพ
และเคลือ่นไหวช้ารวมถงึประมาณการมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับของสนิค้าคงเหลอื
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดง
ฐานะการเงินท่ีไม่มีการซือ้ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้
ขายคลอ่ง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ือง
มือทางการเงินดงักลา่ว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�าลองการประเมินมลูคา่ ซึง่
ตัวแปรท่ีใช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลาด 
โดยค�านงึถงึความเสี่ยงทางด้านเครดติ (ทัง้ของธนาคารฯ และคูส่ญัญา) สภาพ
คลอ่ง ข้อมลูความสมัพนัธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมลูคา่ของเคร่ืองมือทางการ
เงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมตฐิานท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีใช้ใน
การค�านวณอาจมีผลกระทบต่อมลูค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการ
เงิน และการเปิดเผยล�าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ฝ่าย
บริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือเม่ือ
เลกิใช้งานของสว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้
ประโยชน์และมลูคา่คงเหลือใหมห่ากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้

นอกจากนีฝ่้ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยคา่ของสว่นปรับปรุงอาคาร
เช่าและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาดว่า
มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนต�่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้าย
บริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจท่ีเก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และคา่ใช้จ่าย
ในอนาคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบัสนิทรัพย์นัน้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและขาดทนุทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้าง
แนว่า่กลุม่บริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษ ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผล
แตกตา่งชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการวา่
กลุม่บริษัทฯควรรับรู้จ�านวนสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจ�านวนเทา่ใด 
โดยพิจารณาถงึจ�านวนก�าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะชว่งเวลา
ส�ารองเผ่ือผลขาดทนุส�าหรับงานโครงการ

5. Significant accounting judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial 

reporting standards at times requires management to make subjective 
judgements and estimates regarding matters that are inherently 
uncertain. These judgements and estimates affect reported amounts and 
disclosures; and actual results could differ from these estimates. 
Significant judgements and estimates are as follows.
Leases 

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or 
finance lease, the management is required to use judgement regarding 
whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been 
transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement.
Allowance for doubtful accounts

In determining an allowance for doubtful accounts, the management 
needs to make judgement and estimates based upon, among other 
things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the 
prevailing economic condition.
Allowance for diminution in value of inventories

In determining an allowance for diminution in value of inventories, the 
management is required to make estimates of the loss on damaged and 
slow moving inventories, and the net realisable value of inventories.
Fair value of financial instruments

In determining the fair value of financial instruments recognised in the 
statement of financial position that are not actively traded and for which 
quoted market prices are not readily available, the management 
exercises judgement, using a variety of valuation techniques and models. 
The input to these models is taken from observable markets, and includes 
consideration of credit risk (bank and counterparty, both) liquidity, 
correlation and longer-term volatility of financial instruments. Change in 
assumptions about these factors could affect the fair value recognised in 
the statement of financial position and disclosures of fair value hierarchy.
Leasehold improvement and equipment/Depreciation

In determining depreciation of leasehold improvement and equipment, 
the management is required to make estimates of the useful lives and 
residual values of the leasehold improvement and equipment and to 
review estimate useful lives and residual values when there are any 
changes.

In addition, the management is required to review leasehold improvement 
and equipment for impairment on a periodical basis and record impairment 
losses when it is determined that their recoverable amount is lower than 
the carrying amount. This requires judgements regarding forecast of future 
revenues and expenses relating to the assets subject to the review.
Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognised for deductible temporary 
differences and unused tax losses to the extent that it is probable that 
taxable profit will be available against which the temporary differences 
and losses can be utilised. Significant management judgement is 
required to determine the amount of deferred tax assets that can be 
recognised, based upon the likely timing and level of estimate future 
taxable profits.
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ส�ารองเผื่อผลขาดทุนส�าหรับงานโครงการ
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้

จากงานโครงการแตล่ะโครงการจากประมาณการต้นทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ โดย
พิจารณาจากความคืบหน้าของงานท่ีท�า ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง ประกอบกบัการ
เปลี่ยนแปลงของราคาอปุกรณ์ คา่แรง และสภาวะการณ์ปัจจบุนั
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตาม
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ประมาณขึน้ตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมตฐิาน ตา่ง ๆ ในการประมาณการ
นัน้ เชน่ อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนกังาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหวา่งปี กลุม่บริษัทฯมีรายการธรุกิจท่ีส�าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั รายการธรุกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตาม
ท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุม่บริษัทฯและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหลา่นัน้ ซึง่
เป็นไปตามปกตธิรุกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

Provision for losses on projects
The management applied judgement in estimating the loss they expect 

to be realised on each project, based on estimates of anticipated costs 
that take into account the progress of the project and actual costs 
incurred to date, together with fluctuations in costs of materials, labour 
and the current situation.
Post-employment benefits under defined benefit plans and other long-
term employee benefits

The obligation under the defined benefit plan and other long-term 
employee benefit plans is determined based on actuarial techniques. Such 
determination is made based on various assumptions, including discount 
rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.

6. Related party transactions
During the years, the Group had significant business transactions with 

related parties. Such transactions, which are summarised below, arose in 
the ordinary course of business and were concluded on commercial terms 
and bases agreed upon between the Group and those related parties.

As at 31 December 2017 and 2016, the balances of the accounts 
between the  Company and thoes related parties are as follows:

หนว่ย: ล้านบาท (Unit: Million Baht)

2560 (2017)

13

2559 (2016)

11

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

13

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

นโยบายการก�าหนดราคา

Transfer pricing policy 

ราคาตามสัญญาซึ่งก�าหนดโดยผู้ ประเมิน

ราคาอิสระ

Contract price which was determined by 

independence appraisal

รายการธรุกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั

Transactions with related company

คา่เชา่จา่ย

Rental expense

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

2560 (2017)

5,715

5,715

2559 (2016)

-

-

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

5,715

5,715

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

เจ้าหนีอ่ื้น-กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั(หมายเหต ุ15)

Transactions with related company

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั)

Related company (common shareholders)

รวม Total
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คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (Directors and management’s benefits)
ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุม่บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้
During the years ended 31 December 2017 and 2016, the Group had employee benefit expenses payable to its directors and management as below.

การค�า้ประกนั (Guarantee)
วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารของบริษัทฯค�า้ประกนัโดยการจดจ�านองท่ีดินของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่โดยไมมี่การคดิคา่ธรรมเนียมการค�า้ประกนั
Credit facilities from a bank are secured by the mortgage of land of a relate company without charging guarantee fee.

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ามีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งร้อยละ 0.04 ถงึ 0.38 ตอ่ปี (2559: ร้อยละ 0.04 ถงึ 0.38 ตอ่ปี)
As at 31 December 2017, bank deposits in savings accounts and fixed deposits carried interests between 0.04% and 0.38% per annum (2016: between 
0.04% and 0.38% per annum).

7.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

2560 (2017)

22,950

635

6

23,591

2559 (2016)

25,125

1,217

13

26,355

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

22,950

635

6

23,591

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

ผลประโยชน์ระยะสัน้

Short-term employee benefits

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

Post-employment benefits

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

Other long-term benefits

รวม Total

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

2560 (2017)

100

14,528

14,628

2559 (2016)

179

4,817

4,996

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

103

15,736

15,839

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

เงินสด

Cash

เงินฝากธนาคาร

Bank deposits

รวม Total
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น Trade and other receivables

ยอดลกูหนีก้ารค้าค้างช�าระมากกวา่ 12 เดือน เป็นลกูหนีห้นว่ยงานราชการเป็นจ�านวนเงิน 20 ล้านบาท
The outstanding balance of trade receivables which past due over 12 months is government agencies, totaling Baht 20 million.

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 
2560 (2017)

99,768

147,534

3,450

8,457

30,404

289,613

(10,475)

279,138

2,117

2,117

281,255

2559 (2016)

218,159

32,199

11,098

11,257

40,682

313,395

(5,499)

307,896

1,166

1,166

309,062

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

99,768

147,534

3,450

8,457

30,404

289,613

(10,475)

279,138

2,117

2,117

281,255

ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั

Trade receivables - unrelated parties

อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถงึก�าหนดช�าระ

Age on the basis of due dates

ยงัไมถ่งึก�าหนดช�าระ

Not yet due

ค้างช�าระ

Past due

ไมเ่กิน 3 เดือน

Up to 3 months

มากกวา่ 3 - 6 เดือน

Over 3 - 6 months

มากกวา่ 6 - 12 เดือน

Over 6 - 12 months

มากกวา่ 12 เดือน

Over 12 months

รวม Total 

หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

Less: Allowance for doubtful accounts

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั, สทุธิ

Total trade receivables - unrelated parties, net

ลกูหนีอ่ื้น Other receivables

เงินทดรองจา่ยพนกังาน

Advance to employees

รวมลกูหนีอ่ื้น

Total other receivables

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

Total trade and other receivables - net
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9. สินค้าคงเหลือ Inventories

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

ราคาทนุ

Cost 

189,454

16,427

692

1,196

207,769

สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ

Inventories - net 

161,105

16,427

692

1,196

179,420

รายการปรับลดราคาทนุ

ให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ

Reduce cost to net realisable value 

(28,349)

-

-

-

(28,349)

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

Consolidated financial statements as at 31 December 2017

สนิค้าส�าเร็จรูป

Finished goods

งานระหวา่งท�า

Work in process

อะไหลแ่ละวสัดุ

Spare parts and supplies

สนิค้าระหวา่งทาง

Goods in transit

รวม Total

ราคาทนุ

Cost 

2560 (2017)

189,454

16,427

692

1,196

207,769

2560 (2017)

(28,349)

-

-

-

(28,349)

2560 (2017)

161,105

16,427

692

1,196

179,420

2559 (2016)

229,102

13,485

97

4,779

247,463

2559 (2016)

(26,203)

-

-

-

(26,203)

2559 (2016)

202,899

13,485

97

4,779

221,260

สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ

Inventories - net 

รายการปรับลดราคาทนุให้เป็นมลูคา่

สทุธิท่ีจะได้รับ

Reduce cost to net realisable value 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements

สนิค้าส�าเร็จรูป

Finished goods

งานระหวา่งท�า

Work in process

อะไหลแ่ละวสัดุ

Spare parts and supplies

สนิค้าระหวา่งทาง

Goods in transit

รวม Total

ในระหวา่งปีปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯบนัทกึการปรับลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลือให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นจ�านวนเงิน 2 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ล้านบาท (2559: 9 ล้านบาท)) โดยแสดงเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุขาย
During the current year, the Group reduced cost of inventories by Baht 2 million
(Separate financial statements: Baht 2 million (2016: Baht 9 million)), to reflect the net realisable value. This was included in cost of sales.
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10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน Restricted bank deposits

กลุม่บริษัทฯได้น�าเงินฝากธนาคารจ�านวนนีไ้ปเป็นหลกัทรัพย์ค�า้ประกนัส�าหรับหนงัสือค�า้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุม่บริษัทฯและเป็นหลกัทรัพย์ค�า้ประกนั

วงเงินสนิเช่ือท่ีได้รับจากธนาคาร

The Group has pledged these deposits as security against bank guarantees issued by banks on behalf of the Group and as security for credit 

facilities obtained from banks.

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย Investment in subsidiary

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

Detail of investment in subsidiary as presented in the separate financial statements is as follows.

เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯมีมตใิห้จดัตัง้บริษัท 

แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั ซึง่มีทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท (หุ้นสามญั 500,000 

หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) โดยสดัสว่น         การถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทดงั

กลา่วเป็นร้อยละ 100 บริษัทยอ่ยดงักลา่วได้จดทะเบียนจดัตัง้กบักระทรวง

พาณิชย์เม่ือวนัท่ี 16 สงิหาคม 2560 และเรียกช�าระคา่หุ้นท่ีออกในคราวแรกหุ้น

ละ 2.50 บาท (เรียกช�าระคา่หุ้นร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียน) คดิเป็นมลูคา่ท่ี

เรียกช�าระแล้วเป็นจ�านวนเงิน 1.25 ล้านบาท บริษัทฯได้ช�าระเงินคา่หุ้นดงักลา่ว

ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯเป็นจ�านวน 1.25 ล้านบาทแล้ว

On 23 March 2017, the Company’s Board of Directors Meeting passed 

a resolution to approve the incorporation of PlanetFiber Company Limited, 

with a registered capital of Baht 5 million (500,000 ordinary shares of Baht 

10 each) in which the Company’s interest is 100%. The subsidiary 

registered its incorporation with the Ministry of Commerce on 16 August 

2017 with initially called up Baht 2.50 per share (called up 25% of 

registered capital), or a total of Baht 1.25 million. The Company paid in 

share capital in proportion to its interest, amounting to Baht 1.25 million. 

2560 (2017)

1,250

2560 (2017)

100%

2560 (2017)

1,250

1,250

2559 (2016)

-

2559 (2016)

-

2559 (2016)

-

-

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

ทนุช�าระแล้ว

Paid-up capital บริษัท

Company’s name

ราคาทนุ

Cost

สดัสว่นเงินลงทนุ

Shareholding percentage

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั

PlanetFiber Company Limited

รวม Total
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ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี Depreciation for the year

2560 (จ�านวน 10.7 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุขายและบริการ สว่นท่ีเหลือรวมอยูใ่นคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร)

2017 (Baht 10.7 million included in cost of sales and services, and the balance in selling and administrative expresses)

12. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ Leasehold improvement and equipment

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

สว่นปรับปรุง

อาคารเชา่

Leasehold

improvement

4,858

-

-

-

4,858

3,867

991

-

4,858

-

อปุกรณ์

ทดสอบ

Testing

equipment 

88,265

880

(16)

-

89,129

58,381

10,430

(11)

68,800

20,329

ยานพาหนะ

Motor 

vehicles

25,639

659

-

-

26,298

15,376

4,365

-

19,741

6,557

อปุกรณ์

โครงขา่ย

Network

equipment

34,119

-

-

41,078

75,197

3,555

6,871

-

10,426

64,771

เคร่ืองตกแตง่

ตดิตัง้และ

เคร่ืองใช้ส�านกังาน

Furniture, fixtures 

and 

office equipment

74,997

9,605

-

-

84,602

63,118

5,989

-

69,107

15,495

สนิทรัพย์

ระหวา่งตดิตัง้

Assets under

installation

30,553

56,887

-

(41,078)

46,362

-

-

-

-

46,362

รวม

Total

258,431

68,031

(16)

-

326,446

144,297

28,646

(11)

172,932

153,514

28,646

ราคาทุน Cost

1 มกราคม 2560

1 January 2017

ซือ้เพ่ิม

Additions

จ�าหนา่ย/ตดัจ�าหนา่ย

Disposals/Write off

โอน

Transfer

31 ธนัวาคม 2560

31 December 2017

ค่าเสือ่มราคาสะสม 

Accumulated depreciation

1 มกราคม 2560

1 January 2017

คา่เสือ่มราคาส�าหรับปี

Depreciation for the year

คา่เสือ่มราคาส�าหรับสว่นท่ี

จ�าหนา่ย/ตดัจ�าหนา่ย

Depreciation on disposals/

Write off

31 ธนัวาคม 2560

31 December 2017

มูลค่าสทุธิตามบญัชี

Net book value

31 ธนัวาคม 2560

31 December 2017

งบการเงินรวม

Consolidated financial statements
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

สว่นปรับปรุง
อาคารเชา่
Leasehold

improvement

4,858

-
-

-
4,858

-
-

-
4,858

2,875

992

-

3,867

991

-

4,858

991

-

อปุกรณ์
ทดสอบ
Testing

equipment 

81,075

7,586
(396)

-
88,265

880
(16)

-
89,129

48,019

10,674

(312)

58,381

10,430

(11)

68,800

29,884

20,329

ยานพาหนะ
Motor 

vehicles

25,639

-
-

-
25,639

-
-

-
25,639

11,016

4,360

-

15,376

4,343

-

19,719

10,263

5,920

อปุกรณ์
โครงขา่ย
Network

equipment

15,235

-
-

18,884
34,119

-
-

41,078
75,197

566

2,989

-

3,555

6,871

-

10,426

30,564

64,771

เคร่ืองตกแตง่
ตดิตัง้และ

เคร่ืองใช้ส�านกังาน
Furniture, fixtures 

and 
office equipment

68,952

6,279
(234)

-
74,997

9,605
-

-
84,602

57,503

5,849

(234)

63,118

5,989

-

69,107

11,879

15,495

สนิทรัพย์
ระหวา่งตดิตัง้
Assets under

installation

12,938

36,499
-

(18,884)
30,553

56,887
-

(41,078)
46,362

-

-

-

-

-

-

-

30,553

46,362

รวม
Total

208,697

50,364
(630)

-
258,431

67,372
(16)

-
325,787

119,979

24,864

(546)

144,297

28,624

(11)

172,910

114,134

152,877

24,864

28,624

ราคาทุน Cost
1 มกราคม 2559
1 January 2016
ซือ้เพ่ิม Additions
จ�าหนา่ย/ตดัจ�าหนา่ย
Disposals/Write off
โอน Transfer
31 ธนัวาคม 2559
31 December 2016
ซือ้เพ่ิม Additions
จ�าหนา่ย/ตดัจ�าหนา่ย
Disposals/Write off
โอน Transfer
31 ธนัวาคม 2560
31 December 2017
ค่าเสือ่มราคาสะสม
Accumulated depreciation
1 มกราคม 2559
1 January 2016
คา่เสือ่มราคาส�าหรับปี
Depreciation for the year
คา่เสือ่มราคาส�าหรับสว่นท่ี
จ�าหนา่ย/ตดัจ�าหนา่ย
Depreciation on disposals/
Write off 
31 ธนัวาคม 2559
31 December 2016
คา่เสือ่มราคาส�าหรับปี
Depreciation for the year
คา่เสือ่มราคาส�าหรับสว่นท่ี
จ�าหนา่ย/ตดัจ�าหนา่ย
Depreciation on disposals/
Write off 
31 ธนัวาคม 2560
31 December 2017
มูลค่าสทุธิตามบญัชี
Net book value
31 ธนัวาคม 2559
31 December 2016
31 ธนัวาคม 2560
31 December 2017
ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี Depreciation for the year
2559 (จ�านวน 6.8 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุขายและบริการ สว่นท่ีเหลอืรวมอยูใ่นคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร)
2016 (Baht 6.8 million included in cost of sales and services, and the balance in selling and administrative expresses)
2560 (จ�านวน 10.7 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุขายและบริการ สว่นท่ีเหลอืรวมอยูใ่นคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร)
2017 (Baht 10.7 million included in cost of sales and services, and the balance in selling and administrative expresses)



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ จากธนาคารค�า้ประกนัโดยเงินฝาก
ธนาคารตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10 และการจดจ�านอง
ท่ีดนิของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่

Bank overdrafts and short-term loans from banks are secured by the 
pledge of bank deposits as mentioned in Note 10 to financial statements 
and the mortgage of land of a related company.

137

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึง่ได้มา
ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน โดยมีมลูคา่สทุธิทางบญัชีเป็นจ�านวนเงิน 6.2 ล้าน
บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5.6 ล้านบาท (2559: 10 ล้านบาท)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทฯมีสว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์
จ�านวนหนึง่ซึง่ตดัคา่เสื่อมราคาหมดแล้วแตย่งัใช้งานอยู ่มลูคา่ตามบญัชีก่อนหกั
คา่เสื่อมราคาสะสมของสนิทรัพย์ดงักลา่วมีจ�านวนเงิน 105 ล้านบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 105 ล้านบาท (2559: 87 ล้านบาท)

As at 31 December 2017, the Group had motor vehicles which were 
acquired under finance lease agreement with net book value of Baht 6 
million (Separate financial statements: Baht 6 million (2016: Baht 10 million).

As at 31 December 2017, certain items of leasehold improvement and 
equipment were fully depreciated but are still in use. The gross carrying 
amount before deducting accumulated depreciation of those assets 
amounted to Baht 105 million (Separate financial statements: Baht 105 
million (2016: Baht 87 million).

13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น Other non-current assets

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร Bank overdrafts and short-term loans from banks

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

2560 (2017)

18,858

6,997

267

26,122

2559 (2016)

8,684

4,752

-

13,436

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

18,858

6,997

267

26,122

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยรอเรียกคืน

Refundable withholding income tax

เงินมดัจ�า

Deposits

อ่ืน ๆ

Others

รวม Total

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

4,994

277,729

282,723

2560 (2017)

6.87% - 7.25%

MLR - 0.5% and 

1.20% - 4.15%

2560 (2017)

4,994

277,729

282,723

2559 (2016)

2.5% - 7.25%

MLR - 0.5% and 

1.20% - 4.15%

2559 (2016)

29,349

219,853

249,202

อตัราดอกเบีย้ (ตอ่ปี)

Interest rate (percent per annum) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร

Bank overdrafts

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร

Short-term loans from banks

รวม Total
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เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารค�า้ประกนัโดยการจดจ�านองท่ีดินของบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่

ภายใต้สญัญาเงินกู้กลุม่บริษัทฯต้องปฎิบตัติามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ
ตามท่ีระบใุนสญัญาเชน่ การด�ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น และ
อตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนีใ้ห้เป็นไปตามอตัราท่ีก�าหนดในสญัญา 
เป็นต้น

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุม่บริษัทฯไมส่ามารถด�ารงอตัราสว่น
ทางการเงินตามท่ีระบใุนสญัญาเงินกู้ ยืมกบัธนาคาร อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ
สามารถช�าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ปกติตามตารางการช�าระหนีต้ามสญัญา
เงินกู้จนถงึปัจจบุนั แตเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุม่บริษัทฯจงึได้แสดงยอดคงค้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 ของเงินกู้ ยืมธนาคารดงักลา่วเป็นหนีส้นิหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
ทัง้จ�านวน

Long-term loan from bank is secured by the mortgage of land of a related 
company.

The loan agreement contained several covenants which, among other 
things, require the Group to maintain debt-to-equity ratio and debt service 
coverage ratio at the rates prescribed in the agreement.

As at 31 December 2017 and 2016, the Group was unable to maintain the 
financial ratio stipulated in the loan agreement. However, to date the Group 
has been able to make the loan principal and interest payments as scheduled 
in the loan agreement. Nevertheless, for reporting purposes, in compliance 
with the relevant financial reporting standards, as at 31 December 2017 and 
2016 the Group presented this loan as current liability in the statement of 
financial position.

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น Trade and other payables

16. เงินกู้ยืมระยะยาว Long-term loan

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

2560 (2017)

73,474

5,715

3,619

-

8,969

91,777

2559 (2016)

57,880

-

1,176

6,783

2,595

68,434

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

73,474

5,715

3,673

-

9,049

91,911

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั

Trade payables - unrelated parties

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

Other payables - related party

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั

Other payables - unrelated parties

ต้นทนุค้างจา่ย

Accrued cost

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย

Accrued expenses

รวม Total

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

2560 (2017)

22,600

(20,400)

(2,200)

-

2559 (2016)

43,000

(20,400)

(22,600)

-

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

22,600

(20,400)

(2,200)

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

การช�าระคืน

Repayment schedule

ช�าระคืนเป็นรายเดือน งวดละ 1.7 ล้านบาท 

รวมจ�านวน 36 งวด งวดสดุท้ายช�าระสว่นท่ี

เหลอืทัง้จ�านวน เร่ิมตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 

2559

36 monthly installments of Baht 1.7 million 

each and the remainder to be paid in the 

final installment, commencing March 2016

อตัราดอกเบีย้

Interest rate

ปีท่ี 1 MLR ลบร้อยละ  1.5 ตอ่ปี

ปีท่ี 2 - 3 MLR ลบร้อยละ 1.0 ตอ่ปี

Year 1 MLR less 1.5% per annum

Year 2 - 3 MLR less 1.0% per annum

หกั: สว่นท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 

Less: Portion due within one year

สว่นท่ีจดัเป็นหนีส้นิหมนุเวียน 

Amount classified as current liability

สว่นท่ีถงึก�าหนดช�าระเกินกวา่หนึง่ปี

Portion due more than one year
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กลุม่บริษัทฯได้ท�าสญัญาเชา่การเงินกบับริษัทลสิซิง่เพ่ือเชา่ยานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ โดยมีก�าหนดช�าระคา่เชา่เป็นรายเดือนอายขุองสญัญามีระยะ
เวลาโดยเฉลี่ย 5 ปี
The Group has entered into the finance lease agreements with leasing companies for rental of motor vehicles for use in its operation, whereby it is committed 
to pay rental on monthly basis. The term of the agreements is generally 5 years.
กลุม่บริษัทฯมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจา่ยคา่เชา่ขัน้ต�่าตามสญัญาเชา่การเงินดงันี ้
Future minimum lease payments required under the finance lease agreements are as follows.

17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน Liabilities under finance lease agreements

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

2560 (2017)

13,559

(1,276)

12,283

(3,828)

8,455

2559 (2016)

17,335

(2,446)

14,889

(2,605)

12,284

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

14,292

(1,374)

12,918

(3,963)

8,955

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน

Liabilities under finance lease agreements

หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ�าหนา่ย

Less: Deferred interest expense

รวม Total

หกั: สว่นท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

Less: Portion due within one year

สว่นท่ีถงึก�าหนดช�าระเกินกวา่หนึง่ปี

Portion due more than one year

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

ไมเ่กิน 1 ปี

Less than 1 year

4,906

(943)

3,963

1 - 5 ปี

1 - 5 years

9,386

(431)

8,955

รวม

Total

14,292

(1,374)

12,918

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

Consolidated financial statements as at 31 December 2017

ผลรวมของจ�านวนเงินขัน้ต�า่ท่ีต้องจา่ยทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่

Future minimum lease payments

ดอกเบีย้ตามสญัญาเชา่การเงินรอการตดับญัชี

Deferred interest expense

มลูคา่ปัจจบุนัของจ�านวนเงินขัน้ต�า่ท่ีต้องจา่ยทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่

Present value of future minimum lease payments

งบการเงินเฉพาะกิจการ Separate financial statements

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

ไมเ่กิน 1 ปี

Less than 1 year

4,731

(903)

3,828

ไมเ่กิน 1 ปี

Less than 1 year

3,776

(1,171)

2,605

1 - 5 ปี

1 - 5 years

8,828

(373)

8,455

1 - 5 ปี

1 - 5 years

13,559

(1,275)

12,284

รวม

Total

13,559

(1,276)

12,283

รวม

Total

17,335

(2,446)

14,889

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

as at 31 December 2017 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

as at 31 December 2016 

ผลรวมของจ�านวนเงินขัน้ต�า่ท่ีต้องจา่ย

ทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่

Future minimum lease payments

ดอกเบีย้ตามสญัญาเชา่การเงินรอการ

ตดับญัชี

Deferred interest expense

มลูคา่ปัจจบุนัของจ�านวนเงินขัน้ต�า่ท่ี

ต้องจา่ยทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่

Present value of future minimum 

lease payments
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จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน แสดงได้ดงันี ้
Provision for long-term employee benefits, which represents compensations payable to employees after they retire and other long-term employee benefits, 

was as follows.

18. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน Provision for long-term employee benefits

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ Consolidated/Separate financial statements

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

2560

(2017)

15,319

1,524

399

-

-

-

-

-

-

-

17,242

2559

(2016)

2,054

550

75

(480)

163

(1,196)

-

-

-

-

1,166

2559

(2016)

25,148

4,021

985

(480)

163

(1,196)

(2,073)

2,100

(10,073)

(2,110)

16,485

2559

(2016)

23,094

3,471

910

-

-

-

(2,073)

2,100

(10,073)

(2,110)

15,319

2560

(2017)

1,166

191

26

-

-

-

-

-

-

(265)

1,118

2560

(2017)

16,485

1,715

425

-

-

-

-

-

-

(265)

18,360

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

Defined benefit plans

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน

Other long-term employee benefits

รวม

Total

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานต้นปี

Provision for long-term employee benefits at 

beginning of year

สว่นท่ีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทนุ:

Included in profit or loss:

ต้นทนุบริการในปัจจบุนั 

Current service cost

ต้นทนุดอกเบีย้

Interest cost

(ก�าไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั

Actuarial (gain) loss arising from

สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงประชากรศาสตร์

Demographic assumptions changes

สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมตทิางการเงิน

Financial assumptions changes

สว่นท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

Experience adjustments

สว่นท่ีรับรู้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:

Included in other comprehensive income:

(ก�าไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั

Actuarial (gain) loss arising from

สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงประชากรศาสตร์

Demographic assumptions changes

สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมตทิางการเงิน

Financial assumptions changes

สว่นท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

Experience adjustments

ผลประโยชน์ท่ีจา่ยในระหวา่งปี

Benefits paid during the year

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี

Provision for long-term employee benefits at 

end of year



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560141

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการตอ่ไปนีใ้นสว่นของก�าไรหรือขาดทนุ
Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are recognised are as follows.

สมมตฐิานท่ีส�าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปได้ดงันี ้
Significant actuarial assumptions are summarised below.

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

2560 (2017)

500

1,640

2,140

2559 (2016)

1,028

2,464

3,492

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

500

1,640

2,140

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

ต้นทนุขายและบริการ

Cost of sales and services

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร

Selling and administrative expenses

รวมคา่ใช้จา่ยท่ีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทนุ

Total expenses recognised in profit or loss

2560 (2017)

2.05 - 2.37%

7.07%

0 - 18%

2559 (2016)

2.05 - 2.37%

7.07%

0 - 18%

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

2.05 - 2.37%

7.07%

0 - 18%

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

อตัราคดิลด

Discount rate

อตัราการขึน้เงินเดือน 

Salary increase rate

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนกังาน

Employee turnover rate

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทฯคาดวา่จะจา่ยช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจ�านวนเงิน 5.1 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 5.1 ล้านบาท (2559: จ�านวน 3.6 ล้านบาท))

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�า้หนกัในการจา่ยช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของกลุม่บริษัทฯประมาณ 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
13 ปี (2559: 13 ปี))

As at 31 December 2017, the Group expects to pay Baht 5.1 million of long-term employee benefits during the next year (Separate financial statements: 
Baht 5.1 million (2016: Baht 3.6 million)).

As at 31 December 2017, the weight average duration of the liabilities for long-term employee benefit is 13 years (Separate financial statements: 13 years 
(2016: 13 years)).
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หนว่ย: ล้านบาท (Unit: Million Baht)

เพ่ิมขึน้ 0.5%

Increase 0.5% 

(0.6)

0.6

(0.7)

ลดลง 0.5%

Decrease 0.5% 

0.6

(0.6)

0.5

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

Consolidated financial statements as at 31 December 2017

อตัราคดิลด

Discount rate

อตัราการขึน้เงินเดือน

Salary increase rate 

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนกังาน 

Employee turnover rate

หนว่ย: ล้านบาท (Unit: Million Baht)

เพ่ิมขึน้ 0.5%

Increase 0.5% 

(0.6)

0.6

(0.7)

เพ่ิมขึน้ 0.5%

Increase 0.5% 

(0.6)

0.5

(0.6)

ลดลง 0.5%

Decrease 0.5% 

0.6

(0.6)

0.5

ลดลง 0.5%

Decrease 0.5% 

0.6

(0.5)

0.4

งบการเงินเฉพาะกิจการ Separate financial statements

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

As at 31 December 2017

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

As at 31 December 2016

อตัราคดิลด

Discount rate

อตัราการขึน้เงินเดือน

Salary increase rate 

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนกังาน 

Employee turnover rate

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานท่ีส�าคญัตอ่มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้
The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2017 
and 2016 are summarised below.
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19. ส�ารองตามกฎหมาย 
ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั 

พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธิประจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่
ทนุส�ารองนีจ้ะมีจ�านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส�ารองตาม
กฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถน�าไปจา่ยเงินปันผลได้

เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2558 ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาตไิด้อนมุตักิารออกใบอนญุาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ท่ีมีโครงขา่ยเป็นของตนเอง เลขท่ี 3ก/58/003 เพ่ือให้บริการสื่อสารประเภทเสียง ข้อมลู และมลัตมีิเดีย ให้แก่บริษัทฯ โดยมีระยะเวลา
ใบอนญุาต 15 ปี ทัง้นี ้บริษัทฯผกูพนัท่ีจะต้องปฏิบตัติามข้อก�าหนดของใบอนญุาต และจา่ยคา่ธรรมเนียมรายปี 

On 2 September 2015, the Board of the National Broadcasting and Telecommunications Commission approved the issue to the Company of a 15-year, 
Type three telecommunication business license with own telecommunications network. The license is to provide voice, data and multimedia 
telecommunications. The Company is obliged to comply with conditions stipulated under the licenses and to pay an annual fee.

รายได้จากการบริการส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้
Service income for the years ended 31 December 2017 and 2016 are summarised below :

รายการคา่ใช้จา่ยแบง่ตามลกัษณะประกอบด้วยรายการคา่ใช้จา่ยท่ีส�าคญัดงัตอ่ไปนี ้
Significant expenses classified by nature are as follows :

19. Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 

2535, the Company is required to set aside a statutory reserve at least 5% 
of its net profit for the year after deducting accumulated deficit brought 
forward (if any), until the reserve reaches 10% of the registered share 
capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution.

20. รายได้จากการบริการ Service income 

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ Expenses by nature 

2560 (2017)

12,464,302

117,125,384

129,589,686

2559 (2016)

7,542,433

106,485,491

114,027,924

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

12,464,302

117,125,384

129,589,686

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

รายได้จากการบริการตามใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม เลขท่ี 3ก/58/003

Service income under Type-three telecommuni-

cation business license No. 3Gor/58/003

รายได้จากการบริการอ่ืน

Other service income

รวม Total

หนว่ย: บาท (Unit: Baht)

2560 (2017)

103,309

28,624

15,417

394,997

36,706

2559 (2016)

122,108

24,864

14,270

427,061

22,987

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

103,309

28,646

15,417

394,997

36,706

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

เงินเดือนคา่แรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน

Salaries, wages and other employee benefits

คา่เสื่อมราคา

Depreciation

คา่เชา่จา่ยตามสญัญาเชา่ด�าเนินงาน

Rental expenses from operating lease agreements

ซือ้สนิค้า

Purchases of goods

การเปลี่ยนแปลงในสนิค้าส�าเร็จรูปและงานระหวา่งท�า

Changes in inventories of finished goods and  work in 

progress

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)
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จ�านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประกอบแตล่ะสว่นของก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้
The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 December 2017 and 2016 are as follows.

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้
Income tax expenses for the years ended 31 December 2017 and 2016 are made up as follows.

22. ภาษีเงินได้ Income tax

2560 (2017)

-

(6,723)

(6,723)

2559 (2016)

144

(3,148)

(3,004)

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

-

(6,723)

(6,723)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบนั:

Current income tax:

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลส�าหรับปี

Current income tax charge

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี: 

Deferred tax:

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว

Relating to origination and reversal of temporary

differences

รายได้ภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

Tax income reported in the statement of comprehensive 

income

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

2560 (2017)

-

2559 (2016)

(2,009)

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัก�าไรจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

Deferred tax on actuarial gain

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)
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สว่นประกอบของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้
The components of deferred tax assets are as follows.

ผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้มีจ�านวนเงิน 25 ล้านบาท ซึง่จะสิน้สดุระยะเวลาการให้ประโยชน์ในปี 2565 
The unused tax loss amounting to Baht 25 million will expired by 2022.

รายการกระทบยอดระหวา่งก�าไรทางบญัชีกบัคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้มีดงันี ้
The reconciliation between accounting profit and income tax expenses is shown below.

2560 (2017)

(38,192)

20%

(7,638)

-

-

1,165

(250)

915

(6,723)

2560 (2017)

2,095

5,670

3,672

4,924

16,361

2559 (2016)

(27,722)

20%

(5,544)

(901)

-

3,472

(31)

3,441

(3,004)

2559 (2016)

1,100

5,241

3,297

-

9,638

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

(38,344)

20%

(7,669)

-

31

1,165

(250)

915

(6,723)

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

2,095

5,670

3,672

4,924

16,361

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

ขาดทนุทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคล

Accounting loss before tax

อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล Applicable tax rate

ขาดทนุทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคลคณูอตัราภาษี

Accounting loss before tax multiplied by applicable tax rate

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอตดับญัชีปีก่อน

Adjustment in respect of deferred tax of previous year

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีไมไ่ด้บนัทกึในระหวา่งปี

Deferred tax assets which were not recognised during 

the period

- ขาดทนุทางภาษีของบริษัทยอ่ย Tax losses of subsidiary

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ Effects of :

คา่ใช้จา่ยต้องห้าม Non-deductible expenses

คา่ใช้จา่ยท่ีมีสทิธิหกัได้เพ่ิมขึน้

Additional expense deductions allowed

รวม Total 

รายได้ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

Tax income reported in the statement of comprehensive 

income

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

Allowance for doubtful accounts

คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื

Allowance for diminution in value of inventories

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

Provision for long-term employee benefits

ขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้

Unused tax loss

รวม Total

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)
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23. ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารขาดทนุส�าหรับปี (ไมร่วมก�าไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอ่ืน) ด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี

24. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
ข้อมลูส่วนงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอนีส้อดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่ม

บริษัทฯท่ีผู้ มีอ�านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่าง
สม�่าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการด�าเนินงานของสว่นงาน

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการบริหารงาน กลุม่บริษัทฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหนว่ย
ธรุกิจตามประเภทของผลติภณัฑ์และบริการ กลุม่บริษัทฯมีสว่นงานท่ีรายงานทัง้
สิน้ 3 สว่นงาน ดงันี ้

1) สว่นงานผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าแพลนเน็ตคอม เป็นสว่นงานการขายและ
บริการตดิตัง้อปุกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคมท่ีบริษัทฯ ออกแบบพฒันาขึน้เอง

2) สว่นงานผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าอ่ืน เป็นสว่นงานการขายและบริการตดิ
ตัง้อปุกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคม ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิทลั
ทีวีซึง่ซือ้จากบริษัทอ่ืน

3) สว่นงานบริการ เป็นสว่นงานบริการหลงัการขายและงานบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กบัระบบสือ่สารโทรคมนาคมให้กบัลกูค้าทัว่ไป

กลุม่บริษัทฯไมมี่การรวมสว่นงานด�าเนินงานอ่ืนเป็นสว่นงานท่ีรายงานข้างต้น
ผู้ มีอ�านาจตดัสนิใจสงูสดุสอบทานผลการด�าเนินงานของแตล่ะหนว่ยธรุกิจแยก

จากกันเพ่ือวตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการ
ประเมินผลการปฏิบตังิาน กลุม่บริษัทฯประเมินผลการปฏิบตังิานของสว่นงานโดย
พิจารณาจากก�าไรหรือขาดทนุจากการด�าเนินงานซึง่วดัมลูคา่โดยใช้เกณฑ์เดียว
กบัท่ีใช้ในการวดัก�าไรหรือขาดทนุจากการด�าเนินงานในงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม 
กลุม่บริษัทฯบริหารงานด้านการจดัหาเงิน ซึง่ท�าให้เกิดคา่ใช้จา่ยทางการเงินและ
รายได้ทางการเงิน คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร และภาษีเงินได้โดยไมมี่                             
การปันสว่นให้แตล่ะสว่นงานด�าเนินงาน

23. Basic loss per share
Basic loss per share is calculated by dividing loss for the year (excluding 

other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary 
shares in issue during the year.

24. Segment information
Operating segment information is reported in a manner consistent with 

the internal reports that are regularly reviewed by the chief operating 
decision maker in order to make decisions about the allocation of resources 
to the segment and assess its performance. 

For management purposes, the Group is organised into business units 
based on its products and services and has 3 reportable segments as follows.

1) Planetcomm Products segment, which is sales and installation of 
telecommunication equipment designed and developed by the Company.

2) Non Planetcomm Products segment, which is sales and installation of 
telecommunication, broadcasting and digital TV equipment purchased from 
other companies. 

3) Services segment, which is the provision of after sales services and 
other services relating to telecommunication systems to general customers.

No other operating segments have been aggregated to form the above 
reportable operating segments. 

The chief operating decision maker monitors the operating results of the 
business units separately for the purpose of making decisions about 
resource allocation and assessing performance. Segment performance is 
measured based on operating profit or loss and on a basis consistent with 
that used to measure operating profit or loss in the financial statements. 
However, the Group’s financing activities, which give rise to finance costs 
and finance income, selling and administrative expenses, and income taxes 
are managed by no allocation to operating segments.
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ข้อมลูรายได้และก�าไรของสว่นงานของกลุม่บริษัทฯส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้
ี ้

The following table presents revenue and profit information regarding the Group’s operating segments for the year ended 31 December 2017 and 2016.

2560

(2017)

143

12

2560

(2017)

403

91

2560

(2017)

129

30

2560

(2017)

675

   133

 

6

(60)

(104)

(14)

(39)

7

(32)

2560

(2017)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2560

(2017)

675

133

6

(60)

(104)

(14)

(39)

7

(32)

2559

(2016)

97

1

2559

(2016)

504

123

2559

(2016)

114

36

2559

(2016)

715

160

2

(62)

(115)

(13)

(28)

3

(25)

2559

(2016)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2559

(2016)

715

160

2

(62)

(115)

(13)

(28)

3

(25)

ตราสนิค้าแพลนเน็ตคอม

Planetcomm Products 

ผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าอ่ืน

Non Planetcomm Products 

บริการ

Services

รวมสว่นงาน

Total segments

การตดัรายการระหวา่งกนั

Elimination

งบการเงินรวม

Consolidated

รายได้จากการขายและบริการให้ลกูค้าภายนอก

Sales and service income to external customers

ผลการด�าเนินงาน

Operating results  

ก�าไรของสว่นงาน

Segment profit

รายได้และคา่ใช้จา่ยท่ีไมไ่ด้ปันสว่น:

Unallocated income and expenses:

รายได้อ่ืน

Other income

คา่ใช้จา่ยในการขาย

Selling expenses

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร

Administrative expenses

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน

Finance cost

ขาดทนุก่อนรายได้ภาษีเงินได้

Loss before tax income

รายได้ภาษีเงินได้

Tax income

ขาดทนุส�าหรับปี

Loss for the year

หนว่ย: ล้านบาท (Unit: Million Baht)

ข้อมลูเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร์
กลุม่บริษัทฯด�าเนินธรุกิจในเขตภมิูศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดงันัน้ รายได้

และสนิทรัพย์ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจงึถือเป็นการรายงานตามเขตภมิูศาสตร์แล้ว
ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รายได้จากการขายและบริการตา่ง

ประเทศคดิเป็นประมาณร้อยละ 3 (2559: ร้อยละ 3) ของยอดรายได้จากการขาย
และบริการ

 
ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่

ในปี 2560 กลุม่บริษัทฯมีรายได้จากหนว่ยงานราชการเป็นจ�านวนเงิน 282 ล้าน
บาท (2559: 116 ล้านบาท) และรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ�านวน 1 ราย เป็น
จ�านวนเงิน 79 ล้านบาท (2559: จ�านวน 2 ราย เป็นจ�านวนเงิน 182 ล้านบาท) ซึง่มา
จากสว่นงานทัง้สามสว่นงาน

Geographic information
The Group operates in Thailand only. As a result, all of the revenues and 

assets as reflected in these financial statements pertain exclusively to this 
geographical reportable segment. 

Export sales and services during the year ended 31 December 2017 
represented approximately 3% (2016: 3%) of total sales and services.

Major customers
For the year 2017, the Group has revenue from government agencies in 

amount of Baht 282 million and 1 major customer in amount of Baht 79 
million (2016: 2 major customers in amount of Baht 182 million) arising from 
these all operating segments. 
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26. เงินปันผล Dividends

25. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
กลุม่บริษัทฯและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราช

บญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุม่บริษัทฯและพนกังานจะจา่ย
สมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือน ในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทนุส�ารองเลีย้ง
ชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทิสโก้ จ�ากดั และจะจา่ยให้แก่
พนักงานเม่ือพนักงานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่ม
บริษัทฯ ในระหวา่งปี 2560 กลุม่บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดงักลา่วเป็นคา่ใช้จา่ย
จ�านวนเงิน 2 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ล้านบาท (2559: 2 ล้านบาท))

27. ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
27.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสว่นของเงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ยท่ียงัไมเ่รียกช�าระจ�านวนเงิน 3.75 ล้านบาท (2559: ไมมี่)
27.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเชา่ด�าเนินงานและสญัญาบริการ
กลุม่บริษัทฯได้ท�าสญัญาเชา่อาคารและสญัญาบริการกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัแหง่
หนึง่และบริษัทอ่ืน อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่1 ถงึ 5 ปี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุม่บริษัทฯมีจ�านวนเงินขัน้ต�า่ท่ีต้องจา่ยใน
อนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาข้างต้น ดงันี ้

25. Provident fund
The Group and its employees have jointly established a provident fund in 

accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the 
Group contribute to the fund monthly at the rate of 5% of basic salary. The 
fund, which is managed by TISCO Asset Management Company Limited, 
will be paid to employees upon termination in accordance with the fund 
rules. The contributions for the year 2017 amounting to Baht 2 million were 
recognised as expenses (Separate financial statements: Baht 2 million 
(2016: Baht 2 million)).

27. Commitments and contingent liabilities
27.1 Uncalled portions of investment in subsidiary
As at 31 December 2017, the Company has outstanding commitment in 
respect of uncalled portion of investment in a subsidiary amounting to Baht 
3.75 million (2016: Nil). 
27.2 Operating lease and service commitments
The Group has entered into office rental agreements and related service 
agreements with a related company and other companies. The terms of the 
agreements are generally between 1 and 5 years. 
As at 31 December 2017 and 2016, future minimum payments required 
under the above contracts were as follows.

หนว่ย: ล้านบาท (Unit: Million Baht)

เงินปันผล

Dividends

เงินปันผลประจ�าปี 2558

Final dividends for 2015

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2559 

Total dividends for 2016

อนมุตัโิดย

Approved by

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือ

วนัท่ี28 เมษายน 2559

Annual General Meeting of the 

Shareholder on 28 April 2016

เงินปันผลจา่ย (ล้านบาท)

Total dividends (Million Baht)

35

35

เงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น (บาท)

Dividend per share (Baht)

0.14

0.14

2560 (2017)

5

5

2559 (2016)

14

1

งบการเงินรวม 2560

Consolidated financial 

statements 2017 

5

5

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements 

จา่ยช�าระ Payable :

ภายใน 1 ปี

In up to 1 year

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี

In over 1 and up to 5 years

หนว่ย: ล้านบาท (Unit: Million Baht)
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27.3 หนงัสือค�า้ประกนั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทฯมีหนงัสือค�า้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคาร

ในนามของกลุม่บริษัทฯเหลืออยูเ่ป็นจ�านวนเงิน 133 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 133 ล้านบาท (2559: 127 ล้านบาท)) ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทาง
ปฏิบตับิางประการตามปกตธิรุกิจของกลุม่บริษัทฯ เพ่ือค�า้ประกนั การปฏิบตังิาน
ตามสญัญา

28. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทฯมีสนิทรัพย์ท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรม

แยกแสดงตามล�าดบัชัน้เป็นระดบั 2 ของมลูคา่ยตุธิรรมซึง่เป็นสญัญาซือ้ขายเงิน
ตราตา่งประเทศลว่งหน้าจ�านวนเงิน 0.6 ล้านบาท (2559: 0.2 ล้านบาท)

29. เครื่องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส�าคญัของกลุม่บริษัทฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรับเคร่ืองมือ
ทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลกูหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีอ่ื้น เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค�า้ประกนั เงินเบกิเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสัน้
และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นและหนีส้นิตาม
สญัญาเชา่การเงิน กลุม่บริษัทฯมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดงันี ้
ความเสี่ยงด้านการให้สนิเช่ือ

กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีอ่ื้น ฝ่ายบริหารควบคมุความเสี่ยงนีโ้ดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธี
การในการควบคมุสนิเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯจงึไมค่าดวา่จะได้รับ
ความเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเช่ือ นอกจากนี ้ การให้สนิเช่ือของ
กลุ่มบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯมีฐานของลูกค้าท่ีหลาก
หลายและมีอยูจ่�านวนมากราย จ�านวนเงินสงูสดุท่ีกลุม่บริษัทฯอาจต้องสญูเสีย
จากการให้สนิเช่ือคือ มลูคา่ตามบญัชีของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นท่ีแสดงอยู่
ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้

กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีส�าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก
ธนาคาร เงินเบกิเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบีย้ 
และหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่มี
อตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึง่ใกล้เคียง
กบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

27.3 Bank guarantees
As at 31 December 2017, there were outstanding bank guarantees of 

Baht 133 million (Separate financial statements: Baht 133 million (2016: Baht 
127 million)) issued by banks on behalf of the Group in respect of certain 
performance bonds as required in the normal course of business to 
guarantee contractual performance. 

28. Fair value hierarchy
As at 31 December 2017, the Group had the assets measured at fair 

value using level 2 of inputs, which are forward foreign currency contracts, 
totaling Baht 0.6 million (2016: Baht 0.2 million).

29. Financial instruments
29.1 Financial risk management

The Group’s financial instruments, as defined under Thai Accounting 
Standard No.107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, 
principally comprise cash and cash equivalents, trade and other 
receivables, restricted bank deposits, bank overdrafts, short-term and long-
term loans from banks, trade and other payables and liabilities under 
finance lease agreements. The financial risks associated with these financial 
instruments and how they are managed is described below.
Credit risk

The Group is exposed to credit risk with respect to trade and other 
receivables. The Group manages the risk by adopting appropriate credit 
control policies and procedures and therefore does not expect to incur 
material financial losses. In addition, the Group does not have high 
concentrations of credit risk since it has a large customer base. The 
maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade 
and other receivables as stated in the statement of financial position.
Interest rate risk

The Group’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at 
banks, bank overdrafts, short-term and long-term interest-bearing loans and 
liabilities under finance lease agreements. Most of the financial assets and 
liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to 
the market rate. 
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ภายใน 1 ปี

Within 1 year

-

-

15

15

278

-

-

4

282

มากกวา่ 1 ถงึ 5 ปี 

More than 1 - 5 years

-

-

-

-

-

-

-

9

9

อตัราดอกเบีย้ปรับ

ขึน้ลงตามอตัราตลาด

Floating interest rate 

16

-

42

58

5

-

23

-

28

ไมมี่อตัราดอกเบีย้

Non-interest bearing

-

281

-

281

-

92

-

-

92

รวม

Total

16

281

57

354

283

92

23

13

411

อตัราดอกเบีย้ (%)

Interest rate (%)

0.04 - 0.38

-

0.37 - 1.10

1.20 - 7.25

-

MLR less 1.5 and MLR less 1.0

5.9 - 9.0

สนิทรพัย์ทางการเงนิ Financial assets

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด Cash and cash equivalents

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น Trade and other receivables

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค�า้ประกนั Restricted bank deposits

รวม Total

หน้ีสนิทางการเงนิ Financial liabilities

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร

Bank overdrafts and short-term loans from banks

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น Trade and other payables

เงินกู้ยืมระยะยาว Long-term loan

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน

Liabilities under finance lease agreements

รวม Total

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

Consolidated financial statements As at 31 December 2017

อตัราดอกเบีย้คงท่ี
Fixed interest rates

หนว่ย: ล้านบาท (Unit: Million Baht)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements

2560

(2017)

-

-

15

15

278

-

-

4

282

2560

(2017)

-

-

-

-

-

-

-

8

8

2560

(2017)

15

-

42

57

5

-

23

-

28

2560

(2017)

-

281

-

281

-

92

-

-

92

2560

(2017)

15

281

57

353

283

92

23

12

410

2560

(2017)

0.04 - 0.38

-

0.37 - 1.10

1.20 - 7.25

-

MLR less 1.5 

and

MLR less 1.0

5.9 - 9.0

2559

(2016)

-

-

29

29

220

-

-

3

223

2559

(2016)

-

-

-

-

-

-

-

12

12

2559

(2016)

5

-

42

47

29

-

43

-

72

2559

(2016)

-

309

-

309

-

68

-

-

68

2559

(2016)

5

309

71

385

249

68

43

15

375

2559

(2016)

0.04 - 0.38

-

0.37 - 1.10

1.20 - 7.25

-

MLR less 

1.5

5.9 - 9.0

อตัราดอกเบีย้คงท่ี Fixed interest rates 

ภายใน 1 ปี Within 1 year มากกวา่ 1 ถงึ 5 ปี
More than1 - 5 years

อตัราดอกเบีย้ปรับ ขึน้ลงตาม
อตัราตลาด

Floating interest rate

ไมมี่อตัราดอกเบีย้

Non-interest bearing

รวม

Total

อตัราดอกเบีย้

Interest rate

สนิทรพัย์ทางการเงิน

Financial assets

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

Cash and cash equivalents

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น

Trade and other receivables

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค�า้ประกนั

Restricted bank deposits

รวม Total

หน้ีสนิทางการเงิน

Financial liabilities

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร

Bank overdrafts and short-term loans from banks

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

Trade and other payables

เงินกู้ ยืมระยะยาว

Long-term loan

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน

Liabilities under finance lease agreements

รวม Total

หนว่ย: ล้านบาท (Unit: Million Baht)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีส�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรับสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีมี
อตัราดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก�าหนดหรือวนัท่ีมีการก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัท่ีมีการก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ได้ดงันี ้

As at 31 December 2017 and 2016, significant financial assets and liabilities classified by type of interest rate are summarised in the table below, with those 
financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน Foreign currency risk
กลุม่บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีส�าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซือ้หรือขายสนิค้าและ การกู้ ยืมเป็นเงินตราตา่งประเทศ กลุม่บริษัทฯได้ลดความเสี่ยง

ดงักลา่วโดยการท�าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าซึง่มีอายสุญัญาไมเ่กินหนึง่ปีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุม่บริษัทฯมียอดคงเหลือของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศดงันี ้
The Group’s exposure to foreign currency risk arises mainly from trading transactions and borrowings that are denominated in foreign currencies. 

The Group seeks to reduce this risk by entering into forward exchange contracts, which mature within one year.
As at 31 December 2017 and 2016, the balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are summarised below.

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุม่บริษัทฯมีสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าคงเหลือดงันี ้
As at 31 December 2017 and 2016, forward exchange contracts outstanding are summarised below. 

สกลุเงิน

Foreign currency

สนิทรัพย์ทางการเงิน (ล้าน)

Financial assets (Million)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

US dollar

ยโูร

Euro 

ปอนด์

Pound stering

2560 

(2017)

-

-

-

2560 

(2017)

4.1

0.2

0.1

2560 

(2017)

32.6809

39.0273

43.9865

2559 

(2016)

0.2

-

-

2559 

(2016)

3.0

0.2

-

2559 

(2016)

35.8306

37.7576

-

หนีส้นิทางการเงิน (ล้าน)

Financial liabilities (Million)

อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
(บาทตอ่หนว่ยเงินตราตา่งประเทศ)

Average exchange rate
(Baht per 1 foreign currency unit)

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

Consolidated financial statements As at 31 December 2017

สกลุเงิน

Foreign currency

สนิทรัพย์ทางการเงิน (ล้าน)

Financial assets (Million)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

US dollar

ยโูร

Euro 

ปอนด์

Pound stering

-

-

-

4.1

0.2

0.1

32.6809

39.0273

43.9865

หนีส้นิทางการเงิน (ล้าน)

Financial liabilities (Million)

อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
(บาทตอ่หนว่ยเงินตราตา่งประเทศ)

Average exchange rate
(Baht per 1 foreign currency unit)

สกลุเงิน

Foreign currency

จ�านวนท่ีซือ้ (ล้าน)

Bought amount (Million)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

US dollar

0.5 17 มกราคม 2561 ถงึ

25 มกราคม 2561

17 January 2018 -

25 January 2018

33.6050 - 33.9990

วนัครบก�าหนดตามสญัญา

Contractual maturity date

อตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญาของจ�านวนท่ีซือ้
(บาทตอ่หนว่ยเงินตราตา่งประเทศ)

Contractual exchange rate bought
(Baht per 1 foreign currency unit)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

Consolidated/Separate financial statements As at 31 December 2017

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

Separate financial statements
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29.2 มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯจัดอยู่ในประเภท

ระยะสัน้ หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุม่บริษัทฯจงึ
ประมาณมลูค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกบัมลูค่าตามบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยนลว่งหน้า ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 มีจ�านวนเงิน 0.6 ล้านบาท (2559: 0.2 ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ค�านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแส
เงินสดในอนาคตและแบบจ�าลองตามทฤษฎีในการประเมินมลูคา่ ซึง่ข้อมลูท่ีน�า
มาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลท่ีสามารถสงัเกตได้ในตลาดท่ี
เก่ียวข้อง เชน่ อตัราแลกเปลี่ยนทนัที อตัราแลกเปลี่ยนลว่งหน้าของเงินตราตา่ง
ประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบีย้ เป็นต้น กลุม่บริษัทฯได้
ค�านึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณ
มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์

ในระหวา่งงวดปัจจบุนัไมมี่การโอนรายการระหวา่งล�าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม

30. การบรหิารจดัการทุน
วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุท่ีส�าคญัของกลุม่บริษัทฯ คือการจดัให้มีซึง่

โครงสร้างทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนนุการด�าเนินธรุกิจของกลุม่บริษัทฯและเสริม
สร้างมลูคา่การถือหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทฯมี
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 1.1:1 และเฉพาะบริษัทฯมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ
เทา่กบั 1.1:1 (2559: 0.9:1)

31. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ
บริษัทฯได้จดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินปี 2559 ใหมเ่พ่ือให้

สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจบุนั การจดัประเภทรายการ
ใหมมี่ดงัตอ่ไปนี ้

29.2 Fair values of financial instruments 
Since the majority of the Group’s financial instruments are short-term in 

nature or carrying interest at rates close to the market rates, their fair 
values are not expected to be materially different from the amounts 
presented in statement of financial position. 

The fair value of forward exchange contracts as at 31 December 2017 
amounted to Baht 0.6 million (2016: Baht 0.2 million).

The fair value of derivatives has been determined by using a discounted 
future cash flow model and a valuation model technique. Most of the 
inputs used for the valuation are observable in the relevant market, such 
as spot rates of foreign currencies, yield curves of the respective 
currencies and interest rate yield curves. The Group had considered to 
counterparty credit risk when determining the fair value of derivatives.

During the current period, there were no transfers within the fair value 
hierarchy.

30. Capital management
The primary objective of the Group’s capital management is to ensure 

that it has appropriate capital structure in order to support its business 
and maximise shareholder value. As at 31 December 2017, the Group’s 
debt-to-equity ratio was 1.1:1 and the Company’s was 1.1:1 (2016: 0.9:1).

31. Reclassification 
Certain amounts in the 2016 financial statements have been reclassified 

to conform to the current year’s classification. The reclassifications are as 
follows.

การจดัประเภทรายการบญัชีดงักลา่วไมมี่ผลกระทบตอ่ขาดทนุหรือสว่นของผู้ ถือหุ้นตามท่ีได้รายงานไว้ และไมมี่ผลกระทบตอ่การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการ
เงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559

The reclassifications had no effect to previously reported loss or shareholders’ equity and also had no effect to the balance presented in statement 
of financial position as at 1 January 2016.

งบแสดงฐานะการเงิน

Statement of financial position

ตามท่ีจดัประเภทใหม่

As reclassified

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

Other current assets

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

Other non-current assets

6,832

13,436

15,516

4,752

ตามท่ีเคยรายงานไว้

As previously reported

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

Separate financial statements As at 31 December 2016

สกลุเงิน

Foreign currency

จ�านวนท่ีซือ้ (ล้าน)

Bought amount (Million)

ยโูร

Euro

0.2 15 มิถนุายน 2560

15 June 2017

38.3900

วนัครบก�าหนดตามสญัญา

Contractual maturity date

อตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญาของจ�านวนท่ีซือ้
(บาทตอ่หนว่ยเงินตราตา่งประเทศ)

Contractual exchange rate bought
(Baht per 1 foreign currency unit)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

Separate financial statements As at 31 December 2016

32. การอนุมัตงิบการเงนิ
งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัใิห้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s 

Board of Directors on 22 February 2018.

หนว่ย: พนับาท (Unit: Thousand Baht)



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560

หมายเหตุ (Remark) :  * 
(1) ข้อจ�ากดัการถือครองหลกัทรัพย์ของบคุคลตา่งด้าว  
บริษัทฯ มีข้อจ�ากดัการถือครองหลกัทรัพย์ของบคุคลตา่งด้าว ไว้ร้อยละ 49 ของทนุช�าระแล้ว  โดย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 มีบคุลลตา่งด้าวถือครอง
หลกัทรัพย์ PLANET ร้อยละ 28.22 ของทนุช�าระแล้ว 
(2) กลุม่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤตกิารณ์มีอิทธิพลตอ่การก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงานของ PLANET อยา่งมีนยัส�าคญั
ครอบครัวนายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ ครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั  และนายสาธิต รัฐเลศิกานต์   รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 67.32 เป็นกลุม่ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ท่ีโดยพฤตกิารณ์มีอิทธิพลตอ่การก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงานของบริษัท (ซึง่เป็นกรรมการบริษัทจ�านวน 2 ทา่นจากกรรมการทัง้สิน้ 8 ทา่น)
(1) Limitation for Foreigner Assets Entitlement
PLANET’ limitation for foreigner assets entitlement is 49% of paid capital. As at December 31, 2017, foreigner holding PLANET assets is 
figured at 28.22% of its paid capital. 
(2) Group of principal shareholders having significantly behavioral influence on defining PLANET policies and business operations.
Mr. Pratpat Rathlertkarn’s family and Mr. Trevor John Thompson’s family, and Mr. Satit Rathlertkarn entirely holding about 67.32% shares 
are the Group of principal shareholders which two of eight Directors have significantly behavioral influence on defining PLANET policies 
and business operations.

การออกหลักทรัพย์อื่น  - ไมมี่ -
Issuance of other assets  - none -

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว (Number of Registered Capital and Paid Registered Capital)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ�านวน 250.00 ล้านบาท และมีทนุท่ีออกและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 250.00 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั

จ�านวน 250 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

As at December 31, 2017, PLANET’s registered capital was 250.00 million Baht. The issued and paid-up share capital was 250.00 million Baht, 

divided as 250.00 million ordinary shares of 1.00 Baht par value.  

Shareholders and Dividend Payment Policy
ข้อมูลหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้น และนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (List of Top-Ten Principle Shareholders as December 31, 2017)
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รายช่ือผู้ ถือหุ้น
(Income)

ครอบครับนายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ (Mr. Prapat Rathlertkarn’s family)
- นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ (Mr. Prapat Rathlertkarn)
- นางชนิสา รัฐเลศิกานต์ (Mrs. Chanisa Rathlertkarn)
- นางสาวพฒัน์นรี  รัฐเลศิกานต์ (Ms. Patnaree Rathlertkarn)

ครอบครับนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมป์สนั (Mr. Trevor John Thompson’s family)
- นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั (Mr. Trevor John Thompson)
- นางจงจิตร อะเนกา (Mrs. Jongjit Anek-ka)
- นายดนยั ทอมป์สนั (Mr. Danai Thompson)
- นายดรัณ ทอมป์สนั (Mr.Darun Thompson)
- นางสาวอดสิา ทอมป์สนั (Miss. Adisa Thompson)

นายสาธิต รัฐเลศิกานต์ (Mr. Satit Rathlertkarn)

นางรัตนา สวุรรณ (Mrs. Rattana Suwan)

นายสมพงษ์ อาภาธนานนท์ (Mr. Sompong Arphathananont)

นายณรงค์ หวงัเจริญวงศ์ (Mr. Narong Wangcharoenwong)

นางสาวอไุรวรรณ แซห่ล ี(Ms. Uraiwan Saelee)

นางพจนีย์ พิชิตบญัชรชยั (Mr. Pojjanee Pichitbunchonchai)

นายสมชาย สกลุวิจิตร์สนิธ ุ(Mr. Somchai Sakulwichitsintu)

นายพรชยั จนัทชีวกลุ (Mr. Pornchai Chantacheevakul)

จ�านวนหุ้น
(Number of Share)

70,200,000
6,250,000
2,500,000

70,200,000
6,250,000
833,334
833,333
833,333

จ�านวนหุ้น
(Number of Share)

78,950,000

78,950,000

10,490,300

5,120,000

2,700,000

2,392,700

1,787,700

1,237,800

1,200,000

1,175,000

% ตอ่จ�านวนหุ้นทัง้หมด
(% of Total Share)

31.58

31.58

4.16

2.05

1.08

0.96

0.72

0.50

0.48

0.47
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก�าไร

สทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ อาจก�าหนด

ให้การจา่ยเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราท่ีก�าหนดได้ หากบริษัทมีความจ�าเป็น

ท่ีจะต้องน�าเงินก�าไรสุทธิจ�านวนดังกล่าวมาใช้เพ่ือขยายการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ตอ่ไป

Dividend Payment Policy

According to PLANET policy, the dividend payment is not less than 

50% of net profit after corporate income deduction. However, the dividend 

payment rate can be less than the stipulated rate in case that it is 

necessary that PLANET shall spend such net profit for its business 

expansion.
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รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล
(Details)

ก�าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (บาท)
Net Profit (Loss) (Baht)

ก�าไรสทุธิหลงัหกัเงินทนุส�ารองตามกฎหมาย (บาท)
Net Profit after legal reserved (Baht)

จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น)
Number of shares (Million Shares)

เงินปันผลจา่ยประจ�าปี (บาท:หุ้น)
(Dividend Payment (Baht per share)
- เงินปันผลระหวา่งกาล (Interim dividend)
- เงินปันผลงวดสดุท้าย (Annual dividend)

รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท)
Total dividend payment (Baht)

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ)
Dividend Payout Ratio (%)

ปี 2560
(2017)

(31,620,527)

-

250

งดจา่ยเงินปันผล

-

-

ปี 2559
(2016)

(24,717,646)

-

250

งดจา่ยเงินปันผล

-

-

ปี 2558
(2015)

53,390,602

50,690,202

250

35,000,000

35,000,000

69
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General Information
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่นๆ
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(1) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Securities issuer)

ช่ือบริษัท (Name)   บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)

     Planet Communications Asia Public Company Limited

ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่ (Head Office Location) 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

     157 Ramindra 34, Ramindra Road, Tha Rang, Bang Khen, Bangkok 10230

วนัท่ีก่อตัง้บริษัท (Establish date)  27 เมษายน 2537

     April, 27, 1994

วนัท่ีจดทะเบียนกบั Mai (Listed date in Mai) 23 มิถนุายน 2557

     June, 23, 2014

กลุม่อตุสาหกรรม (Industry / Sector) เทคโนโลยี

     Technology

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดจิิตอลทีวี ครอบคลมุ 3 กลุม่ผลติภณัฑ์ ได้แก่ 

(Nature of business)   Provision of service of telecommunication and digital TV, covering 3 groups of products :

     (1) ผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย ทัง้ระบบสือ่สารโทรคมนาคม และระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ และดจิิตอลทีวี

      (2) ผลติภณัฑ์ ภายใต้ช่ือ PlanetComm

     (3) บริการ

     (1) Telecommunication, TV broadcasting and digital TV system, equipment and devices sold by company

     (2) PlanetComm Product

     (3) Related services

เลขทะเบียนบริษัท (Registration No.) 0105537049391

เวบ็ไซต์ (Home Page)   www.planetcomm.com

โทรศพัท์ (Tel)   02-792-2400

โทรสาร (Fax)   02-792-2499

(2) นายทะเบียนหลักทรัพย์ (Securities Registrar)

ช่ือบริษัท (Name)   บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

     Thailand Securities, Depository Co., Ltd. (TSD)

ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่ (Head Office Location) 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

     93 The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 

10400

เวบ็ไซต์ (Home Page)   www.tsd.co.th

โทรศพัท์ (Tel)   02-229-2800

โทรสาร (Fax)   02-359-1259

(3) ผู้สอบบัญชี (Auditor) 

ช่ือบริษัท (Name)   บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั 

     EY office Limited

ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่ (Head Office Location) เลครัชดา ออฟฟิช คอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 193/136-137 ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

     33rd Floor, Lake Rajada Office Complex 193/136-137, New Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110

เวบ็ไซต์ (Home Page)   www.ey.com

โทรศพัท์ (Tel)   02-264 0777, 02-661-9190 

โทรสาร (Fax)   02-264-0789-90
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(4) ที่ปรึกษา (Consultant)

(4.1) ท่ีปรึกษาการควบคมุภายใน (Internal Control Consultant)

ช่ือบริษัท (Name)   บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ากดั

     P&L Internal Audit Co., Ltd. 

ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่ (Head Office Location) 92/204 หมูท่ี่ 5 หมูบ้่านนนัทนาการ์เด้น ซอยทา่อิฐ, ถนนรัตนาธิเบศร์, ต�าบลบางรักน้อย อ�าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000

     92/204 Ratanathibet Road, Nanthana Garden Housing Development, Tha It Lane, Village No.5, 

     Bang Rak Noi subdistrict, Muang Nonthaburi district, Nonthaburi 11000

โทรศพัท์ (Tel)   02-526-6100, 02-526-7811 

โทรสาร (Fax)   02-526-6100

(4.2) ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย (Legal Consultant)

ช่ือบริษัท (Name)   บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ�ากดั

     Woraset and Parners Company Limited

ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่ (Head Office Location) 77/31 หมูท่ี่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 11130

     77/31, Moo 3, Bangkruay Sainoi Road, Bangsithong Subdistrict, Bangkruay district, Nonthaburii 11130

โทรศพัท์ (Tel)   02- 9101324

ช่ือบริษัท (Name)   บริษัท ส�านกัท่ีปรึกษาไทย จ�ากดั  Thai Advisory Office Company Limited

ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่ (Head Office Location) 72 อาคาร พีเอวี ชัน้ 2 ซอยลาดพร้าว 42 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

     72 PVA Building 5th Floor, Soi Ladprao 42, Ladprao Road, Samsennok Subdistrict, Huaykwang district,

     Bangkok 10310

โทรศพัท์ (Tel)   02-975-9917-8

โทรสาร (Fax)   02-975-9917-8

หมายเหตุ (Note) : 

ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทเพ่ิมเตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2560 (แบบ 56-1)

โดยบริษัทแสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเวบ็ไซด์ของบริษัท www.planetcomm.com

Investor could find more Company’s information in Form 56-1 via set.or.th or www.planetcomm.com



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560


