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ในปี 2563 ที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีที่ท้าทายอย่างมากส�าหรับ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) หรือ PLANET เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาด 

ของเชือ้ไวรสั COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ท้ังนีบ้ริษทัฯ ในฐานะหนึง่ในผูป้ระกอบการธุรกิจทีต้่องเผชญิกับปัญหา 

ดงักล่าว ได้เตรยีมความพร้อมรบัมอืและปรบัตวัให้เข้ากับสถานการณ์ ท�าให้ผลประกอบการตลอดท้ังปี 2563 ซึง่แม้จะไม่บรรลตุามแผนท่ีวางไว้แต่ก็นบัว่าอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ

ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2537 บริษัทฯ ด�าเนินกิจการด้วยประสบการณ์ ความสามารถและความช�านาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ลูกค้า

และพันธมิตรทางธุรกิจต่างให้ความเชื่อมั่นอย่างสูง ท�าให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง แม้ในปี 2563 จะประสบปัญหาที่กล่าวในข้างต้น แต่บริษัทฯ  

ยังสามารถด�าเนินธุรกิจได้ตามกลยุทธที่ก�าหนดไว้ โดยสามารถน�าธุรกิจเข้าสู่ยุคของเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของสาธารณชนและกลุ่มลูกค้า

ได้ ซึ่งผลจากการด�าเนินงานเริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้นตามล�าดับ และมีโอกาสสร้างการเติบโตที่ดีให้บริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทฯ ยึดหลักการบริหารธุรกิจภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต เพื่อการมีส่วนร่วมกับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ในการให้ความส�าคัญ และตระหนักในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ด้วยนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง

เท่าเทียมและเป็นธรรม  มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ และให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มุ่งเน้น

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง กับกับพันธมิตรทางธุรกิจ จนถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนผ่านกิจกรรมประโยชน์ต่างๆ

ในปี 2564 ถือเป็นก้าวส�าคัญของบริษัทฯ ที่จะก้าวสู่การเป็น Digital Technology Provider อย่างเต็มตัว ด้วยการมุ่งเน้น วิจัย พัฒนา ออกแบบ และรวมระบบ ให้เกิด

เป็น Solution ใหม่ๆ  เพื่อให้บริการกับลูกค้าทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม ให้สอดรับตามเทรนด์สังคมยุค

ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นโอกาสส�าคัญของบริษัท เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ที่ส�าคัญก�าลังเป็นที่ต้องการสูง และด้วยความเชี่ยวชาญ 

และความช�านาญ อย่างครบวงจรของบริษัทฯ ท�าให้มั่นใจว่า จะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯในหลังจากนี้

สุดท้ายนี้ ในนามของประธานกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน  

ทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในการด�าเนินการและสนับสนุนการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ด้วยดีเสมอมา ทัง้นี ้บริษทัฯ จะด�าเนินธุรกิจอย่างเต็มที ่เพ่ือประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างมัน่คง และย่ังยืน

สารจาก ประธานกรรมการ

ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
ประธานกรรมการบรษิทั แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชยี จ�ากัด (มหาชน)
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ในปี 2563 ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ท�าให้เป็นอีกปีที่การด�าเนินธุรกิจของ บริษัท แพลนเน็ต 

คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) หรือ PLANET ต้องเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์สื่อสารขนาดใหญ่และระบบถ่ายทอดทีวีดิจิทัล 

ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงรายได้จากการขายโครงการใหญ่ได้รับผลกระทบจากการจัดซื้อของภาครัฐที่ชะลอการเปิดประมูลหลายโครงการ

อย่างไรก็ตาม จากแผนการด�าเนินธุรกิจให้รัดกุมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นในตลอดช่วงที่ผ่านมา อาทิ การเปลี่ยน

กระบวนการท�างานด้วยระบบ ERP ใหม่ ท�าให้สามารถช่วยรักษาความสามารถในการท�าก�าไรได้เป็นอย่างดี ซึ่งแนวทางนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ ์

ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เร่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ทางด้านไอที และเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง 

และเกิดใหม่ตลอดเวลา พร้อมท้ังพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ Cloud, IoT, Ai และ Cyber Security เพ่ือรองรับความต้องการของ

ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)  

 ในปี 2564 บรษิทัฯ จะก้าวสูก่ารเป็น Digital Technology Provider อย่างเต็มตัว โดยจะขบัเคลือ่นองค์กรด้วยเทคโนโลยีหลกั 4 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ธุรกิจเดิมม ี2 กลุ่มหลัก 

คือเทคโนโลยีกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) และกลุ่มระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ส่วนอีก 2 กลุ่มธุรกิจใหม ่

ที่มุ่งขยายตลาดสินค้า New S Curve คือกลุ่มสินค้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และกลุ่มสินค้าด้านเทคโนโลยี 5จี อาทิ Cloud Computing, IoT Platform, 

CCTV/Video Analytics, Data Center, Telemedicine และ Energy ผ่านโครงข่ายสื่อสาร 5 จี

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้น�าเทคโนโลยีทัง้ 4 กลุม่นีม้าวิจยั พัฒนา ออกแบบ และรวมระบบอย่างครบวงจร จนเกดิเป็น Solution อจัฉรยิะใหม่ๆ ซึง่ในปี 2564 น้ี  

บรษิทัฯ จะมุ่งเน้นเจาะ 4 ตลาดใหม่ ที่ก�าลังมีแนวโน้มต้องการเทคโนโลยีอัจฉริยะสูง ประกอบด้วย ตลาดในกลุ่มเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 

(Smart Factory) กลุม่ส�านกังานอจัฉรยิะ (Smart Office) และกลุม่การดูแลสขุภาพอจัฉริยะ (Smart Healthcare) โดยมเีป้าหมายลดต้นทนุ พร้อมกับเพ่ิมประสทิธิภาพการท�างานให้

กับหน่วยงานและองค์กรภาครฐัและเอกชน อกีท้ังยังยกระดบัคณุภาพชวิีตด้านสขุภาพและความปลอดภัยของประชาชน โดยปัจจบัุนได้ร่วมกับพันธมติรด�าเนินการน�าร่องไปตดิตัง้

และประสบความส�าเรจ็ในการทดสอบใช้งานจรงิแล้วหลายโครงการ เช่น โครงการ 5G บ้านฉางเมอืงต้นแบบ และโครงการภเูก็ตสมาร์ทซต้ีิ เป็นต้น ซึง่จะเป็นโครงการต้นแบบให้กับ

เทศบาลได้สร้างเมอืงอจัฉรยิะอืน่ ๆ ต่อไป ถือว่ามแีนวโน้มทีด่แีละมโีอกาสขยายการด�าเนนิงานหลายเท่าตัวในอนาคต ท�าให้ มัน่ใจว่าจากน้ีแนวโน้มผลประกอบการของบรษิทัฯ 

จะเตบิโตดโีดยในปี 2564 ตัง้เป้าหมายรายได้เติบโต 25% และในอกี 3 ปีข้างหน้าจะสามารถส่งให้รายได้เติบโตแตะ 2 พันล้านบาท 

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ จะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบมาปฏิบัติใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมกับการรับผิดชอบ

ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที่ส�าคัญ บริษัทฯ ยังตระหนักและให้ความส�าคัญ

ในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า 

รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ

สารจาก CEO และ CTO

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน
กรรมการผู้อ�านวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO)

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต ์
กรรมการผู้อ�านวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
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วิสัยทัศน์

แพลนเน็ตคอม เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดีขึ้น

พันธกิจ

 แพลนเน็ตคอม มีความมุ่งมั่นที่จะน�าเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยี

ดิจิทัลในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจสูงสุด

003

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

รางวัลที่ได้รับ

• 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

2020

• Cisco Channel Partner Program

• Collaboration SaaS Authorized Partner

• Advanced Collaboration Architecture Specialized Partner

2019 

• Cisco Advanced Collaboration Architecture 

  Specialized Partner 

• Cisco Premier Certified Partner

• Cisco Express Specialized Partner

• Polcom RealPresence Services Specialization, 

   RealPresence Implementation Services Specialization 

   and RealPresence Solutions Specialization

• An Authorized Distributor of Extron 

• Cisco ASEAN Collaboration Workplace 

  Transformation Champions

2018

• Granted the certified by Thailand’s Private Sector 

   Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)

• An Authorized Distributor of Steam Labs Products

• An Authorized Extron Reseller

2017

• An Authorized Partner of Secure Communications by Airbus

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



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563 004

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

โครงสร้างรายได้

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายบริการ

รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้อื่น

รายได้รวม

535.21

197.12

17.33

749.66

14.63

764.29

71.39 %

26.30 %

2.31 %

100 %

ปี 2561 (ล้านบาท)

620.51

184.47

30.17

835.15

14.05

849.20

74.30 %

22.09 %

3.61 %

100 %

ปี 2562 (ล้านบาท)

489.98

78.60

27.45

596.03

11.04

607.07

82.21 %

13.19 %

4.60 %

100 %

ปี 2563 (ล้านบาท)

ต้นทุนจากการขาย การบริการ และก�าไรขั้นต้น

ตน้ทุนจากการขายสนิค้า

ต้นทุนจากการบริการ

ต้นทุนจากการเป็นผู้ให้บริการ

รวมต้นทุนขายและบริการ

563.32

87.98

28.50

679.80

9.22

52.31

5.55

18.60

388.79

36.49

25.51

450.79

20.65

53.58

7.07

24.37

430.78

129.60

26.08

586.46

19.51

34.25

(50.49)

21.77

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) อัตราก�าไรขั้นต้น (%) อัตราก�าไรขั้นต้น (%)ต้นทุนจากการขายและบริการ
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100
2562 (2019)

30.17

620.51

2563 (2020)

14.63

14.05

17.33

197.12

535.21

78.16

489.98

2561 (2018)

184.47

11.04

27.45

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการบรกิาร

รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ

รายได้อื่นๆ

โครงสร้างรายได้

900

850

860

870

880

890

810

820

830

840

800
813.75

893.86

807.75
2018 2019 2020

สินทรัพย์ หนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2018 2019 2020
400

412

414
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418
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404
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410

402

413.05 412.03 414.47

2018 2019 2020

1.20

0.95
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0.70

1.17

0.950.97
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481.83 393.28400.70



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริษัท

ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ 
- กรรมการอสิระ
- ประธานกรรมการ

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
- กรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- เลขานกุารบริษทั

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน
- กรรมการ

ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช 
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล
- กรรมการบรหิารความเส่ียง
- กรรมการตรวจสอบ

นายธิบดี มังคะลี
- กรรมการอสิระ
- กรรมการตรวจสอบ

1

2

3

4

5

6

7

1 3 5 7246
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

คณะผู้บริหาร

1

2

3

4

5

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผูอ้�านวยการและหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบรหิาร (CEO)

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน
- รองประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้อ�านวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO)

นางรัตนา สุวรรณ
- รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายจักรกฤด สอนไว
- รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริการทางเทคนิค

นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

135 2 4
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ ์
อายุ 67 ปี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 21 มิถุนายน 2561

ที่อยู่ : 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
• วิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาโท
• วิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี
•  วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์
2562 – ปัจจุบัน
• นายกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561 – ปัจจุบัน
• กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการ บรษิทั แพลนเนต็ คอมมวินเิคชัน่ เอเชยี จ�ากัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน
• คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2554 – ปัจจุบัน
• กรรมการพิจารณาทุนพระราชทานฯ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2554 – ปัจจุบัน
• กรรการบริหาร มูลนิธิทาคาฮาชิ ประเทศไทย
2554 – ปัจจุบัน
• กรรมการกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื
2561 – 2562
• ประธานสภาคณะบดีฯ สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557 – 2559
• กรรมการบริหาร มูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
2548 – 2555
• รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี  
บรษิทั ห้างหุน้ส่วน หรอื องค์กรอืน่
1. สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
3. ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
4. มูลนิธิทะคะฮาชิ ประเทศไทย
5. วารสารเชิงวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สัดส่วนการถือหุ้น รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี  

การเข้าร่วมฝึกอบรม 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2018

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
อายุ 62 ปี
• กรรมการ, รองประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้อ�านวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
• เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 27 เมษายน 2537

ที่อยู่ : 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
• บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟิลิปส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์
2562 – ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด
2560 – ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากัด
2537 – ปัจจุบัน
• กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
   กรรมการผู้อ�านวยการ และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
   บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน
• เลขานุการบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน
• อนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
   ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2548 – ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
• ไม่มี  
บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอื่น
1. บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด
2. บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากัด
3. ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
4. บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
• จ�านวน 78,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Chief Transformation Officer : CTO Course 2019  
   โดย SEAC ประเทศไทย
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 28/2016
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช
อายุ 67 ปี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 25 มกราคม 2561

ที่อยู่ : 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
• รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
ปริญญาโท 
• การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 
• การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์
2561 – ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2559 – ปัจจุบัน
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จ�ากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร บริษัท เออีซี มาร์เก็ตติ้งรีพรีเซ้นเททีฟ แอนด์ เน็ตเวิร์คกิ้ง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน : 
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่
1. บรษิทั อตุสาหกรรมผ้าเคลอืบพลาสตกิไทย จ�ากัด (มหาชน)
บรษิทั ห้างหุน้ส่วน หรอื องค์กรอืน่
1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
2. บริษัท เออีซี มาร์เก็ตติ้งรีพรีเซ้นเททีฟ แอนด์ เน็ตเวิร์คกิ้ง จ�ากัด

สดัส่วนการถือหุ้น รวมผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
• ไม่มี

การเข้าร่วมฝึกอบรม 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ที ่153/2018

จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชมุในปี 2563 
• คณะกรรมการบรษิทั: 6/6 ครัง้
• คณะกรรมการตรวจสอบ: 5/5 ครัง้
• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง: 3/3 ครัง้ 
• คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล: 2/2 ครัง้

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน 
อายุ 66 ปี
• กรรมการ
• รองประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้อ�านวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 27 เมษายน 2537

ที่อยู่ : 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี  
• Commerce, Engineering, British Columbia Institute of Technology,
   ประเทศแคนาดา

ประสบการณ์  
2562 – ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด 
2537 – ปัจจุบัน
• กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ�านวยการ  
   และ หัวหน้า เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี 
   บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) 
2548 – ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
• ไม่มี
บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอื่น
1. บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด
2. บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ากัด 
สัดส่วนการถือหุ้น รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
• จ�านวน 78,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2012
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 207/2015

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัท: 6/6ครั้ง
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต
อายุ 69 ปี
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 30 ธันวาคม 2554

ที่อยู่ : 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
• Science in Economy and Marketing, Ball State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์          

ประสบการณ์
2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการอสิระ บรษิทั แพลนเนต็ คอมมวินิเคชัน่ เอเชยี จ�ากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร บริษัท เจริญเดคคอร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอื่น
1. บริษัท เจริญเดคคอร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
• จ�านวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2016 

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ: 5/5 ครั้ง 
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 3/3 ครั้ง
• คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
อายุ 63 ปี 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
• ประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 12 พฤษภาคม 2558

ที่อยู่ : 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวัติการศึกษา
• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภาแห่งประเทศไทย
ปริญญาตรี
• นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
2558 – ปัจจุบัน 
• กรรมการอิสระ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน 
• กรรมการ บริษัท ซีที แลนด์ จ�ากัด
2558 – ปัจจุบัน 
• กรรมการ บริษัท สุขุมวิท เทรดดิ้ง จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท ไอทีวี จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอื่น
1. บริษัท ไอทีวี จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอื่น 
• บริษัท ซีที แลนด์ จ�ากัด
• บริษัท สุขุมวิท เทรดดิ้ง จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2006 

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง
• คณะกรรมตรวจสอบ: 5/5 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 3/3 ครั้ง 
• คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

นางรัตนา สุวรรณ
อายุ 60 ปี
• รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญช ี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 กันยายน 2561

ที่อยู ่: 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี 
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ ์
2561 – ปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) 
2559 – 2560 
• ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน 
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) 
2546 – 2559
• รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
บรษิทั ห้างหุน้ส่วน หรอื องค์กรอืน่  
• ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้น รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
• จ�านวน 5,120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร CFO Certificate Program รุ่นที่ 20/2016
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 188/2014
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012

นายธิบดี มังคะลี
อายุ 50 ปี
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 21 มิถุนายน 2561

ที่อยู่ :
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
• การบริหารจัดการ การเงิน มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
• การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ 
2563 – ปัจจุบัน 
• กรรมการบรหิาร บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ�ากัด(มหาชน)
2562
• กรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน 
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอื่น
1. บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอื่น
1. บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จ�ากัด 

สัดส่วนการถือหุ้น รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 267/2018

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง
• คณะกรรมตรวจสอบ: 5/5 ครั้ง
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

นายจักรกฤด สอนไว
อายุ 52 ปี
• รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริการทางเทคนิค 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 16 ธันวาคม 2562

ที่อยู ่: 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท 
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประสบการณ ์
2562 – ปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริการทางเทคนิค
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) 
2553 – 2562 
• ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการบริการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จ�ากัด 
2552 – 2553
• ผู้อ�านวยการโครงการ Myanmar Information Highway Co., Ltd.  
  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
2548 – 2552
• ผู้อ�านวยการโครงการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
บรษิทั ห้างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอ่ืน  
• ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้น รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี 

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Micro MBA การบริหารจัดการทั่วไป  โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Modern Telecommunications Management โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ร่วมกับ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• หลักสูตรการบริหารโครงการ (PMP Intensive Project Management Professional)
• หลักสูตรการบริหารงานโครงการอย่างมืออาชีพ 
  (PM Competency Practical Training and Project Management in Practice)

นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล
อายุ 45 ปี 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 18 มกราคม 2559

ที่อยู่ : 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์
2562 – ปัจจุบัน 
• กรรมการ บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด 
2559 – ปัจจุบัน 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) 
2557 – 2558 
• หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์ Set Top Box 
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) 
2555 – 2557 
• หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์ดิจิตอลทีว ี
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) 
2549 – 2555 
• หัวหน้าแผนกการตลาด 
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอื่น 
• บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
• จ�านวน 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• ไม่มี
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารงาน 

และท�าให้ธุรกิจด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท

จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 5/2557 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ขึ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิก

จ�านวนทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีนางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช และนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงส�าคัญ รวมถึงน�าเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อน�าเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

เพ่ือก�าหนด ทบทวน ติดตาม ประเมินผล และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

อย่างต่อเน่ือง

ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวน 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง 

สามารถสรุปสาระส�าคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์การด�าเนินงานและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

2. ทบทวนมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

3. จัดระดับความส�าคัญของความเสี่ยงและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อก�าหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

4. ติดตามและทบทวนการด�าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ีก�าหนดไว้ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน

    Quality Management Representative ท�าการติดตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

5. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัท

6. จดัท�าแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้รายคณะและรายบคุคล และน�าผลการประเมนิเป็นข้อมลูในการพัฒนาการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มปีระสทิธิภาพ

    และเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถก�ากับดูแลความเสี่ยงส�าคัญ ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการ

ด�าเนินธุรกิจ มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักและแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมี

ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน ช่วยส่งเสริมให้บริษัท

บรรลุผลส�าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต
(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเพ่ิมความน่าเชื่อถือในการด�าเนินงานของบริษัท   

รวมทั้งการสรรหาบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู และการก�าหนดค่าตอบแทนของต�าแหน่งดังกล่าว คณะกรรมการบริษทัจงึได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อท�าหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณสมบัติ 

ทีเ่หมาะสมเพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีในต�าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู และเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ส�าหรับคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  รวมท้ังรับผิดชอบด้านการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนทั้งหมด 3 ท่าน โดยมี นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ด�ารงต�าแหน่งประธาน

กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล นางสธุารกัษ์ สนุทรภูษติ และ ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

ได้มีการประชุมจ�านวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามการด�าเนินงานในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล ดังนี้

• พิจารณาสรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างลง และแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ  

• พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย ในอตัราท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรบัผดิชอบและเป็นอตัราท่ีเทยีบเคยีงกับอตุสาหกรรมในลกัษณะเดยีวกัน

• ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ

   ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเกณฑ์การประเมินการก�ากับดูแลกิจการ

• สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ส่งค�าถามเก่ียวกับบริษัทล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

   ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

• จัดท�าแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทั้งรายคณะและรายบุคคล และน�าผลการประเมินเป็นข้อมูล

   ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ด�าเนินงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ด้วยหลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส 

ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการประชมุต่อคณะกรรมการ

บริษัทอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

รายงานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
ประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

แผนผังองค์กร

015



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2537 ภายใต้ชื่อ บริษัท เทคโนโลยีเกตเวย์เอเชีย จ�ากัด ด้วยทุนจด

ทะเบียนจ�านวน 2 ล้านบาท โดยนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมากว่า 

30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบธุรกิจให้ค�าปรึกษา พัฒนา และวางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) ส�าหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน 

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 บริษัทฯ ได้ท�าการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด 

ด้วยประสบการณ์ และความสามารถของผู้บริหาร อีกทั้งความช�านาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ท�าให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ ได้

รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมชั้นน�ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น CISCO, CODAN, Sony, THALES และ ClearOne รวมทั้งขยาย

สายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทั้งระบบการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบการสื่อสารแบบโครงข่ายสัญญาณ (Wired  

Network) ระบบสื่อสารส�าหรับส�านักงานทั้งภาพและเสียง (Collaboration) รวมทั้งระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast / Digital TV) บริษัทฯ ยังได้

มีการออกแบบ พัฒนาและต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ท�างานร่วมกันเป็นโซลูชั่น เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “PlanetComm” นอกจากนี้ ด้วยความรู้ความช�านาญและ

ประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ของ CODAN รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีอุปกรณ์ทดสอบและทีมงานท่ี

มีความสามารถในการซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ของผู้ผลิตชั้นน�าอื่น ๆ อีก เช่น GE และ Comtech EF Data เป็นต้น ส่งผลท�าให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการด้านเทคโนโลยี

การสื่อสารแบบครบวงจร 

พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้ 

เหตุการณ์ส�าคัญ

- ก่อตัง้ข้ึนเพ่ือประกอบธุรกิจให้ค�าปรึกษา พัฒนา และวางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ภายใต้ชือ่ “บรษิทั เทคโนโลยีเกตเวย์เอเชยี จ�ากัด” โดยได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทน 
   จ�าหน่ายสินค้าประเภทระบบสือ่สารผ่านดาวเทยีม (Satellite Communications) จากผูผ้ลติ Prodelin/Vertex (GD SATCom), Comtech EF Data และ ViaSat

- เพิ่มทุนช�าระแล้วเป็น 5,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
- ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าประเภทระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมจากผู้ผลิต CODAN 

- เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด
- เพิ่มทุนช�าระแล้วเป็น 15,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

- เพิ่มทุนช�าระแล้วเป็น 25,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
- เริ่มเข้าสู่ธุรกิจระบบส่ือสารแบบโครงข่ายสัญญาณ (Wired Network) โดยได้รับการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าประเภท Data Network จากผู้ผลิต Patton และ  
  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าประเภท Security Network จากผู้ผลิต Thales 

- เริ่มเข้าสู่ธุรกิจมัลติมีเดีย (Multimedia) โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพจากผู้ผลิต Polycom

- ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000

- เริ่มท�าธุรกิจด้าน Broadcast โดยจ�าหน่ายอุปกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินใหักับสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และประเทศกลุ่มอาเซียน
- วิจัยพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ 1:1 Redundant LNB/LNA ภายใต้ชื่อ PlanetComm

- เข้าสู่ธุรกิจด้านระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงภาคพื้นดิน (Terrestrial Wireless Communications) และระบบสื่อสารวิทยุ (Radio Communication) โดยได้รับการแต่งตั้ง 
  ให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายจากผู้ผลิต Motorola และ CODAN HF 
- วิจัยพัฒนาและประกอบรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (Satellite Mobile Vehicle) ภายใต้ชื่อ  PlanetComm

- ย้ายส�านักงานมาอยู่อาคารแพลนเน็ตคอม ถนนรามอินทรา ซึ่งส�านักงานแห่งใหม่ เป็นอาคารอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคมและมัลติมีเดียครบครัน 
  เพื่อให้สามารถสาธิตการใช้งานให้แก่ลูกค้าได้เสมือนจริง รวมทั้งรองรับการเติบโตในอนาคต
- ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
- ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต Motorola ให้เป็นบริษัทคู่ค้าระดับแพลตตินัม (Wireless Platinum Partner) 
- ได้รับรางวัล Telecom Innovation Award 2010 สินค้า 1:1 LNx Redundant Controller จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI)
- ได้รับรางวัล Sales Growth Achievement 2010 (Asia Pacific Region) จาก Broadcast Pix
- ได้รับรางวัล Top Enterprise Partners Award 2010 จากผู้ผลิต Zyxel Communication Corp.

- ท�าวิจัยพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในการผลิตเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 
-   เริ่มเข้าสู่ธุรกิจด้านระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน (DBV-T2/Digital TV) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์แบบอนาล็อกเป็นโทรทัศน ์
  ระบบดิจิตอล ตามนโยบายของ กสทช และรัฐบาล
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

เหตุการณ์ส�าคัญ

- ได้รับการแต่งตั้งจาก CODAN ให้เป็นศูนย์ให้บริการด้านซ่อมบ�ารุง อุปกรณ์วิทยุสื่อสารโทรคมนาคม 
- เป็นบริษัทในประเทศไทยรายเดียวท่ีผ่านคุณสมบัติและได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ TelePresence ระดับสูงสุด (TelePresence Video Master  
  Authorized Technology Partner) จาก CISCO 
- ได้รับรางวัล FY12 Public Sector Partner of the Year จาก CISCO 
- ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี จากผู้ผลิต Cobham, TVU และ Thomson

- ได้รับรางวัล The Top Congeniality Collaboration Partner Award รางวัล Premier Certified Partner (Cisco Channel Partner Program) รางวัล FY13 Top YoY Growth   
  of the Year (2 Tier) และรางวัล FY13 Public Sector Partner of the Year  จาก CISCO 
- ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต ThinKom ให้เป็นผู้แทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ (Authorized Distributor & Service Center) ของระบบจานดาวเทียมสื่อสาร 
  แบบเคลื่อนที่ (Satcom on the Move) ส�าหรับประเทศไทยและเวียตนาม
- ได้รับการแต่งตั้งจาก CODAN ให้เป็น Authorized Partner
- ได้รับรางวัล Best Performance / Marketing Penetration Award จาก TVU Network
- ได้รับรางวัล Best Growth Partner of the Year จาก ClearOne
- ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท ส่งผลท�าให้จ�านวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจาก 2,500,000 หุ้น เป็น 25,000,000 หุ้น
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 225,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 25,000,000 ล้านบาท เป็น 250,000,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จ�านวน 225,000,000 หุ้น 
  มูลที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้ 

(1) หุ้นสามัญจ�านวน 150,000,000 หุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ส่งผลท�าให้ทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 175,000,000 หุ้น
(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 70,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก
(3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 5,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

- ด�าเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน IPO รวม 75,000,000 หุ้น โดยเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนท่ัวไปครั้งแรกจ�านวน 70,000,000 หุ้น และเสนอขายหุ้นแก่กรรมการ 
  และพนักงานของบริษัทจ�านวน 5,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท
- เริ่มซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “PCA” ในตลาดรอง MAI เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
- ได้รับการแต่งตั้งจาก Cisco ให้เป็น Premier Partner
- ได้รับรางวัล MOST IMPROVED VAR YEAR-ON-YEAR REVENUE INCREASE จาก Cobham

- ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 จากส�านักงานก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ  
  โทรคมนาคม (กสทช.) เพื่อให้บริการธุรกิจแพลนเน็ตไฟเบอร์
- ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ในงานองค์กรนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Total Innovation Management Awards (TIM 2016) ด�าเนิน
  โครงการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
- ได้รับรางวัล Excellence in Industry for APAC จาก Polycom
- ได้รับรางวัล Platinum Partner จาก Polycom

- ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ในงานองค์กรนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Total Innovation Management Awards (TIM 2016) ด�าเนิน
  โครงการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
- ได้รับรางวัล Excellence in Industry for APAC จาก Polycom
- ได้รับรางวัล Platinum Partner จาก Polycom

- เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทจาก “PCA” เป็น  “PLANET” 
- จดัตัง้บรษิทัย่อยชือ่ บรษิทั แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากัด เพ่ือด�าเนินธุรกิจให้บรกิารเช่าโครงข่ายโทรคมนาคมทางสายในส่วนการเข้าถึงผูใ้ช้บรกิาร เมือ่วันท่ี 16 สงิหาคม 2560   
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย, กัมพูชา, ลาว, พม่า และเวียดนามจาก General Dynamics SATCOM Technologies (GD Satcom)  
  ผู้น�าเทคโนโลยีระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบสื่อสารไร้สายระดับโลก
- ได้รบัรองการเป็นพันธมติรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการจากบรษิทั Airbus ผูน้�าเทคโนโลยีด้านการผลติและประกอบชิน้ส่วนเครือ่งบนิรวมถึงเทคโนโลยีสือ่สารโทรคมนาคมระดับโลก
- ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ ในฐานะบริษัทเอกชนที่ให้ความส�าคัญ และมีคุณประโยชน์เพื่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
  และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในงาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2016 Save The World Expo”

-ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย จากบริษัท Stream Labs Television Computer Systems ผู้น�าเทคโนโลยี ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
  ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์และกระจายเสียง (Broadcasting System)
- คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีมติรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว 
  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
- ไดร้ับอนญุาตเพ่ิมบรกิารเสยีงผ่านอนิเทอร์เน็ต (Voice over IP) แบบมเีลขหมายและแบบไม่มเีลขหมาย จากส�านักงานก�ากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทศัน์ 
  และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เพื่อให้บริการธุรกิจแพลนเน็ตคลาวด์
- ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

ปี

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561
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เหตุการณ์ส�าคัญ

- จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจเป็นผู้จ�าหน่ายและให้บริการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
- ได้รับแต่งตั้งเป็น Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialized Partner 
- ได้รับแต่งตั้งเป็น Cisco Premier Certified Partner
- ได้รับแต่งตั้งเป็น Cisco Express Specialized Partner
- ได้รบัแต่งตัง้เป็น Polcom RealPresence Services Specialization, RealPresence Implementation Services Specialization and RealPresence Solutions Specialization
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัท Extron 
- ได้รับรางวัล Cisco ASEAN Collaboration Workplace Transformation Champions

- ได้รับแต่งตั้งเป็น Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialized Partner
- ได้รับแต่งตั้งเป็น Cisco Express Specialized Partner
- ได้รับรางวัล Thales Business Partner of the Year 2020 ด้วยการสร้างยอดขายสูงสุดในภูมิภาค ASEAN ในปี 2563

ปี

2562

2563

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อยจ�านวน 2 บริษัท คือ 

1. บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากัด 

2. บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด  

เป้าหมายระยะยาวในการด�าเนินธุรกิจ ปี 2564-2573

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรในทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ โดยวิจัย

พัฒนา ผลิต ออกแบบ รวมระบบ ติดตั้ง และให้บริการหลังการขาย เพ่ือรองรับตลาดส�านักงานอัจฉริยะส�าหรับหน่วนงานภาครัฐบาลและเอกชน โรงงานอัจฉริยะ และเมือง

อัจฉริยะส�าหรับประชาชน 

บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรและหน่วยงานชั้นน�าในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีศักยภาพที่ทัดเทียมกับผู้ให้บริการชั้นน�าของโลก ดังน้ัน จึงเล็งเห็น

ถึงความส�าคัญในการน�าเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีความพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ สิ่งอ�านวยความ

สะดวกและเครื่องมือเครื่องทดสอบที่ทันสมัย การบริการอย่างมืออาชีพด้วยคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015 รวมทั้งประสบการณ์ ความไว้วางใจจากผู้ผลิต และส�านึก

ในความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายทางด้านผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

- มุ่งเน้นที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีโอกาสขยายตัวสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด

- มุ่งเน้นที่จะเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า และบริการให้กับผู้ผลิตและบริษัทคู่ค้าชั้นน�าของโลก

- มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้น�าเสนอเทคโนโลยีซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดเข้าสู่ตลาดเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- มุ่งเน้นในการน�าเสนอระบบและเทคโนโลยีต้นน�้าจนถึงปลายน�้าแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และคุ้มค่าต่อการลงทุน

2. นโยบายทางด้านผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm

- วิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ

- ผลิตสินค้านวัตกรรมภายใต้ชื่อ PlanetComm

- สร้างตราสินค้า PlanetComm ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดสื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งตลาดดิจิตอลทีวี เพ่ือเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า

3. นโยบายด้านการให้บริการด้านเทคนิค

- ให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015 เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

- มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้น�าในการให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง และการบริการหลังการขายระบบและเทคโนโลยีแบบครบวงจร ให้สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ตรงกับความต้องการของลูกค้า

- มุ่งเน้นที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของลักษณะธุรกิจ และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

4. นโยบายด้านการให้บริการรายเดือน

- ให้บริการรายเดือนส�าหรับบริการคลาวด์ อาทิ Cloud PBX, Cloud Contact Center, Cloud Meeting, Cloud Wi-Fi, Cloud CCTV, Cloud Security และ บริการ

   อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายไฟเบอร์  
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 บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทีวี โดยให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จ�าหน่ายระบบสื่อสารและระบบดิจิทัลทีวีแบบครบวงจร บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายไฟเบอร์ (Fiber Internet Service Provider) รวมทั้งบริการคลาวด์ส�าหรับส�านักงาน (Cloud Office) แก่หน่วยงานและองค์กรชั้นน�าทั้งภาครัฐ

และเอกชนภายในประเทศและในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: AEC)

โครงสร้างธุรกิจ

 บริษัทฯ มีโครงสร้างในการด�าเนินธุรกิจทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ประกอบด้วย 5 ด้านคือ

1. ตวัแทนจ�าหน่ายอปุกรณ์และระบบสือ่สารโทรคมนาคมชัน้น�า (Reseller) ทีม่เีทคโนโลยีทั่นสมยัล่าสดุ และคณุภาพสงู เช่น  Comtech, GD Satcom, CIsco, Poly, Thales, Evertz ฯลฯ

2. ผู้ออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม (System Integrator) ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง และอบรมการใช้งาน ตามความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

    คุ้มค่าเงินลงทุน ประกอบด้วย: Network Infrastructure Solution, Smart Office Solution, Smart City Solution, Cyber Security Solution, Digital Broadcast Solution

3. ผู้ผลิตและจ�าหน่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Manufacturing) ประกอบด้วย รถสื่อสารดาวเทียม (Satellite Mobile Vehicle) ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ เสาอัจฉริยะ  

    (Smart Pole) ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และ Mobile Jammer, 1:1 Redundant LNB System 

4. บริการด้านเทคนิค (Technical Services) ให้บริการด้านการออกแบบ ติดต้ัง อบรมส�าหรับระบบและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและบริการหลังการขาย ที่มีสัญญา 

   มีก�าหนดระยะเวลา 1-5 ปี ประกอบด้วย การรับประกันสินค้า (Product Warranty), สินค้าทดแทน (SWAP Replacement), การบ�ารุงรักษา (Preventive Maintenance),  

    บริการแก้ปัญหา (On-site Services) และบริการซ่อมอุปกรณ์สื่อสารวิทยุ (Telecom Repair Lab)

5. ผูใ้ห้บรกิารดจิทัิล (Digital Service Provider) เป็นธุรกิจท่ีคดิค่าบรกิารรายเดือนหรือรายปี เป็นระยะเวลาต้ังแต่ 1-5 ปี ประกอบด้วย 2 ธุรกิจคือ PlanetFiber ให้บริการอนิเทอร์เนต็ 

    ความเรว็สงู 1 Gb ต่อวินาที ส�าหรบัคอนโดมเินยีม และ ส�านกังาน PlanetCloud ให้บริการ Cloud ทัง้แบบ Software as a Service (SaaS) และ Platform as a Service (PaaS)  

    ประกอบด้วย Cloud Office Platform ส�าหรบัส�านักงานอจัฉรยิะ, IoT Platform ส�าหรับเมอืงอัจฉริยะ และ TeleMed Platform ส�าหรับบริการทางการแพทย์รักษาทางไกล

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

หมายเหต*ุ : * รายได้อื่นที่ส�าคัญ ประกอบด้วย ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้จากค่าเช่าอุปกรณ์ และดอกเบี้ยรับ

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายบริการ

รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ

รวมรายได้จากการขายและการบริการ

รายได้อื่น

รวมรายได้

 535.21 

 197.12 

 17.33 

 749.66 

 14.63 

 764.29

 620.51 

 184.47 

 30.17 

 835.15 

 14.05 

 849.20

 489.98 

 78.60 

 27.45 

 596.03 

 11.04 

 607.07

 71.39 

 26.30

 2.31 

100.00 

 74.30 

 22.09 

 3.61 

 100.00

 82.21 

 13.19 

 4.60

100.00

รายได้ 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท% % %

2562 2563

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาและต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานร่วมกันเป็นโซลูชั่นเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “PlanetComm” และด้วยความรู้ ความ

ช�านาญ และประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมท้ังความพร้อมใน

ด้านอุปกรณ์ทดสอบ ท�าให้บริษัทฯ มีความสามารถในการซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ของผู้ผลิตชั้นน�าต่างๆ ส่งผลท�าให้บริษัทฯ สามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ

ครบวงจร โดยผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมี 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. ระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม (Network Infrastructure Solution) ประกอบด้วย

  • ระบบสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน (Satellite Earth Station System) คือ ระบบโครงข่ายสื่อสารเทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูงแบบดิจิทัลผ่านคลื่นวิทย ุ

     จากดาวเทียม ความถี่ C-Band และ Ku-Band

  • ระบบสื่อสารความเร็วสูงแบบไร้สาย (Wireless Network System) คือ ระบบโครงข่ายสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูงแบบดิจิทัลผ่านคลื่นวิทย ุ

       ภาคพื้นดิน ความถี่ 2.4 GHz และ 5.8 GHz

  • ระบบสื่อสารวิทยุแบบดิจิทัล (Digital Radio Communications System) คือ ระบบโครงข่ายสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลแบบดิจิทัล 

     ผ่านคลื่นวิทยุความถี่ VHF, UHF และ HF 

  • ระบบสื่อสารความเร็วสูงผ่านใยแก้วน�าแสง (Optical Fiber Network System) คือ ระบบโครงข่ายสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลแบบดิจิทัล

     ผ่านสายน�าสญัญาณ

กลุ่มท่ี 1: สินค้าทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications Products) ประกอบด้วย

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงภาคพื้นดิน

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารวิทยุ

ภาพแสดงตัวอย่างระบบสื่อสารผ่านใยแก้วน�าแสง
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 • ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง (Telepresence & Video Conference) ประกอบด้วยสินค้าในกลุ่มชุดประชุมทางไกลเสมือนจริง ระบบจัดการประชุม 

     ทางไกลแบบหลายจดุ (Multipoint Conference Unit) ระบบบนัทึกการประชมุทางไกล (Recording & Streaming Server) และระบบประกอบอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 

 • ระบบโทรศัพท์ส�านักงานแบบรวมศูนย์ (IP PBX/UC) เป็นระบบสื่อสารรวมศูนย์ ท่ีรองรับรูปแบบการใช้งานและการสื่อสารภายในองค์กรที่หลากหลายเข้าด้วยกัน 

   เช่น เป็นโทรศัพท์แบบ IP (Internet Protocol Communication) ระบบประชุมผ่านคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์พกพา (Mobile) ระบบส่งข้อความ (Messaging)  

     และระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เป็นต้น

 • ระบบประชมุเสยีง (Audio Conference) ประกอบด้วยสนิค้าท่ีใช้ส�าหรบัการประชมุแบบเสยีง และใช้ประกอบในการตดิตัง้ในห้องประชมุ ได้แก่ ระบบ Audio Conference 

 • ระบบกล้องวงจรปิด (IP CCTV) คือ กล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รองรับ H.265 เทคโนโลยี ช่วยให้ประหยัดพ้ืนที่ในการเก็บบันทึกข้อมูล

 

 • ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในส�านักงาน (Internet Network/Wi-Fi)

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

2. ระบบส�านักงานอัจฉริยะ (Smart Office Solution) คือ ระบบสื่อสารภายในส�านักงานที่มีความทันสมัย ออกแบบเพ่ือสื่อสารท้ังภาพ เสียง และข้อมูล ผ่านโครงข่าย

อินเทอร์เน็ต สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  (Telecommunications Products) ประกอบด้วย

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารรวมศูนย์

ภาพแสดงตัวอย่างระบบประชุมเสียง

ภาพแสดงตัวอย่างกล้องวงจรปิด
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 • ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส�าหรับโครงข่าย (Network Security) ท�าหน้าที่เข้ารหัสข้อมูลระดับสูง เพ่ือป้องกันการโจรกรรมข้อมูลผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

    ระหว่างต้นทางและปลายทาง ส�าหรับหน่วยงานรัฐบาลและทหาร

 • ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส�าหรับธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Security) ท�าหน้าที่เข้ารหัสระดับสูงในระหว่างกรท�าธุรกรรมทางการเงิน เช่น VISA  

    เครดิตการ์ด เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงและโจรกรรมรหัสของผู้ใช้งาน ส�าหรับสถาบัน

 • ระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ (Fire Wall) ท�าหน้าท่ี ป้องกันมิให้ผู้บุกรุกสามารถโจมตีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายในส�านักงาน

 • ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อมัลติมีเดียและระบบสตูดิโอ (Content Production & Studio) ประกอบด้วย

 ก. ระบบกล้องโทรทัศน์ส�าหรับงาน Studio (Professional 4K Camera) ของ Sony

 ข. ระบบกล้องโทรทัศน์แบบไร้สาย (Wireless Professional Camera) ของ Cobham

 ค. ระบบตัดต่อและควบคุมก�ากับสัญญาณภาพ (Video Switcher) ส�าหรับงาน Studio ของ Sony และ BroadcastPix

 ง. ระบบ Video Router, ระบบ Multiviewer และระบบ Infrastructure ส�าหรับห้อง Studio, ห้องตัดต่อ, และห้อง Master Control (MCR) ของ Evertz

 จ. ระบบ Media Asset Management (MAM) และระบบ Automation ส�าหรับห้อง Master Controls (MCR) ของ DALET และ Evertz

 ฉ. ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย 3G/4G ของ TVU

 • ระบบกระจายสัญญาณและส่งสัญญาณโทรทัศน์ (Content Distribution & Transmission) 

  ก. ระบบกระจายสัญญาณวีดีโอผ่านใยแก้วน�าแสง (Video over Fiber Network) คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพ่ือรองรับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

       ผ่านเครือข่ายใยแก้วน�าแสง เพ่ือใช้ในกิจการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลไปท่ัวประเทศ

3. ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Cyber Security Solution) ประกอบด้วย

4. ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัล (Digital Broadcasting Solution) คือ ระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัลที่ครบวงจร ประกอบด้วย 

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส�าหรับธุรกรรมทางการเงิน

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดียและระบบสตูดิโอ

ภาพแสดงตัวอย่างระบบกระจายสัญญาณวีดีโอผ่านใยแก้วน�าแสง
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  ข. ระบบประมวลผลและเข้ารหัสสัญญาณโทรทัศน์ (Television Headend) คือ ระบบการเข้ารหัสและแปลงสัญญาณภาพวีดิโอให้เป็นดิจิทัล แล้วท�าการบีบอัด 

     ให้มีขนาดเล็กลงตามมาตราฐาน MPEG-2/MPEG-4 เพ่ือใช้ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ น้ีผ่านโครงข่ายภาคพ้ืนดิน ผ่านดาวเทียม  และอินเทอร์เน็ตไปยัง 

      ผู้ชมท่ีบ้าน ทั้งน้ีปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าชั้นน�าระดับโลก ได้แก่ Harmonic, Evertz และ AppearTV

  ค. ระบบส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ (Radio and Television Transmitter) และอุปกรณ์ส�าหรับโครงข่ายพ้ืนฐาน (Infrastructure) เป็นระบบและอุปกรณ ์

     เครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ส�าหรับสถานี ที่ใช้ในการถ่ายทอดโทรทัศน์แบบดิจิทัลไปยังผู้ชมที่บ้าน ตามมาตรฐาน DVB-T2 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทเป็นตัวแทน 

       จ�าหน่ายและติดตั้งระบบเครื่องส่งโทรทัศน์ของ Tredess จากประเทศสเปน

 • กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัลภาคพ้ืนดิน (Set Top Box/DVB-T2)

ภาพแสดงตัวอย่างกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัลภาคพื้นดิน

 • รถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ (Satellite Mobile Vehicle) คือ รถสื่อสารเคลื่อนท่ี พร้อมติดตั้งจานดาวเทียมและอุปกรณ์สื่อสารภายต่างๆ เช่น ระบบสื่อสาร 

    ผ่านดาวเทียม ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ระบบสื่อสารวิทยุ ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบเข้ารหัสข้อมูล และระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ เป็นต้น  

    เพ่ือใช้ในกิจกรรมด้านสื่อสารโทรคมนาคมและด้านการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ โดยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนาและผลิตรถสื่อสารเคลื่อนที ่

    หลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมตามความต้องการ ดังนี้

 ก. รถสื่อสารผ่านดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Wireless Mobile Vehicle)

 ข. รถสื่อสารผ่านดาวเทียมขนาดกลาง (Medium Wireless Mobile Vehicle)

 ค. รถสื่อสารผ่านดาวเทียมขนาดใหญ่ (Large Wireless Mobile Vehicle)

 ง. รถสื่อสารผ่านดาวเทียวแบบพ่วง (Trailer or Transportable SatCom Terminal) เพ่ือกิจการทหาร

 จ. สตูดิโอแบบเคลื่อนที่ (Outside Broadcasting Van – OB Van) เพ่ือการถ่ายทอดรายการสด

 • อุปกรณ์ตัดสัญญาณวิทยุส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและวิทยุสื่อสาร (Mobile Phone and Radio Jammer) เพ่ือกิจการทางทหารและความมั่นคง

5. ผลิตภัณฑ์ของแพลนเน็ตคอม ประกอบด้วย

ภาพแสดงตัวอย่างรถสื่อสารเคลื่อนที่

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ตัดสัญญาณวิทยุส�าหรับโทรศัพท์มือถือ
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 • อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริม (Peripheral and Accessories) ได้แก่ 

  ก. สายเคเบิ้ลและอุปกรณ์เชื่อมต่อสาย (Feeder Cables and Connectors) ส�าหรับใช้ติดตั้งสถานีเครื่องส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่

  ข. อุปกรณ์เกี่ยวกับใยแก้วน�าแสง (Passive Fiber Optic Component) ส�าหรับโครงข่ายสัญญาณความเร็วสูง FTTx 

ภาพแสดงตัวอย่างสายเคเบิ้ลและอุปกรณ์เชื่อมต่อสาย

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารผ่านใยแก้วน�าแสง
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กลุ่มที่ 2 : บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Professional Services) 

 เป็นบริการให้ค�าปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงให้บริการหลังการขายส�าหรับอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี โดยบริษัทฯ  

มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ และทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่ผ่านการอบรม ที่สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือประกอบด้วย

 1. บริการก่อนการขาย (Pre-Sales Services) 

  • ให้ค�าปรึกษาและออกแบบระบบ (Consult และ System Design) ให้บริการปรึกษาและออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให ้

     ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การลงทุนต�่า และคุ้มค่าในการลงทุน

  • เสนอโครงการ (Proposal) บริการน�าเสนอโครงการเป็นโซลูชั่น ตามความต้องการของลูกค้า 

 2. บริการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ (Implement & Installation Services) 

  • บริหารโครงการ (Project Management) การบริการจัดการ วางแผนงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบงานเสร็จสิ้น ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ

  • การรวมระบบ (Integration) บริษัทมีทีมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านหลากหลายประเภท สามารถน�าเทคโนโลยี

  • การติดตั้ง (Installation) ติดตั้ง ทดสอบ ส่งมอบ ตามที่ได้ออกแบบและใช้งานได้ตามที่ลูกค้าก�าหนด

  • การอบรม (Training) จัดอบรมการใช้งานให้กับลูกค้าหลังส่งมาบและเมื่อมีการอัพเดท feature ใหม่ๆ 

 3. บริการหลังการขาย (After Sales Services) 

  • การรับประกันสินค้า (Extended Product Warranty) 

   ก. Product Warranty (การรับประกันสินค้า) การรับประกันสินค้าจากโรงงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี

   ข. Free Factory Repair (การส่งอุปกรณ์ช�ารุดซ่อมโรงงาน) หากอุปกรณ์บกพร่องช�ารุดอันเนื่องมาจากการผลิต หรือจากความผิดปกติของอุปกรณ์ 

      ในระหว่างรับประกัน บริษัทฯ จะรับผิดชอบในการจัดส่งอุปกรณ์ไปยังโรงงานเพื่อซ่อมแซมให้อุปกรณ์ท�างานได้ปรกติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

         ภายในเวลา 60 วัน

   ค. Software Updates and Upgrades (การปรับปรุงซอฟต์แวร์) ลูกค้าได้สิทธิ์ในการ Upgrade Software version ล่าสุดเพื่อให้อุปกรณ์สามารถท�างาน 

       ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

   ง. Help Desk/ Telephone technical support (การให้ค�าปรึกษาเบื้อต้น) ลูกค้าสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในการใช้งานหรืออุปกรณ์ท�างาน 

       ผิดปรกติ โดยบริษัทฯ มีวิศวกรประจ�าให้ค�าปรึกษาแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางเทคนิคแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ในช่วงเวลาท�างานปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์  

       08.30 น. - 17.30 น.)

  • SWAP (อุปกรณ์ส�ารอง) บริษัทฯ จัดเตรียมอุปกรณ์ส�ารอง เพ่ือทดแทนอุปรณ์ที่ช�ารุดของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ต่อเนื่องไม่กระทบต่อ 

      การท�างาน โดยค่า SWAP Replacement จะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์นั้นๆ

  • Preventive Maintenance Services (การบ�ารุงรักษาตามก�าหนด) บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าท�าการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ตามก�าหนดเวลา เพื่อป้องกันความเสียหาย 

     หรือช�ารุดพกพร่องของอุปกรณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ดังนี้

   ก. ตรวจเช็คสภาพความพร้อมใช้งาน  ง. Upgrade Software Version ล่าสุด ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

   ข. ปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบข้อบกพร่อง   จ. แนะน�าเทคนิคการใช้งานอุปกรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการ

   ค. ท�าความสะอาด    ฉ. แนะน�าสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ลูกค้าน�าไปพัฒนาและปรับปรุงการท�างานให้ดีขึ้น

  • ONSITE Services (การบริการเข้าซ่อมเมื่อได้รับแจ้ง): เมื่อลูกค้าพบปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์ ซึ่งไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ หลังจากบริษัทฯ ได้รับแจ้ง 

     และประเมินว่าอุปกรณ์มีความช�ารุดเสียหายจริง ทางบริษัทฯ จะจัดส่งวิศวกรเข้าไปแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง  (ลูกค้ามีสิทธ์ิซื้อบริการเข้าซ่อมเมื่อได้รับแจ้ง  

     ในกรณีลูกค้าได้ซื้อบริการการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาแล้วเท่านั้น) โดยมีการให้บริการ 3 ระดับ คือ

   ก. 5 วันท�าการปกติ ระยะเวลา 8 ชั่วโมง (5X8)  ค. 7 วันระยะเวลา 24 ชั่วโมง (7X24)

   ข. 7 วันระยะเวลา 8 ชั่วโมง (7X8)   

  • On-Call Services (บริการเรียกรายครั้ง) ในกรณีที่อุปกรณ์ของลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปรกติ สามารถซื้อบริการรายครั้งได้ โดยคิดราคาตามประเภท 

      อุปกรณ์และพื้นที่ที่เข้าบริการ

  • Repair (บรกิารซ่อมอปุกรณ์) บรกิารซ่อมอปุกรณ์โดยวิศวกรท่ีได้รับการฝึกอบรมการซ่อมจากโรงงานผูผ้ลติซึง่มคีวามรู้ความช�านาญและประสบการณ์ในอปุกรณ์นัน้ๆ  

     พร้อมเครื่องมือทดสอบและอะไหล่คุณภาพสูง เพื่อให้ผลงานการซ่อมมีคุณภาพดีท�าให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากโรงงานผู้ผลิตและลูกค้าเสมอมา

 4. บรกิารให้เช่าอปุกรณ์ (Rental) ให้บรกิารเช่าอปุกรณ์ประชมุทางไกลหลากหลายรุ่นและอปุกรณ์ระบบการถ่ายทอดสญัญาณโทรทัศน์แบบดิจทิลัตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มที่ 3 : ผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัล (Digital Service Provider) 

 ให้บริการทางด้านการสื่อสาร คิดค่าบริการเป็นรายเดือน ประกอบด้วย 

 1. PlanetFiber ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic) ส�าหรับคอนโดมิเนียมระดับกลางและสูง คิดค่าบริการเป็นรายเดือน ให้บริการ 

     อินเทอร์เน็ตความเร็วตั้งแต่ 100 MB – 1 GB

 2. PlanetCloud ให้บริการระบบคลาวด์ส�าหรับส�านักงาน คิดค่าบริการเป็นรายเดือน ประกอบด้วย
  • ระบบโทรศัพท์ส�านักงานบนคลาวด์ (Cloud PBX)
  • ระบบประชุมทางไกลบนคลาวด์ (Cloud Meeting)
  • ระบบศูนย์บริการลูกค้าบนคลาวด์ (Cloud Call/Contact Center)
  • ระบบกล่องวงจรปิดบนคลาวด์ (Cloud CCTV)

  • ระบบไวไฟบนคลาวด์ (Cloud Wi-Fi)
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน (Market and competition)

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทีวีมากว่า 25 ปี โดยเป็นทั้งตัวแทนจ�าหน่าย (Distributor) ผู้จัดจ�าหน่าย (Reseller) และผู้ให้

บริการสินค้าและบริการอย่างครบวงจร (System Integrator) บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการน�าเสนอเทคโนโลยีและบริการคุณภาพสูง รวมทั้งการสร้างทีมงานมืออาชีพ

ที่สามารถให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้เกิด

ความแตกต่างจากคู่แข่ง ดังนี้

แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกใน 5-20 ปีข้างหน้า

1. เครือข่าย (Networking)

เครือข่าย หรือ Networking คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรให้สามารถใช้งานร่วมกันที่พบเห็นทั่วไปภายในเครือข่าย 

ได้แก่ เอกสารหรือไฟล์ แอปพลิเคชัน เครื่องพิมพ์ และซอฟต์แวร์ ข้อดีคือเรื่องของความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ความสามารถในการจัดการ และประสิทธิภาพด้านต้นทุน 

เนื่องจากได้สร้างช่องทางให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานในวงกว้าง โดยทั่วไปแล้วเครือข่ายประกอบด้วยส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ เช่น คอมพิวเตอร์ ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ 

และอุปกรณ์อื่นๆ ที่รวมกันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย อุปกรณ์เหล่านี้มีบทบาทส�าคัญในการถ่ายโอนข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน เช่น 

คลื่นวิทยุและสายไฟ 

 1.1  กรณีการใช้งาน

Software-defined wide-area network (SD-WAN)

SD-WAN ก�าลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงเครือข่ายต่างๆ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเครือข่าย MPLS (Multi-Protocol label Switching) ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

 สมรรถนะสูงจากผู้ให้บริการแยกต่างหาก นอกจากนี้เครือข่ายจะมีความยืดหยุ่นและความพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มแบนด์วิดท ์

 ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน MPLS ด้วยการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีต้นทุนต�่า นอกจากนี้ความจ�าเป็นในการขยายธุรกิจสู ่

 Cloud เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันการใช้งาน SD-WAN ในท้องตลาด

Low-power wide-area network (LP-WAN)

เป็นหนึง่ในเครือ่งมอื IoT ส�าคัญท่ีช่วยเพ่ิมความโปร่งใสและประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานโดยอาศยัการวิเคราะห์ผ่าน Cloud ขัน้สงู กรณีการใช้งานท่ีพบมากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก คอื 

  • การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ (Process Optimization): LP-WAN สามารถช่วยตรวจสอบสภาพ แวดล้อมของโรงงาน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

     ส�าหรับกระบวนการผลิตทั้งหมด เช่น อุณหภูมิและคุณภาพอากาศ เป็นต้น

  • การตรวจสอบตามสภาพและการบ�ารุงรักษาเชิงท�านาย (Condition-based Monitoring and Predictive Maintenance): การตรวจสอบผ่านเซ็นเซอร์แบบฝังตัว 

     ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ท�าให้โรงงานสามารถค้นหาการปฏิบัติงานที่ผิดปกติของเครื่องจักรและทรัพย์สินตั้งแต่เน่ินๆ โดย LPWAN คือเทคโนโลยีการสื่อสารที ่

     จะมีความสามารถเข้าใจเซ็นเซอร์จ�านวนมาก

  • การตรวจสอบความปลอดภัย (Monitor Safety): การใช้อุปกรณ์สวมใส่ LP-WAN และเซ็นเซอร์ช่วยให้สามารถติดตามพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้  

     เพื่อปรับปรุงสุขภาวะและประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน 

LTE-M (CAT-M1)

เป็นเครือข่ายที่ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อรองรับอุปกรณ์ IoT ท�าหน้าที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย 4G โดยไม่จ�าเป็นต้องมี

เกตเวย์ กรณีการใช้งานส�าหรับ LTE-M นั้นส่วนใหญ่ใช้ส�าหรับ

  • เซ็นเซอร์ความหนาแน่นต�่า: LTE-M เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์จ�านวนมากในธุรกิจต่างๆ เช่น ห้องเย็น ด้วยการช่วยลดปัญหา 

     จากการเชื่อมต่อผ่าน WiFi หรือเกตเวย์ นอกจากนี้ LTE-M ยังมีแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานได้

  • การอ่านมิเตอร์อัตโนมัติ: Automatic Meter Reading (AMR) แบบใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมน้อยลงเนื่องจากมีราคาสูง ดังนั้น LTE-M  

     จะกลายเป็นมิเตอร์อันดับต้นๆ ที่มีการเชื่อมต่อ เนื่องจากราคาชิปที่ถูกกว่า

  • การติดตามทรัพย์สิน: การเชื่อมต่อระยะสั้น เช่น Bluetooth พร้อมด้วย LTE-M ก�าลังได้รับความนิยมในการติดตามสินทรัพย์

 1.2 แนวโน้มในปัจจุบัน

  Loon บรษิทัลกูในเครอื Alphabet ร่วมมอืกับผูใ้ห้บรกิารดาวเทียม Telesat เพ่ือขยายการเข้าถึงอนิเทอร์เนต็ทัว่โลก โดยอาศัยบอลลนูลอยสงู เพ่ือให้บริการการเชือ่มต่อ 

 ไร้สายในพ้ืนท่ีห่างไกล บอลลูนเหล่านีเ้ป็นเสมอืนเสาสญัญาณทีเ่ติมก๊าซฮเีลยีม ลอยอยู่ในชัน้บรรยากาศและสามารถเข้าถงึพ้ืนท่ีทีไ่ม่มโีครงสร้างพ้ืนฐานของผูใ้ห้บรกิารภาคพ้ืนดนิ

  เครอืข่ายของ Loon จดัการระบบด้วยแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อตัโนมติัทีเ่รียกว่า Temporospatial SDN ช่วยให้บอลลนูแต่ละลกูท�างานร่วมกันกันคล้ายกับเสาสญัญาณ 

 แบบดัง้เดิม เมือ่ระบบลอยในอากาศรบัสญัญาณ ระบบจะส่งสญัญาณไปยังระบบทีอ่ยู่ใกล้กับปลายทางของสญัญาณและกระบวนการดังกล่าวจะท�าซ�า้จนกว่าข้อความจะถูก

ส่งไปถึงพ้ืนดนิ

 1.3 แนวโน้มในอนาคต

  เครือข่ายดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นโดยแทบไม่ได้ค�านึงถึงความส�าคัญของการสัญจรข้อมูล ส่วน Intent-based networking (IBN) เป็นความพยายามที่จะพิจารณาผลลัพธ ์

 การไหลของข้อมูลที่ผู้ใช้ปลายทาง หรือหน่วยธุรกิจยอมรับได้มากที่สุด กล่าวโดยง่ายคือ IBN เป็นเครือข่ายที่มีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้งาน  

 และความส�าคัญของแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ท�างานอยู่

  ด้วยความเข้าใจดังกล่าว IBN จึงใช้ AI ในการแปลงภาพรวมของการให้บริการแอปพลิเคชันให้เป็นนโยบายเครือข่ายแบบครบวงจรพร้อมรายละเอียด จากนั้น 

 ระบบ IBN จะท�าการตรวจสอบ อัพเดต และผลักดันนโยบายนี้โดยใช้ระบบอัตโนมัติแบบ real-time จึงเพิ่มความพร้อมใช้งานและความคล่องตัวของเครือข่าย
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1.4 บทบาทความส�าคัญของเทคโนโลยีต่อประเทศไทย

โซลูชันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ดีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อธุรกิจต่างๆ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นองค์ประกอบส�าคัญในชีวิตของทุกวัย ระบบเครือข่ายจะ

รองรับการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง กระบวนการท�างานจะมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น จึงเป็นเครื่องมือที่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับทุกธุรกิจ การธนาคาร ภาครัฐ ความ

บันเทิงชีวิตประจ�าวัน อุตสาหกรรม การศึกษา และการบริหารจัดการ เครือข่ายไม่เพียงแต่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ แต่ยังรองรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ด้วย ดังนั้น 

เครือข่ายจึงเป็นเทคโนโลยีฐานส�าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ เช่น IoT 5G อันจะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ประเทศไทย 4.0 เช่น โครงการอัจฉริยะต้องการการเชื่อมต่อที่มี

ความเสถียรระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายจึงต้องขยายและได้รับการพัฒนามากกว่าที่ผ่านมา เครือข่ายหลายประเภทจะถูกน�าไปใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับ

ชุมชนต่างๆ เครือข่ายไม่เพียงจ�ากัดแต่การส่ือสารในองค์กร แต่ยังสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจกับลูกค้า และธุรกิจกับภาครัฐ ดังนั้น เครือข่ายจึงมีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในฐานะปัจจัยสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนขีดความสามารถของธุรกิจและประเทศในการแข่งขันระดับโลก

1.5 แนวโน้มในช่วงระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

1.6 องค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีเครือข่าย

 LP-WAN

  LP-WAN (Low-Power Wide-Area Network) เป็นเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือการประยุกต์ใช้งานกับอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิง่ (IoT) นอกจากใช้พลงังานต�า่ ยังเพ่ิมอายุ 

 การใช้งานของแบตเตอรีแ่ละมอีตัราการแพร่กระจายท่ีดภีายในอาคารหรือใต้ดิน เทคโนโลยีมากมายก�าลงัอยู่ระหว่างการพัฒนาและใช้งาน เพ่ือสนับสนุนความต้องการของ IoT  

 หมวดหมูท่ีส่�าคญัของ LPWA คอืเครอืข่าย IoT ท่ีผูใ้ห้บรกิารมอืถือจดัการตามมาตรฐาน 3GPP ส�าหรับเครอืข่าย IoT เทคโนโลยีทีไ่ด้รบัการพูดถึงบ่อยทีส่ดุตามท่ีได้ก�าหนดไว้ 

 ในมาตรฐาน 3GPP คอื LTE-M (หรอืท่ีเรยีกว่า LTE Cat-M1) และ NB-IoT (Narrow-Band IoT) เน่ืองจากลกัษณะส�าคัญของ LPWA มแีนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบอย่างมนัีย 

 ส�าคญัต่ออตัราการเตบิโตของนวัตกรรม IoT ในอนาคตและกระตุน้การปรับใช้อุปกรณ์ท่ีมรีะดับเสยีงสงูกว่าทีม่อียู่ในปัจจบุนั

  ทิศทางในอนาคต อตุสาหกรรม IoT ในประเทศไทย คาดว่าจะมมีลูค่า 3.2 หมืน่ล้านบาท ภายในปี 2020 และบริษทัต่างๆ ของไทยได้รับการจดัอันดับสงูท่ีสุดในกลุ่ม 

 ประเทศอาเซยีนทีจ่ะศกึษาและน�าเทคโนโลยี IoT มาใช้งาน จงึเพ่ิมโอกาสท่ีจะน�าเทคโนโลยี LP-WAN มาใช้ในประเทศ

 LTE-M

  LTE-M เป็นนิยามมาตรฐานเทคโนโลยี LPWA ส�าหรบั LTE-MTC ใช้ในการสือ่สารระหว่างเคร่ืองจกัร (MachineType Communication) หรือสามารถเรียก LTE CAT-M1  

 ได้เช่นกัน เทคโนโลยีนี้เหมาะส�าหรับการใช้งาน IoT และให้อุปกรณ์ IoT สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย 4G ได้โดยตรงและไม่ต้องใช้ Gateway LTE-M มีเครือข่ายที่ปลอดภัย

 พร้อมกับแบนด์วิดท์ต�่า ประโยชน์ของเครือข่ายเซลลูล่าร์และคุณสมบัติต่างๆ สามารถปรับให้เหมาะสมและถูกออกแบบมาส�าหรับอุตสาหกรรม IoT โดยเฉพาะ นอกจากนี ้

 แอปพลเิคชนัเทคโนโลยี LTE-U จะเป็นท่ีต้องการเน่ืองจากมคีวามพยายามท่ีจะลดปรมิาณการใช้งานเครอืข่ายโทรศพัท์ และเปลีย่นมาใช้แบนด์วิดท์จากเครอืข่ายทีไ่ม่ได้รบัอนญุาต 

พัฒนาการของเทคโนโลยี

แนวโน้มการเติบโต

ของการใช้งานทั่วโลก

ศักยภาพในการเติบโต

ในประเทศไทย

กรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

SD-WAN ยังคงจะเป็นเครื่องมือหลักในขณะที่

องค์กรก�าลังค้นหาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อเชื่อม

ต่อส�านักงานที่อยู่ห่างไกล

ในอกี 5 ปีข้างหน้า SD-WAN จะสร้างรายได้ถึง 

1.4 แสนล้านบาท และขยายตัวด้วยอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยปีละ 40.4% จากปี 2017 ถึง 2022

ประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อ

เนือ่งเน่ืองจากองค์กรธุรกิจและผูใ้ห้บรกิารก�าลงั

โยกย้ายแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่ส�าคัญไปยัง

ระบบ Cloud อย่างรวดเรว็

SD-WAN Cloud ช่วยให้ส�านกังานสาขาสามารถ

เข้าถึงแอปพลเิคชนัท่ีอยู่บน Cloud ท่ีจดัเก็บอยู่

มากกว่าหน่ึงแห่ง และอาจรวมถึง SaaS, IaaS, 

Cloud สาธารณะและ Cloud ส่วนตวั

Hyper-converged infrastructure (HCI) ผสาน 

การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย  

และทรัพยากร virtualization ให้เข้ามาอยู่ใน

แพลตฟอร์มเดียวกัน

มูลค่า HCI จะเพิ่มขึ้นจาก 1.29 แสนล้านบาท

ในปี 2018 เป็น 5.39 แสนล้านบาทในปี 2023 

ที่อัตราการเติบโตเฉลี่ย 32.9% ต่อป ี

ในช่วงเวลาการคาดการณ์

ผลติภณัฑ์ HCI สามารถช่วยภาคธุรกิจต่างๆ ใน

ประเทศไทยให้บรรลุการเปลี่ยนแปลง สูด่จิทิลั

อย่างคุ้มค่า เช่น โทรคมนาคมการธนาคาร  

การดูแลสขุภาพ ภาคการผลติ ภาคการเกษตร 

น�า้มนัและก๊าซ การศึกษา ภาครัฐและ 

ผูป้ระกอบการ SME

จะมกีารใช้งาน HCI เพ่ือรองรับแอปพลเิคชนั 

ใน Tier 1 ที่ส�าคัญทางธุรกิจ เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกรองรับการขยายโครงสร ้าง 

พื้นฐานตามที่แอปพลิเคชันต้องการ

IBN (Intent-based networking) ซึ่งอาศัย

ระบบอัตโนมัติและกฎระเบียบต่างๆ สามารถ

ก�าหนดวิธีการใช้แอปพลิเคชันและบริการผ่าน

เครือข่าย

มูลค่า IBN มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 20,000 

ล้านบาท ในปี 2017 เป็น 1.54 แสนล้านบาท 

ในปี 2023 ท่ี อตัราการเติบโตเฉล่ียปีละ 42% 

ในช่วงปี 2018-2023

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยคาด

ว่าจะมีอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุด เน่ืองจาก

การลงทนุทีเ่พ่ิมขึน้ของผูเ้ล่นหลกัในตลาด IBN

ในอีก 15 ปีข้างหน้าคาดว่าจะเห็นการรับ

ประกันเครือข่ายเชิงรุกและเชิงคาดการณ์ 

ก า ร ป รั บ ใ ช ้ แ บ น ด ์ วิ ด ท ์ แ บ บ ยื ด ห ยุ ่ น 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของ

เครือข่ายการประสานบริการแบบไดนามิก

และการปรับเปลี่ยน

5 ปี 10 ปี 15 ปี

027



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

ในแง่ของศักยภาพการเติบโตในระยะแรกของการด�าเนินการคาดว่าจะสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญในปี 2020 ในขณะที่ผู้ให้บริการมีแนวโน้มจะขยายพื้นที่บริการ 

LTE-M ให้ครอบคลุมมากขึ้น

 ทิศทางในอนาคต บริษัททั่วโลกก�าลังพัฒนากรณีการใช้งาน IoT รูปแบบต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การเกษตรไปจนถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าและตั้งแต่ยานยนต์ไป

จนถึงหุ่นยนต์ ดังนั้นคาดว่า ตลาด NB-IoT และ LTE-M จะเติบโตอย่างรวดเร็วในอีกห้าปีข้างหน้า

 Bluetooth

  Bluetooth เป็นเทคโนโลยีสื่อสารระยะใกล้และใช้พลังงานต�่า พบเห็นได้ทั่วไปในคอมพิวเตอร์แบบพกพา แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน เทคโนโลยีนี้ได้รับความนิยม 

 เน่ืองจากใช้งานง่ายและใช้ร่วมกับอปุกรณ์ได้หลากหลายชนิด ท�าให้สามารถถ่ายโอนข้อมลูเสยีงและภาพได้ บริษทัในกลุม่สมาชกิ Bluetooth Special Interest Group (SIG)  

 สามารถใช้บลูทูธ และมีการก�าหนดไว้ที่ 20,000 อุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธ ได้แก่ ชุดหูฟังไร้สาย อุปกรณ์ต่างๆ และระบบความบันเทิงในรถยนต์ รวมไปถึงอุปกรณ์อย่างเช่น 

 แป้นพิมพ์และเมาส์ การส่งสัญญาณเสียง คอนโซลวิดีโอเกม สมาร์ทล็อค และบีคอน การใช้พลังงานต�่าส่งผลให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน ในขณะที่โปรโตคอล 

 มาตรฐานช่วยให้สามารถท�างานร่วมกันได้ในหลากหลายอุปกรณ์ทิศทางในอนาคต อุปกรณ์อัจฉริยะรวมถึงกล้องวงจรปิดและ Bluetooth Smart คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 30%  

 ในปี 2018 คดิเป็นมลูค่า 1.0 แสนล้านบาท และ 20% ในปี 2019 มลูค่า 1.2 แสนล้านบาท เน่ืองจากฐานตลาดยงัคงมขีนาดเลก็ แต่ Big data และ IoT ก�าลงัได้รบัความนิยมเพ่ิมขึน้

 Wi-Fi

  Wi-Fi น�ามาประยุกต์ใช้งานภายในบ้าน บริษัท โรงเรียน โรงพยาบาล ท่าอากาศยานและในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องด้วยความสามารถในการท�างานร่วมกับ 

 ทุกระบบปฏิบัติการ โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมและอุปกรณ์หลากหลายชนิด Wi-Fi จึงมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนและมีความเหมาะสมในการใช้งาน ระยะการใช้งาน 

  Wi-Fi โดยทั่วไปภายในอาคารคือ 32 เมตร และกลางแจ้งอยู่ที่ 95 เมตร โดยสามารถใช้เสาอากาศเพิ่มระยะการส่งสัญญาณทิศทางในอนาคต สายการบินราคา 

 ประหยัดของประเทศไทยก�าลังมุ่งน�าเสนอบริการเชื่อมต่อ Wi-Fi บนเครื่องบิน จึงเป็นช่องทางใหม่ส�าหรับอัตราการเติบโตของ Wi-Fi ในช่วง 5 ปีข้างหน้า

 Z-Wave

  Z-Wave สามารถติดตั้งแบบ Plug and play ส�าหรับระบบอัตโนมัติในบ้านโดยเฉพาะ สัญญาณดังกล่าวสามารถเดินทางผ่านก�าแพง พื้นและเพดาน อีกทั้งอุปกรณ ์

 สามารถวางรอบสิง่กีดขวางต่างๆ จงึช่วยเพ่ิมระยะการสือ่สารแบบจดุต่อจดุจาก 120 ฟุต เป็นเกือบ 600 ฟุต ปัจจบุนัมผีลติภณัฑ์ Z-Wave ท่ีได้รบัการรบัรองมากกว่า 2,100 รายการ  

 โดยมีการใช้งานรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบควบคุมแสงไฟ ประตู ระบบล็อค อุณหภูมิ เซ็นเซอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ แอปพลิเคชันเพียงแอปเดียวยังสามารถ 

 ใช้ในการตรวจตราบ้านโดยใช้เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม และส่งการแจ้งเตือน เช่นเดียวกับโหมดการประหยัดพลังงานเนื่องจากความร้อน 

 ความเย็น และไฟจะได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติ บริษัทหลายแห่ง เช่น GE, Samsung, Jasco และศูนย์กลางบ้านอัจฉริยะเช่น Echo ของ Amazon, SmartThings  

 ของ Samsung น้ันล้วนน�า Z-Wave มาใช้ได้ทั้งสิ้น

  ทิศทางในอนาคต ตลาดบ้านอจัฉรยิะทัว่โลกคาดว่าจะเตบิโตจาก 2.4 ล้านล้านบาท ในปี 2018 เป็น 4.8 ล้านล้านบาท ในปี 2024 ด้วยอัตราการเติบโต 12.02% ต่อปี  

 จึงเพิ่มอัตราการใช้งาน Z-Wave ในอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ และระบบอัตโนมัติภายในบ้าน

  ส่วนตลาดเครือข่ายในประเทศไทย คาดว่าจะเติบโตไปถึง 1.8 หมื่นล้านบาท ภายในปี 2025 จาก 1.1 หมื่นล้านบาทในปี 2018 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 8% ต่อป ี

 ในช่วงปี 2018-2025

2. ความมั่นคงปลอดภัย (Security)

 ความปลอดภัยดิจิทัลเป็นการป้องกันอัตลักษณ์ในโลกออนไลน์ที่ผู้คนสร้างขึ้นแบบทวีคูณจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันมือถือ การช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นต้น อาชญากรก�าลังเสาะหาวิธีการใหม่ในการใช้ประโยชน์และลักขโมยข้อมูลจากผู้ใช้ดิจิทัล เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 

 ความปลอดภัยดิจิทัล ครอบคลุมเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอัตลักษณ์ สินทรัพย์ และเทคโนโลยีในโลกออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ ตัวอย่างเครื่องมือที่

ใช้ในการปกป้องอัตลักษณ์ เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเว็ปไซต์ การรักษาความปลอดภัยด้วยข้อมูลชีวภาพ การยืนยันตัวตนแบบหลาย

ปัจจัย การยืนยันตัวตนด้วยเสียง ใบหน้า และเส้นเลือด รวมถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นต้น

 การโจมตีในโลกไซเบอร์มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิวัฒนาการมาจนถึงรุ่นที่ 5 (Gen V) ซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ในหลายแง่มุม ข้อแตกต่างที่โดดเด่นที่สุดคือ 

สามารถโจมตีเทคโนโลยีที่หลากหลายตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงเครือข่าย Cloud ด้วยเหตุนี้ การโจมตี Gen V จึงสามารถเกิดขึ้นได้ในบริเวณกว้างตั้งแต่ระหว่างองค์กร 

ระหว่างประเทศ ไปจนถึงระหว่างภูมิภาค ตัวอย่างของการโจมตีในวงกว้างนี้เช่น การโจมตีเรียกค่าไถ่ข้อมูล ‘Wannacry’ ที่ส่งผลให้เกิดการยกเลิกนัดหมายแพทย์ในสหราช

อาณาจักร พร้อมทั้งท�าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของการรถไฟแห่งชาติประเทศเยอรมนีและผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่อย่าง Telefonica ต้องหยุดชะงัก

วิวัฒนาการของการโจมตีไซเบอร์และแนวทางป้องกัน (ที่มา: Checkpoint)
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2.1 กรณีการใช้งาน

 ในปัจจุบัน มีการน�าเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมาประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการเข้าถึงและการใช้งานอินเทอร์เน็ตประกอบกับ

ความคาดหวังในประเด็นด้านความเป็นส่วนตัว องค์กรต่างๆ  ต้องการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่เพียงมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังให้ความคุ้มค่าด้านราคา ความ

รวดเร็ว และความน่าเชื่อถือ การบริการและแนวทางรักษาความมั่นคงปลอดภัยสามารถครอบคลุมบริการหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งสามารถปรับให้ตรงตามความต้องการของผู้

ใช้งาน ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรักษาความมั่นคงปลอดภัย เช่น การจัดการและดูแลรักษาโครงสร้างความปลอดภัยทางเครือข่ายและยกระดับสถานะความมั่นคง

ปลอดภัย รวมถึงการจัดการเครือข่าย การจัดการภัยคุกคามและช่องโหว่ การติดตามสถานะและการแจ้งเตือน การตอบสนองต่อเหตุไม่พึงประสงค์และการกู้คืนระบบ รวมถึง

การสืบค้นและการวิเคราะห์หาสาเหตุ

 การจัดการเครือข่าย นับเป็นรูปแบบการประยุกต์ใช้งานพื้นฐานของเทคโนโลยีรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยครอบคลุมการบริการจัดการสินทรัพย์และการปรับปรุง

โครงสร้างความปลอดภัย เช่น การจัดการ Firewall การจัดการ Patch การอัพเดตเครือข่าย การจัดการบันทึกกิจกรรม รวมถึงการเข้าถึงและการจัดการอัตลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้

งานมีความต้องการใช้บริการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

 การจัดการภัยคุกคามและช่องโหว่ เป็นรูปแบบการใช้งานที่ผู้ใช้น�ามาค้นหาความผิดปกติในเครือข่าย โดยครอบคลุมการบริการค้นหาภัยคุกคาม การตรวจจับช่องโหว่ 

ข้อมูลและการวิเคราะห์ภัยคุกคาม การตรวจจับความผิดปกติขั้นสูง เป็นต้น

 การติดตามสถานะและการแจ้งเตือน เป็นรูปแบบการใช้งานที่ผู้ใช้ซึ่งมีโครงสร้างความปลอดภัยระดับสูงมักมอบหมายให้บริษัทภายนอกเป็นผู้ดูแล โดยครอบคลุมการ

บริการที่ติดตามสถานะความปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมผิดปกติ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัย 24 ชั่วโมง การแจ้งเตือนและการตรวจจับและการจัดการ

การเจาะระบบ เป็นต้น

 การตอบสนองต่อเหตุไม่พึงประสงค์และการกู้คืนระบบ เป็นรูปแบบการประยุกต์ใช้งานที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน การ

รับมือเหตุการณ์ความปลอดภัย การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัย (SIEM) และมาตรการแก้ไข เป็นต้น

การสืบค้นและการวิเคราะห์หาสาเหตุ เป็นรูปแบบการใช้งานที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงสุดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยครอบคลุมการตรวจจับและวิเคราะห์อุปกรณ์ปลายทาง 

และการวิเคราะห์สืบค้นเหตุไม่พึงประสงค์ เป็นต้น

2.2 แนวโน้มในปัจจุบัน

 โลกขององค์กรต้องเผชิญกับเหตุข้อมูลรั่วไหลและการโจมตีเรียกค่าไถ่หลายกรณีในปี 2018 Juniper Researchประมาณการว่าปริมาณข้อมูลที่อาชญากรข้อมูลขโมยไปอา

จเพิ่มขึ้นไปถึง 175% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า

พัฒนาการของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีบทบาทส�าคัญในการรับมือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศจากอาชญากรไซเบอร์ ได้แก่

 เทคโนโลยี Cloud

  เทคโนโลยี Cloud มผีลกระทบอย่างมากต่อการปฏิวติัเทคโนโลยีความมัน่คงปลอดภัย ทกุวันนีธุ้รกิจและหน่วยงานภาครัฐน�าเทคโนโลยี Cloud มาประยุกต์ใช้มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

 เพ่ือจดัเก็บข้อมลูส�าคญั Cloud ก่อให้เกิดแนวทางและเทคนิครกัษาความมัน่คงปลอดภยัหลากหลายมากขึน้ ในปัจจบัุน กลไกต่างๆ เช่น Firewall เสมอืน การตรวจจบัการบกุรกุ 

 แบบเสมอืนและระบบป้องกัน ตลอดจนระบบเสมอืนสามารถใช้งานจาก Cloud ได้แล้ว ยกตัวอย่าง เช่น ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้บรกิาร IaaS เพ่ือยกระดบัความปลอดภยัของศนูย์ข้อมลู

 การยืนยันตัวตนด้วยฮาร์ดแวร์

  การใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านมีจุดอ่อน ก่อเกิดความต้องการรูปแบบการยืนยันตัวตนที่แน่นหนาและปลอดภัย หนึ่งในเทคโนโลยีล่าสุด คือ การยืนยันตัวตนด้วย 

 ฮาร์ดแวร์ ยกตัวอย่างเช่น Intel ก�าลังใช้เทคโนโลยีนี้ ผสมผสานปัจจัยต่างๆ ที่อาศัยฮาร์ดแวร์ เพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ใช้งาน การยืนยันตัวตนด้วยฮาร์ดแวร์มีความ 

 ส�าคัญเป็นอย่างย่ิงในเครือข่าย IoT เนื่องจากผู้ดูแลเครือข่ายควรตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลใดๆ ว่าได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการเช่นนั้นจริง

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน

  หลังจากที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล อาชญากรไซเบอร์สามารถใช้ข้อมูลนั้นเจาะเครือข่ายและด�าเนินการไม่ประสงค์ดี ซึ่งอาจท�าให้เกิดสัญญาณธงแดงต่อตัวป้องกัน 

 ระบบในกรณีที่ใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน เทคโนโลยีนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติจึงมีความส�าคัญและช่วยแก้ไขจุดบอดใน 

 ระบบรักษาความปลอดภัยของธุรกิจ

2.3 แนวโน้มในอนาคต

 ความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลหรือไซเบอร์ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าหรับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล เพราะปริมาณข้อมูลรั่วไหลและการโจมตีมีเพิ่มมากขึ้นควบคู่กับการใช้

ข้อมูลดิจิทัลอย่างแพร่หลาย ดังนั้น ความมั่นใจในความปลอดภัยของเทคโนโลยีใหม่ เช่น รถยนต์อัจฉริยะ (Connected car) อุตสาหกรรม 4.0 ระบบอัตโนมัติในภาคการผลิต 

โครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ และการบริการดิจิทัล จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

2.4 บทบาทความส�าคัญของเทคโนโลยีต่อประเทศไทย

 เทคโนโลยีรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ช่วยให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ อันไม่เพียงปกป้องความมั่นคงของประเทศและเครือข่ายดิจิทัลทั่วประเทศ แต่

ยังครอบคลุมถึงความเป็นส่วนตัวออนไลน์ อัตลักษณ์ ความสมบูรณ์ของข้อมูล และการท�าธุรกรรมอย่างปลอดภัย จากการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ประเทศไทย

มีอัตราผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมากที่สุดประเทศหนึ่ง โดยตัวเลขเหล่านี้คาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
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2.5 แนวโน้มในช่วงระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

พัฒนาการของเทคโนโลยี

แนวโน้มการเติบโต

ของการใช้งานทั่วโลก

ศักยภาพในการเติบโต

ในประเทศไทย

กรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

การยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพหรือการใช้

ลายเซ็นชีวภาพ เช่น การตรวจวัดอัตราการ

เต้นของหัวใจหรือชีพจร การตรวจคลื่นไฟฟ้า

หัวใจ การตรวจความอิ่มตัวของอ็อกซิเจนใน

เลือด และการวัดอุณหภูมิของผิวหนัง คาดว่า

จะมีบทบาทส�าคัญในช่วง 5 ปีข้างหน้า

ตลาดการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพทั่ว

โลก คาดว่าจะเติบโตจาก 3.34 แสนล้านบาท

ในปี 2016 เป็น 1.3 ล้านล้านบาทภายในปี 

2025 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 17.06% 

ระหว่างปี 2017-2025

การติดต้ังและใช้งานระบบการรักษาความ

ปลอดภยัทีม่กีารผสานเทคโนโลยี AI ระบบการ

ยืนยันตวัตนด้วยข้อมลูชวีภาพ เซน็เซอร์อจัฉรยิะ 

รวมถึงสญัญาณเตอืนภยัและระบบการควบคุม

การเข้าออก คาดว่าจะเพ่ิมสงูขึน้ สอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศไทยในการมุง่เน้นการ

พัฒนาเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) และการด�ารง

ชวิีตอจัฉรยิะ (Smart Living) รวมถึงเทคโนโลยีรกัษา

ความปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือขบัเคลือ่นประเทศ

ระบบสแกนเพ่ือยืนยันตัวตนด ้วยข ้อมูล

ชีวภาพผ่านสมาร์ทโฟนในที่ท�างาน: 70% ของ

องค์กรคาดว่าจะน�าระบบการยืนยันตัวตน

ด้วยข้อมูลชีวภาพมาประยุกต์ใช ้งานโดย

พนักงานสามารถเข้าถึงระบบต่างๆ เช่น การ

เข้าถึงแฟ้มเอกสาร

ระบบการรักษาความปลอดภัยที่เสริมด้วย

เทคโนโลยี AI จะมกีารประยุกต์ใช้งาน Machine 

learning และการหารปูแบบของข้อมลูเพ่ือน�ามาใช้

การจดัการกับข้อมลูทีไ่ม่มโีครงสร้างชดัเจน และเพ่ือ

วิเคราะห์หารปูแบบใหม่ๆ  ของข้อมลูเพ่ิมขึน้ ซึง่จะ

ช่วยให้ระบบสามารถวิเคราะห์ประเดน็ความอ่อน

ไหวของข้อมูลท้ังท่ีมีโครงสร้างชัดเจนและไม่มี

โครงสร้างชดัเจน รวมถึงสามารถเรยีนรู ้ เข้าใจและ

รบัมอืกับภัยคกุคามรปูแบบใหม่ท่ีอาจเกิดขึน้

มลูค่าตลาดระบบการรกัษาความปลอดภยัทีเ่สรมิ

ด้วยเทคโนโลยี AI ท่ัวโลกคาดว่าจะเพ่ิมสงูถึง 1.1 

ล้านล้านบาทภายในปี 2025 จากมลูค่าประมาณ 

1.2 แสนล้านบาทในปี 2017 ด้วยอตัราการเติบโต

เฉลีย่ปีละ 31.38% ในช่วงเวลาทีค่าดการณ์ดงักล่าว

ประเทศไทยมกีารใช้งานเทคโนโลยี AI ในการตรวจ

สอบปรมิาณการใช้งานเครอืข่ายและการวเิคราะห์

ข้อมลูขนาดใหญ่เพ่ือตรวจสอบพฤตกิรรมของผูใ้ช้

งานท่ีน่าสงสยั เช่น การเข้าสูร่ะบบท่ีผดิปกติสองครัง้

ด้วยข้อมลูเดยีวกันแต่ในต�าแหน่งทีห่่างไกลกันออก

ไปหลายร้อยกิโลเมตร เป็นต้น

การระบคุวามเสีย่งด้วย AI: เน่ืองด้วยโดยทัว่ไปแล้ว

การระบคุวามเสีย่งอาศยัข้อมลูในอดตี ประกอบกับ

ความสามารถของเครือ่งจกัรทีส่ามารถเข้าใจสภาพ

แวดล้อมทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การน�าระบบการ

รกัษาความปลอดภัยทีเ่สรมิ

การเข้ารหสัเชงิควอนตมั (Quantum cryptography) 

เป็นการน�าคุณสมบัติและข้อด้เปรียบของ

ฟิสิกส์ควอนตัมมาประยุกต์ใช้ในการเข้ารหัส

ข้อมูลในระดับชั้นของเครือข่าย

ตลาดการเข้ารหัสเชิงควอนตัมทั่วโลก คาดว่า

จะเติบโตจาก 3,200 ล้านบาทในปี 2018 เป็น 

15,900 ล้านบาทภายในปี 2023 ด้วยอัตรา

การเติบโตเฉลี่ยปีละ 37.9% ระหว่างช่วงเวลา

ดังกล่าว

เทคโนโลยีการเข ้ารหัสเชิงควอนตัมได้รับ 

ความสนใจจากผูเ้ชีย่วชาญในประเทศไทยเป็น

อย่างมาก จากคณุสมบตัแิละศกัยภาพในการ

ท�าให้การสือ่สารต่างๆ สามารถเป็นความลบั

ได้อย่างสมบรูณ์และไม่สามารถถูกท�าลายได้

การเข้ารหัสเชิงควอนตัมสามารถน�ามาใช้ใน

การเข้ารหัสเครือข่ายไฟเบอร์ เช่น ในแต่ละชั้น

ของเครือข่าย ด้วยการใช้สายเคเบิลใยแก้วน�า

แสงในการเชื่อมต่อทั้งหมด ซึ่งในทางทฤษฎี 

ไม่จ�าเป็นต้องเข้ารหัสในเลเยอร์อื่นๆ ของ

5 ปี 10 ปี 15 ปี

2.6 องค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีความม่ันคงปลอดภัย

 การยืนยันตัวตนและการช�าระเงินด้วยข้อมูลชีวภาพ (Biometrics verification and payment)

  เป็นเครื่องมือที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ด้วยการประเมินคุณลักษณะชีวภาพที่แตกต่างหลากหลายรูปแบบ เช่น ลายนิ้วมือ ลักษณะของมือ จอประสาทตา/ม่านตา  

 คลื่นเสียงและลายมือชื่อ การช�าระเงินด้วยข้อมูลชีวภาพเป็นเทคโนโลยี ณ จุดขาย (point-of-sale: POS) พ่ึงพาการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพ เพ่ือระบุตัวตนและ 

 อนุญาตให้ผู้ใช้งานถอนเงินจากบัญชีธนาคาร ส�าหรับการช�าระเงินด้วยลายนิ้วมือ การสแกนนิ้วมือถือเป็นวิธีการช�าระเงินด้วยข้อมูลชีวภาพที่พบเห็นทั่วไปมากท่ีสุด  

 นอกจากนี้ เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้าก�าลังนิยมน�ามาใช้ในการช�าระเงินเช่นกัน

  ทิศทางในอนาคต นับตั้งแต่ปี 2016 รัฐบาลไทยได้เปิดตัวระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ส่งผลต่อการเติบโตและแนวโน้มเชิงบวกต่อบรรดาบริษัท 

 ท่ีจัดหาระบบยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพในประเทศไทย I-Sprint Innovations บริษัทจัดการการยืนยันตัวตนจากสิงคโปร์ ได้เลือก DataOne Asia Thailand  

 เป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย I-Sprint กอบโกยส่วนแบ่งตลาดถึง 70% ในตลาดธนาคารพาณิชย์ของไทย DataOne Asia Thailand คาดว่า  

 รายได้จากการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และอัตลักษณ์จะมีสัดส่วน 30% ของรายได้บริษัททั้งหมด ในปี 2017 เพิ่มขึ้นจาก 20% ในปี 2016 อีกทั้งคาดว่ารายได้ 

 ของผลิตภัณฑ์จาก i-Sprint จะก้าวไปถึง 100 ล้านบาทภายใน 3 ปี

030



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

 การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multifactor Authentication)

  Multifactor Authentication (MFA) คือระบบความปลอดภัยที่ใช้การยืนยันตัวตนมากกว่า 1 รูปแบบ แตกต่างจากวิธีการยืนยันตัวตนแบบปัจจัยเดียว (Single  

 factor authentication) ท่ีใช้เพียงรหสัผูใ้ช้และรหัสผ่าน ขณะทีใ่นหลายประเทศ การธนาคารอาศยัการยืนยันตวัตนด้วยปัจจยัที ่2 (Second Factor Authentication: 2FA) วิธีการ 

 ยนืยนัตวัตนเหล่านีส้ามารถจ�าแนกออกเป็น 3 ระดบั คอื ปัจจยัทีผู่ใ้ช้ตระหนักรู้ ปัจจัยที่สะท้อนตัวตนของผู้ใช้ และปัจจัยที่ผู้ใช้มีในครอบครอง โดยในกรณีนี้รหัสผ่านจัดเป็น 

 ปัจจัยที่ผู้ใช้ตระหนกัรู้

  ทิศทางในอนาคต เนื่องจากการเปิดตัว iPhone 3 รุ่น ได้แก่รุ่น XS รุ่น XS Max และ รุ่น XR ของ Apple ในประเทศไทย ในเดือนตุลาคม 2018 ผู้บริโภคในไทย 

 จึงได้สัมผัสการใช้งาน Multifactor authentication ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตีเจาะข้อมูลส่วนตัวอย่างมาก ตลาด Multifactor authentication ท่ัวโลก คาดว่า 

 จะขยายตัวไปถึง 1.5 แสนล้านบาท ภายในปี 2025 จาก 6.4 หมื่นล้านบาทในปี 2016 ที่อัตราการเติบโตเฉลี่ย 17.7% ต่อปี

 Voice Recognition (Voice ID)

  การยืนยันตัวตนด้วยเสียงพูดเป็นวิธียืนยันตัวตนผ่านการจดจ�าลักษณะเสียงพูดและสร้างรูปแบบของคลื่นเสียงเพ่ือตรวจสอบตัวตนของผู้พูด เทคโนโลยี Voice  

 ID อาศัยลักษณะของเสียงที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่วัดได้ในเสียงพูดของมนุษย์ ส่งผลให้สามารถระบุแยกแยะตัวบุคคลได้ คุณลักษณะเหล่านี ้

 มักแปลงและแสดงเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ ตามลักษณะทางกายภาพของเสียงที่พูดออกมา

  ทิศทางในอนาคต เนื่องจากจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น Tencent Holdings จึงก�าลังพิจารณาเปิดตัว WeChat Pay  

 แพลตฟอร์มบริการช�าระเงินดิจิทัลในประเทศไทย เพ่ืออ�านวยความสะดวกและการใช้งานง่าย ท�าให้กลุ่มผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแม้ในขณะท่องเที่ยว โดยไม่ต้อง 

 กังวลอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน วิธีการนี้ใช้การจดจ�าเสียงหรือจดจ�าใบหน้าเพ่ือระบุตัวตน เวลาต้องการท�าธุรกรรมการช�าระเงิน

  ประเทศจีน ยังคงเป็นชาติที่ทั้งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาและสร้างรายได้การท่องเที่ยวสูงสุดต่อประเทศไทยและโดยเฉลี่ย จับจ่ายใช้สอยมากกว่านักท่องเที่ยว 

 ชาติอื่นๆ ด้วยยอดเกินกว่า 5,000 บาทต่อคนต่อวัน จากข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชาวจีนคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของสถิตินักท่องเที่ยว 35 ล้านคน 

 ท่ีเดินทางเข้ามาประเทศไทยในปี 2017 แต่ตัวเลขดังกล่าวเริ่มลดลงในเดือนสิงหาคม 2018 ดิ่งลงคิดเป็น 11.77% จากปีก่อนหน้า อันเนื่องจากอุบัติเหตุทางเรือ 

 ท่ีคร่าชีวิตชาวจีนเกินกว่า 40 ราย ที่ภูเก็ตในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

 อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint sensor)

  เป็นกระบวนการรวบรวมและจดัเก็บลายนิว้มอืมนษุย์ในรูปแบบอเิลก็ทรอนกิส์ เพ่ือบนัทึกข้อมลูเป็นภาพดจิทัิล ทิศทางในอนาคต ตลาดอุปกรณ์อ่านลายนิว้มอืทัว่โลก  

 คาดว่าจะเตบิโตจาก 1.3 แสนล้านบาทในปี 2017 เป็น 7.2 แสนล้านบาทภายในปี 2026 ด้วยอตัราเติบโตเฉลีย่ 20.9% ต่อปี133 โดยเป็นทีค่าดหมายว่าอาคารอัจฉรยิะทีต่ดิตัง้ 

 ระบบจดจ�าใบหน้าและเซน็เซอร์ลายน้ิวมือจะพบเหน็ได้ท่ัวไปภายในปี 2020 ในประเทศไทย ผูป้ระยุกต์ใช้เทคโนโลยีนีเ้ป็นอันดบัต้นๆ ได้แก่ กลุม่บรษิทัน�า้มนัและก๊าซธรรมชาต ิและ 

 องค์กรในภาคการเงนิและการธนาคาร ภาคส่วนเหล่านีใ้ห้ความส�าคัญกับการบรหิารจดัการอาคาร (Facility management) ขณะท่ีภาคส่วนอืน่ๆ มแีนวโน้มประยุกต์ใช้ตามเช่นกัน

 ข้อมูลลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioral biometric)

  Behavioral biometric เป็นรปูแบบการระบตุวัตนหรอืยืนยันตวัตนทีอ่าศยัเอกลกัษณ์ในการปฏสิมัพันธ์ของบคุคลกับอปุกรณ์ หรอืลกัษณะพฤตกิรรม ตวัอย่างเช่น การจดจ�า 

 ลักษณะท่าทางการเดนิ การกดแป้นพิมพ์ ลายมอืชือ่และข้อมลูด้านสติปัญญา (Cognitive biometric) แนวโน้มการบรรจบกันของเทคโนโลยีต่างๆ และ Internet of Things (IoT)  

 ประกอบกับแนวโน้มมหภาค คาดว่าจะส่งเสริมโอกาสเติบโตของตลาด Behavioral biometric

  ทิศทางในอนาคต ตลาด Behavioral biometric ทั่วโลก สร้างมูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาท ในปี 2017 และคาดว่าจะขยายตัวไปถึง 1.2 แสนล้าน ภายในปี 2025  

 ด้วยอัตราการเติบโต 23.7% ต่อปี ระหว่างปี 2018-2025 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคที่เติบโตสูงที่สุดที่อัตราการเติบโต 26.5% ต่อปีระหว่างปี 2018-2025  

 เนื่องจากปัจจัยหลายด้าน เช่น การใช้จ่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มเติมในบรรดาหน่วยงานภาครัฐและอัตราการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศ 

 เศรษฐกิจใหม่ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้

 การจดจ�าใบหน้า (Facial recognition)

  เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้า ยืนยันตวัตนผ่านการจดจ�ารปูแบบตวับคุคลท่ีเป็นเอกลกัษณ์บนใบหน้าของผูใ้ช้งาน ตัวอย่างรูปแบบการใช้งาน เช่น แอปพลเิคชนัมอืถือสามารถ 

 ใช้งานกล้องถ่ายรูปด้านหน้าของโทรศัพท์ผ่านการจดจ�าใบหน้า จากนั้นซอฟต์แวร์ข้อมูลชีวภาพแสดงรายละเอียดลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์บนใบหน้าของผู้ใช้งาน 

 และยืนยันการจับคู่ตรงกัน ต่อมาผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันมือถืออย่างปลอดภัย เพ่ือด�าเนินการท�าธุรกรรม

  ทิศทางในอนาคต ในปี 2018 คณะรฐัมนตรขีองประเทศไทยได้อนุมติัในหลกัการต่อร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอระบบระบุตัวตนดิจทิลั e-KYC ท่ีอาศัยการจดจ�าใบหน้า 

  เพ่ืออ�านวยความสะดวกการท�าธุรกรรมการเงินออนไลน์และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การจดจ�าใบหน้าจะน�ามาใช้ยืนยันอัตลักษณ์ของผู้ใช้ที่เปิดบัญชีเงินฝากใหม่  

 ท้ังน้ี ธนาคารกรุงเทพ คาดว่าเมื่อพร้อมให้บริการ จะมีการเปิดบัญชีใหม่หลายหมื่นบัญชี ภายในระยะเวลา 6 เดือน

  ในขณะเดียวกัน หุ่นยนต์รุ่นท่ี 2 สามารถดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทย โดยอาศัยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นคุณลักษณะใหม่ หุ่นยนต ์

 ดินสอมินิรุ่นใหม่มีระบบจดจ�าใบหน้าและเสียงพูด ท�าให้สามารถฝึกหุ่นยนต์ดังกล่าวให้จดจ�าเสียงของสมาชิกครอบครัวและเข้าใจเสียงพูดของผู้ป่วย แม้ในขณะท่ี 

 อาการทรุดและเสียงพูดเปลี่ยนไป ความแม่นย�าของ ดินสอมินิมีเกินกว่า 80% ขณะที่ในปี 2019 CT Asia Robotics Co จะเปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นใหม่ส�าหรับการค้าปลีก 

 เพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยการขายท่ีสามารถจดจ�าลูกค้าและแนะน�าผลิตภัณฑ์ตามความชื่นชอบของลูกค้า

 Eye printing

  Eye printing ช่วยให้บริษัทผู้ให้บริการสามารถยืนยันอัตลักษณ์ของลูกค้าด้วยข้อมูลชีวภาพ การยืนยันตัวตนประเภทน้ีใช้งานง่ายและยังได้รับความนิยมใน 

 กลุ่มธนาคารดิจิทัลยุคใหม่ Eye printing ยืนยันตัวตนผู้ใช้อุปกรณ์พกพาด้วยการยืนยันเส้นเลือดในตาและบริเวณอื่นๆ รอบดวงตาของมนุษย์ ซึ่งมีรายละเอียด 

 และข้อมูลมหาศาลท่ีสามารถสกัดออกมา เพ่ือเพ่ิมความแม่นย�าในการยืนยันตัวบุคคล
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  ทิศทางในอนาคต ขนาดของตลาด Eye tracking ท่ัวโลกคาดว่าจะขยายตัวไปถึง 58,000 ล้านบาท ภายในปี 2025 จาก 9,000 ล้านบาทในปี 2017 ด้วยอัตรา 

 การเติบโต 26.3% ต่อปี แนวโน้มหลักที่กระตุ้นการเติบโตของตลาดนี้ ได้แก่ การใช้งานเซ็นเซอร์อัจฉริยะส�าหรับกระบวนการควบคุมและการตัดสินใจเพ่ิมขึ้น ตลอดจน 

 ความต้องการข้อมูลชีวภาพแบบไร้การสัมผัส (Contactless biometric) มีปริมาณเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความสมจริงเสมือน (VR)  

 และความสมจรงิเสรมิ (AR) ในปริมาณเพ่ิมข้ึนในสินค้าอเิล็กทรอนิกส์และรปูแบบการใช้งานอืน่ๆ ส�าหรบัผูบ้รโิภคมแีนวโน้มช่วยให้ตลาดน้ีเตบิโตอย่างมากในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

 การจดจ�าเส้นเลือด (Vein recognition)

  ระบบการจดจ�าเส้นเลือด เป็นเทคโนโลยีชีวภาพล่าสุดท่ีเกิดขึ้นจากการบริการทางการเงิน การยืนยันตัวตนด้วยเส้นเลือดอาศัยรูปแบบหลอดเลือดท่ีฝ่ามือ 

 หรือนิ้วของแต่ละบุคคลในการระบุข้อมูลส่วนบุคคล

  ทิศทางในอนาคต เมื่อเทคโนโลยีหันมาใช้ข้อมูลหลอดเลือดภายในนิ้วมือของผู้ใช้ การโจรกรรมหรือการปลอมแปลงข้อมูลจะกระท�าได้ยากขึ้น จึงช่วยเพ่ิมระดับ 

 ความปลอดภัย เช่น น�ามาใช้ควบคุมการเข้าใช้งานพ้ืนท่ี อสังหาริมทรัพย์และอาคารต่างๆ ในประเทศไทย

  ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คาดว่า ค่าใช้จ่ายความปลอดภัยไซเบอร์จะเพ่ิมไปถึง 1.63 หมื่นล้านบาทภายในปี 2025 จาก 6.9 พันล้านบาทในปี 2017 ด้วยอัตรา 

 การเติบโตเฉลี่ยปีละ 11.30% ในช่วงที่คาดการณ์

3. โทรคมนาคมยุคใหม่ (Next Generation Telecom)

 เทคโนโลยีโทรคมนาคมส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เทคโนโลยียุคแรกหรือ 1G ที่ให้บริการโทรศัพท์ติดต่อเคลื่อนที่ผ่านเสียง 

เทคโนโลยี 2G ให้บริการทั้งโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ด้วยเสียงและส่งข้อความ SMS ถึงกัน และเทคโนโลยี 3G ที่สร้างประสบการณ์ท่องเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ จนปัจจุบัน

ท่ีเทคโนโลยีไร้สายในกระแสหลักล่าสุดคือเทคโนโลยี 4G ซึ่งเพ่ิมความเร็วในการรับส่งข้อมูล รองรับการชมวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยพัฒนาการในยุคต่อไปของการ

เชื่อมต่อไร้สายคือเทคโนโลยี 5G ที่คาดว่าจะเพ่ิมแบนด์วิดท์อย่างมาก เพ่ิมโอกาสในการเชื่อมต่อที่ดีข้ึนและยกระดับความน่าเชื่อถือของเครือข่าย และหากเริ่มใช้งานได้

อย่างสมบูรณ์ จะช่วยเพ่ิมความจุโครงข่าย (Capacity) และเพ่ิมความเร็วในการดาวน์โหลดที่เร็วกว่าเครือข่ายปัจจุบันอย่าง 4G LTE หลายเท่าตัว

ประโยชน์หลักของการใช้งาน 5G ที่เหนือกว่า 4G (ที่มา: 5G PPP EU)

 3.1 กรณีการใช้งาน

  เทคโนโลยี 5G จ�าเป็นส�าหรับการบริการเฉพาะด้านและการบริการที่ต้องการความยืดหยุ่นเนื่องจากคุณสมบัติในการมีช่วงความเร็วที่กว้างและหลากหลายขึ้น  

 ค่าความหน่วงเวลาต�่าระดับ 1 มิลลิวินาที 5G สามารถรองรับการควบคุมระยะไกลและแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อยานพาหนะด้วยค่าความเวลาหน่วงที่ต�่ามากและ 

 ความน่าเชือ่ถอืสงู ดังในกรณีการใช้งานต่อไปนี้

  • รถไฟความเร็วสูง – ความคล่องตัวสูง ว่ิงด้วยความเร็วกว่า 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  • ทางด่วนหรือทางหลวง – ครอบคลุมค่าความหน่วงเวลาท้ังเครือข่ายต้นทางและเครือข่ายปลายทาง

  • รถไฟฟ้าใต้ดิน – ความหนาแน่นสูง ครอบคลุมมากกว่า 6 คนต่อตร.ม.

     การส่งผ่านข้อมูลสูงสุดท่ี 100 กิกะไบต์ต่อวินาที และผู้ใช้งานสามารถใช้งานที่ความเร็ว 1 กิกะไบต์ต่อวินาทีสิ่งเหล่านี้ท�าให้ระบบเครือข่าย 5G สามารถรองรับ 

     วิดีโอ Ultra-HD การใช้งานเทคโนโลยีAR/VR และบริการ Cloud ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  • ส�านักงาน – จะมีความหนาแน่นของปริมาณการใช้งานถึง 10 เทระไบต์ต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร

  • การครอบคลุมพ้ืนท่ีกว้าง – ประสบการณ์การใช้งานกว้างขวาง รับส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็วได้ 100 เมกะไบต์ต่อวินาที

  • ท่ีอยู่อาศัยที่หนาแน่น – ประสบการณ์การใช้งานอัตราข้อมูลท่ี 1 กิกะไบต์ต่อวินาที
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  การเชื่อมต่อกว่า 1 ล้านจุด เครือข่าย 5G สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์จ�านวนมหาศาลได้

  • กิจกรรมภายนอก – รองรับ 1 ล้านการเชื่อมต่อต่อตารางกิโลเมตร

  • สนามกีฬา – รองรับ 1 ล้านการเชื่อมต่อต่อตารางกิโลเมตร

  • เมืองใหญ่ – ครอบคลุมบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งอาจไม่อยู่ในเมืองใหญ่ๆ ด้วย

 3.2 แนวโน้มในปัจจุบัน

  จากข้อมูลของ Ericsson จ�านวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่าย 4G (LTE) มีประมาณ 3,400 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2018 อย่างไรก็ดี แม้ว่า 4G เป็นเครือข่าย 

 ไร้สายที่มีการใช้งานมากท่ีสุด ณ ตอนนี้ แต่ยังไม่นับว่าเป็นการใช้งาน 4G อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ระบบ 4G LTE น้ันดีกว่า 3G มาก แต่การใช้งาน 

 ในปัจจุบันยังไม่ถึงข้อก�าหนดความเร็วท่ีก�าหนดโดยองค์กรโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) มาตรฐานทางเทคนิคส�าหรับ 4G คือความเร็วสูงสุดอย่างน้อย 100 เมกะไบต์ 

 ต่อวินาทีส�าหรบัการสือ่สารขณะเคลือ่นท่ีหรอื 1 กิกะไบต์ต่อวินาทสี�าหรับการใช้งานขณะอยู่กับทีแ่ต่มเีพียงผูใ้ห้บริการและผูผ้ลติเท่านัน้ทีม่กีารใช้งานอย่างเต็มประสทิธิภาพ 

 ดังกล่าวจากการเปิดตัวเครือข่าย LTE-advanced เมื่อไม่นานมานี้ แม้ว่าการเปิดตัวในช่วงแรกจะไม่ค่อยราบรื่นนัก แต่ 4G LTE สามารถมอบประสบการณ์การใช้งาน 

 ได้ตามการคาดการณ์และความคาดหวังหลายอย่างที่ตั้งไว้ก่อนเปิดตัว ตัวอย่างเช่น ท�าให้เกิดการใช้งานที่แพร่หลายและการใช้งานวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือโดย 

 นับตั้งแต่ยุค 4G LTE การติดต่อสื่อสารผ่าน Video chatting และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบวิดิโออย่าง Snapchat รวมถึงการรับชมรายการโทรทัศน์และ 

 ภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Netflix กลายเป็นเรื่องปกติส�าหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน

 3.3 แนวโน้มในอนาคต

  ความต้องการการเชื่อมต่อของผู้ใช้งานทั่วโลกก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือทั่วโลกคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น 

 จากเดิม 5 เท่าภายในปี 2024 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตเมืองท่ีมีความหนาแน่นของประชากร เครือข่าย 4G ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ เครือข่าย 5G  

 จึงมีบทบาทในการอุดช่องว่างนี้โดยเทคโนโลยี 5G จะน�าเสนอขีดความสามารถใหม่ๆ รวมถึงแบนด์วิดท์สูงขึ้น ความจุโครงข่าย (Capacity) ความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

  และการมีความหน่วงที่ต�่าลง ซึ่งจะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้คน ธุรกิจและสังคม

 3.4 บทบาทความส�าคัญของเทคโนโลยีต่อประเทศไทย

  เทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่อย่างเช่นเครอืข่าย 5G มคีณุสมบัติและประสทิธิภาพทีช่่วยเปิดโอกาสให้เกิดรูปแบบการใช้งานใหม่ๆ ส�าหรับทัง้ภาครัฐ สงัคม และภาค 

 ธุรกิจต่างๆ พร้อมท้ังช่วยขับเคลือ่นและยกระดบัความสามารถขององค์กรด้านประสทิธิภาพในการด�าเนินการและการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ๆ สอดคล้องกับความพยายามของ 

 ภาครฐัในการเป็นประเทศทีม่รีายได้สงูโดยมโีครงสร้างเศรษฐกิจท่ีขบัเคลือ่นด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ผ่านการด�าเนินการตามนโยบายประเทศไทย 4.0  

 เพ่ือเป็นกลไกขับเคลือ่นความเติบโตส�าหรบัอนาคต

กรณีการใช้งานที่ได้รับประโยชน์จากการใช้งานแบบ realtime 

ความเร็วสูงและแบนด์วิดท์สูง ผ่านเครือข่าย 5G

• ยานยนต์อัจฉริยะ (Connected vehicle): 5G จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 

ยานยนต์อัจฉริยะและก่อให้เกิดรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิต

รถยนต์หันมาให้บริการการสัญจรมากขึ้น

• IoT: 5G จะช่วยส่งเสริมการใช้งาน IoT บางกรณี เช่น ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน

สาธารณูปโภค และช่วยองค์กรด้านความปลอดภัยสาธารณะเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

ของประชาชนรวมถึงช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มผลผลิตสูงสุด

• ปัญญาประดษิฐ์ในอากาศยานไร้คนขบั (AI in Drones): 5G จะเพ่ิมการใช้งาน

และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของ AI ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เช่น โดรนเพ่ือ

การพาณิชย์ในเขตเมอืง น�าไปสูก่ารใช้โดรนในการขนส่งและการส่งสนิค้าในเขตเมอืง

กรณีการใช้งานท่ีจะได้รบัประโยชน์จากการใช้งานแบบ real-time ผ่าน 5G

• IPTV with 4K UHD: 5G จะเพ่ิมประสทิธิภาพการเผยแพร่เนือ้หาด้วยการดาวน์โหลดท่ีเรว็

ขึน้และประสบการณ์สมจรงิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากใช้ CDN (Content Delivery Network) 

น�าไปสูป่ระสบการณ์ความบนัเทิงท่ีดขีึน้และน่าพอใจย่ิงขึน้

• e-Retail: 5G จะช่วยให้สามารถดาวน์โหลดภาพหรอืวดีิโอแบบ real-time และการใช้ AR/

VR ในภาคการค้าปลกี ซึง่จะยกระดบัประสบการณ์ผูใ้ช้และเพ่ิมยอดขาย

• e-Brokerage: 5G ก่อให้เกิดการซือ้ขายผ่านโทรศัพท์ มอืถือแบบ real-time และการซือ้ขาย

ทีม่คีวามถ่ีสงู และสามารถขบัเคลือ่นการท�าธุรกรรมท่ีปลอดภยัย่ิงขึน้
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 3.5 แนวโน้มในช่วงระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

พัฒนาการของเทคโนโลยี

แนวโน้มการเติบโต

ของการใช้งานทั่วโลก

ศักยภาพในการเติบโต

ในประเทศไทย

กรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

5G ถูกตั้งค่าให้มีอัตราการส่งข้อมูลเร็วขึ้น 

100 เท่า รองรับการเข้าถึงบริการและแอปพลิ

เคชันได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการตอบ

สนองของเครือข่ายลงเหลือ 1-10 มิลลิวินาที 

ท�าให้สามารถจัดสรรเครือข่าย 5G ส�าหรับการ

บริการ

Ericsson คาดว่าจ�านวนผู้ใช้งาน 5G ทั่วโลก

จะเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 191 ล้านรายในปี 

2021 และสูงถึง 1,480 พันล้านรายในปี 2024

ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คาดการณ์ว่าจ�านวนผู้

ใช้งาน 5G ในประเทศไทยจะสูงถึง 450,000 

รายในปี 2020 และเติบโตถึง 9 ล้านรายในปี 

2023

5G จะยกระดับการถ่ายทอดสดภาพและเสียง

ผ่านอินเทอร์เน็ต (Streaming) การเล่นเกมบน 

Cloud การใช้งาน AR/VR บน Cloud การ

ติดตามอาการผู้ป่วยแบบ real-time และการ

ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายในพ้ืนท่ี

ชนบท

5G จะกลายเป็นเทคโนโลยีโทรศพัท์เคลือ่นทีก่ระแส

หลกัในเครอืข่ายทัง้หมด ในขณะเดยีวกันเทคโนโลยี

เครอืข่าย 6G ทีค่าดว่าจะมกีารเปิดตวัส�าหรบัการ

ครอบคลมุท่ัวโลกจะรวมระบบ 5G และเครอืข่าย

ดาวเทยีมเข้าไว้ด้วยกัน หรอืทีเ่รยีกกันว่า 5G Long 

Term Evolution เทคโนโลยี 6G คาดว่าจะมคีวามเรว็

ระดบัเทระบติต่อวนิาทพีร้อมกับอัตราความหน่วง

ต�า่ทีล่ดลงเหลอืระดบัไมโครวินาทแีละมคีวามถ่ี

ตัง้แต่ 100 กิกะเฮร์ิตซ์จนถึง เทระเฮร์ิตซ์ (THz) โดย

ย่านความถ่ี 6G จะอยู่ในระดับ 10 กิกะเฮร์ิตซ์ใน

สเปกตรมัเพ่ือจดัสรรแบนด์วดิท์อย่างไม่จ�ากัด

เทคโนโลยี 5G จะครองการเชือ่มต่อส่วนใหญ่ของ

โลกภายในปี 2028 โดยคาดการณ์ว่าจะมจี�านวนผู้

ใช้งานสงูถึง 40.88% หรอืประมาณ 3,350 ล้านราย

ทัว่โลกภายในปี 2025

หากแนวโน้มการเติบโตของ

เทคโนโลยี 5G จะยังคงด�าเนนิต่อไปอย่างรวดเรว็ 

คาดว่าประชากรมากกว่า 20% ของไทย หรอื

ประมาณ 14 ล้านคนในประเทศจะมกีารใช้งาน 5G

ภายในปี 2025

5G สามารถรองรบัอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มต่อได้สงูถึง 1 ล้าน

การเชือ่มต่อเช่นการชมุนมุกลางแจ้งหรอืสนามกีฬา

ทีค่รอบคลมุ 1 ล้าน การเชือ่มต่อต่อตารางกิโลเมตร

เทคโนโลยี 6G จะยังคงเตบิโตอย่างต่อเน่ืองด้วย

อัตราความเรว็และการรบัส่งข้อมลูท่ีดขีึน้กว่าเดิมใน

ขณะเดยีวกัน จะเริม่มกีารทดสอบเทคโนโลยี 7G ซึง่

คาดว่าจะเริม่ให้บรกิารในช่วง 15 ปีนับจากนี ้ ทัง้นี้ 

เครอืข่าย 7G นัน้เหมอืนกับ 6G ท่ีจะครอบคลมุ

พ้ืนทีท่ั่วโลก แต่จะเพ่ิมการก�าหนดคุณสมบตัแิละ

การใช้งานดาวเทียมส�าหรับการสื่อสารแบบ

เคลือ่นท่ี

จากข้อมลูของ University of Oulu ในประเทศ

ฟินแลนด์ 6G จะเปิดตวัประมาณปี 2030 เพ่ือตอบ

สนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผูใ้ช้

งานท่ีไม่ได้รบัจาก 5G141 และคาดว่าเทคโนโลยีไร้

สาย 7G จะเริม่ถือก�าเนดิข้ึนประมาณปี 2040

ยังไม่มข้ีอมลูการเตบิโตทีแ่น่นอน

ในขณะนี้

จากข้อมลูการวิจยั 6G ทีเ่รยีกว่า 6Genesis โดย 

University of Oulu ของฟินแลนด์ กรณีการใช้งาน

ของ 6G ประกอบด้วย Edge ส่วนบคุคลอจัฉรยิะ 

การผสมผสานเซน็เซอร์กับ AI ผลติภณัฑ์

ประสิทธิภาพสูงท่ีสามารถปรับแต่งตามความ

ต้องการได้ทันและการเล่นเกมด้วยสนิค้า เป็นต้น 

ส่วนในระบบดาวเทียมส�าหรบั 7G ดาวเทียมการ

สื่อสารจะรองรับการสื่อสารด้วยเสียงและสื่อ

มลัตมิเีดยีดาวเทยีมน�าทางจะใช้ส�าหรบั GPD และ

ดาวเทยีมภาพถ่ายโลกจะใช้รายงานสภาพอากาศ

5 ปี 10 ปี 15 ปี
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3.6 องค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่

 5G

  เทคโนโลยีไร้สายรุ่นที่ 5 หรือ 5G ประสานขีดความสามารถของเครือข่ายและตัวเลือกที่มีความยืดหยุ่นส�าหรับการใช้งานเครือข่าย การส่งมอบบริการและการจัดการ 

 เครือข่าย การใช้งานเทคโนโลยี 5G ถือเป็นการผสมผสานพัฒนาการของความหลากหลายทางเทคโนโลยีรุ่นต่อไปที่ซับซ้อน ตั้งแต่การเชื่อมต่อไร้สาย การขนส่ง การใช้งาน  

 Cloud รูปแบบการประยุกต์ใช้งานเครือข่าย และล�าดับชั้นของการจัดการเครือข่าย เทคโนโลยีเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเทคโนโลยี 4G ที่ใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งช่วย 

 ให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายสามารถรักษาการลงทุนที่มีอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย ส่วนแบ่งที่ส�าคัญของ 5G จะถูกน�าไปใช้งานที่ความถี่สูงซึ่งมีความส�าคัญต่อการ 

 ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อที่จะเอาชนะข้อจ�ากัดการครอบคลุมในย่านที่ความถี่สูงกว่า เครือข่าย 5G จะถูกซ้อนทับกับเครือข่ายการเข้าถึงที่ “หนาแน่นพิเศษ” เช่น Small and  

 Metro cells ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กและใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า

  ทิศทางในอนาคต กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของไทย วางแผนเร่ิมโครงการสนามทดสอบเทคโนโลยี 5G ขนาดใหญ่ในเขตพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจ 

 พเิศษภาคตะวันออก (EEC) ในเดือนมกราคม 2019 นับเป็นการเตรียมความพร้อมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในวงกว้างภายในปี 2020 โดยเริ่มแรกมุ่งเน้น 

 ไปที่อุตสาหกรรมการขนส่ง การดูแลสุขภาพ และการท่องเที่ยว การทดลอง 5G จะเกิดการรวมตัวของทั้งองค์กรเอกชนและหน่วยงานของรัฐ เช่น Ericsson Huawei 

 Technologies Qualcomm Intel Nokia ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหลังจากการเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2018 AIS ได้กลายเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายแรกในประเทศไทยที่เริ่มทดสอบ 

 เทคโนโลยี 5G ในประเทศรวมถึงมีการทดลองการใช้งาน “5G the First LIVE in Thailand by AIS” โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกทั้ง Nokia Huawei และ ZTE Corporation  

 คุณสมบัติส�าคัญของเทคโนโลยี 5G ที่คาดกันไว้คือความสามารถในการใช้งานแบนด์วิดท์จ�านวนมากส�าหรับกิจกรรมออนไลน์ (Enhanced Mobile Broadband: eMBB)  

 พร้อมทั้งความสามารถในการเชื่อมต่อที่ข่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Massive Machine Type Communications: mMTC)  

 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT ให้มีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 5G จะช่วยปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายและให้การตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 จากคุณสมบัติการสื่อสารที่มีความหน่วงต�่า ซึ่งเป็นคุณสมบัติส�าคัญส�าหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ ความปลอดภัยทางการแพทย์ไปจนถึงยานยนต์ไร้คนขับ

 6G

  เทคโนโลยี 6G หมายถึงเทคโนโลยียุคที่ 6 ของการสื่อสารไร้สาย ซึ่งน�าเสนอแนวทางการผสานเทคโนโลยี 5G เพ่ือเพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมทั่วโลก  

 โดยวัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี 6G คือให้บริการข้อมูลต�าแหน่งบนโลก การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการข้อมูลสภาพอากาศส�าหรับผู้ใช้งานโทรศัพท ์

 เคลื่อนที่ โดยอาศัยการผสานดาวเทียม 3 ประเภทคือดาวเทียมโทรคมนาคม ดาวเทียมน�าทาง และดาวเทียมเครือข่ายมัลติมีเดียในการรวบรวมและส่งข้อมูล นอกจากนี้ 6G  

 ยังอาจรวมถึงการผสานเทคโนโลยี Nanocore และปัญญาประดษิฐ์ (AI) ซึง่จะช่วยผูใ้ห้บริการเครือข่ายท้ังหมดเชือ่มต่อไปยังแกนเดียวกัน คาดการณ์ว่าในยุค 6G นัน้ ค่าใช้จ่าย 

 ของการโทรผ่านศัพท์มือถือจะยังค่อนข้างสูง แต่ในยุคของ 7G ปัญหานี้ จะดีขึ้นและค่าใช้จ่ายของการโทรจะลดลงและท�าให้ผู้ใช้ระดับล่างได้รับประโยชน์มากขึ้น

  ทิศทางในอนาคต ระบบการสือ่สารเคลือ่นที ่6G จะผนวกรวมเทคโนโลยีไร้สาย 5G และเครือข่ายดาวเทียมเข้าด้วยกัน เครือข่ายดาวเทยีมเหล่าน้ีประกอบด้วย เครอืข่าย 

 ดาวเทียมโทรคมนาคม เครือข่ายดาวเทียม ภาพถ่ายโลกและเครือข่ายดาวเทียมน�าทาง ดาวเทียมโทรคมนาคมใช้ส�าหรับการสื่อสารด้วยเสียง ข้อมูล อินเทอร์เน็ตและวิดีโอ  

 เครือข่ายภาพถ่ายดาวเทียมของโลกใช้ส�าหรับการรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศและส่ิงแวดล้อม และเครือข่ายดาวเทียมน�าทางใช้ส�าหรับระบบระบุต�าแหน่งทั่วโลก (GPS)  

 ทั้งนี้ ระบบดาวเทียมได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยประเทศต่างๆ ได้แก่ ระบบ GPS ถูกพัฒนาโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบ COMPASS ถูกพัฒนาโดยประเทศจีน ระบบ Galileo 

 ถูกพัฒนาโดยสหภาพยุโรป และระบบ GLONASS ที่ถูกพัฒนาโดยประเทศรัสเซีย

 2G & 3G

  เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 2G ถูกน�ามาใช้ในการเข้ารหสัแบบดิจทัิลในการสนทนา การให้บริการข้อมลูและการส่งข้อความ SMS ซึง่ต่อมาได้กลายเป็นเทคโนโลยี 3G  

 ที่ให้บริการอัตรารับส่งข้อมูลที่เร็วขึ้นและรองรับ Video call เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถใช้งานในรูปแบบที่ต้องการแบนด์วิดท์ต�่า ครอบคลุมพื้นที่กว้าง และการเชื่อมต่อ 

 อินเทอร์เน็ตราคาถูก เนื่องจากเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับอุปกรณ์จ�านวนมากในพื้นที่ขนาดเล็ก ทั้งนี้ เครือข่าย 2G และ 3G  

 นับเป็นเทคโนโลยีทางเลือกส�าหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการการสื่อสารจ�านวนเล็กน้อยเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต การส่งข้อความ SMS และการโทร 

 ผ่านวิดีโอ รวมถึงเป็นทางเลือกส�าหรับกรณีการใช้งานที่เทคโนโลยีการเชื่อมต่อขั้นสูงไม่มีความจ�าเป็นหรือมีจ�ากัด

  ทิศทางในอนาคต ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ก�าหนดตารางปลดระวางเครือข่าย 2G  

 ทั่วประเทศไทยภายในเดือนตุลาคมปี 2019 เพื่อจัดเตรียมคลื่นความถี่ส�าหรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G ผู้ประกอบการไทยได้รับค�าสั่งให้ท�าตามขั้นตอนเพื่อโยกย้ายสมาชิก 

 ผู้ใช้งาน 2G ที่เหลือทั้งหมด 5.2 ล้านคนไปยังเครือข่าย 3G และ 4G ระหว่างรอการอนุมัติแผนจากส�านักงาน กสทช. หน่วยงานที่ก�ากับดูแลและผู้ประกอบการจะเริ่มต้น 

 กระบวนการเปลี่ยนถ่ายสู่การปิดตัว 2G อย่างเช่น ขั้นตอนแรกเป็นการระงับการน�าเข้าอุปกรณ์ 2G เพิ่มเติม

 ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คาดการณ์จ�านวนผู้ใช้งาน 5G ในประเทศไทย คาดการณ์ว่าผู้ใช้งาน 5G ในประเทศไทยจะมีจ�านวนมากกว่า 450,000 คน ในปี 2020  

และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.7 ล้านคนในปี 2021 จนขยายตัวไปถึง 14 ล้านคนในปี 2025
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

4. การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)

 Cloud computing คอืการส่งทรัพยากรการประมวลผลแบบ on demand (เช่น แอปพลเิคชนั ศนูย์ข้อมลู) ผ่านทางอินเทอร์เนต็ การบรกิารของ Cloud จะช่วยขจดัข้อจ�ากัด 

การขยายตวัของทรพัยากรประมวลผล on premise และขจดัความซบัซ้อน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน และการจดัสรรทรพัยากรทางกายภาพ Cloud Computing ช่วยให้องค์กรท่ีม ี

งบประมาณจ�ากัดได้รบัโอกาสในการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ทีม่รีาคาแพงและมคีวามซบัซ้อน โดยจากบรกิารเพียง Software-as-a-Service (SaaS) ในช่วงเริม่ ความก้าวหน้า 

ในเทคโนโลยี Cloud Computing ท�าให้มกีารรวบรวมทรัพยากรการประมวลผลทีส่�าคญัเกือบทัง้หมดอยู่บน Cloud Computing เช่นโครงสร้างพ้ืนฐาน หน่วยเก็บข้อมลูแพลตฟอร์ม

และอืน่ๆ รวมอยูใ่น XaaS (Everything / Anything-as-a-Service) ซึง่น�าเสนอสภาพแวดล้อมการท�างานแบบเสมอืนจรงิทีส่ามารถผสมผสานเทคโนโลยีใหม่เข้าด้วยกัน

 วิวฒันาการของ Cloud Computing เริม่ขึน้ตัง้แต่ปี 1960 รูจ้กักันในชือ่ของ ‘mainframe computing’ แต่ตวัเครือ่งมรีาคาแพงและมขีนาดใหญ่มาก ดงันัน้องค์กรจงึซือ้เพียง 1-2 เครือ่ง

จากนัน้จงึท�าตารางเวลาการใช้งาน ซึง่ท�าให้ผูใ้ช้หลายคนสามารถเข้าถึงศนูย์กลางจากสถานทีีเ่ชือ่มต่อได้ ความก้าวหน้าส�าคญัครัง้ต่อไปคอืในปี 1969 เมือ่ APRANET ได้ถูกเปิดตวัขึน้ 

อนัเป็นเครอืข่ายแรกทีส่ามารถเข้าถึงการใช้แหล่งข้อมลูดจิทัิลร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์ในสถานทีต่่างๆ ทศวรรษต่อมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีCloud ได้เพิม่สงูข้ึน สิง่ส�าคญัทีส่ดุ 

ทีช่่วยผลกัดนัความก้าวหน้านีค้อืการพฒันาทางอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเครือข่ายส่วนตัว “เสมือน” ที่ถูกน�าเสนอให้กับภาคธุรกิจเพื่อให้บริการเช่าเครอืข่าย จนในทีส่ดุน�าไปสู ่

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน Cloud Computing ทีทั่นสมยัในปี 1990 ในช่วงต้นปี 2000 Amazon เปิดตัว Elastic Compute Cloud (EC2) ท�าให้บรษิทัและบคุคลสามารถเช่าคอมพิวเตอร์

เสมอืนซึง่สามารถใช้โปรแกรมและแอปพลเิคชนัต่างๆ ของตนเองได้เหมอืนเดมิ เช่นเดยีวกับ Google ทีเ่ปิดตัวให้บรกิาร Google Docs ท่ีผูใ้ช้สามารถบนัทกึ แก้ไข และถ่ายโอนเอกสาร 

ในระบบ Cloud ได้ ทุกวันนีม้บีรกิารจ�านวนมากอยู่บน Cloud เช่น Software as a Service (SaaS) Platform as a Service (PaaS) และ Infrastructure as a Service (IaaS)

4.1  กรณีการใช้งาน

 ระบบ Cloud เคยเป็นความคิดที่ดูเหนือความเป็นจริงในอดีต แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมของ Cloud ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ส�าหรับทั้งภาครัฐและเอกชน ประโยชน์

ของ Cloud ที่ช่วยลดต้นทุนและศักยภาพในการตอบสนองท�าให้การยอมรับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่กี่ปีที่ผ่านมา Cloud ถูกน�าไปใช้งานในทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น Cloud 

ในรูปแบบสาธารณะ (Public cloud) แบบส่วนตัว (Private cloud) หรือแบบผสมผสาน (Hybrid cloud) โดยกรณีการใช้งานที่พบมากที่สุดของเทคโนโลยี Cloud มีดังต่อไปนี้

 การกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery and Backup)

  Cloud ถูกออกแบบขึน้มาให้มคีวามสามารถในการส�ารองข้อมลู นอกจากน้ีระบบการกู้คืนความเสยีหายในระบบ Cloud ถือเป็นทางเลอืกท่ีน่าสนใจมากกว่าแผนกู้คนื 

 แบบดั้งเดิมที่มีราคาแพง เนื่องจากบน Cloud มีความยืดหยุ่นสูงและมีต้นทุนต�่า การกู้คืนความเสียหายในระบบ Cloud ช่วยให้เกิดการประหยัดต้นทุนเนื่องจากองค์กร 

 ไม่จ�าเป็นต้องซื้อฮาร์ดแวร์ ไม่จ�าเป็นต้องจ้างหรือฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญใหม่และลงทุนในศูนย์ข้อมูลส�ารองแต่อย่างใด การบริการนี้จะรันแอปพลิเคชั่นการท�าส�าเนา 

 และท�าการกู้คืนแอปพลิเคชันและข้อมูลในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในพื้นที่หรือเหตุการณ์ก่อกวน

 การทดสอบและพัฒนา (Testing and Development)

  Public Cloud เป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีที่นิยมใช้งาน เพื่อทดลองและพัฒนาแอปพลิเคชัน จากนั้นจึงค่อยท�าการย้ายกลับไปที่ศูนย์ข้อมูล เพื่อท�าการผลิต  

 (ด้วยเหตผุลด้านการควบคมุข้อมลูและด้านต้นทุน) เน่ืองจาก Cloud สามารถเพ่ิมความเรว็ในกระบวนการพัฒนาได้เมือ่เทียบกับวิธีการพัฒนาและทดสอบแบบดัง้เดมิท่ีใช้เวลานาน 

 และมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันเมื่อข้อมูลมีจ�านวนมากมายมหาศาล ท�าให้องค์กรอาจไม่มีพื้นที่ในการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์และที่เก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูล 

 เพ่ือรองรับการทดสอบและพัฒนาแอปพลเิคชนัได้อกีต่อไป ท�าให้ผูพั้ฒนาเร่ิมหันไปใช้งาน Cloud เนือ่งจากข้อได้เปรียบของ Cloud เก่ียวกับความยืดหยุ่นและความเสถียร 

 ในการจดัการทีง่่าย รวมไปถึงความปลอดภัยและต้นทุนการผลิตต�า่ด้วย โดยการใช้ Public cloud จะช่วยให้ผูใ้ช้สามารถเพ่ิมเซร์ิฟเวอร์ได้ตามต้องการ และท�าการ 

 ปิดเซร์ิฟเวอร์เมือ่ด�าเนนิการเสรจ็สิน้

 การขยายพื้นที่การใช้งาน (Extend Existing Applications)

  เนื่องจากค่าใช้จ่ายทั้งในการปรับใช้ การจัดการ และการอัพเกรดแอปพลิชันที่มีอยู่ในปัจจุบันมีราคาแพง ดังนั้นการขยายแอปพลิเคชันขึ้นไปไว้บน Cloud ท�าให ้

 ผู้พัฒนาสามารถปรับขนาดการใช้ได้ตามต้องการและยังช่วยลดต้นทุนจึงกลายมาเป็นที่นิยมอย่างมาก แพลตฟอร์ม Cloud บางตัวได้รับการออกแบบมาให้รองรับ 

 แอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการมากมายเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ท�าการทดสอบแอปพลิเคชันได้ โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพราะฉะนั้น ด้วยระบบ Cloud  

 องค์กรไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ สามารถท�างานได้ด้วยเครื่องมือและกระบวนการเดิมที่เคยตั้งไว้

 การขยายพื้นที่บริการ (Cloud Bursting)

  ในบางช่วงของปี ความต้องการทรัพยากรในการเก็บข้อมูลอาจสูงเกินกว่าปกติ ยกตัวอย่างเช่น ในธุรกิจค้าปลีกผู้ค้าอาจได้รบัการตอบรบัอย่างล้นหลามจากลกูค้าใน 

 ช่วงวันหยุดพิเศษ เช่นในเทศกาลคริสต์มาส โดยในสภาพแวดล้อมศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิม ธุรกิจจ�าเป็นต้องจัดเตรียมการค�านวณพื้นที่การจัดเก็บและประเมินความสามารถ 

 ของเครือข่ายเพื่อรองรับความต้องการในช่วงดังกล่าวล่วงหน้า ท�าให้ขาดประสิทธิภาพในการปรับขยายทรัพยากร ท�าให้องค์กรต้องจ่ายเงินเพื่อเพิ่มทรัพยากรพื้นฐาน 

 ที่สามารถใช้ได้เพียงสองสามเดือนในหนึ่งปีท�าให้เกิดความไม่คุ้มทุน ดังนั้น Cloud Computing จึงเป็นวิธีที่ดีกว่าในการรองรับปริมาณการใช้งานสูงสุด เทคโนโลยี Cloud  

 ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายเครือข่ายและทรัพยากร เพื่อจัดการกับปริมาณข้อมูลที่มากเกินกว่าปกติในช่วงเวลาที่มีการค้าขายมาก

วิวัฒนาการของ Cloud Computing (ท่ีมา: ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน)
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4.2 แนวโน้มในปัจจุบัน

 Hybrid cloud รวมถึง Cloud รูปแบบอื่นๆ ก�าลังเป็นที่สนใจขององค์กรต่างๆทั่วโลก ที่ก�าลังมองหารูปแบบ Cloud และบริการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของพวก

เขา ภายในปี 2019 คาดว่าองค์กรเกือบสองในสามจะใช้เทคโนโลยีCloud หลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ โดยการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์ม Cloud 

แบบ OpenSource (เช่น OpenStack) เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของ Hybrid cloud เนื่องจากช่วยอ�านวยความสะดวกในการโยกย้ายแอปพลิเคชัน Cloud ได้ง่าย 

ตัวอย่างเช่น Google ที่ให้ความส�าคัญกับ “Google Stackdriver” ซึ่งเป็นหน้าแสดงผลข้อมูล (Dashboard) ส�าหรับลูกค้าที่หันมาใช้ระบบ Cloud หลากหลายรูปแบบ เนื่องจาก

เครื่องมือนี้จะท�าการบันทึกแนวโน้มการใช้งาน Cloud รูปแบบต่างๆ และท�าให้การปรับใช้Cloud ส่วนตัวเพิ่มสูงขึ้น

ความกังวลด้านความปลอดภัยเป็นหนึ่งในความท้าทายอันดับต้นๆ ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและแอปพลิเคชันในระบบ Cloud จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น เนื่องจากม ี

แอปพลิเคชัน โปรแกรม รวมไปถึงข้อมูลที่มีความส�าคัญถูกย้ายไปอยู่บน Cloud มีการคาดการณ์ว่าในระดับโลกบริการด้านความปลอดภัยบน Cloud จะมีอัตราการเติบโต 28% 

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากความกังวลด้านความปลอดภัย ท�าให้องค์กรต่างๆ มองหาบริการ Private cloud ที่มีการจัดการความเป็นส่วนตัวมากกว่า 

Public cloud นอกจากนี้ Private cloud ยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีบทบาทส�าคัญในการโยกย้าย Big Data ที่ซับซ้อนและ ERP ไปยังโมเดล Cloud โดยการขยายตัว

ของเทคโนโลยี Open Source รวมถึงความก้าวหน้าในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่ API เข้าถึงได้เพียงรายเดียว ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน Private Cloud ด้วย

4.3 แนวโน้มในอนาคต

 การผนวกรวมกันของเทคโนโลยจีะช่วยสร้างรปูแบบนวตักรรมใหม่ใน XaaS ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัญญาประดิษฐ์ (AI) Big Data Virtual Reality (VR) และอืน่ๆ เมือ่

รวมเข้าในระบบ Cloud จะน�าไปสูก่ารพัฒนานวัตกรรม ตวัอย่างเช่น การผนวกกันของ Cloud Computing Big Data AI และ Biometrics ท�าให้เกิด Biometrics-as-a-Service ซึง่ช่วย

ให้สามารถรวบรวมข้อมลูชวีภาพเก็บไว้ในโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมลูขนาดใหญ่บน Cloud ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยี AI จะช่วยเข้ามาระบุรูปแบบในข้อมลูชวีภาพเพ่ือจดจ�าบคุคล

อย่างแม่นย�าผ่านอนิเทอร์เฟซแอปพลิเคชนับน Cloud นอกจากนี ้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังอาจท�าให้ Supercomputing สามารถให้บรกิารผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing ได้

4.4 บทบาทความส�าคัญของเทคโนโลยีต่อประเทศไทย

 Cloud Computing จะมบีทบาทส�าคญัในการเข้ามาเปลีย่นแปลงรปูแบบการท�าธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างมนัียส�าคญัซึง่จะน�าไปสูก่ารประหยัดต่อต้นทุน รปูแบบทางเศรษฐศาสตร์

ของ Cloud Computing สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและค่าบ�ารงุรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอทไีด้อย่างมากเมือ่มกีารด�าเนนิการอย่างเหมาะสม ดังน้ันธุรกิจจงึสามารถ

จดัสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถอืน่ๆ ได้ ธุรกิจขนาดเลก็และขนาดกลาง (SMEs) ควรได้รับการสนับสนุนให้เข้าถึงเทคโนโลยีCloud ได้อย่างอิสระด้วยต้นทุน 

ทีน้่อยทีส่ดุ ซึง่จะน�าไปสูก่ารแข่งขันของภาค SMEs และน�าไปสูก่ารขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ส�าหรับภาครัฐ Cloud จะช่วยปรับปรุงการจดัการระบบเครอืข่ายและ

ระบบบรกิารสาธารณะให้สามารถให้บรกิารอย่างต่อเน่ือง แม้ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบติัและยังช่วยประหยัดงบประมาณการลงทนุกว่า 30% ตามผลการศึกษาระหว่างประเทศ
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4.5 แนวโน้มในช่วงระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

พัฒนาการของเทคโนโลยี

แนวโน้มการเติบโต

ของการใช้งานทั่วโลก

ศักยภาพในการเติบโต

ในประเทศไทย

กรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

Hyper-converged cloud อาจหมายถึงผู้ให้

บริการ Public cloud โดยใช้ hyper-

converged infrastructure (HCI) หรือHybrid 

cloud ที่ตั้งอยู่ในสถานที่นั้นๆ โดยใช้ HCI หรือ

ระบบที่เชื่อมโยงการจ�าลองเสมือนในระบบ 

HCI ขององค์กร กับเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงของ 

Public cloud

คาดการณ์ว่า ตลาด HCI ท่ัวโลกจะเตบิโตจาก 

1.29 แสนล้านบาท ในปี2018 เป็น 5.39 แสน

ล้านบาทในปี 2023 โดยมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่

ต่อปีอยู่ท่ี 32.9% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

HCI ได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยองค์กรไทย 

ทีก่�าลงัเข้าสูก่ารเปลีย่นแปลงด้านดจิทิลั ดงัน้ัน

จงึคาดว่า Hyper-converged Cloud จะมกีารน�า

มาปรบัใช้อย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

HCI จะช่วยลดความซบัซ้อนของสภาพแวดล้อม 

Hybrid cloud รวมถึงช่วยลดเวลาและค่าใช้

จ่ายที่จ�าเป็นในการเปล่ียนผ่านไปสู่การใช้ 

Hybrid cloud นอกจากนี้ HCI ยังช่วยให้ 

Edge computing สามารถประมวลผลที่ล�้า

สมัยด้วยการก�าจัดการก�าหนดค่าและความ

ยุ่งยากในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่อาจเกิดขึ้น

Container-as-a-Service (CaaS) เป็นรูป

แบบบริการ Cloud ที่อ�านวยความสะดวกให้ผู้

ใช้สามารถจัดการและปรับใช้พ้ืนที่การจัดเก็บ 

แอปพลิเคชัน และกลุ่มต่างๆ ผ่านการจ�าลอง

เสมือนบนพื้นที่จัดเก็บ

ตลาด CaaS ทั่วโลกจะเติบโตด้วยอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 34.8% ในช่วงปี 2017-

2023 ท�าให้มูลค่าตลาดพุ่งสูงขึ้นแตะ 1.32 

แสนล้านบาทในปี 2023

CaaS ได้รบัการน�าไปใช้อย่างแพร่หลายในตลาด 

Cloud ทีม่คีวามอ่ิมตัวสงู ดังนัน้ CaaS จงึมี

ศักยภาพที่จะเติบโตทั้งในประเทศไทยและ

ตลาดใหม่ทีก่�าลงัขยายตวั โดยมแีรงผลกัดนั

ส�าคญัของความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้มาจากทัง้การ

โยกย้ายขอ้มูลและปริมาณงานขึน้บน Cloud 

CaaS ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้บรกิาร Container 

ได้ ท�าให้ผูใ้ช้สามารถพัฒนาทดสอบด�าเนนิการ 

หรือแจกจ ่ายซอฟต์แวร ์ในแอปพลิเคชัน 

ข้ามโครงข่ายพ้ืนฐานไอทีโดยไม่จ�าเป็นต้องมี

โครงสร้างพื้นฐาน

การผนวกของเทคโนโลยีจะน�าไปสู่การสร้าง

สรรค์แอปพลิเคชันบน Cloud ที่มีนวัตกรรม 

เช่น Exascale computing-as-aService 

(EC-as-a-Service) ซึ่งช่วยให้ข้อมูลที่เก็บไว้

ในโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลมหาศาลบน Cloud 

สามารถประมวลผลโดยใช ้คอมพิวเตอร ์ 

Exascale ได้

EC-as-a-Service จะเติบโตมากขึน้อนัเนือ่งมา

จากการเติบโตของ Exascale computing ใน

ยุค 5G/6G นอกจากนี ้EC-as-aService จะถูก

ขบัเคลือ่นจากการเติบโตของ Big data และ AI 

เช่นเดียวกับแนวโน้มทั่วโลก ECas-a-Service 

ในประเทศไทยถูกคาดการณ์ว่าจะมีการน�าไป

ใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต โดยเป็นผลมา

จากการใช้ Cloud และเทคโนโลยีข้อมูลขนาด

ใหญ่ที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนธุรกิจ เช่น ERP บน 

Cloud และปริมาณข้อมูลงานขนาดใหญ่

EC-as-a-Service ท�าให้ผู้ใช้หลากหลายระดับ

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงโดย

ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมี

ราคาแพง

5 ปี 10 ปี 15 ปี
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4.6 องค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

 Edge Computing

  Edge computing เป็นการประมวลผลและสั่งงานที่ตัวอุปกรณ์ ซึ่งสามารถประมวลผลที่ขอบเครือข่ายและวิเคราะห์ข้อมูล ณ แหล่งก�าเนิดข้อมูล จึงช่วยลดปริมาณ 

 ข้อมลูทีต้่องเคลือ่นย้าย ลดค่าใช้จ่ายในการรบัส่งข้อมลูรวมถึงความหน่วงของเวลา อย่างไรก็ตาม Edge Computing มคีวามต้องการเครือข่ายศักยภาพสงู ท�าให้ต้องมกีารออกแบบใหม่ 

 เพื่อให้บริการในสภาพแวดล้อมของผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน และท�าให้เกิดรูปแบบการก�าหนดราคาที่ซับซ้อนมากขึ้นทิศทางในอนาคต คาดการณ์ว่าสัดส่วนมากถึง 40%  

 ของการประมวลผลทัง้หมดจะเกิดขึน้ทีข่อบของเครอืข่ายในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ตลาด Edge computing ท่ัวโลกคาดว่าจะเติบโตจากหมืน่ล้านบาทในปี 2017 เป็นแสนล้านบาท 

 ภายในปี 2022 ด้วยอัตราการเติบโต 69.5% ต่อปี ปัจจัยหลักที่ผลักดันการเติบโตของ Edge Computing คือ จ�านวนอุปกรณ์ IoT ที่เติบโตขึ้นอย่างมหาศาล รวมไปถึง 

 การน�า Cloud เข้ามาใช้งานมากขึ้น และสุดท้ายคือแรงผลักดันจากความต้องการการประมวลผลในอุปกรณ์ขนาดเล็ก

 Everything/Anything-as-a-Service (XaaS)

  Everything/Anything-as-a-Service (XaaS) ครอบคลุมการบริการต่างๆ เช่น Software-as-a-Service (SaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)  

 Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Database-as-a-Service (DaaS) Storage-as-aService (STaaS) Security-as-a-service (SECaaS) Database-as-a-Service (DBaaS)  

 Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) Communications-as-a-Service (CaaS) และ Network-as-a-Service (NaaS) นับว่า XaaS ได้เพิ่มความ หลากหลาย 

 ของการให้บริการบน Cloud และไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุน แต่ยังมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ียืดหยุ่นและปรับขยายได้ ส�าหรับทุกกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่การพัฒนา 

 ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงการค้นหาข้อมูลเชิงลึก และการสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมทิศทางในอนาคต การเพิ่มขึ้นของการประยุกต์ใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่

 และอุปกรณ์ IoT ในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมต่างๆ ท�าให้ XaaS มีศักยภาพที่จะถูกน�าไปใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคต โดยคาดการณ์ว่าตลาด XaaS ทั่วโลก 

 จะเติบโตจาก 8.2 ล้านล้านบาทในปี 2017 เป็น 16.5 ล้านล้านบาทภายในปี 2022 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 15.2% ต่อปี

 Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

  Infrastructure as a service (IaaS) เป็นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์เครือข่ายและ 

 ระบบการจดัเก็บข้อมลูขององค์กร รวมถึงโครงสร้างเสมอืน (Virtualization) หรือเลเยอร์Hypervisor เพ่ือรองรับการใช้งานด้านซอฟต์แวร์และแอปพลเิคชนั ท้ังนี ้ การให้บรกิาร 

 IaaS ยังเป็นการบริการออนไลน์ที่จัดหา Application Programming Interface (API) ระดับสูงที่ใช้ถอนการอ้างอิงรายละเอียดระดับต�่าของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย  

 เช่น ทรัพยากรการประมวลผลทางกายภาพ ต�าแหน่ง การแบ่งส่วนข้อมูล (Data partitioning) ความสามารถรองรับการขยายตัว ความปลอดภัย เป็นต้น

  ทิศทางในอนาคต บรษิทัหลายแห่งในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็มคีวามต้องการใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน Cloud ทีเ่พ่ิมขึน้ทัง้ในรปูแบบ 

 การจดัเก็บข้อมลูบน Cloud และ Web hosting นอกจากนีก้ารกู้คนืข้อมลูและการส�ารองข้อมลูยังคงเป็นปัจจยัหลกัผลกัดันให้เกิดการใช้บรกิาร Cloud อย่าง IaaS ในประเทศ  

 โดยตลาด IaaS ในประเทศไทยคาดว่าจะเติบโตจาก 1,600 ล้านบาทในปี 2018 เป็น 4,500 ล้านบาทภายในปี 2022 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 30.75%

 Software-as-a-Service (SaaS)

  Software-as-a-Service (SaaS) เป็นการให้บรกิารซอฟต์แวร์และแอปพลเิคชนัผ่านทางอนิเทอร์เน็ต นับเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ซึง่ตรงข้ามกับการ 

 เข้าใช้งานแบบดัง้เดมิ การบริการ SaaS ไม่จ�าเป็นต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ท�าให้ทรพัยากรด้านไอทสีามารถถูกน�าไปปรบัใช้กับลกัษณะการด�าเนนิงานในธุรกิจหลกัอืน่ๆ ได้

  ทิศทางในอนาคต เป็นท่ีคาดการณ์ว่า 75% ของภาระงานระบบ Cloud ทัง้หมดและกรณีตัวอย่างการประมวลผล (Compute instance) จะเป็น SaaS ภายในปี 2022  

 ตามดัชนี Global Cloud ของ Cisco ตลาด SaaS ในประเทศไทยคาดว่าจะเติบโตจาก 3,500 ล้านบาทในปี 2018 เป็น 9,400 ล้านบาทภายในปี 2022 ด้วยอัตราการเติบโต 

 เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 27.97%161 ทั้งนี้ การบริการ SaaS ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อุปกรณ์การท�างานที่ต้องมีการใช้งานร่วมกันในที่ท�างาน (เช่น ซอฟต์แวร์อีเมล  

 การบัญชี การจ่ายเงินเดือน และการจัดการเอกสาร) การบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud รวมไปถึงแอปพลิเคชันการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

  ตลาดการให้บริการ Cloud ในประเทศไทย คาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโต 29% ระหว่างปี 2018-2025 โดยเพิ่มมูลค่าเป็น 3.15 หมื่นล้านบาทภายในปี 2025  

 จาก 5.3 พันล้านบาทในปี 2018 โดยค่าใช้จ่าย SaaS มีสัดส่วนสูงสุดในบรรดาการให้บริการ Cloud ที่ 66.21% ในปี 2018 ตามด้วย IaaS ที่ 29.33% และ PaaS ที่ 4.46%

5. อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things)

 อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งหรือ Internet of Things (IoT) คือการที่วัตถุ เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้

เกิดสภาวะการเชื่อมต่อเสมือนของวัตถุต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้วัตถุทางกายภาพและเสมือนเหล่านั้นมีตัวตนทางดิจิทัล ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบหรือมีปฏิสัมพันธ์

กับวัตถุที่ได้รับการเชื่อมต่อเหล่านั้นได้ องค์ประกอบของเทคโนโลยี IoT แบ่งออกได้เป็น 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ อุปกรณ์ การเชื่อมต่อ แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน โดย

ท�างานร่วมกันในรูปแบบของ Stack ที่มีเลเยอร์ความปลอดภัยและบริการเกี่ยวข้องในทุกชั้นของ Stack ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

องค์ประกอบของเทคโนโลยี IoT (ทีม่า: ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลวินั)

039



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

 การเชือ่มต่อ IoT ไม่เพียงแต่ครอบคลุมอปุกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแทบ็เลต็เท่าน้ัน แต่ยังขยายการเชือ่มต่อไปยังอปุกรณ์อ่ืนๆ ทีม่กีารฝังเซน็เซอร์ เพ่ือให้

สามารถเชือ่มต่อและสือ่สารผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตได้ หมายความว่าวัตถุทางกายภาพในชวิีตประจ�าวนัตัง้แต่ยานพาหนะไปจนถึงเครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ในภาคการผลติ ที่

สามารถเชือ่มต่อกับอนิเทอร์เนต็สามารถเชือ่มโยงและส่ือสารถึงกันและกันได้ ลกัษณะท่ัวไปของอปุกรณ์ IoT คือการมหีมายเลขระบตุวัตนในเครอืข่ายทีไ่ม่ซ�า้กัน การมหีมายเลข

ระบตุวัตนของเครือ่งคอมพิวเตอร์ทีเ่ชือ่มต่ออยู่บนเครือข่าย (IP address) การเชือ่มต่ออินเทอร์เนต็ ความสามารถในการส่งและรบัข้อมลู และความสามารถในการโต้ตอบกับวตัถุ

อืน่ ซึง่ความสามารถต่างๆ เหล่าน้ีไม่จ�าเป็นต้องพ่ึงพาปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์หรอืมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

ค�าจ�ากัดความของ IoT มกีารพัฒนาในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ในอดตีค�าจ�ากัดความของ IoT ใช้แทนกันได้กับค�าจ�ากัดความของ Machine-to-Machine (M2M) หรอืการสือ่สาร

ระหว่างเครือ่งจกัรกบัเครือ่งจกัร เม่ือเวลาผ่านไป ค�าจ�ากัดความของ IoT มวิีวัฒนาการโดยได้รวมเอาเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมลูปรมิาณมหาศาล (Big data analyt-

ics) การประมวลผลและสัง่งานทีตั่วอปุกรณ์ (Edge computing) แพลตฟอร์มบน Cloud (Cloud-based platform) และการบรูณาการรวมระบบขององค์กรท่ีรวมระบบด้าน

บคุลากรและกระบวนการต่างๆ เข้าด้วยกัน เป็นต้น นอกจากน้ี การน�าเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้งานในช่วงแรกนัน้ เป็นเพียงการใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบกระบวนการทาง

ธุรกิจและปรบัปรงุประสทิธิภาพกระบวนการด�าเนนิงาน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บรกิาร IoT ชัน้น�าหลายรายได้เริม่น�าเสนอโซลชูัน่และบรกิาร IoT ใหม่ๆ ทีม่กีารผสานรวมกับเทคโนโลยี

อืน่ๆ เพ่ือให้ผูใ้ช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลู IoT ได้มากย่ิงข้ึน

5.1 กรณกีารใช้งาน

 ผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการสามารถน�าเทคโนโลย ี IoT มาประยุกต์ใช้งานได้ในหลายภาคอตุสาหกรรมสภาพแวดล้อมทีวั่ตถุหรอือุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็

ช่วยให้องค์กรสามารถน�าข้อมลูเชงิลึกทีร่วบรวมจากอปุกรณ์ IoT มาใช้ปรบัปรงุประสทิธิภาพในการด�าเนนิงาน ปรบัปรงุกระบวนการตดัสนิใจ รวมถึงพยากรณ์สิง่ท่ีอาจส่งผลกระ

ทบต่อองค์กรเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรในอนาคต นอกจากนี ้องค์กรยงัสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูจ�านวนมหาศาลแบบ real-time ทีเ่กิดจากอปุกรณ์ IoT ต่างๆ ในการ

ยกระดบัประสบการณ์ลกูค้าหรือสร้างบริการใหม่ๆ ซึง่อาจเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่องค์กร การทีอ่งค์กรน�าเทคโนโลยีIoT มาปรบัใช้ยังช่วยให้องค์กรสามารถแก้ไขประเดน็ปัญหา

ทางธุรกิจ เช่น การมองเห็นและตรวจสอบกระบวนการด�าเนนิงาน การมข้ีอมลูเชงิลกึจากการด�าเนนิงาน การตดิตามและตรวจสอบสนิทรพัย์และสิง่แวดล้อม การยกระดบัการมี

ส่วนร่วมของลกูค้า รวมถึงการพัฒนาบริการและรูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ เป็นต้น จากคณุสมบตัแิละประโยชน์ของ IoT ดงักล่าว ส่งผลให้ในอนาคตจะมรีปูแบบกรณีการใช้งาน

เทคโนโลยี IoT ใหม่ๆ เพ่ิมขึน้แผนภาพด้านล่างแสดงให้เหน็ถึงตัวอย่างกรณีการใช้งานและแอปพลเิคชนั IoT ในปัจจบุนั

 ภาคอตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเทคโนโลยี IoT ได้แก่ อตุสาหกรรมการดแูลสขุภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรมการผลติ ในส่วนของอุตสาหกรรมการดแูล

สขุภาพนัน้ เทคโนโลยี IoT มบีทบาทส�าคัญในกระบวนการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม โดยสนับสนนุการเปลีย่นแปลงจากรปูแบบการดแูลและให้บรกิารในแต่ละส่วนแยกจาก

กันเป็นรปูแบบการดแูลและให้บริการในแต่ละส่วนร่วมกัน และจากรูปแบบการให้บรกิารแบบเชงิรบัเป็นรปูแบบการให้บรกิารแบบเชงิรกุ นอกจากนี ้ เกือบ 60% ขององค์กรด้าน

การดแูลสขุภาพทัว่โลกมกีารน�าเทคโนโลย ีIoT หรือ Internet of Medical Things (IoMT) มาประยุกต์ใช้งานซึง่สามารถช่วยประหยัดต้นทุนในการด�าเนนิการ เพ่ิมอัตราผลก�าไร เพ่ิม

ความสามารถในการมองเห็นและตรวจสอบกระบวนการด�าเนนิงานต่างๆ ตลอดจนช่วยเพ่ิมพนูประสบการณ์ของลกูค้า

วิวัฒนาการของ IoT ต้ังแต่ M2M ถึง Predictive Computing (ทีม่า: ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลวัิน)

ตัวอย่างกรณีการใช้งานเทคโนโลยี IoT (ทีม่า: ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลวินั)
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 ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่อุปทานสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IoT ได้ โดยคาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้

งาน IoT ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สูงถึง 1.7 ล้านล้านบาทภายในปี 2025163 ทั้งนี้ รถยนต์อัจฉริยะ (Connected car) เทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Driving) 

และการเติบโตของเทคโนโลยี AI จะเป็นกรณีการใช้งานส�าคัญที่ผลักดันความต้องการของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผู้ผลิตในระดับ Tier 1 ในการลงทุนด้านแพลตฟอร์ม IoT

 ส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ประกอบการต้องการลงทุนใน IoT ภาคอุตสาหกรรมหรือ Industrial Internet of Things (IIoT) เพื่อให้กระบวนการด�าเนินงานปราศจากข้อผิด

พลาด เครื่องจักรสามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบจากระยะไกลได้อย่างแม่นย�า การด�าเนินงานด้วยเทคนิคอัตโนมัติรวมถึงการมีรูปแบบการผลิตและขั้น

ตอนการประกอบที่ยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตได้เกือบ 30% และประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจ�านวนมากฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน ประมาณการว่า

ตลาด IIoT ทั่วโลกอาจมีมูลค่าสูงถึง 315 ล้านล้านบาทภายในปี 2030

5.2 แนวโน้มในปัจจุบัน

 เทคโนโลยี IoT ก�าลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและส่งผลกระทบต่อแทบทุกภาคอุตสาหกรรม ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คาดการณ์ว่าจ�านวนอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ทั่วโลกจะสูงถึง 

60,700 ล้านเครื่องภายในปี 2024 โดยเติบโตจาก 19,900 ล้านเครื่องในปี 2018 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 20.35% ต่อปี

ผู้เล่นในระบบนิเวศ IoT ทั่วโลกได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อน�าเสนออุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ IoT ที่ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Qualcomm ได้เปิด

ตัวแพลตฟอร์ม Vision Intelligence ซึ่งเป็นชิปแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาส�าหรับ IoT โดยเฉพาะ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงในระดับ 10 nm FinFET เพื่อสร้างการประมวลผล

ทรงพลังส�าหรับการประมวลผลกล้องถ่ายภาพและ Machine Learning ส�าหรับการใช้งาน IoT ที่หลากหลาย นอกจากนี้ Microsoft ได้เปิดตัว Azure Sphere โซลูชั่นครบวงจร

ส�าหรับ IoT ที่ประกอบด้วยชิป Microcontroller และระบบปฏิบัติการที่รันบนชิป (System-on-Chip: SoC) รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ Microsoft ออกแบบเองชื่อ Plu-

ton เพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ IoT ตั้งแต่ระดับ Microcontroller จนถึง Cloud

5.3 แนวโน้มในอนาคต

 กรณีการใช้งาน IoT ในปัจจุบันส่วนใหญ่ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 4G จะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากคุณสมบัติของเทคโนโลยี 5G ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็ว การตอบสนอง 

ความเสถียร รวมถึงความสามารถในการปรับแต่งเครือข่ายเสมือน และความสามารถในการประหยัดต้นทุน กรณีการใช้งาน IoT ในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิ

เคชันที่ต้องการความรวดเร็ว ความหน่วงต�่า และความน่าเชื่อถือสูงมีแนวโน้มที่จะเป็นกรณีการใช้งาน IoT ที่ส�าคัญภายในสภาพแวดล้อม 5G นอกจากนี้รูปแบบการใช้งานเชิง

อุตสาหกรรมแบบกระจายซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญของโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ยังจ�าเป็นต้องอาศัยการเชื่อมต่อทุกหนทุกแห่งและการสื่อสารแบบ real-time ระหว่าง

เครื่องจักรในสภาพแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรม ส่งผลให้การใช้งาน IoT จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

5.4 บทบาทความส�าคัญของเทคโนโลยีต่อประเทศไทย

 IoT เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทยและช่วยพาประเทศเข้าสู่วิสัยทัศน์ Digital Thailand โดยมีบทบาท

ส�าคัญและส่งผลกระทบทั้งต่อภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสังคม ประเทศไทยมีการใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคผู้บริโภคและภาค

ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT คือเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ราคาต�่าลงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

เครือข่ายความเร็วสูง การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นและครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Cloud computing และ Big data analytics เพิ่มขึ้นภายใน

ประเทศ เป็นต้น เหตุผลส�าคัญประการหนึ่งที่ผลักดันความต้องการใช้งาน IoT ในภาคธุรกิจคือผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขัน การใช้ประโยชน์จาก IoT จะช่วยให้องค์กรมีแหล่งข้อมูลใหม่ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นและตรวจสอบกระบวนการด�าเนินงานได้ในทุกขั้นตอน เอื้อต่อการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�างานเข้าสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานพร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนขององค์กร
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5.5 แนวโน้มในช่วงระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

พัฒนาการของเทคโนโลยี

แนวโน้มการเติบโต

ของการใช้งานทั่วโลก

ศักยภาพในการเติบโต

ในประเทศไทย

กรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี Blockchain สามารถน�ามาประยุกต์ 

ใช้ใน IoT เพ่ือแก้ไขปัญหาความปลอดภัยและ

ความเป็นส่วนตัว โดยโซลชูัน่ Blockchain-based  

IoT (BIoT) สามารถน�ามาปรับใช้ในกรณีการ 

ใช้งาน IoT ยุคใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภยั

ทางดิจทัิล ระบบอตัโนมัติ การปฏิบติัตามกฎ

ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงความเป็นส่วนตัว

มลูค่าตลาด BIoT ทัว่โลกคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนเป็น 

8 ล้านล้านบาท ภายในปี 2026 และคาดว่า

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีอัตราการเติบโตสูง

ทีส่ดุด้วยอตัราการเตบิโตเฉลีย่ 13.3% ต่อปี ใน

ช่วงปี 2018-2026

โซลชูัน่ BIoT คาดว่าจะถูกน�ามาประยุกต์ใช้งาน

อย่างแพร่หลายในประเทศไทยในไม่ก่ีปีข้าง

หน้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคธนาคาร บรกิาร

ทางการเงนิ และประกันภัย (BFSI) เนือ่งจาก

ลูกค้ามีความกังวลในด้านความปลอดภัยและ

ความเป็นส่วนตวัของข้อมลู นอกจากนีก้ารน�า

เทคโนโลยี BIoT มาปรบัใช้ยังช่วยให้องค์กร

ต่างๆ สามารถปรบัปรงุกระบวนการทางธุรกิจ 

ปรบัปรงุประสบการณ์ของลกูค้า ก่อให้เกิด

ประสทิธิภาพด้านต้นทนุ

อปุกรณ์ IoT สามารถน�า Blockchain มาปรบัใช้

ในการจดัระเบยีบ จดัเก็บ และแบ่งปันข้อมลูได้

อย่างน่าเชือ่ถือ รวมถึงช่วยให้ผูใ้ช้งานทกุคนทีม่ี

สิทธ์ิหรือได้รับอนุญาตสามารถเชื่อมต่อและ

ด�าเนินการแม้ว่าผูใ้ช้งานเหล่าน้ันจะใช้อปุกรณ์

และเครอืข่ายท่ีแตกต่างกัน

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี IoT ในอนาคต

จะช่วยให้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การ

พัฒนาเมืองอัจฉริยะไม่เพียงแต่ได้รับแรงเก้ือ

หนุนจาก IoT เท่านั้น แต่ยังถูกผลักดันด้วย

การเติบโตของ Cloud computing เครื่องมือ

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีเซ็นเซอร์

แนวคิดเมืองอัจฉริยะก�าลังได้รับความสนใจ

และถูกน�ามาปรับใช้ในหลายประเทศท่ัวทุก

มุมโลก Huawei เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการชั้น

น�าที่ตั้งเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ช่วยส�าคัญในการ

ผลักดันความส�าเร็จของการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะท่ัวโลกด้วยการน�าเสนอโซลูชั่นด้าน

เมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution) ที่เปิดให้

บริการแล้วในกว่า 160 เมืองในกว่า 40 

ประเทศทั่วโลก

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นส่วนหน่ึงของ

นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทัล พลังงาน และการขนส่ง ซึ่ง

รัฐบาลได้ตั้งเป้าในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

100 เมืองภายในสองทศวรรษ นอกจากนี้

รัฐบาลยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับ

เคลือ่นการพัฒนาเมอืงอัจฉริยะ เพ่ือผลกัดัน

ให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพและบรรลผุลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

 

กรณีการใช้งาน IoT ส�าหรับเมืองอัจฉริยะมีอยู่

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจราจรอัจฉริยะ 

การขนส่งสาธารณะอัจฉรยิะ ท่ีจอดรถอจัฉริยะ 

และระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ เช่น การ

จดัการขยะและของเสยีอัจฉริยะ การรักษา

ความปลอดภัยสาธารณะอัจฉริยะ เป็นต้น

เทคโนโลยีการเชือ่มต่อ 5G/6G ในอนาคตจะ

เปลีย่นแปลงรปูแบบการให้บรกิารอนิเทอร์เน็ต

ในแต่ละอตุสาหกรรมเป็นอย่างมาก และรองรบั

การประยุกต์ใช้งาน IoT ขัน้สงูต่างๆ ยกตวัอย่าง

เช่น หุน่ยนต์อตัโนมตั ิ(Autonomous robot) การ

ด�าเนินการผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงดิจิทัล

จากระยะไกลและการตรวจสอบและติดตาม

กระบวนการด�าเนินงานแบบครบวงจร เป็นต้น

จ�านวนการเชื่อมต่อ 5G ทั่วโลกคาดว่าจะสูง

ถึง 1,300 ล้านการเชื่อมต่อภายในปี 2025  

ซึ่งครอบคลุม 40% ของประชากรโลกหรือ

ประมาณ 2,700 ล้านราย

5G/6G จะมผีลกระทบอย่างมากใน

อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม เปิดโอกาสให้ผู้ให้

บรกิารโทรคมนาคมรวมถึงผูใ้ห้บรกิาร IoT น�า

เสนอผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีเก่ียวข้องกับ IoT 

ใหม่ๆ ท้ังส�าหรับผูบ้ริโภคและภาคธุรกิจ

หนึ่งในกรณีการใช้งานที่ส�าคัญของ 5G คือ

รถยนต์อัจฉริยะ (Connected car) ที่มีการ

ผสานเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) และ

ความเป็นจริงเสมือน (VR) นอกจากนี้ 5G  

จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินการใน

อตุสาหกรรมการดแูลสขุภาพอย่างมนัียส�าคญั 

ตวัอย่างกรณกีารใช้งานเช่น การส่งวิดโีอการ

ผ่าตดัความละเอยีดสงูแบบ real-time ทีส่ามารถ

ตดิตามสถานการณ์ได้จากสถานท่ีในระยะไกล

5 ปี 10 ปี 15 ปี
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5.6 องค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง

 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ IoT รวมถึง Digital Twin (ฝาแฝดดิจิทัล)

  โปรโตคอลการเชื่อมต่อต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการใช้งานและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IoT มีพัฒนาการก้าวหน้ามาตั้งแต่เทคโนโลยี 2G 3G ไปจนถึงโปรโตคอลใหม่  

 เช่น Sigfox, Narrowband IoT (NB-IoT), LoRa รวมถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง 5G นอกจากนี้เทคโนโลยีใหม่อย่าง Digital Twin หรือฝาแฝดดิจิทัล มีศักยภาพที่จะช่วย 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ การสื่อสาร และการท�างานร่วมกันในระบบนิเวศของ IoT เช่นเดียวกัน Digital Twin เป็นเทคโนโลยีที่จ�าลองลักษณะทางกายภาพ 

 ของผลิตภณัฑ์ กระบวนการ หรือระบบต่างๆ ให้อยู่ในรปูแบบดจิทิลั ส่งผลให้ผูใ้ช้งานสามารถตรวจสอบรอยเท้าดิจทัิล (Digital Footprint) หรือร่องรอยการใช้งานในโลกดจิทัิล 

 ของสินทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดช่วงวงจรชีวิต อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็น ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ น�ามาซึ่งประโยชน์ทั้งในแง ่

 ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต รวมถึงการปรับปรุงระบบและกระบวนการ เป็นต้น

  ทิศทางในอนาคต เน่ืองจาก Digital Twin มคีวามเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น Big data AI Machine leraning รวมถึง IoT ในการจดัการข้อมลูผ่านเซน็เซอร์ 

 จึงคาดการณ์ได้ว่าเทคโนโลยี Digital Twin จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ตามที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้น ทั้งนี้ มูลค่าตลาด Digital Twin ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 71.9 หมื่นล้านบาทในปี 2017 เป็น 4.9 แสนล้านบาท ภายในปี 2023 ด้วยอัตรา 

 การเติบโตเฉลี่ย 37.87% ต่อปี และคาดว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

 IoT ยุคใหม่ที่มีการผสานเทคโนโลยี AI (รวมถึง Swarm Technology)

  เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์คาดว่าจะสร้างผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ IoT ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า โดยหนึ่งในเทคโนโลยี AI  

 ที่มีบทบาทส�าคัญต่อ IoT คือ Swarm Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่น�า Swarm Intelligence (ความฉลาดแบบกลุ่ม) มาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ Swarm Intelligence  

 เป็นพฤติกรรมร่วมของระบบที่สามารถจัดการตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการควบคุมจากส่วนกลาง การน�า Swarm Intelligence มาประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ IoT จะช่วยให้ 

 แต่ละอุปกรณ์สามารถท�างานหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นทีมแม้ว่าแต่ละอุปกรณ์จะมี Interface ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ใช้งานจะเห็นอุปกรณ์เหล่านั้นทั้งในแง่โครงสร้างและ 

 การท�างานเป็นระบบเดียวกัน เอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการประมวลผล นอกจากนี้ด้วยความสามารถในการปรับเพิ่มขนาดและความสามารถในการรวม 

 Interface และอุปกรณ์ในอนาคตได้อย่างง่ายดาย ยังส่งผลให้ Swarm Technology สามารถลดต้นทุนการพัฒนาแอปพลิเคชัน การติดตั้ง การทดสอบและการบ�ารุงรักษา

  ทศิทางในอนาคต ในอนาคตอนัใกล้คาดว่าเทคโนโลยี Swarm Technology จะเตบิโตเป็นอย่างมากโดยมปัีจจยัผลกัดนัส�าคญัคอืการประยุกต์ใช้งาน Swarm Intelligence 

 ในการแก้ไขปัญหา Big data การใช้งานโดรนที่ผสานเทคโนโลยีSwarm ในกองทัพ และความต้องการใช้งาน Swarm Intelligence ในภาคธุรกิจการขนส่ง มูลค่าตลาด  

 Swarm Intelligence ทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 14,100 ล้านบาทภายในปี 2030 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 40.47% ต่อปี ในช่วงปี 2020 ถึงปี 2030 หากมีการเปิดตัว 

 และให้บริการเทคโนโลยี Swarm Technology เชิงพาณิชย์ภายในปี 2020

  การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT ในประเทศไทยคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในกลุ่มผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คาดว่ามูลค่าตลาด IoT  

 ของประเทศจะเติบโตจาก 3.6 พันล้านบาทในปี 2018 เป็น 9.6 พันล้านบาท ภายในปี 2023 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 21.47% ต่อปีในระยะเวลาดังกล่าว

6 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

 เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลคือกระบวนการของการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเสาะหารูปแบบ ด้วยการใช้ Computing algorithms Programming และรูปแบบโมเดลทาง

สถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ในข้อมูลซึ่งจะยังผลให้เกิดเป็นข้อมูลเชิงลึกในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้องค์กรสามารถเห็นถึงแนวโน้มและ

มิติต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากไม่มีเทคโนโลยีนี้แล้วข้อมูลเชิงลึกอาจหลุดหายไปในข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไร้โครงสร้าง ยิ่งไปกว่านั้น การวิเคราะห์ข้อมูลยังช่วยให้ องค์กรตัดสินใจในเวลา 

อันรวดเร็วได้มากขึ้น โดยสรุปคือ การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่กระจายอยู่ทั่วไปและท�าให้ข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึงได้กลายมาเป็นข้อมูลส�าคัญ

ขององค์กร ทั้งนี้ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงหมายรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล Exploratory data analysis (EDA) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักในการหารูปแบบและ 

ความสมัพันธ์ระหว่างข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู Confirmatory data analysis (CDA) ทีป่ระยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติเพ่ือค�านวณหาว่าสมมติฐานของข้อมลูเป็นจริงหรอืเทจ็ด้วย

 จ�านวนข้อมลูทัง้ทีอ่ยูใ่นรปูแบบทีม่โีครงสร้างและไม่มโีครงสร้างได้เพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างมากมายมหาศาล ประกอบกับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีรวดเรว็และมต้ีนทนุ 

ที่ต�่าลง เป็นเสมือนแรงผลักดันส�าคัญที่ช่วยให้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลู: DDV Solution (ทีม่า: ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลวินั)
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

 ยุคแรกของเทคโนโลยีการวิเคราะห์เกิดข้ึนในช่วงปี 1990 เรียกว่า Analytics 1.0 โดยอาศัยแพลตฟอร์ม Data Warehousing และ Business Intelligence ในยุค 1.0 นี้ รูป

แบบของการวิเคราะห์จะเป็นในเชิง Descriptive ที่เน้นการอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเชิง Diagnostic ที่อธิบายว่าท�าไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นร่วมด้วย จากนั้นได้พัฒนามาเป็น An-

alytics 2.0 ที่น�าแพลตฟอร์มใหม่มาใช้ เช่น Hadoop เพื่อขยายขีดความสามารถการวิเคราะห์ในยุคอินเทอร์เน็ต อันเป็นยุคที่มีข้อมูลหลั่งไหลอยู่ในระบบเป็นจ�านวนมาก โดย 

Open Source ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในช่วงนี้และท�าการน�ารูปแบบ Predictive หรือการท�านายคาดการณ์อนาคตเข้ามาอยู่ในเทคโนโลยีนี้ด้วย ล�าดับต่อไปเป็น Analytics 3.0 ที่

การจัดการข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก มีความซับซ้อนมากขึ้น มีการด�าเนินการเชิงคาดการณ์และแนะน�าในขั้นที่สูงกว่าที่ผ่านมา จนมาถึงยุค Analytics 4.0 ในปัจจุบัน ที่เทคโนโลยี

ล�้าสมัยอย่างเช่น AI Machine learning และเทคโนโลยีData science ผสมผสานกับการวิเคราะห์ทั้งในรูปแบบ Descriptive-Predictive-Prescriptive โดยเข้ามาช่วยมนุษย์ให้

ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.1 กรณีการใช้งาน

 การวิเคราะห์ข้อมลูถูกน�าไปใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลายอตุสาหกรรม เพ่ือประโยชน์ในการช่วยระบถึุงปัญหาหรอืความเสีย่งหลกัท่ีจะเกิดขึน้กับองค์รวมของธุรกิจ อกีทัง้ยังถูก

น�าไปใช้เพ่ือเสาะหาถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วย ท่ีส�าคัญท่ีสุดคือการวิเคราะห์นีเ้ป็นการวเิคราะห์ข้อมลูจากหลากหลายแหล่ง หลายขนาด และอาจมรีปูแบบท่ีแตกต่างกันออกไป

อย่างไรก็ตาม กรณีการใช้งานท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสดุคือ การวิเคราะห์ผูบ้ริโภค การวเิคราะห์การฉ้อโกง การวเิคราะห์การปฏบิตังิาน รวมไปถึงผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีขบัเคลือ่นด้วยข้อมลู

 การวิเคราะห์ผู้บริโภค จะช่วยลดอัตราลูกค้ายกเลิกการใช้งานหรือผลิตภัณฑ์ ช่วยท�าให้บริการต่างๆ ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นเพื่อกระตุ้นรายได้ อีกทั้งยังช่วย

ลดต้นทุนการซื้อของลูกค้า ทุกวันนี้ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรผ่านช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ สื่อโซเชียลมีเดีย หน้าร้าน อีคอมเมิร์ซและอื่นๆ ช่องทาง

ที่หลากหลายนี้เพิ่มความซับซ้อนและความหลากหลายของประเภทข้อมูลที่ต้องท�าการรวบรวม แต่ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล องค์กรจะสามารถรวมรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลทั้งหมดได้ในครั้งเดียวเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่จ�าเป็นในการช่วยผลักดันในการหาลูกค้าใหม่และช่วยสร้างความภักดีต่อองค์กร

 การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน ช่วยให้องค์กรเข้าใจในเครื่องจักร อุปกรณ์ และการโต้ตอบของมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ การด�าเนินงาน และคุณภาพใน

การบริการ นอกจากนี้ยังช่วยวิเคราะห์ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ในการน�าไปใช้งานรวมไปถึงคาดการณ์ช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์จะมีประสิทธิภาพน้อยลง เพื่อวางแผนการบ�ารุง

รักษาที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลมีบทบาทส�าคัญในการปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่ฝังอยู่ในบันทึกข้อมูล เซ็นเซอร์ และเครื่องจักร เพื่อท�านายถึงแนวโน้ม รูปแบบและค่าผิด

ปกติ ที่จะช่วยท�าให้เกิดประสิทธิภาพการท�างานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือเครื่องมือการวิเคราะห์จะช่วยให้องค์กรสามารถรวมและวิเคราะห์ข้อมูลใน

อดีต และรูปแบบความล้มเหลวเพื่อคาดการณ์และปรับปรุงช่วงเวลาการหยุดท�างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน

 การฉ้อโกงและกฏระเบียบ เป็นอีกหนึ่งขอบเขตที่การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเข้ามาช่วยระบุถึงแนวโน้มปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับการค้นหาถึงปัญหา

ที่ซ่อนอยู่เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยลดต้นทุนในการด�าเนินงานการตรวจสอบการฉ้อโกง นอกเหนือจากการตรวจจับการละเมิดและการท�า

ประวัติเทคโนโลยีนี้ยังสามารถท�าการตรวจสอบตัวตน ประวัติที่มีความเสี่ยง และด�าเนินการจัดการข้อมูล

 ผลิตภัณฑ์และบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รวมไปถึงลดระยะเวลาการคิดค้นด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีนี้ยัง

ท�าให้องค์กรตอบสนองต่อลูกค้าได้ไวยิ่งขึ้น จึงเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าต่อตัวองค์กร รวมถึงช่วยลดต้นทุนและกระตุ้นรายได้ผ่านช่องทางต่างๆ ด้วย เพราะช่วยท�าการ

เปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลู: AA Solution (ทีม่า: ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลวินั)
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6.2 แนวโน้มในปัจจุบัน

 เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลจะเติบโตได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทั้งภาคส่วนผู้บริโภคและภาคส่วนธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจสื่อและการ

โฆษณาจะได้เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูง การวิเคราะห์จะท�าให้เห็นข้อมูลผู้บริโภคในหลากหลายมิติ ทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึก ความชอบ

และพฤติกรรมท�าให้ผู้ประกอบการด้านสื่อต่างๆ สามารถออกแบบการสื่อความหรือวางกลยุทธ์ให้ตรงกับความนึกคิดของผู้บริโภคได้ตรงจุดมากขึ้น อีกทั้งการวิเคราะห์โซเชียลมี

เดียยังช่วยท�าให้นักการตลาดเข้าใจเสียงของผู้บริโภคมากขึ้น อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เห็นการใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลคือ อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย ระบบตรวจตรา

ต่างๆ ในปัจจุบันได้อาศัยเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการค้า สนามบิน สถานีรถไฟ และสถานที่สาธารณะ โดยการวิเคราะห์เพื่อตรวจ

ตราความปลอดภัยนี้ได้ถูกปรับปรุงให้มีขีดความสามารถมากขึ้น รวมไปถึงการติดตาม การตรวจจับความผิดปกติต่างๆ สิ่งของที่ถูกทิ้งต้องสงสัย การรวมตัวของหมู่ชน และอื่นๆ 

อีกมากมาย

6.3 แนวโน้มในอนาคต

 ในอนาคตการวิเคราะห์ข้อมูลจะถูกผสานรวมกับเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ยกตัวอย่างเช่นการผนวกรวมกันของ

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ Big Data และการพิมพ์ 3 มิติ จะท�าให้ผลิตภัณฑ์ในอนาคตตอบโจทย์ลักษณะของผู้ใช้งานรายบุคคลมากขึ้น การวิเคราะห์จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

ชีวิตประจ�าวันในอนาคตผ่านสื่อออนไลน์ รูปแบบการค้นหาผ่านเว็ปไซต์ และอุปกรณ์ IoT ซึ่งจะท�าให้เกิดกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กใหม่ๆ มากขึ้น อีกตัวอย่างของการผนวกรวม

กันของเทคโนโลยีเช่น การพัฒนาร่วมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์และยานยนต์ไร้คนขับเพื่อที่จะท�าให้ยานยนต์ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ รวมไปถึงอุปกรณ์ให้ความ

บันเทิงด้านข้อมูลจะผสมรวมกับ Gesture recognitions Speech recognition Driver monitoring Eye tracking และ Natural language interfaces

การพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ยังจะน�ามาซึ่งการก่อตัวของรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ด้วย อาทิ Analytics-as-a service ซึ่งจะเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต รวมไปถึงการซื้อ

ขายข้อมูลอันเนื่องมาจากการตื่นตัวขององค์กรที่มองว่าข้อมูลคือหัวใจส�าคัญของการด�าเนินงานทางธุรกิจ องค์กรต่างๆ จะเริ่มมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายข้อมูลเพื่อท�าการเพิ่ม

คุณค่าให้แก่องค์กรของตนมากขึ้น

6.4 บทบาทความส�าคัญของเทคโนโลยีต่อประเทศไทย

 ในการมุ่งไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based economy) ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” การวิเคราะห์ Big data อันเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้ถูกจัดล�าดับความส�าคัญให้อยู่ในล�าดับต้นๆ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าภาครัฐเองตื่นตัวโดยเริ่มท�าการจัดเก็บข้อมูลจากทั้ง 20 กระทรวง ให้มารวมอยู่ในระบบการจัดการกลาง

เพื่อง่ายต่อการน�าไปใช้และไม่ต้องขอข้อมูลจากผู้ใช้บริการซ�้าซ้อน โดยหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ออกนโยบายและด�าเนิน

นโยบายนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นอกจากนี้ตัวข้อมูลกลางจะสามารถเข้าถึงได้อย่างเปิดเผยส่งผลให้ธุรกิจ Startup หรือนัก

ลงทุนต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้ และที่ส�าคัญที่สุด Big data นี้จะท�าหน้าที่เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจประเทศไทยที่จะช่วยให้ผู้

ประกอบการเข้าใจสถานการณ์ตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น

045



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

6.5 แนวโน้มในช่วงระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

พัฒนาการของเทคโนโลยี

แนวโน้มการเติบโต

ของการใช้งานทั่วโลก

ศักยภาพในการเติบโต

ในประเทศไทย

กรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

Machine Learning จะถูกน�ามาใช้อย่างแพร่

หลายเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลใน

อนาคต ยกตัวอย่างเช่น IoT ที่ต้องการการ

วิเคราะห์แบบ realtime และต้องผสมผสาน

กับเทคนิคของ Machine Learning ได้ด้วย

ในตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ Data 

Science ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ Machine 

Learning คาดว่าจะเติบโตที่อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 

13% ต่อปีจนถึงปี 2021 นอกจากนี้ตลาด 

Machine Learning ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโต

จาก 44,500 ล้านบาทในปี2017 เป็น 277,900 

ล้านบาทในปี 2022 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย

ที่ 44.1% ต่อปี

การวเิคราะห์ระดับสงูเช่นการวิเคราะห์ข้อมลูโดย

เทคโนโลยี AI มแีนวโน้มสงูทีจ่ะถูกน�าไปใช้งาน

อย่างกว้างขวางในองค์กรไทย โดยคาดการณ์ว่า 

จ�านวนองค ์กรที่จะน�าไปใช ้จะเพ่ิมสูงขึ้น 

โดยเป็นผลมาจากการเข้าสูยุ่คการเปลีย่นแปลง

ทางดิจทิลั อกีท้ังยังเป็นผลมาจากความต้องการ

ในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

Machine Learning จะถูกน�ามาใช้เพ่ิม

ประสิทธิภาพการวิเคราะห์การปฏบัิติงานรวมไป

ถึงกิจกรรมทางธุรกิจตามปกต ิ นอกจากนีอ้งค์กร

ยังสามารถใช้ Machine Learning ในการเก็บ

เก่ียวข้อมูลเชิงลึกเพ่ือระบุและวิเคราะห์ถึง

ความเสีย่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล้ ซึง่จะ

ส่งผลต่อการเติบโตของบรษิทัและตัง้รบัเตรยีม

พร้อมความเสีย่งนัน้ๆ ได้อย่างทนัท่วงที

แพลตฟอร์ม AI จะก่อให้เกิดผลกระทบ

มากมายในทศวรรษหน้า เช่นจะมีการใช้

แพลตฟอร์ม AI เพื่อประมวลผลข้อมูลขนาด

ใหญ่อันเป็นการปรับปรุงท่ีส�าคัญในการท�า

กระบวนการ เ พ่ือ เจาะหาข ้ อมู ล เชิ งลึ ก 

นอกจากนี้AI จะยังช่วยให้มีการก�ากับดูแล

ข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีคุณภาพ

ตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล

คาดการณ์ว่าตลาด AI ท่ัวโลกจะเติบโตจนมี

มลูค่าราว 3.12 แสนล้านบาทในปี 2022 จาก 

6.69 หมืน่ล้านบาทในปี 2016 โดยมอัีตราการ

เติบโตเฉลีย่ท่ี 30.5% ต่อปี180 ปัจจยัหลกัท่ีขบั

เคลือ่นตลาด AI คือ การเพ่ิมข้ึนของข้อมลู 

ความต้องการการบริการ AI เพ่ิมมากขึน้ รวมไป

ถึงประโยชน์ท่ี AI พิสจูน์ให้เหน็ในองค์กรต่างๆ 

เช่น การเพ่ิมประสทิธฺภาพในการปฏิบติังาน 

ช่วยลดต้นทนุค่าใช้จ่าย และท่ีส�าคัญคือการ

ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลกูค้า

เทคโนโลยี AI ที่ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ

ประมวลผลข้อมูลมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วน

การเงิน เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยดึง

ข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์แนวโน้มส�าคัญ เช่น 

พฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึงช่วยยกระดับ

ประสบการณ์ของลูกค ้าส ่งผลให ้องค ์กร

สามารถแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยการผสมผสานกับเทคโนโลยี AI การวเิคราะห์

ข ้อมูลจะเป ็นไปด ้วยความรวดเร็วและมี

ประสทิธิภาพมากข้ึน ซึง่จะเป็นการช่วยลดต้นทุน

ทีจ่ะเกิดข้ึน เช่น จากการป้องกันการท�างาน 

ซบัซ้อน จากความสามารถของ AI ท่ีสามารถ

ท�างานบางอย่างได้อตัโนมตั ิ และสดุท้ายคอืช่วย

ลดจ�านวนงานท่ีไม่ซบัซ้อนแต่ใช้เวลานานในการ

ด�าเนนิการ (อาทิ การคัดลอกข้อมลู การระมวลผล

ข้อมลู และการสร้างประวตัลิกูค้า)

Augmented Analytics เป็นวิธีการท�าให้ข้อมลู

ถูกเปลีย่นมาเป็นข้อมลูเชงิลกึโดยอตัโนมตัโิดย

อาศัยเทคโนโลยีMachine Learning และ 

Natural Language Processing ในการเตรยีม

ข้อมูลอัตโนมัติและเปิดใช้งานการแบ่งปัน

ข้อมลู ซึง่จะน�าไปสู ่ Augmented Analytics  

รุ่นต่อไป ท่ีท�าการเตรียมข้อมลูและล้างโดย

อัตโนมัติตลอดจนการหาข้อมูลท่ีซ่อนอยู่ในรูป

แบบต่างๆ จากจ�านวนข้อมลูทีไ่ม่มโีครงสร้างได้

มลูค่าตลาด Augmented Analytics ท่ัวโลก  

ในปี 2018 อยู่ทีป่ระมาณ 1.51 แสนล้านบาท 

และจะเติบโตจนมมีลูค่าราว 5.8 แสนล้านบาท

ในปี 2023 โดยมอัีตราการเติบโตเฉล่ียปีละ 

30.6%181 ปัจจยัหลกัท่ีขบัเคลือ่นการเตบิโต

ของตลาดคือการเพ่ิมขึ้นของปริมาณข้อมูลที่

ไหลเวียนอยู่ในระบบรวมถึงการใช้งานอย่าง

แพร่หลายของเคร่ืองมอืทางธุรกิจระดบัสูง

Augmented Analytics จะไม่เพียงแต่ถูกน�าไปใช้

ในองค์กรขนาดใหญ่แต่รวมไปถึงในองค์กร 

ขนาดกลางด้วย แนวโน้มนีจ้ะเกิดขึน้ทัว่โลกรวม

ถึงประเทศไทยเช่นกัน ยกตวัอย่าง เช่น เทคโนโลยี

นี้จะช่วยให้องค์กรขนาดกลางสามารถติดตาม 

ดูการปฏบัิติงานและการเติบโตขององค์กรเพ่ือ 

ดึงเอาข้อมูลเชิงลึกมาปรับปรุงแผนงานของ

องค์กร ซึง่จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพให้องค์กรขนาด

กลางสามารถแข่งขนักับองค์กรขนาดใหญ่ได้

Augmented analytics ท�าให้องค์กรมข้ีอได้

เปรยีบหลากหลายประการ เช่น ช่วยให้องค์กร

สามารถวเิคราะห์ข้อมลูเชงิลกึโดยสามารถระบุ

ถึงปัจจยัทีม่ผีลต่อผลผลติขององค์กร ช่วยให้

องค์กรรับรู้ถึงค�าตอบจากค�าถามที่เกิดขึ้นใน

ด้านต่างๆ และท้ายท่ีสดุคือช่วยท�าให้การ

ประมวลผลข้อมลูง่ายย่ิงขึน้และเปลีย่นมาเป็น

ข้อมลูเชงิลกึได้อย่างแม่นย�า

5 ปี 10 ปี 15 ปี
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6.6 องค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ภาพและวิดีโอ (Imagery Analytics)

  การวิเคราะห์ภาพถ่ายเป็นกระบวนการดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากรูปภาพหรือวิดีโอ โดยใช้อัลกอริธึมในการตรวจสอบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลจ�านวนมาก  

 การวิเคราะห์อาจอยู่ในรูปแบบปัจจุบันหรือย้อนหลังซึ่งท�าให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วถูกน�ามาวิเคราะห์อย่างถูกต้อง ส�าหรับการวิเคราะห์รูปภาพ ข้อมูลรูปภาพพื้นฐานจะถูก 

 ประมวลผลในระดับที่สูงขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูง วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ภาพคือการจัดระเบียบข้อมูลภาพที่ไม่มีโครงสร้างให้เป็นชุดๆ เพื่อท�าให้เครื่องจักร 

 วิเคราะห์ข้อมูลภาพเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น เช่น รายได้ อารมณ์ข้อมูลสุขภาพ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การวิเคราะห์รูปภาพมีความส�าคัญมากขึ้นในด้านการตลาดและ 

 สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ที่การวิเคราะห์ข้อความไม่สามารถท�าได้รวมถึงการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น เพศ อายุ กิจกรรม และสถานที่ส�าคัญ ในขณะเดียวกันคาดว่าการ 

 วิเคราะห์วิดีโอจะได้รับการยอมรับอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในการเฝ้าระวังตรวจตรา การค้าปลีก พื้นที่สื่อโฆษณา และยานยนต์ไร้คนขับ

  ทิศทางในอนาคต การวเิคราะห์รปูภาพเป็นตวัเลอืกการวิเคราะห์ทีดี่ทีส่ดุในกรณีท่ีรปูภาพเป็นจดุเร่ิมต้นของการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ภาพสแกน รปูภาพ แผนที่  

 ข้อมูลต�าแหน่ง สถานที่ส�าคัญสามมิติ และอื่นๆ การใช้งานการวิเคราะห์ภาพที่เพิ่มมากขึ้นในการดูแลสุขภาพ การเล่นเกมและความบันเทิง และรวมไปถึงด้านการทหาร 

 คาดว่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ผลักดันการเติบโตของตลาดการวิเคราะห์ภาพ นอกจากนี้ตลาดการวิเคราะห์วิดีโอทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 1.02 แสนล้านบาทในปี 2018  

 เป็นประมาณ 2.70 แสนล้านบาทในปี 2023 โดยมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีที ่21.5% ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตลาดการวิเคราะห์วิดีโอของประเทศไทยมแีนวโน้มทีจ่ะเพ่ิมข้ึน  

 19% ต่อปี ช้ากว่าประเทศจีน และอินเดียที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 21% และ 22% ตามล�าดับ ทั้งนี้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการวิเคราะห์วิดีโอเกี่ยวข้อง 

 กับความปลอดภัยสาธารณะและการใช้งานส�าหรับการสอบสวนทางอาญา ในขณะที่ภาคการค้าปลีกใช้ระบบการวิเคราะห์เหล่านี้เพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค นอกจากนี้  

 ยังมีการใช้การวิเคราะห์วิดีโอเพิ่มขึ้นเพื่อตรวจจับการบุกรุก การจดจ�าป้ายทะเบียนการจัดการฝูงชนและการตรวจจับความแออัด ซึ่งมีความหมายอย่างมากต่ออุตสาหกรรม 

 การขนส่งและการดูแลสุขภาพ

 การวิเคราะห์ข้อความ (Text Analytics)

  การวิเคราะห์ข้อความหรือที่เรียกว่าการท�าเหมืองข้อความหรือความคิดเห็น ประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่สกัดข้อมูลที่มีโครงสร้างจากข้อมูลที่ไม่ม ี

 โครงสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เข้าใจอารมณ์ของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ช่วยดึงข้อมูลคู่แข่ง จัดระเบียบข้อมูลจ�านวนมหาศาลเช่น 

 ในพื้นที่การดูแลสุขภาพ และน�าเสนอแบบจ�าลองเชิงคาดการณ์เพื่อเสริมความคล่องตัวในการท�าธุรกิจ

  ทิศทางในอนาคต ในอนาคต การวิเคราะห์ข้อความจะใช้กับเทคนิคขัน้สงู เช่น Machine learning และ Natural language processing (NLP) ดังน้ันตลาดการวิเคราะห์ 

 ข้อความท่ัวโลกจะเตบิโตสงูขึน้จากมลูค่า 1.25 แสนล้านบาทมาแตะท่ีระดับ 3.27 แสนล้านบาทในปี 2023 โดยมอีตัราการเติบโตเฉลีย่ 17.3% ต่อปีในช่วงปี 2018-2023182  

 โดยการยอมรบัท่ีเพ่ิมขึน้ของแพลตฟอร์มสือ่สังคมออนไลน์ และแนวโน้มใช้เทคโนโลยี Cloud ส�าหรบัการจดัเก็บข้อมลูมากขึน้ เป็นแรงขบัเคลือ่นส�าคญัของการวิเคราะห์ข้อความ

 การวิเคราะห์เสียง (Audio and Speech Analytics)

  หนึง่ในรปูแบบการใช้งานการวเิคราะห์เสยีงอยู่ในอตุสาหกรรมบ้านอจัฉริยะหรือ Smart home ซึง่การวิเคราะห์เสยีงในปัจจบุนัสามารถแยกแยะความแตกต่างได้แม้แต่ 

 เสยีงกระจกหน้าต่างท่ีแตก จากเสยีงท่ีคล้ายกันเช่นเสยีงเหรยีญหล่น เป็นต้น นอกจากน้ียังสามารถตรวจพบเสยีงท่ีผดิปกติเช่น น�า้หยดและเสยีงลัน่ดังเอ๊ียด โดยระบบปัญญา 

 ประดษิฐ์ได้รบัการพัฒนาขึน้และฝึกฝนการจดจ�ารปูแบบเสยีงท้ังหมด การรบัรูบ้รบิทถือเป็นกุญแจส�าคญัในการระบคุวามผดิปกตแิละสร้างประสบการณ์ทีเ่หนือกว่าในบ้านอจัฉรยิะ

  ทศิทางในอนาคต ความสามารถในการวิเคราะห์เสยีงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IoT ซึง่ช่วยเพ่ิมการปฏสิมัพันธ์กับลกูค้าในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมความบันเทิง  

 และการดแูลสขุภาพ ขนาดของตลาดการวิเคราะห์เสียงทัว่โลกคาดว่าจะเพ่ิมขึน้จาก 29,700 ล้านบาทในปี 2017 เป็น 68,600 ล้านบาทในปี 2022 ด้วยอตัราการเตบิโต 

 เฉลีย่ 18.2% ต่อปีในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกรวมถึงประเทศไทยเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพสงู เนือ่งจากมหีลกัการมุง่เน้นการยกระดบัความพึงพอใจของลกูค้า

 การวิเคราะห์ด้านอารมณ์ (Emotion Analytics)

  การวิเคราะห์อารมณ์เป็นการวิเคราะห์ช่วงอารมณ์ความรู้สึก ทัศนคติและการรับรู้ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และค�าพูด การวิเคราะห์อารมณ ์

 สามารถอาศัยการแสดงออกทางสีหน้าหรือการวิเคราะห์การพูดจากการบันทึกเสียงและวิเคราะห์ใบหน้าและ/หรือนัยจากน�้าเสียงของบุคคลเพื่อระบุอารมณ์ เช่น ความสุข  

 ความโกรธ ความเศร้าความกลัว ความรังเกียจ และความประหลาดใจ

  ทิศทางในอนาคต การวิเคราะห์อารมณ์จะได้รับการออกแบบเข้าสู่ระบบการวิเคราะห์มากขึ้น เนื่องจากอินเตอร์เฟสจะตอบสนองและรับรู่ต่ออารมณ์ความรู้สึกของ 

 มนุษย์มากขึ้น ในอนาคต อุปกรณ์จะตอบสนองต่ออารมณ์ของมนุษย์ทันทีทันใด การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรู้สึกถือว่ามีความส�าคัญต่อการสร้างระบบ 

 ปัญญาประดิษฐ์ที่มีจริยธรรมและระบบ AI ที่เข้าใจความรู้สึกจะส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์มิใช่การแทนที่ การวิเคราะห์อารมณ์คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 

 อยู่ที่ปีละ 32.7% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ตั้งแต่ปี 2018-2023 ซึ่งจะขับเคลื่อนตลาดให้มีมูลค่าสูงถึง 7.8 แสนล้านบาทภายในปี 2023

 ผู้ช่วยเสมือน (Virtual Agents)

  ในปัจจุบัน ผู้ช่วยเสมือนเป็นแอปพลิเคชันที่ท�างานด้วยเสียงพูดออกแบบมาเพื่อช่วยงานผู้บริโภค เช่น การเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ช่วยเสมือนใช้ประโยชน ์

 จากความสามารถที่มีอย่างหลากหลายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ท�าให้โทรศัพท์มือถือมีประโยชน์มากขึ้นในโหมดแฮนด์ฟรี ตัวอย่างที่รู้จักกันดีคือ Siri ผู้ช่วยเสมือนในระบบ 

 ปฏิบัติการ ios ซึ่งช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์พกพาง่ายขึ้น ส่วนทางด้าน Chatbot หรือที่เรียกว่า Chatterbot หรือ Chatter Robots เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อาศัย 

 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการจ�าลองการสนทนาที่ชาญฉลาดกับบุคคลผ่านข้อความหรือค�าพูดนั่นเอง

  ทิศทางในอนาคต มลูค่าตลาดผูช่้วยเสมอืนคาดว่าจะสงูถึง 2.84 แสนล้านบาทในปี 2023 และขยายตัวท่ี 32% ในช่วงปี 2018-2023 อย่างไรก็ตามภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ที่ 38.97% ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว185 ส�าหรับประเทศไทย องค์กรต่างๆ ได้เริ่มใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อ 

 เพิ่มความใกล้ชิดกับลูกค้า พร้อมกับช่วยลดต้นทุนการด�าเนินงานมากขึ้น

  มูลค่าตลาดการวิเคราะห์ข้อมูล Big data ในประเทศไทยคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจาก 1.48 หมื่นล้านบาทในปี 2018 เป็น 4.79 หมื่นล้านบาทในปี 2025  

 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 18.3% ต่อปี ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์
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จุดแข็ง

 บริษัทฯ มีจุดแข็งที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีนัยส�าคัญ คือ

 1. ผู้น�าเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุด (Digital Technology Leader) บริษัทฯ มีทีมวิศวกรท่ีมีความสามารถและเชี่ยวชาญและเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีได้รวดเร็ว จึงสามารถ 

     น�าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด มาเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบสื่อสารดาวเทียม Cloud IoT Platform 

 2. พันธมิตรกับผูผ้ลติชัน้ระบบสือ่สารน�าของโลก (Partner with World Class Manufactures) บริษทัฯจะได้การถ่ายทอดเทคโนโลย่ีจากผูผ้ลติโดยตรง ท�าให้มคีวามรูม้ากพอ 

     ที่จะน�าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น CISCO, Thales, Comtech, Airbus, Poly

 3. ผูใ้ห้บรกิารทีไ่ด้รบัความเชือ่ถอื (Trusted Provider) บรษิทัฯด�าเนนิธุรกิจให้บรกิาร จ�าหน่าย ออกแบบ ตดิตัง้ และบรกิารหลงัการขาย ระบบสือ่สารโทรคมนาคม ให้แก่ หน่วยภาครฐั  

     หน่วยงานทหารและเอกชนชัน้น�า อาทิ ธนาคาร บริษทั โรงงาน มากกว่า 1,000 ราย มากว่า 25 ปี ได้รบัการยอมรบัและเชือ่ถือในผลงาน สามารถน�าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เสมอ

 4.  ศูนย์บริการ (Service Center) ให้บริการหลังการขายในระหว่างการรับประกัน ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ลูกค้าได้ลงทุนซื้อจากบริษัทฯ ไป ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กลยุทธ์การแข่งขัน 

 1. การสรรหาสินค้าใหม่ (New Products) ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง 

  เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัและเป็นผูน้�าในตลาดสือ่สารโทรคมนาคมและดิจทิลัทวีีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน บริษทัฯ เน้นการน�าเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี  

 ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาสินค้าใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด 

 อย่างต่อเนือ่ง ทัง้จากโรงงานผูผ้ลติอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมชัน้น�าของโลกทีบ่ริษทัฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย และผูผ้ลติรายใหม่ๆ ทีม่กีารวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสดุ  

 ท�าให้บริษัทฯ มีสินค้าใหม่ เทคโนโลยีใหม่ แนะน�าสู่ตลาด ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ มีความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์และประโยชน์ในการใช้งาน สามารถตอบสนอง 

 ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

 2. การขายสินค้าและบริการแบบครบวงจร (Solution Sales) 

  บริษัทฯ มีทีมงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและต่อเชื่อมระบบ (System Integration) ท�าให้สามารถปรับแต่งโซลูชั่นให้ตรงตาม 

 ความต้องการของลูกค้าและสร้างโซลูชั่นใหม่ๆ ส�าหรับตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งท�าให้โซลูชั่นที่น�าเสนอให้กับลูกค้ามีความเป็นเอกลักษณ์และตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า 

 ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป เช่น การให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม 

 แบบเคลื่อนที่ การให้บริการระบบประชุมทางไกลแบบ On-Demand เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ เหล่านี้สามารถถูกน�าไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการขาย 

 และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับลูกค้าได้ อาทิ PlanetFiber บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gbps ผ่านสายใยแก้วน�าแสงจากต้นทางไปยังห้องพัก (FTTR), PlanetCloud  

 บริการ Software as a Service (SaaS)

 3. ให้บริการอย่างมืออาชีพ (Professional Services)

  บรษิทัฯ มเีป้าหมายท่ีจะด�าเนินธุรกิจและให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างมอือาชพี บรษิทัฯ จงึได้ด�าเนินงานและจดัระบบการท�างานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 มาตัง้แต่ ปี 2001  

 เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของระบบการท�างานและการให้บริการของบริษัทฯ ที่เป็นระดับระดับสากลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมทางด้านสินค้า 

 ที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีล่าสุด บุคลากรและวิศวกรที่มีความรู้ความช�านาญในการออกแบบ ติดตั้งแบบครบวงจร สิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างาน ทั้งทางด้าน 

 สถานที่ อุปกรณ์ส�ารอง เครื่องมือทดสอบ ศูนย์บริการ และประสบการณ์ในการท�างานที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นน�า โรงงานผู้ผลิตที่สามารถ 

 ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทีวีให้แก่ลูกค้า ได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่าในการลงทุน

 4. รักษาฐานลูกค้าเดิม และสรรหาลูกค้าใหม่ (Retain the Existing Customers and Acquiring New Customers) 

  ด้วยความพร้อมทางด้านสินค้าที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีล่าสุด บุคลากรและวิศวกรที่มีความรู้ความช�านาญในการออกแบบ ติดตั้งแบบครบวงจร  

 สิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างาน ทั้งทางด้านสถานที่ อุปกรณ์ส�ารอง เครื่องมือทดสอบ ศูนย์บริการ และประสบการณ์ในการท�างานที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้รับ 

 ความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นน�า โรงงานผู้ผลิตที่สามารถให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทีวีให้แก่ลูกค้า ได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 

 ในการลงทุน อีกทั้งเพิ่มสินค้าใหม่และพัฒนาบริการแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อเพิ่มจ�านวนลูกค้าใหม่ในตลาดใหม่ เช่น 

  • เสาอัจฉริยะ (Smart Pole) ส�าหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) คือการน�าเครื่องมือตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ เครื่องมือตรวจค่าความเข้มข้นของฝุ่น  

      ระบบสญัญาณโทรศพัท์ และทีช่าร์ทรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นต้น โดยผลติภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างน�าเสนอให้กับพันธมติรและองค์กรภาครัฐ เบ้ืองต้นจะน�าไปให้บรกิาร 

     ในพ้ืนทีหั่วเมอืงท่องเท่ียว

  • การรกัษาทางไกล (Telemedicien) ส�าหรบัโรงพยาบาล และสถานอีนามยั โดยการน�าเทคโนโลยีท่ีช่วยให้ผูป่้วยและบุคลากร ทางการแพทย์สามารถพูดคยุตอบโต้กัน 

    ได้แบบ Real-time เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านระบบ video conference ที่คู่สนทนาสามารถมองเห็นหน้าและสนทนากันได้ท้ัง 2 ฝ่าย ได้อย่างไร้ข้อจ�ากัด 

     ในเรือ่งเวลาและสถานที ่ฯลฯ
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5. ช่องทางการจ�าหน่าย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 บริษัทฯ มีช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการใน 2 ลักษณะดังนี้

 • การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรง

  ฝ่ายขายของบรษิทัฯ จะท�าการตดิต่อและเจรจากับลกูค้าโดยตรง โดยบริษทัฯ มกีารแบ่งทีมงานขายออกเป็น 5 กลุม่ ตามลกัษณะของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย เนือ่งจาก 

 แต่ละกลุม่ลกูค้ามลีกัษณะและวธีิการว่าจ้างแตกต่างกัน โดยฝ่ายขายจะท�าหน้าท่ีดูแลและน�าเสนอบริการต่าง  ๆ ให้แก่ลกูค้า รวมท้ังเพ่ิมขดีความสามารถในการให้บรกิาร เพ่ือตอบสนอง 

 ความต้องการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งสามารถจ�าแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

  ก) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้านการถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Broadcasting Sector) 

   หมายถึง ผูป้ระกอบการสถานวิีทยุและโทรทัศน์ภาคพ้ืนดนิ (Terrestrial TV) ผูป้ระกอบการสถานีวทิยุและโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม (Satellite TV) ผู้ประกอบการ 

  สถานีวทิยุ และโทรทศัน์ผ่านสายสญัญาณ (Cable TV) ผูป้ระกอบการสถานวิีทยุและโทรทศัน์ผ่านอนิเทอร์เนต็ (IPTV) รวมทัง้ธุรกิจท่ีเกีย่วข้อง โดยธุรกิจเหล่าน้ีจะท�าการ 

  ถ่ายทอดสญัญาณภาพและเสยีงไปยังประชาชนทัว่ไปภายในประเทศ เช่น บรษิทั กรงุเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ากัด (ช่อง 7) สถานวิีทยุโทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 บรษิทั ทร ู

  วิชัน่ส์ เคเบิล้ จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั อสมท จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั บอีซี ีมลัตมิเีดยี จ�ากัด (ช่อง 3) บรษิทั เดอะ วัน เอน็เตอร์ไฟรส์ จ�ากัด (GMM One) และ บรษิทั ทรปิเปิล  

  วี บรอดคาสท์ จ�ากัด (ไทยรฐัทีวี) เป็นต้น

  ข) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunications Service Provider Sector)

   หมายถึง ผูป้ระกอบการทีใ่ห้บรกิารด้านโครงข่ายสือ่สารข้อมลู บรกิารด้านระบบโทรศัพท์เคลือ่นท่ี บรกิารด้านระบบอนิเทอร์เนต็ เช่น บรษิทั ทร ู คอร์ปอเรชัน่  

  จ�ากดั (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

  ค) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ (Commercial Sector) 

   หมายถึง กลุ่มธุรกิจท่ีต้องการวางระบบเครือข่ายส�าหรับการรับ-ส่งข้อมูลภายในบริษัทหรือหน่วยงานของตน เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  และแอพพลิเคชั่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร เช่น บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  

  บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัดและ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

  ง) กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรภาครัฐและสาธารณูปโภค (Public Sector) 

   หมายถึง หน่วยงานภาครฐั และรฐัวิสาหกิจ ซึง่จะรวมไปถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับทหาร ต�ารวจ สถานศึกษา และสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีต้องการพัฒนา 

  ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร เช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานศาลยุติธรรม กระทรวงการคลัง  

  กองบัญชาการกองทัพไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น  

  ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเดียวกันกับระเบียบของทางราชการ เช่น มีการสอบราคา การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เป็นต้น

  จ) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (International Sector) 

   บรษิทัฯ มกีารส่งสนิค้าไปจ�าหน่ายยังประเทศต่างๆ  ซึง่ส่วนมากจะเป็นกลุม่ประเทศท่ีอยู่ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนาม 

  มาเลเซยี กัมพูชา พม่า ส�าหรบัตวัอย่างลกูค้า เช่น Telekom Malaysia Berhad, Camintel S.A, ScopeTel Sdn Bhd, Department of Civil Aviation Myanmar เป็นต้น

 • การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ

  พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยพันธมิตรเหล่าน้ีจะซื้อผลิตภัณฑ ์

 และบริการของบริษัทฯ เพ่ือไปจ�าหน่ายควบคู่กับผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง หรือการเข้าประมูลงานต่างๆ

 โดยในปี 2561 – 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ แบ่งตามช่องทางการจ�าหน่าย และกลุ่มลูกค้าต่างๆ เป็นดังนี้

ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป

ผู้ประกอบธุรกิจด้านการแพร่กระจายสัญญาณ

ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

องค์กรภาครัฐและสาธารณูปโภค

ลูกค้าต่างประเทศ

รวม

ล้านบาท

258.95

112.48

100.68

259.95

17.60

749.66

ล้านบาท

240.60

82.38

269.16

218.91

24.10

835.15

ล้านบาท

134.85

98.21

132.34

191.36

39.27

596.03

ร้อยละ (%)

34.54

15.00

13.43

34.68

2.35

100.00

ร้อยละ (%)

28.81

9.86

32.23

26.21

2.89

100.00

ร้อยละ (%)

22.62

16.48

22.20

32.11

6.59

100.00

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ในช่วงปี 2561 – 2563

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2562

2561

2563

2562

2562

2561

ปี ลูกค้า โครงการ / สินค้า มูลค่างาน (ล้านบาท)

ส�านักงานศาลยุติธรรม

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ�ากัด

ส�านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

ส�านักงานศาลยุติธรรม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ศาลยุติธรรม

กองทัพเรือ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

บริษัท ทรี บีบี ทีวี จ�ากัด

บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

ส�านักประชาสัมพันธ์เขต 4 จ.พิษณุโลก

ส�านักประชาสัมพันธ์เขต 2 จ. อุบลราชธานี

ส�านักประชาสัมพันธ์เขต 6 จ.สงขลา

ส�านักประชาสัมพันธ์เขต 4 จ.พิษณุโลก

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไทรเนอร์ยี่ คอมม์-ทีเอชเอ จ�ากัด

กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก

บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

1. ระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารผ่านระบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

    ทดแทนระบบเดิม(Firewall system)

2. โครงการจัดหาระบบผัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพระยะที่ 1

3. วัสดุคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

    ส�าหรับเปิดท�าการศาลแขวงกระบี่และศาลแขวงตรัง

โครงการติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบ Ku-Band  

ส�าหรับเรือหลวงจ�านวน 7 ล�า (RTN-Maritime Ku-Band  Phase II)

ซื้อขายอุปกรณ์ HSM ส�าหรับโครงการ Infrastructure for Base 24 

(Thales KTBCS - HSM Hardware Infrastructure)

ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

วิทยุ VHF/UHF/AM Multiband

ระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง

ครุภัณฑ์ส�าหรับห้องประชุม

Satellite Communications Turnkey Solution เพื่อกองทัพเรือ

จัดหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารศาลยุติธรรม ระยะที่ 2 : 61 แห่ง

ขายและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบบังคับบัญชา

โครงการปรับปรุงระบบเครื่องส่งโทรทัศน์  จ�านวน 18 สถานี  

(TPBS-Transmitter 22 units)

ระบบออกอากาศโทรทัศน์ของ 3BB giga TV (TV-Playout System)

โครงการปรบัปรุงประสทิธิภาพระบบ Combiner จ�านวน 11 สถานี  (Combiner 11 Station)

ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จ. สุโขทัย ระบบ เอฟ เอ็ม ขนาด 1 กิโลวัตต์

ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จ. มุกดาหาร ระบบ เอฟ เอ็ม ขนาด 1 กิโลวัตต์

ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จ. ยะลา ระบบ เอ เอ็ม ขนาด 10 กิโลวัตต์

ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จ. สุโขทัย ระบบ เอฟ เอ็ม ขนาด 1 กิโลวัตต์

อุปกรณ์ส�าหรับโครงการวัดระดับการให้บริการ

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตัล

รถสื่อสารทางโทรศัพท์ Laos Telecom 2 คัน (Laos Telecom Vehicle 2 Set)

รถซ่อมบ�ารุงระบบโทรคมนาคม

ปรับแต่งรถเพื่อใช้เป็นสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์ประเภทเคลื่อนที่ 

รถสื่อสารดาวเทียมระบบ C-Band 

ผลิตภัณฑ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications Products)

84.48

23.56

14.12

12.43

24.61

4.67

4.46

41.68

39.40

36.44

16.58

9.02

7.59

6.42

6.35

8.99

6.42

13.49

6.66

9.10

18.00

55.7

ผลิตภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิทัลทีวี (Broadcasting and Digital TV Products)

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm (Products distributed under the PlanetComm brand)
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2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์

 ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จะคัดเลือกและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพจากแหล่งที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะสั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่จากผู้ผลิตที่บริษัทฯ 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย ซึ่งบริษัทฯ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวอุปกรณ์และมีความมั่นใจในคุณภาพ ส�าหรับสินค้าที่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

ตัวแทนจ�าหน่าย  บริษัทฯ จะสั่งซื้อจากผู้จัดจ�าหน่ายท่ีอยู่ในรายชื่อ ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าที่ผ่านการพิจารณาจากบริษัทฯ ในเรื่องของคุณภาพและบริการจนเป็นท่ียอมรับใน

เบื้องต้น (Approved Vendors List) แล้วเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Products related to Telecommunications Systems)

ก) ระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Networks)

ข) ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired Networks and Security)

ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

(Satellite Communications)

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงภาคพื้นดิน

ระบบสื่อสารวิทยุ

ระบบสื่อสารเครือข่ายข้อมูล

ระบบสื่อสารความเร็วสูงผ่านใยแก้วน�าแสง

ระบบรักษาความปลอดภัย

กลุ่มผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์

เครื่องผสมสัญญาณรับ-ส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม

อุปกรณ์แปลงสัญญาณรับ-ส่งคลื่นวิทยุ

อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม

สายอากาศส�าหรับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

ระบบโครงข่ายสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินขนาดเล็ก

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงแบบ Broadband

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงแบบ Wi-Fi

ระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล

ระบบสื่อสารวิทยุแบบประสาน

ระบบวิทยุสื่อสารส�าหรับ SCADA

เราต์เตอร์

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ

อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณความเร็วสูงผ่านใยแก้วน�าแสง

สายใยแก้วน�าแสงและอุปกรณ์ประกอบโครงข่าย

ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท

ประเภท

Comtech EF Data

IRT technologies

Viasat - ViaSat, Inc.

GD Satcom - SATCOM technologies

Kymeta Corporation

ETL – ETL Systems Ltd.

Norsat – Norsat International Inc.

Gigasat – Ultra Electronics GigaSat

Iridium - Iridium Communications Inc.

Cambium 

Cisco 

Mimosa – Mimosa Networks, Inc.

Will-Burt – The Will-Burt Company DTC - Domo 

Tactical Communications Ltd.

JPS Raytheon – Raytheon Company

GE MDS – General Electric International, Inc.

Barrett Communications

Harris 

Cisco - Cisco Systems, Inc

Patton – Patton Electronics Company

3M – 3M Global Channel Services, Inc.

Thales – Thales Transport & Security (Hong Kong) Ltd.

Entrust 

SRAN - SRAN Technology Co., Ltd.

Cobwebs - Cobwebs Technologies Ltd.

ตราสินค้า - ผู้จัดจ�าหน่าย

ตราสินค้า - ผู้จัดจ�าหน่าย

2.4 นโยบายราคา

 นโยบายราคาของบริษัทฯ จะแตกต่างกันไปตามประเภทสินค้าและบริการ

 1. กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทฯ จะก�าหนดราคาขายด้วยต้นทุนบวกอัตราก�าไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost-Plus Pricing) โดยค�านึงถึงราคา

สินค้าของคู่แข่งในท้องตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

 2. กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm บริษัทฯ จะก�าหนดราคาขาย โดยค�านึงถึงราคาสินค้าเทียบเคียงหรือสินค้าทดแทนของคู่แข่งในท้องตลาด เพื่อให้สามารถ

แข่งขันได้
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ค) ระบบมัลติมีเดีย (Collaboration Systems)

2. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิทัลทีวี (Products Related to Broadcasting and Digital TV Systems)

 สญัญาในการแต่งตัง้บรษิทัฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายต่างๆ โดยทัว่ไปจะมอีายุประมาณ 1-2 ปี ซึง่เป็นลกัษณะโดยปกตขิองสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ�าหน่ายในธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศ อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มคีวามสมัพันธ์ทีด่กัีบผูผ้ลติและผูจ้�าหน่ายสนิค้า เนือ่งจากส่วนใหญ่ด�าเนนิธุรกิจร่วมกันมาเป็นเวลานาน ท�าให้บรษิทัฯ มัน่ใจว่าจะสามารถเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายให้กับผูผ้ลติดังกล่าวต่อไป นอกจากนี ้การมคีวามสมัพันธ์ทีด่ ีช่วยเอือ้ประโยชน์ในการประกอบธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางเทคนิค การให้ส่วนลดพิเศษในการส่ัง

ซือ้ การส่งมอบของทนัตามก�าหนดเวลา การป้องกันภาวะขาดแคลนสนิค้า เป็นต้น โดยการซือ้สนิค้าของบรษิทัฯ จะมกีารสัง่ซือ้จากผูผ้ลติและผูจ้�าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

มูลค่าและสัดส่วนการซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากแหล่งที่มาในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ ระหว่างปี 2561 – 2563

ระบบผลิตรายการโทรทัศน์

สื่อมัลติมีเดียและระบบสตูดิโอ

ระบบกระจายสัญญาณ

และส่งสัญญาณโทรทัศน์

ในประเทศ

ต่างประเทศ

มูลค่าการซื้อสินค้ารวม

ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง

ระบบสื่อสารรวมศูนย์

ระบบประชุมเสียง

กลุ่มผลิตภัณฑ์

แหล่งที่มา

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ระบบกล้องโทรทัศน์ส�าหรับงาน Studio

ระบบกล้องโทรทัศน์แบบไร้สาย

ระบบสัญญาณภาพและเสียงส�าหรับงานสตูดิโอ

ระบบ Media Asset Management

ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย 4G/5G

ระบบประมวลผลและเข้ารหัสสัญญาณโทรทัศน์

ระบบเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์

ซอฟต์แวร์ส�าหรับออกแบบและวางแผนโครงข่าย

อุปกรณ์ประกอบสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์

ล้านบาท

286.67

169.94

456.61

ล้านบาท

516.32

147.03

663.34

ล้านบาท

192.00

144.09

336.09

ร้อยละ (%)

62.78

37.22

100.00

ร้อยละ (%)

77.84

22.16

100.00

ร้อยละ (%)

57.13

42.87

100.00

ระบบจัดการประชุมทางไกลเสมือนจริงและระบบประกอบ

ระบบสื่อสารรวมศูนย์

โทรศัพท์แบบ IP

อุปกรณ์ส�าหรับระบบห้องประชุม

ประเภท

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562

ประเภท

Sony – Sony Corporation

DTC – Domo Tactical Communications Ltd.

Evertz - Evertz Microsystems Ltd.

Sony – Sony Corporation

Evertz - Evertz Microsystems Ltd.

DALET – Dalet Digital Media Systems

TVU - TVU Networks Corp.

Harmonic – Harmonic Inc.

AppearTV

Tredess – Tredess 2010 S.L.

Kathrein – Kathrein Indochina Co., Ltd.

Jampro – Jampro Antennas, INC.

Cisco - Cisco Systems, Inc

Poly – Poly Inc.

Extron Electronics Asia Pte Ltd.

Kramer - Kramer Electronics Ltd.

Clearone - ClearOne Communications, Inc.

ตราสินค้า - ผู้จัดจ�าหน่าย

ตราสินค้า - ผู้จัดจ�าหน่าย
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2.6 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีงานที่ยังไม่ส่งมอบมูลค่ารวมประมาณ 139 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2564 โดยประมาณร้อยละ 55  

จะส่งมอบได้ภายในไตรมาส 1 และประมาณร้อยละ 25 จะส่งมอบได้ภายในไตรมาส 3 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีโครงการที่ยังไม่ส่งมอบที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2.7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทีวี โดยให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จ�าหน่าย

ระบบสื่อสารและระบบดิจิทัลทีวีแบบครบวงจร ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าจึงไม่มีการด�าเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น 

ท่ีช่วยป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากการให้บริการด้าน System Integrator และกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

รวมท้ังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกของเสีย การลดมลพิษทางน�้าและทางอากาศ เป็นต้น โดยม ี

รายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม 
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1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลทีวี ซึ่งธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เป็นธุรกิจที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านสินค้าคงคลัง รวมทั้งต้นทุนโครงการและโอกาสในการได้งาน

จากการเข้าประมูลโครงการต่างๆ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศมานานกว่า 30 ปี ท�าให้มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี รวมทั้งจากการที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นน�าระดับโลก 

บริษัทฯ จะได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาของตนเอง  

ซึ่งจะเป็นฝ่ายที่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรในสายงานที่เก่ียวข้อง  

โดยเฉพาะวิศวกรและบุคลากรด้านการตลาดและการขายให้เข้ารับการอบรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดเก็บสินค้า

คงคลังเฉพาะสินค้าทั่วๆ ไปที่มีการขายต่อเนื่องและมีการหมุนเวียนสินค้าคงคลังสม�่าเสมอ เช่น ระบบประชุมทางไกลด้วยเสียง (Audio Conference) ระบบประชุมทางไกล

เสมือนจริง (TelePresence) เป็นต้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่วนกรณีการจ�าหน่ายสินค้า 

ที่เป็นโครงการ บริษัทฯ จะสั่งซื้อสินค้าภายหลังจากได้รับการว่าจ้างในแต่ละโครงการเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความล้าสมัยหรือลดลงของมูลค่าราคาสินค้าได้

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ�าหน่ายสินค้ารายใหญ่

 ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สินค้าที่จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ส่ังซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ�าหน่ายของผู้ผลิต โดยเฉพาะอุปกรณ์ส�าหรับระบบประชุม

ทางไกลผ่านจอภาพ ซึง่บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่ายและพันธมติรธุรกิจของผูผ้ลติรายใหญ่และมชีือ่เสยีงของโลก คือ Cisco Systems International B.V. (“Cisco”) ซึง่ถือเป็นผู้ผลิต

อุปกรณ์ส�าหรบัระบบสารสนเทศและการสือ่สารชัน้น�าของโลก ท่ีผลติสนิค้าทีม่คุีณภาพสงู มคีวามทนทานในการใช้งาน และเป็นท่ียอมรับจากผูใ้ช้อย่างกว้างขวาง ปี 2561-2563 

บริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าจาก Cisco คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 15.80 ร้อยละ 9.02 และร้อยละ 21.43ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าโดยรวมของบริษัทฯ ตามล�าดับ ดังนั้นหากในอนาคต 

Cisco มกีารเปล่ียนแปลงนโยบายทางธุรกิจ โดยเข้ามาจ�าหน่ายผลติภัณฑ์เอง หรอืไม่แตง่ตัง้ให้บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่าย อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ได้

 อย่างไรก็ตาม Cisco มนีโยบายอย่างชดัเจนมาโดยตลอดทีจ่ะขยายธุรกิจโดยผ่านทางพันธมติรและตัวแทนจ�าหน่าย ซึง่นอกจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถเข้าถึง

กลุม่ลกูค้าทีห่ลากหลายผ่านทางพันธมติรและตวัแทนจ�าหน่ายอกีด้วย อกีทัง้บริษทัฯ มคีวามสมัพันธ์ทางการค้ากับ Cisco มาเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี โดยตลอดเวลาทีผ่่านมา

บรษิทัฯ มนีโยบายในการสร้างความสมัพันธ์ทีด่กัีบ Cisco รวมถึงการพัฒนาปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้ได้ตามมาตรฐานท่ี Cisco ก�าหนด ท�าให้บรษิทัฯ ได้รับความไว้วางใจจาก Cisco 

โดยเป็นบรษิทัในประเทศไทยรายเดยีวท่ีได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย TelePresence ระดับสงูสดุ (TelePresence Video - Master Authorized Technology Partner) 

ตัง้แต่ปี 2555 รวมท้ังได้รบัรางวัล Top Congeniality Collaboration Partner Award และ รางวัล Premier Certified Partner (Cisco Channel Partner Program) จาก Cisco  

ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มนีโยบายท่ีจะรักษาความสมัพันธ์กับผู้จ�าหน่ายรายอ่ืนๆ เพือ่ลดความเสีย่งจากการพ่ึงพาผูผ้ลติรายใดรายหนึง่มากเกินไป 

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นธุรกิจท่ีต้องพ่ึงพาบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและวางระบบในการท�าการตลาดและ 

การปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย ดังนั้นหากบริษัทฯ สูญเสียพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมทั้งวิศวกรที่ได้รับประกาศนียบัตร

จากตัวแทนจ�าหน่ายต่างๆ เช่น Cisco เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการส่งเสริมและลงทุนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น 

ความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังรวมไปถึงการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับ สินค้าและเทคโนโลยีในกลุ่มสินค้าต่างๆ ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย 

ขณะเดยีวกัน บรษิทัฯ สร้างแรงจงูใจในเรือ่งสวสัดกิาร และผลตอบแทน โดยการก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมอยู่ในระดบัทีส่ามารถเทยีบเคยีงได้กับบรษิทัในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกัน 

 ส�าหรับ วิศวกรของบริษัทฯ ที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก Cisco เป็นพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทฯ เป็นเวลานานกว่า 10 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมความรู้  

และการอบรมเพื่อให้พนักงานได้รับประกาศนียบัตรของ Cisco และตัวแทนจ�าหน่ายรายอื่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย 

4. ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการส่งมอบโครงการให้ลูกค้า ซึ่งอาจมีค่าปรับ

เน่ืองจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เป็นการให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ ซึ่งงานบางส่วนมีลักษณะเป็นงานโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานเฉลี่ย

ประมาณ 3-6 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของโครงการ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถด�าเนินงานและส่งมอบได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ 

อาจต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ  ในปี 2563 ได้เกิดเบี้ยปรับจ�านวน 0.25 ล้านบาทจากงานโครงการหน่ึง 

อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการส่งมอบงาน ค่าปรับคิดเป็นร้อยละ 0.41 ของมูลค่าโครงการ

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งแผนกบริหารโครงการ (Project Management Office) เพื่อรับผิดชอบ

ในการบริหาร จัดการ วางแผนตารางการท�างาน โดยมีการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ก�าหนดและส่งมอบงานให้กับลูกค้าเป็นระยะอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 

ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาโดยไม่กระทบต่อโครงการโดยรวม

ปัจจัยความเสี่ยง

053
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5. ความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ บางส่วนต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ในขณะที่รายได้จากการขายสินค้าและบริการส่วนใหญ ่

ในรูปเงินบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการช�าระเงินในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ ปี 2561-2563 บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้า 

ท่ีจะต้องช�าระเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจ�านวน 169.94 ล้านบาท 147.03 ล้านบาท และ 144.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 37.22 ร้อยละ 22.16  

และ ร้อยละ 42.87 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวม ตามล�าดับ

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการก�าหนดค่าความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมเติมในการค�านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และต้นทุน 

โครงการ รวมท้ังท�าสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจ�าเป็น ท้ังนี้ ในปี 2561 บริษัทมีก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 

จ�านวน 4.57 ล้านบาท ปี 2562 บริษัทมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 1.97 ล้านบาท และ ปี 2563 บริษัทมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 1.03 ล้านบาท

6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ 

รายได้ของบริษัทฯ อิงกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.68 ในปี 2561 ร้อยละ 26.21 ในปี 2562 และร้อยละ 32.26 ในปี 2563 จึงอาจท�าให้มีผลกระทบ 

ต่อผลประกอบการในแต่ละไตรมาสของบริษัทฯ จากการอนุมัติงบประมาณของหน่วยงานราชการ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงไตรมาส 4 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหน่วยงานราชการ 

มีการกระจายไม่ให้งบประมาณมีการกระจุกตัวอยู่ในช่วงไตรมาส 3-4 ซึ่งจะท�าให้รายได้ของบริษัทฯ มีความสม�่าเสมอมากขึ้น

7. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

 บริษัทฯ ก่อตั้งโดยนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 

มานานกว่า 30 ปี ส่งผลท�าให้ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการบริหาร บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน อย่างไรก็ตาม ทั้งนายประพัฒน ์

และ นายเทรเวอร์ จอห์น แต่ละรายยังคงสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 31.58 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วของบริษัทฯ (รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่สูง

และเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ในการบริหารงานให้บริษัทฯ เจริญเติบโตต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายผลักดันให้มีการบริหารงานเป็นทีมงานเพิ่มมากขึ้น 

มีการว่าจ้างบุคลากรมืออาชีพจากภายนอกเข้ามาช่วยบริหาร โดยค�านึงถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ บริษัทฯ ยังด�าเนินโครงการ 

สร้างผู้บริหารระดับ CEO จากผู้บริหารระดับ EVP/VP (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับหัวหน้าผู้บริหารในยุคต่อไป

054



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ 

2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากัด

 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดตั้งบริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากัด เพ่ือประกอบธุรกิจ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

และบริการอื่นท่ีเก่ียวข้องบนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ  

ในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นร้อยละ 100 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 และเรียกช�าระค่าหุ้นที่ออกในคราวแรก 

หุ้นละ 2.50 บาท (เรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) คิดเป็นมูลค่าที่เรียกช�าระแล้วเป็นจ�านวนเงิน 1.25 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ช�าระเงินค่าหุ้นดังกล่าวตาม

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจ�านวน 1.25 ล้านบาท 

 ในเดอืนสงิหาคม 2562 บรษิทัฯ ได้ช�าระค่าหุน้เตม็มลูค่า คดิเป็นมลูค่าทีเ่รียกช�าระแล้วเป็นจ�านวนเงนิ 5 ล้านบาท ต่อมาในปี 2563 บริษทัฯ มกีารเพ่ิมทนุจ�านวน 122 ล้านบาท 

โดยการโอนทรัพย์สินจากบริษัทแม่ รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วท้ังสิ้นเป็นจ�านวนเงิน 127 ล้านบาท 

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดต้ังบริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด เพ่ือประกอบธุรกิจผู้จ�าหน่ายและให้บริการซอฟต์แวร ์

และฮาร์ดแวร์ ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นร้อยละ 100 

 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 และเรียกช�าระค่าหุ้นท่ีออกในคราวแรกหุ้นละ 2.50 บาท เป็นร้อยละ 25 ของทุน

จดทะเบียน คิดเป็นจ�านวนเงิน 1.25  ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ช�าระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้ช�าระเงินค่าหุ้น

จ�านวน 3.75  ล้านบาท รวมช�าระเงินค่าหุ้นทั้งสิ้น จ�านวน 5 ล้านบาท

 บริษัทฯ ยังคงมีแผนพิจารณาลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจที่เก้ือหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการท�าธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการเจริญ

เติบโต โดยจะค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด�าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและประกาศของคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ จะพิจารณาส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนเพ่ือร่วมก�าหนดนโยบาย และ/หรือส่งตัว

แทนไปเป็นผู้บริหารเข้าร่วมการบริหารงานซึ่งในการพิจารณาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและจ�าเป็นในแต่ละกรณี

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 -  ไม่มี –

อุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์โครงข่าย

ยานพาหนะ

เครื่องตกแต่งและติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน

รวม

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

ไม่ติดภาระผูกพัน

บางส่วนตดิภาระผกูพันตามสญัญาเช่าซือ้

ไม่ติดภาระผูกพัน

124.20

13.18

3.25

140.63

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)
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โครงสร้างการจัดการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

 ผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุม ดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ได้

รับมอบหมายให้ด�าเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ อนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการด�าเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการ

ด�าเนินงานรายไตรมาส ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

5. ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคญักับการต่อ

ต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

6. ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก�าหนดขอบเขต

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

 ทั้งนี้ การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการ 

ชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการ

อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

7. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนหรอืบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ 

หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะ กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก 

เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

 ทั้งนี้การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (4) คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (1) จ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

หมายเหตุ  : (1) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

1. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ (1)

2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

3. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน

4. ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช (1)

5. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต (1)

6. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ (1)

7. นายธิบดี มังคะลี (1)

ชื่อ-นามสกุล

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

กรรมการ รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

21 มิถุนายน 2561

27 เมษายน 2537

27 เมษายน 2537

25 มกราคม 2561

30 ธันวาคม 2554

12 พฤษภาคม 2558

21 มิถุนายน 2561

ต�าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
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อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัท พอสังเขปมีดังนี้

1. ก�าหนดและเปลีย่นแปลงระเบยีบข้อบงัคบัและระเบยีบปฏิบตัขิององค์กร โครงสร้างองค์กร ตารางอ�านาจอนมุติั นโยบายและหลักการด้านการเงินและบัญช ี  การปรบัปรงุบญัชี  

ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2. อนุมัติแผนงาน งบประมาณประจ�าปี และงบลงทุนประจ�าปี

3. แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้อ�านาจลงนาม การเบิกจ่ายเงินกับธนาคาร /สถาบันการเงิน

4. การขอวงเงินกู้ หรือขอเพิ่มวงเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ทั้งนี้ตามระดับอ�านาจอนุมัติ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการในการก�ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน

ที่ก�าหนดไว้

2.  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.  เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

2 คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น

อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทาน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการคอร์รัปชั่นและการปฏิบัติตามมาตรการต่อ

ต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงด�าเนินการ พิจารณาตรวจสอบตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whis-

tle Blowing) การกระท�าผิดและการทุจริตของบริษัท 

4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุม

กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดัง

กล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง

ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ

 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช 

2. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

3. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ 

4. นายธิบดี มังคะลี 

ชื่อ-นามสกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2561

30 ธันวาคม 2554

23 กุมภาพันธ์ 2561

22 มิถุนายน 2561

ต�าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
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3. คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. ด้านการสรรหา

 1.1  พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจ�านวน

คณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา และพิจารณาจากทักษะจ�าเป็นที่ยัง

ขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 1.2 พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ: พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่าง

น้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

 1.3 ก�าหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการให้เหมาะสม เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิม

เพื่อเสนอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครต�าแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอก

สรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนใน

การสรรหากรรมการดังกล่าว ต้องเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี และ Website ของบริษัท

 1.4 จดัท�าแผนการพัฒนากรรมการ: เพ่ือพัฒนาความรูก้รรมการปัจจบุนัและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษทั บทบาทหน้าทีข่องกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ

 1.5 จัดท�าแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan): จัดท�าและทบทวนแผนการพัฒนาหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) และผู้

บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ CEO CTO หรือผู้บริหารระดังสูงในต�าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

2.  ด้านก�าหนดค่าตอบแทน

 2.1 ก�าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และน�า

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

และ/หรือ น�าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

 2.2 ดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

 2.3 ก�าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�าปี

 2.4 เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้จดัท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั

 2.5 เสนอแนะค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุย่อยต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือให้ความเหน็ชอบก่อนเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

 2.6 ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างส�าหรับพนักงาน และ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  ด้านบรรษัทภิบาล (การก�ากับดูแลกิจการที่ดี)

 3.1 ก�าหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลรวมถึง

ทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

 3.2 ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอ�านาจก�ากับดูแลตามกฎหมาย เช่น ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

 3.3 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

 3.4 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ควรประเมนิผลการปฏิบัติหน้าทีข่องตนเองเป็นประจ�า และน�าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั

 3.5 ด�าเนินการใดๆ ตามหน้าที่ที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือ ค�าสั่งของทางการที่เกี่ยวข้องก�าหนด

1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ 

2. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

3. ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช 

ชื่อ-นามสกุล

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

23 กุมภาพันธ์ 2561

13 พฤศจิกายน 2557

23 กุมภาพันธ์ 2561

ต�าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ก�าหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญ พร้อมทั้งก�าหนด

กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น

2. ก�าหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ

3. ก�ากับดูแล และสนับสนุนให้มีการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต การต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นและทบทวนมาตรการต่อ

ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เพียงพอเหมาะสม

4. ก�ากับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น

5. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการส�ารวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการด�าเนินธุรกิจ

6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. น�าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุน หรือ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการ

เป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านมาจากการอนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. น�าเสนอโครงสร้างองค์กรและอ�านาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

5. มีอ�านาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้องค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�าปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

7. มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้

บุคคลดังกล่าว มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง 

หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป

 ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรอืมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้ผูร้บัมอบอ�านาจจาก

คณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุติัรายการทีต่นหรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (ตามทีนิ่ยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และ/หรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด) มส่ีวนได้เสีย หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องคณะกรรมการบรหิาร

ไม่มอี�านาจอนุมตักิารด�าเนนิการในเรือ่งดังกล่าว โดยเรือ่งดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือนมุตัต่ิอไป ยกเว้นเป็นการ

อนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

6 เลขานุการบริษัท

 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ 

มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีนางสาวฐิดาพัชร์ พร้อมพันธุ์ธาดา ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท 

(CSP) รุ่นที่ 89/2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นกรรการอิสระ จ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

5. คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จ�านวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

2. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ 

3. ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช

1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

2. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร

13 พฤศจิกายน 2557

19 มิถุนายน 2558

23 กุมภาพันธ์ 2561

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (ก) ทะเบียนกรรมการ

 (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

 (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

3. ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

4. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

7. ผู้บริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ

2. ด�าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

3. จัดท�านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 

4. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนซื้อทรัพย์สินตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การซื้อ

วัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการด�าเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการด�าเนินงานต่อคณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

6. พิจารณาอนุมัติการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

7. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�าหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดของ

กฎหมาย

8. ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายใน

องค์กร

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ 

หมายเหตุ : ทั้งนี้  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

2. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน

3. นางรัตนา สุวรรณ

4. นายจักกฤด สอนไว

5. นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล

ชื่อ-นามสกุล

กรรมการผู้อ�านวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้อ�านวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริการทางเทคนิค

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ต�าแหน่ง
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 ทั้งนี้ ในการด�าเนินการเรื่องใดที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามประกาศคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด) มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/

หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูง เพื่อให้การด�านินการในเรื่องการเสนอราคา และการลงนามในสัญญากับหน่วยงานรัฐเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดขั้นตอนการเสนอราคา รวมทั้งการมอบอ�านาจพนักงานไปลงนามในสัญญา โดยสรุปดังนี้

1. ฝ่ายขายของบริษัทฯ รับทราบถึงความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ เช่น  Bid Invitation หรือ Term of requirement (TOR) เป็นต้น 

2. ฝ่ายขายพิจารณาความต้องการของลูกค้า ศึกษารายละเอียดและข้อก�าหนดในการเข้าประกวดราคาอย่างละเอียดร่วมกับฝ่ายเทคนิค เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมการเสนอราคา

3. ฝ่ายขายและ Sales Coordinator จะท�าการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบในการเสนอราคา เช่น บัญชีรายละเอียดอุปกรณ์ เอกสารประกอบทางเทคนิค และเอกสารส�าคัญอื่นที่

ลูกค้าร้องขอ เป็นต้น

4. พนักงานขายผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลต้นทุนโครงการทุกอุปกรณ์ บัญชีรายละเอียดอุปกรณ์ (Equipment List) หัวหน้าฝ่าย หรือ Head of Department 

มีหน้าที่ควบคุมและท�าสรุป Cost Calculation น�าเสนอให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติโครงการ ก่อนการยื่นงานทุกครั้ง เพื่อประเมินโครงการว่าจะสามารถเข้ายื่นตามงบประมาณที่ก�าหนด

ได้หรือไม่

5. ฝ่ายขาย และ Sales Coordinator ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารท้ังหมดท่ีน�าเสนอลกูค้า โดยผูม้อี�านาจอนมุตัติามตารางอ�านาจอนุมตัเิป็นผูล้งนามในเอกสารเสนอราคา

6. ยื่นเสนอราคาตามวันและเวลาที่ลูกค้าก�าหนด 

 หากบรษิทัฯ ชนะการประมลู / การเสนอราคา ฝ่ายขาย และฝ่ายกฎหมายของบริษทั (ในบางกรณี) จะท�าการพิจารณาและทบทวนร่างสญัญาซือ้ขาย/ให้บริการ ซึง่เมือ่สัญญา 

ดงักล่าวได้รบัการตกลงทัง้จากบรษิทัฯ และลกูค้าแล้ว ผูม้อี�านาจลงนามของบริษัทฯ จะมอบอ�านาจให้พนักงานที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเป็นผู้ลงนามในสัญญา
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1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2561-2563 ดังนี้

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน – ไม่มี 

ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้ 

หมายเหตุ   

(1) ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 และ 22 มิถุนายน 2561 ตามล�าดับ

(2) ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ เมือ่วันที ่25 มกราคม 2561 และแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มผีลต้ังแต่วันที ่23 กุมภาพันธ์ 2561

(3) นายธิบดี มังคะลี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 และ 22 มิถุนายน 2561 ตามล�าดับ

(4) ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ได้ลาออกจากประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

(5) นายสมพงษ์ อุ่ยตระกูล ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

2561

2562

2563

เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี

(โดยรวมทั้งคณะจ�านวน 8 ท่านไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท)

เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี

(โดยรวมทั้งคณะจ�านวน 7 ท่านไม่เกินปีละ 3,500,000 บาท)

ปี ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)

1. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ (1)

2. นายประพัฒน์     รัฐเลิศกานต์

3. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน

4. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

5. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ 

6. ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช (2)

7. นายธิบดี มังคะลี (3)

8. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ (4)

9. นายสมพงศ์ อุ่ยตระกูล (5)

 รวม

239,667

330,000

320,000

535,000

505,000

440,000

216,667

200,000

145,000

2931,334

460,000

340,000

320,000

510,000

570,000

595,000

480,000

-

-

3,275,000

420,000

300,000

300,000

515,000

510,000

525,000

400,000

-

-

2,970,000

ชื่อ-สกุล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ประธาน

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

30,000

20,000

-

-

-

-

-

-

30,000

20,000

-

-

-

-

-

-

30,000

20,000

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

25,000

20,000

25,000

20,000

-

25,000

20,000

10,000

10,000

25,000

20,000

25,000

20,000

25,000

20,000

10,000

10,000

25,000

20,000

25,000

20,000

25,000

20,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน/เดือน)
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน/เดือน)
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน/เดือน)
ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท/คน/ครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท/คน/ครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท/คน/ครั้ง)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร รวมหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) จ�านวน 23.13 ล้านบาท  

และ 21.11 ล้านบาท และ 21.58 ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

2561

2562

2563

6

6

6

23,128,277.97

21,106,518.67

21,578,948.39

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

2. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

 นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม บริษัทฯ มีประกันความรับผิดของผู้บริหารและกรรมการ เพ่ือการปกป้องทางการเงินแก่บุคคลส�าหรับความรับผิด 

ขณะด�าเนนิการในฐานะกรรมการและผูบ้รหิาร และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสมัมนา อบรมหลกัสตูรของสถาบันกรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 

และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
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1. จ�านวนบุคลากร

 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีพนักงานประจ�า รวมผู้บริหาร และพนักงานรายวันรวมทั้งสิ้น 155 คน 145 คน และ 127 คน ตามล�าดับ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน 127 คน (รวมผู้บริหารจ�านวน 6 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจ�า จ�านวน 121 คน และพนักงานรายวัน  

จ�านวน 6 คน มีรายละเอียดต่อไปนี้

2. ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

3. ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ในปี 2561 – 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ�านวน 72.91 ล้านบาท 75.63 ล้านบาท และ 71.52 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยเป็นค่าตอบแทน

ในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

4.  นโยบายการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดท�าแผนการฝึกอบรมประจ�าปีและด�าเนินการ

ตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การพัฒนาเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับสายงานโดยเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการส่งพนักงานไป 

ฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และส่งเสริมการอบรมวิชาชีพของพนักงานฝ่ายวิศวกรให้ได้มาตรฐาน

2. การพัฒนาด้านกระบวนการท�างานและการบริหารจดัการ เพ่ือให้พนักงานมแีนวคดิในเรือ่งของการท�างานเป็นทมี การตดิต่อสือ่สาร การบรหิารเวลา การตดัสนิใจอย่างถูกต้อง 

ด้วยวิธีการจัดหาผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาอบรมให้กับพนักงานในองค์กรแต่ละระดับ อย่างสม�่าเสมอ

3. การพัฒนาความสามารถตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพ่ือให้พนักงานรู ้ระบบการท�างาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเองและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  

และเก็บบันทึกได้อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการจัดอบรมภายในโดยหัวหน้าผู้ดูแลระบบ 

 บรษิทัฯ มกีารบนัทกึการฝึกอบรมของพนักงานทุกคนเพ่ือพิจารณาถึงความสามารถในการปรับต�าแหน่งงานในอนาคต นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้น�า KPI (Key Performance Index) 

มาใช้วัดผลความส�าเรจ็ของงานโดยเปรยีบเทยีบกับค่าของความคาดหวังท่ีได้ต้ังไว้ตามท่ีตกลงร่วมกัน

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) โดยวิธีการกลั่นกรอง (Screening) คัดเลือก (Selection) เพื่อน�าไปใช้ (Deployment) 

เพื่อพัฒนา (Development) และการท�าให้คงอยู่ (Retention) ของทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1. ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

4. ฝ่ายขาย

5. ฝ่ายปฏิบัติการ

6. ฝ่ายบริการทางเทคนิค

7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

8. บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากัด

9. บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด

รวม

7

7

8

17

23

35

2

13

9

121

-

1

-

-

5

-

-

-

-

6

7

8

8

17

28

35

2

13

9

127

ฝ่าย พนักงานประจ�า (คน) พนักงานรายวัน (คน) รวม (คน)

บุคลากร
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเป็นกลไกส�าคัญในการน�าไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า  

สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�าหนดให้มีนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ก�าหนด

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัทฯ เริ่มมีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ปี 2556 ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 โดยฝ่ายจัดการได้ด�าเนิน

การทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน  

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

(CGR) ประจ�าปี 2559 – 2563 ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิใน

การที่จะได้รับส่วนแบ่งก�าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง

หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ 

การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน หรืออย่างน้อย 14 วัน ในกรณีที่มีมติพิเศษ โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม 

ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจใน

ที่ประชุมอย่างครบถ้วน 

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือ

มอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือ

นัดประชุม

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ

4. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท�ารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญประจ�าปีของบริษัท โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนผ่านระบบทาง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยบริษัทฯ ได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. 

หรือตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.planetcomm.com) และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วม

การประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคน

ไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร 

 การด�าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามล�าดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูล

ประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลา

ในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ

ลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้ก�าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือน�า

ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยว

กับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

 บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือ

โอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งก�าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ

และข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น 

(2) พนักงาน

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมจัดให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงาน

อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการท�างานให้มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นตามนโนบายของบริษัท อีกทั้งมีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน สวัสดิการอื่นๆ เช่น 

โบนัส การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เป็นต้น โดยปี 2561-2563 จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 6.19 ชั่วโมงต่อคน 6.0 ชั่วโมงต่อคนและ 6.0 ชั่วโมงต่อ

คน ตามล�าดับ ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการท�างานของพนักงานบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน ดังนี้

 - บริษัทฯ มุ่งมั่น พัฒนา ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

 - บริษัทฯ จะด�าเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�างาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมใน

การท�างานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน

 - บริษัทฯ ได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามข้อก�าหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตส�านึกในด้าน

ความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน

 - ความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งที่ส�าคัญ และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ ข้อก�าหนดของกฎหมาย

(3) คู่ค้า

 การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือกฎหมายใดๆ  บริษัทฯ ค�านึงถึงความเสมอภาคในการด�าเนินธุรกิจและผลประโยชน์

ร่วมกันกับคู่ค้า และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ และไม่เอารัดเอาเปรียบ  

บริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่ค้า เพื่อวิเคราะห์และประเมินคู่ค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญ ดังนี้

 ก) การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้ขาย พิจารณาจากเรื่องคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความต้องการของตลาด การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของคู่ค้า ชื่อเสียงของคู่ค้า ราคา ความช่วย

เหลือทางด้านการตลาด เงื่อนไขทางการค้า และการจัดส่งผลิตภัณฑ์

 ข) การประเมินคู่ค้า  บริษัทจะประเมินคู่ค้าทุกๆ ไตรมาสแรกของปี โดยจะเลือกประเมินเฉพาะคู่ค้าหลักๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ค) นอกจากนี้บริษัทมีการกระบวนการจ้างเหมาช่วง เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงจะก�าหนดประเภทงานต้องการจะจ้างเหมา และ

เปิดรับสมัครผู้รับเหมาช่วง และคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงจะพิจารณาและประเมินเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทงานแล้วจึงจัดท�าทะเบียนผู้รับเหมาช่วง
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(4) เจ้าหนี้

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้  ในการช�าระคืนหน้ี เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย  

และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ 

(5) ลูกค้า

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า  เช่น การให้บริการที่เท่าเทียม การจ�าหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การรักษาความลับของลูกค้า  

โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานหรือบุคคลที่ท�าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อรีบด�าเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับ

ลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน  

(6) คู่แข่งทางการค้า

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง

(7) ชุมชนและสังคม

 บริษัทฯ ส่งเสริมและด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  ท้ังในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยแบ่งปันผลก�าไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม  

(8) สิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ค�านงึถึงการด�าเนินธุรกิจทีจ่ะมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ด้วยการเลอืกเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมทีจ่ะส่งเสริมการใช้พลงังานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยบรษิทัฯ 

ได้ด�าเนนิการตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านโครงการ “We Care” ในหวัข้อ Care Planet โดยมรีายละเอียดตามความรับผดิชอบต่อสงัคมในหัวข้อท่ี 10.2 และ 10.3  

รวมทัง้บรษิทัฯ ได้มกีารคดัแยกขยะเป็น 4 ประเภท คอื (1) ขยะย่อยสลาย หรือ มลูฝอยย่อยสลาย (2) ขยะรีไซเคิล หรอืขยะมลูฝอยท่ียังใช้ได้ (3) ขยะท่ัวไป และ (4) ขยะอนัตราย

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขององค์กรสหประชาชาติซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัต ิ

ต่อพนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ สามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรมของบริษัทเกี่ยวกับชุมชนและสังคมได้

จากหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะท�าการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและ

สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
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 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีวาระทบทวนการถือครองหลักทรัพย์ “PLANET” ของกรรมการและผู้บริหารทุกไตรมาส  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

คณะกรรมการบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) มีการถือหุ้นจ�านวน 163,080,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.23% ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด โดยปี 2561 - 2563 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ได้ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดท�าขึ้น 

ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผล

ว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนิน

การที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อท�าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

  ในส่วนของงานด้านนกัลงทนุสัมพันธ์ บริษทัฯ ยังไม่ได้มกีารจดัต้ังหน่วยงานเฉพาะเนือ่งจากกิจกรรมในเรือ่งดงักล่าวยังมไีม่มากนกั แต่ได้มอบหมายให้ นายประพัฒน์ รฐัเลศิกานต์ 

ท�าหน้าทีใ่นการตดิต่อและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจรงิ และทัว่ถงึ 

 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รายงานผลประกอบการรายไตรมาสผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ได้จัดท�าจดหมายข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการ 

จ�านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3-5 ฉบับ

1. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์

2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ 

3. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน 

4. ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช

5. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

6. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

7. นายธิบดี มังคะลี

8.  นางรัตนา สุวรรณ

9. นายจักกฤด สอนไว 

10. นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ 

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ  

รองประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิและบญัชี

รองกรรมการผูอ้�านวยการฝ่ายปฏบิตักิารและฝ่ายบรกิารทางเทคนิค

ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561

รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ได้รบัการแต่งตัง้เมือ่วันท่ี4 กันยายน 2561

ได้รบัการแต่งตัง้เมือ่วันท่ี 16 ธันวาคม 2562

2561

0

78,950,000

78,950,000

0

50,000

0

0

5,120,000

-

10,000

2562

0

78,950,000

78,950,000

0

50,000

0

0

5,120,000

-

10,000

2563

0

78,950,000

78,950,000

0

50,000

0

0

5,120,000

-

10,000

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ต�าแหน่ง หมายเหตุจ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) วันที่ 31 ธันวาคม
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มี

ความหลากหลายในระดับต�าแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ โดยไม่ค�านึงเพศ และอายุ จึงสามารถน�าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและก�าหนดนโยบายทิศทาง

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย

และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามแผนที่วางไว้ และเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กรรมการบริษัทแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 5 

ท่าน (มากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ�านวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 2 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยัง

ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

 1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 2 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้า

หมายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว 

 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

 1.3 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ บริษัทฯ มีกรรมการสรร

หาฯ ทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระกรรมการสรรหาฯ มีวาระด�ารงต�าแหน่งเช่นเดียวกับระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะ

กรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้  ก�าหนดให้

กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับ

ผิดชอบหลักในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์องค์กร  การเงิน การปฏิบัติงาน และปัจจัยภายนอก 

รวมถึงควบคุมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ให้บริษัทด�าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบาย

และระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด ทั้งนี้ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท 

และรายงานการท�าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ (1) ระบุ

ความเสี่ยง ประเมินระดับของความเสี่ยง และทบทวนการบริหาร

ความเสี่ยงควบคู่ไปกับแผนธุรกิจ หรือ Business Plan (2) ประมาณการผลกระทบ (3) ก�าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง (4) ติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี่ยงต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (5) สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการ

ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ  กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารท�าหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม

นโยบายที่ก�าหนด  อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการมีอ�านาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในอ�านาจการด�าเนิน

งานของบริษัท (Level of Authorization - LOA) 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 บรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการบริษทัฯ ปฏบัิติตามข้อพึงปฏบัิติทีดี่ส�าหรับกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถงึบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน และต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ   เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย เป้าหมายการด�าเนิน

ธุรกิจ แผนธุรกิจ งบประมาณ ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา  และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

- นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -

 บรษิทัฯ มกีารก�าหนดมาตรการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดขึน้จากการท�ารายการระหว่างกันของบรษิทัฯ และบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ว่าผูม้ส่ีวนได้เสียในเรือ่ง

ใดจะไม่สามารถเข้ามามส่ีวนในการอนุมตัริายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องดูแลให้บรษิทัฯ ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  และการได้มาหรือจ�าหน่ายไป  

ซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

ราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้

สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

มีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารทุกไตรมาส
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- ระบบการควบคุมภายใน -

 บรษิัทฯ ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในส�าหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการก�าหนดขอบเขตหน้าที่และอ�านาจด�าเนนิการอย่างชดัเจนเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร มกีารควบคมุดแูลการใช้ทรพัย์สนิให้เกิดประโยชน์มากทีสุ่ด และมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการอนมุติั การบันทกึรายการบัญชแีละข้อมลูสารสนเทศ 

และการจดัเก็บดูแลทรพัย์สนิออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากน้ียังมกีาร  ควบคุมภายในเก่ียวกับระบบการเงนิ โดยบรษิทัฯ จดัให้

มรีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัทฯ มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการด�าเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานจริงกับเป้า

หมายที่ก�าหนดไว้เป็นประจ�าทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการด�าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการ

ก�าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยง

นั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

 3.1 คณะกรรมการบริษัท

 บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามเห็นสมควร โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการ

ก�าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน

เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรม

การบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้  

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ�าปีเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบก�าหนดการประชุมดังกล่าว ส�าหรับปี 

2563 คณะกรรมการฯ ก�าหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาสส�าหรับรับรองงบการเงินรายไตรมาส และจัดการประชุมเพิ่มเติมในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เพื่อรับรองและ

อนุมัติวาระอื่นๆ ตามเหมาะสม  

 การประชุมของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงถือครบเป็นองค์ประชุม  ทั้งนี้ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติ

ในที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

 ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ ดร.วิชัย 

เลาห์มาศวนิช นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ และนายธิบดี มังคะลี ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ เกี่ยว

กับการจัดการบริษัท

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 9 ครั้ง จ�านวน 10 ครั้ง และจ�านวน 6ครั้งตามล�าดับ ส�าหรับปี 2563 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทเฉลี่ยรวมของทั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

หมายเหตุ   

 (1) ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561

 (2) ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561

 (3) นายธิบดี มังคะลี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561

1. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ (1)

2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

3. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน

4. ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช (2)

5. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

6. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

7. นายธิบดี มังคะลี (3)

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม / 

จ�านวนการประชุมรวม

5/9

9/9

8/9

8/9

9/9

9/9

5/9

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม / 

จ�านวนการประชุมรวม

10/10

10/10

8/10

10/10

8/10

10/10

10/10

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม / 

จ�านวนการประชุมรวม

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

ร้อยละ

100

100

100

89

100

100

100

ร้อยละ

100

100

80

100

80

100

100

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

รายชื่อกรรมการ 2561 2562 2563
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3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2561 – 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 6 ครั้ง จ�านวน 7 ครั้ง และ จ�านวน 5 ครั้งต่อปี ตามล�าดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

3.3  คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

(คณะกรรมการสรรหาฯ) โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง  

 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จ�านวน 2 ครั้ง จ�านวน 2 ครั้ง และ จ�านวน 2 ครั้ง ตามล�าดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม 

ของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

3.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง  

 ในปี 2561 – 2563 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�านวน 2 ครั้ง จ�านวน 2 ครั้ง และ จ�านวน 3 ครั้ง ตามล�าดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ มีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอส�าหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่าย

ค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะน�ามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

หมายเหตุ   

 (1) ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 (2) นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 (3) นายธิบดี มังคะลี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ   

 (1) ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ   

 (1) นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 (2) ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

1. ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช (1)

2. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

3. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ (2)

4. นายธิบดี มังคะลี (3)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

2561

4/6

6/6

4/6

2/6

2563

5/5

5/5

5/5

5/5

2562

7/7

5/7

7/7

7/7

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�านวนการประชุมรวม

1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

2. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

3. ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช (1)

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

2561

2/2

2/2

1/2

2563

2/2

2/2

2/2

2562

2/2

2/2

2/2

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�านวนการประชุมรวม

1. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต (1)

2. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ 

3. ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช (2)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2561

2/2

2/2

1/2

2562

2/2

2/2

2/2

2563

3/3

3/3

3/3

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�านวนการประชุมรวม
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6. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะกระท�าผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนด และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาทบทวนเพ่ือน�าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะท�าการคัดเลือกกรรมการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors Association: IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่นๆ 

 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

หมายเหตุ : * จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมความรู ้

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และน�ามาประยุกต์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติและบริหารงาน 

ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน

ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

นายธิบดี มังคะลี

นางรัตนา สุวรรณ

นายจักรกฤด สอนไว

นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 

และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเลขานุการบริษัท

กรรมการ  รองประธานกรรมการบริหาร

และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการสรรหาฯ

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาฯ

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหาฯ 

กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

และฝ่ายบริการทางเทคนิค

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด

และพัฒนาธุรกิจ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 153/2018 *

 - หลักสูตร Chief Transformation Officer: CTO Course 2019 โดย SEAC ประเทศไทย

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

- อบรมนวัตกรรม : ส�าหรับโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรม

  ส�าหรับผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 4 ) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 195/2014 *

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012 *

- หลักสูตร Director Certification Program English Program (DCP) รุ่น 207/2015 *

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 95/2012 *

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2018 *

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 219/2016 *

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2013 *

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2006 *

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 267/2018*

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 188/2014*

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012*

- หลักสูตร Micro MBA การบริหารจัดการทั่วไป  โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Modern Telecommunications Management โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   ร่วมกับ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

- หลักสูตรการบริหารงานโครงการ (PMP Intensive Project Management Professional) 

- หลักสูตรการบริหารงานโครงการอย่างมืออาชีพ (PM Competency Practical Training 

  and Project Management in Practice)

- อบรมนวัตกรรม : ส�าหรับโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรม

  ส�าหรับผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 4) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA)

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม
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6.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

 องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ

ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด 

 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ 

  - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนน 

 เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  - บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล 

 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เปน ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน  

ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับต�าแหน่งใหม่ก็ได้

 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

 5. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า

ด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ 

น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

 6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.2   องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ค�านิยาม “กรรมการอิสระ”

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจ�าของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูก

พันบริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถท�าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่

ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ

กรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน 

จากนั้นจะน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ต่อไป ท้ังนีบ้รษิทัฯ มนีโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวน

กรรมการทัง้หมด และต้องมจี�านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน  โดยก�าหนดให้วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระรวมไม่เกนิ 9 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการอิสระสามารถกลบัเข้าด�ารง

ต�าแหน่งต่อได้หากมเีหตผุลอนัสมควร และกรรมการอสิระจะมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี เนือ่งจากกรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึง่ในสาม 

(1/3) ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ตามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบรษิทั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 กรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์

2. ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช

3. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

4. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

5. นายธิบดี มังคะลี

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาฯ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาฯ

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

21 มิถุนายน 2561

25 มกราคม 2561

30 ธันวาคม 2554

12 พฤษภาคม 2558

21 มิถุนายน 2561

2 ปี 6 เดือน 9 วัน

2 ปี 11 เดือน 7 วัน

9 ปี

5 ปี 7 เดือน 19 วัน

2 ปี 6 เดือน 9 วัน

ชื่อ – สกุล กรรมการอิสระ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวม

หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ 

ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม หรือนติิบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท้ีม่คีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

 5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม หรือนติิบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ 

ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต ่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

 6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทั

ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ทัง้นี ้   ในกรณีทีผู่ใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีเป็นนติบิคุคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ 

ผูบ้รหิาร หรอืหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียืน่ค�าขออนญุาตต่อส�านักงาน

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

6.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มี

คุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด กรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่านจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 

 1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

 3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ ์

เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

6.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 การจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ เป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกรรมการใหม่ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงานด้านต่างๆ  

ของบริษัท รวมทั้งเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการเพื่อให้การท�าหน้าที่ของกรรมการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ดังนั้น กรรมการบริษัทจึงก�าหนด

นโยบายให้มีการปฐมนิเทศกรรการใหม่ทุกครั้ง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดเตรียมและน�าส่งเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

 เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาบุคคลใดท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ และได้น�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแล้ว  บริษัท 

จะให้ข้อมูลที่ส�าคัญทั้งก่อนและหลังการเข้าเป็นกรรมการใหม่ทราบ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) ขณะที่เรียนเชิญเข้ารับต�าแหน่งกรรมการ (2) หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และ (3) ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

7. การประเมินตนเองส�าหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 การประเมินผลตนเองส�าหรับการปฏิบัติงานของรายคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล 

 หลักเกณฑ์ : การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล เป็นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อน�าไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านกลยุทธ์    4. ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุม

2. ด้านจริยธรรมและค่านิยม   5. ด้านการพัฒนาตนเอง

3. ด้านความรู้ และความเข้าใจบทบาทฐานะกรรมการ 
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 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของรายคณะ

 หลักเกณฑ์ : บริษัทฯ ได้น�าแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ

โครงสร้างของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกสิ้นปี โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเอง และเป็นผู้รวบรวม

เพื่อจัดท�ารายงานสรุปผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน�ามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผล

ของการท�างานของคณะกรรมการบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง  

 หลกัเกณฑ์ : บรษิทัฯ ได้น�าแนวทางแบบการประเมนิผลการปฏิบติังานของผูบ้รหิารระดบัสงู จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัโครงสร้างองค์กร

ของบริษัท ซ่ึงผลการประเมินจะเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการด�าเนินงานของผู้บริหารระดับสูงรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

แบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวด ดังนี้

 หมวดที่ 1  ความคืบหน้าของแผนงาน     

 หมวดที่ 2  การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

   1. ความเป็นผู้น�า   6. ความสัมพันธ์กับภายนอก

   2. การก�าหนดกลยุทธ์   7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร

   3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์  8. การสืบทอดต�าแหน่ง

   4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

   5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ  10. คุณลักษณะส่วนตัว

 หมวดที่ 3  การพัฒนา

 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงจะจัดให้มีขึ้นทุกสิ้นปี โดยเลขานุการของคณะกรรมการบริหารจะจัดส่งแบบประเมินให้ผู้บริหารระดับสูงทุกท่านประเมิน

ตนเอง และเป็นผู้รวบรวม และรายงานผลสรุปผลต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและน�าข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผล

ของการท�างานของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

8.  แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

 คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญในการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน โดยจัดท�าและทบทวนแผนการพัฒนา ประธานกรรมการบริหาร หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร 

(CEO) และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ CEO CTO หรือผู้บริหารระดับ

สูง ในต�าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้บริหารงานของบริษัทฯ สามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

9. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ น�าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ    บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ 

เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจ 

มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของ  บริษัทฯซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท�าการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอ

ซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะกระท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง

หรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

 3. บริษัทฯ ได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 4. บริษัทฯ ได้ก�าหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับ

ข้อก�าหนดข้างต้น 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ   4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ

2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

3. การประชุมคณะกรรมการ    6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร
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10. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติให้ ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นส�านักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท โดยมีนายชัยยุทธ อังศุวิทยา  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปีที่ 1 ของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเก่ียวโยง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์  

และเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี และนายชัยยุทธ อังศุวิทยา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน 

คณะกรรมการ ปี 2561 – 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

หมายเหตุ : (1)  จดทะเบียน บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด เมื่อเดือนตุลาคม 2562

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด(มหาชน)

 - ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 - ค่าบริการอื่นๆ 

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากัด (บริษัทย่อย)

 - ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 - ค่าบริการอื่นๆ

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด (บริษัทย่อย)

 - ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 - ค่าบริการอื่นๆ

 รวม

1,200,000

ไม่มี

250,000

ไม่มี

-

-

1,450,000

1,370,000

ไม่มี

250,000

ไม่มี

90,000(1)  

ไม่มี

1,710,000

1,450,000

ไม่มี

200,000

ไม่มี

20,000 

ไม่มี

1,850,000

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

1. นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ตั้งแต่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ค�านึงถึงและให้ความส�าคัญกับแผนการพัฒนาความ

ย่ังยืนของบริษัทจดทะเบียน (Sustainability  Development Roadmap: SD Roadmap) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ซึ่งให้ความส�าคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 

 (1) CG in Substance เพื่อเสริมสร้างให้คณะกรรมการและผู้บริหาร สร้างผลการด�าเนินงานที่ดีให้กิจการอย่างยั่งยืนและน่าเชื่อถือ

 (2) CSR in Process เพื่อด�าเนินธุรกิจปกติประจ�าวันของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 

 (3) Anti-Corruption in Practice  เพื่อให้บริษัทมีแนวปฏิบัติอย่างจริงจังและสร้างวัฒนธรรมการไม่คอร์รัปชันให้ภาคธุรกิจไทย คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้บริษัท

ด�าเนินการภายใต้หลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมตามที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ผลักดันเรื่อง 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจนกระทั่งบริษัทได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private 

Sector Collective Action Coalition against Corruption) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบเมื่อปลายปี 2557

 เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการก�าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรม 

ทางธุรกิจ ในปี 2559 บริษัทจึงได้จัดท�าและประกาศเผยแพร่  “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการแจ้งเบาะแส และจรรยาบรรณธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร  

ต่อมาเมื่อปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการแจ้งเบาะแส และจรรยาบรรณธุรกิจ  รวมทั้งแนวปฏิบัติ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง (โดยมีรายละเอียดปราฏตามหัวข้อ “การต่อต้านการตดิสนิบนและการคอร์รัปชัน่”) เพ่ือให้สอดคล้องและครอบคลมุการต่อต้านคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และบรษิทั 

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อ 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561   

 ส�าหรับปี 2563 บริษัทฯ ยังคงรักษาและด�าเนินการภายใต้แผนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (Sustainability Development Roadmap: SD Roadmap) 

ข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เทคโนโลยีแพลนเน็ตคอมเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิต

คนในสังคมให้ดีขึ้น และพันธกิจของบริษัท คือ “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะน�าเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจสูงสุด

 ด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจที่ให้ความส�าคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีนโยบายและแผนธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และสามารถบริหารจัดการ

ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ CSR ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) 8 ข้อ* ประกอบด้วย (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (รายละเอียดตามหัวข้อการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น)  (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (7) การร่วมพัฒนชุมชนและ

สังคม และ (8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (SDGs) 17 ประการ** คือ 1) ขจัดความยากจน 2) ขจัดความ

อดอยาก 3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4) การศึกษาที่มีคุณภาพ 5) ความเท่าเทียมทางเพศ 6) สุขาภิบาลและน�้าสะอาด 7) การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ   

8) งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม 10) ลดความเหลื่อมล�้า 11) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 

12) การบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ  13) การดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศ 14) ดูแลทรัพยากรทางน�้า 15) ชีวิตบนพื้นดิน 16) การสร้างความสงบ ความยุติธรรมและ

สถาบันที่เข้มแข็ง และ 17) ภาคีความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ถึงเป้าหมาย  

 บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท โดยให้คุณค่าและความส�าเร็จของธุรกิจอย่างสมดุล 3 ด้าน คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการท�าให้ธุรกิจเติบโตโดยการด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Governance) หรือ ESG 

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)

 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ CSR ในรูปแบบช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น การบริจาคและการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CSR หรือ  

ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR after Process) เท่านั้น ดังนั้นเพื่อตอบรับกับแผนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินการการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการท�าให้ธุรกิจเติบโตโดยการด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Governance)  

หรือ ESG ผ่านโครงการ “WE CARE” ของบริษัท 

 บริษัทได้ด�าเนินการโครงการ “WE CARE” ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ประจ�าปี 2557  ซึ่งโครงการดังกล่าว เน้นในเรื่อง 3Ps ได้แก่ Care People, Care PlanetComm,  

และ Care Planet เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีจิตส�านึก และความใส่ใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเอง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม
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3. การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

 ตั้งแต่ปี 2557 โครงการ “WE CARE” ของบริษัทได้สะท้อนถึงผลทางตรงและทางอ้อมต่อหลักการ CSR ของ 8 ข้อ* และ การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ 

(SDGs) 17 ข้อ** ดังนี้

 ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าโครงการและกิจกรรม CSR in Process ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส และบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูล 

เกี่ยวกับ CSR in Process ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นรูปเล่มแยกจากรายงานประจ�าปี 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)  

 บริษัทฯ มีแผนการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ไตรมาส การท�ากิจกรรมของบริษัทฯ มีทั้งกิจกรรมที่ร่วมกับองค์กรอื่น และกิจกรรมที่บริษัทฯ ด�าเนินการเอง 

เนื่องในปี พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้กิจกรรมต่างๆ ต้องชะงัก เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ตามนโยบายของรัฐ แต่บริษัทฯ  

ยังคงมีการบริจาค และร่วมสนับสนุนในโครงการต่างๆ เช่นเคย 

กิจกรรมที่บริษัทฯ ด�าเนินการในปี 2563 มีดังนี้

 - กิจกรรมมอบปฏิทินแบบตั้งโต๊ะเพื่อใช้ส�าหรับท�าอักษร Braille ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

 - ร่วมบริจาค สบทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

 - ร่วมบริจาค สบทบทุนมูลนิธิคนพิการไทย โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ

 -  จัดซื้อหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ บริจาคตามโรงพยาบาลต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

SaveEnvironment

จดัสวสัดกิารเงนิช่วยเหลอืให้พนักงาน / โบนสัประจ�าปี / จดัเสือ้ฟอร์มให้พนักงาน / กองทนุส�ารองเลีย้งชพี

ท�าบุญเลี้ยงพระประจ�าปี

กิจกรรมTeam Building / กิจกรรมกรรมเลี้ยงปีใหม่ / ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ

ครอบครัวพนักงานเข้าร่วมงานปีใหม่ / ให้สิทธิภรรยา,สามี, บุตร ซื้อประกันกลุ่มของพนักงาน

จัดแผนฝึกอบรมพนักงานประจ�าปี / การฝึกอบรม on the job training

ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ / ประกันสุขภาพกลุ่มให้พนักงาน / ตรวจสุขภาพประจ�าปี

Good Office’s Environment, Happy Workplace

สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค (Trusted provider)

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี / โครงการ CSR /  นโยบาย Anti Corruption

 สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค (Trusted Provider)

   

 ประหยัดพลังงาน, หลอดประหยัดไฟ

 ลดการใช้การดาษและหมึกพิมพ์

การบริจาค / รับนักศึกษาฝึกงาน / เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม

ลดปริมาณขยะและขวดน�้าพลาสติก / การคัดแยกขยะ

√

√

√

√

√

√

√

√ 

√

√

√

√

√

√

3 , 4

3 , 4

3 , 4

3 , 4

3 , 4

3 , 4

4

4 , 5

1 , 2 , 5

5

6

6

7

6

1,2

16

10

10

4

3

16

8 , 9 , 12

12 , 16

8, 12

7

7

4

7 , 13

PLANET : “WE CARE” Activities
CSR 

in Process
CSR 

after Process

หลักการ  

CSR* 8ข้อ

หลักการ 

SDGs**17 ข้อ

1. Care People

2. Care PlanetComm

3. Care Planet
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การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชั่น

ความเป็นมา

 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเริ่มมีกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2557  

จากนั้นฝ่ายจัดการได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของบริษัทเพ่ือป้องกันการทุจริต จนกระทั่งในปี 2559 บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้าน

การติดสินบน และการคอร์รัปชั่น และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต 1 

 ต่อมาในปี 2560 บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกครั้งหน่ึง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าบริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมทั้งได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชั่นขึ้น เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความ

โปร่งใสและเป็นไปตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทุจริตเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561   

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวี โดยให้บริการออกแบบ ติดตั้ง 

จ�าหน่ายระบบสื่อสาร และระบบดิจิตอลทีวีแบบครบวงจร ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตใหม่เพ่ือให้เป็นองค์กร

นวัตกรรมที่เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมทีดี  

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม 

บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้ ดังนี้

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทในเครือ ด�าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุก

ธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการ

ปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

 2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทใน

เครือที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การด�าเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก�าหนด 

 3. บริษัทฯ พัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่น และน�ามาจัดท�าเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

 4.  บริษัทฯ ไม่กระท�าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง 

การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนด�าเนินการที่ไม่เหมาะสม

 5.  บรษิทัฯ จดัให้มกีารควบคมุภายในทีเ่หมาะสม สม�า่เสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้พนกังานมกีารปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานด้านการขาย การตลาด และการจดัซ้ือ 

 6.  บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ 

 7.  บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�า 

 8.  บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารท่ีหลากหลายช่องทางเพ่ือให้พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถแจ้งเบาะแส อันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับ 

การคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
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นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระท�าผิดและการทุจริต

วัตถุประสงค์

ตามท่ีบริษัทมีนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทจึงตระหนักถึงการจัดท�า “นโยบายการแจ้งเบาะแส” เพ่ือเป็นเครื่องมือให้บริษัท 

ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งจากพนักงานภายใน ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลภายนอก  

อันน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท

จุดมุ่งหมายของนโยบายนี้ คือ เพ่ือท�าให้พนักงานเกิดความมั่นใจว่า ข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง ข้อมูลการเปิดเผยตัวตนของพนักงาน 

จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับขั้นสูงสุด และพนักงานผู้ร้องเรียนจะไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการตอบโต้ หรือการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น อาจถูกแก้แค้น หรืออาจถูกข่มขู่  

ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้พนักงานสามารถย่ืนข้อร้องเรียน หรือรายงานข้อกังวลใจของตนได้ อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีนโยบายท่ีจะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ 

ต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น

แนวการรักษาความลับของข้อมูล

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท�าโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล ใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้  

และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเท่าน้ันท่ีสามารถเข้าถึง

ข้อมูลดังกล่าวได้

 

ขั้นตอนในการปฏิบัติ

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยื่นข้อร้องเรียนและขั้นตอนการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. การรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีท่ีมีการกระท�าผิดกฎหมาย ข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานของบริษัทฯ และจรรยาบรรณ 

ธุรกิจของบริษัทฯ หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ 

ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน 

ช่องทางแจ้งเบาะแสตามที่อยู่ ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย

157 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10230

ทั้งนี้ พนักงานที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ สามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

 (1) ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

 (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

 (3) ประธานคณะกรรมการบริษัท

 (4) เลขานุการบริษัท
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2. กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

1. ผูร้บัข้อร้องเรยีนจะด�าเนินการรวบรวมข้อเทจ็จรงิเก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณน้ันด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บคุคลทีม่คีวามเหมาะสมด�าเนินการ 

2. เมื่อผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงเรียบร้อย ผู้รับข้อร้องเรียนน�าส่งเรื่องพร้อมเอกสาร และ/หรือ หลักฐานที่มีให้กับประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ

ตรวจสอบ แล้วแต่กรณี

3. ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ จะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่า มีมูลความจริง จะน�าเรื่องดังกล่าวส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัท เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

4. ผู้บริหารและพนักงานที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกระท�าผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทฯ ได้ด�าเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระท�า

ผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่ด�าเนินการลงโทษใดๆ กับผู้บริหารและพนักงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าได้ท�าด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาด�าเนินการลงโทษทางวินัยกับ 

ผู้บริหารและพนักงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาด�าเนินคดี

ตามกฎหมาย

5. บริษัทฯ จะด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสกระท�าผิด และการทุจริตด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยัน

หรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งจะด�าเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือด�าเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระท�าผิด ตามนโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระ

ท�าผิดและการทุจริต 

6. บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระท�าผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทาง

ติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตามในบางครั้งด้วยเหตุผลความจ�าเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวน

หรือการลงโทษทางวินัย   

3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. พนักงานผู้ร้องทุกข์  ผู้แจ้งเบาะแส และพยาน จะได้รับความคุ้มครอง โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งและพยาน แก่ผู้ใดทั้งสิ้น จะรู้เพียงผู้รับข้อร้องเรียน และประธาน

กรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เท่านั้น

2. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือ

ความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต 

3. ในกรณีที่พนักงานถูกข่มขู่ คุกคาม ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับโดยทันที เพ่ือด�าเนินการให้ความคุ้มครองตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ขึ้นกับ

ระดับความร้ายแรงและควมส�าคัญของเรื่องที่ร้องเรียน 

4. ห้ามผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะด�าเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดหรือการ

ทุจริต หากผู้ใดกระท�าดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัย 

5. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานโดยจะไม่มีการด�าเนินการใดๆ เพื่อลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่า

การกระท�านั้นจะท�าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ทั้งนี้ นโยบายการแจ้งเบาะแสฉบับนี้จะต้องถูกทบทวนปรับปรุงตามความจ�าเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โดยปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายการแจ้งเบาะแส ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
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ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (COSO) เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการประเมินฯ โดยท�าการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุป

ได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 4 ส่วน ประกอบด้วย

1. ระบบงานวงจรรายได้ (Revenue Cycle)

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

3. การควบคุมระบบสารสนเทศทั่วไป (IT General Control)

4. บริการหลังการขายและงานสนับสนุน (After Sale and Support)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวอย่าง

เพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น คณะกรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

1. การด�าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ท�าหน้าทีส่อบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะ

กรรมการตรวจสอบจะมกีารประชมุร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและด�าเนินการให้มีรายงานทางการเงนิทีถ่กูต้องและมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนและเพยีงพอ  

รวมถึงการพิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์  

ซึง่ในการประชมุจะมผีูส้อบบญัชเีข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบบัญชขีองบริษทัฯ โดยดูรายละเอียดได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอลอินเทอร์นอลออดิท จ�ากัด เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว ได้จัดท�ารายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และน�าเสนอรายงาน

ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

2. ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในปี 2563 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบ

และถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลท�าให้บริษัทฯ มีระบบ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลจากการตรวจสอบโดยส่วนใหญ่ ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีแนวทางและการปฏิบัติที่เหมาะสมในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 

บริษัทฯ ได้ท�าการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2563 ฝ่ายตรวจสอบได้ด�าเนินการตรวจสอบและการติดตาม

กระบวนการปฏิบัติงาน และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้

3   ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

 - ไม่มี –

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

(Human Resources Management)

วงจรรายได้

(Revenue Cycle)

การควบคุมทั่วไประบบสารสนเทศ - ด้านการควบคุมทั่วไป 

(IT General Control)

การบริการหลังการขายและงานสนับสนุน 

(After sale and support)

- ควรน�าเสนอโครงสร้างองค์กรที่มีการแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- ควรทบทวนเอกสารที่ต้องจัดเก็บให้ครบถ้วน

- ควรสอบทานความครบถ้วนและสมบูรณ์ของเอกสารก่อนการจัดเก็บทุกครั้ง 

- ควรทบทวนระเบยีบปฏิบตังิานให้ครบถ้วนสอดคล้องกับการปฏิบตังิานจรงิและครอบคลมุกระบวนการท�างาน

- ควรทบทวนโครงสร้างแผนกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

- ควรทบทวนวงเงินเครดิตของลูกค้าในปัจจุบันและเสนอให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติ

- ควรทบทวนข้อมูลลูกค้าในระบบ Syteline ให้ถูกต้องครบถ้วน

- ควรจัดท�าและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และลงนามผู้มีอ�านาจให้ครบถ้วน

- ควรทบทวนแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป้าหมาย และการวางแผนให้ครอบคลุมองค์ประกอบ 

   ของระบบสารสนเทศที่ส�าคัญ 

- ควรก�าหนดและทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานรายปี และสิทธ์ิการเข้าถึงระบบ ท่ีเก่ียวข้อง 

  ให้ครบถ้วน พร้อมทั้ง สื่อสารให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- ควรจัดท�าเอกสารในการจัดเก็บข้อมูลที่ส�าคัญให้ครบถ้วน

- ควรจัดท�าสัญญารับบริการให้ครบถ้วน 

- ควรตรวจสอบโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ 

- ควรน�าเสนอสรุปตัวชี้วัดผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

- ควรตรวจสอบการลงนามในสัญญาให้ครบถ้วน

- ควรก�าชับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้แก้ไขข้อมูลวันที่ในระบบ ASSY

- ควรจัดท�าหลักฐานในการติดตาม DEMO 

- ควรระบอุ�านาจอนมุตัขิองบรษิทัย่อยในการอนมุตัยืิมสนิค้าเพ่ิมเตมิ และจดัท�าทะเบยีนคมุแต่ละบรษิทั ให้ชดัเจน

ข้อสังเกตุ / ข้อเสนอแนะกระบวนการปฏิบัติงาน
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

1. ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลเทคโนโลยี โดยครอบคลุม 3 ประเภท ได้แก่

 (1) การจ�าหน่ายสินค้าแบบครบวงจร (Solutions) ประกอบด้วย ระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสาย 

สัญญาณ (Wired Network) และระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ตลอดจนระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี และผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm 

 (2) การบริการ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้ค�าปรึกษาถึงประเภทของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการ

ออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรม บริการบ�ารุงรักษา และการซ่อมแซมระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ

 (3) เป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) ประกอบด้วย PlanetFiber: ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านไฟเบอร์ส�าหรับคอนโดมิเนียม และ PlanetCloud: ให้บริการ 

“เหมาจ่ายรายเดือน” อุปกรณ์และระบบส�านักงาน พร้อมบริการผ่าน  คลาวด์

ลูกค้าเป้าหมาย 

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจในการจ�าหน่ายสินค้า บริการต่างๆ และเป็นผู้ให้บริการ ให้แก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ คือ 

 (1) หน่วยงานเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ธนาคาร และธุรกิจทางการเงิน

 (2) หน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล

 (3) สถานีโทรทัศน์ 

 (4) ผู้ให้บริการโทรคมนาคม เช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และผู้ให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม

สถานการณ์ของอุตสาหกรรม

 ส�าหรับอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) และดิจิตอลทีวี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาท

ส�าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใน 

โดยมีนโยบายพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ 4G ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบ ICT เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วย

สนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ 

รายได้

 บริษัทฯ มีรายได้รวม ในปี 2561 จ�านวน 764.29 ล้านบาท ในปี 2562 จ�านวน 849.21 ล้านบาท และในปี 2563 จ�านวน 607.07 ล้านบาทซึ่งรายได้รวมของบริษัทฯ  

ในปี 2563 ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าและการบริการ และรายได้อื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.18 และ ร้อยละ 1.82 ตามล�าดับ โดยรายได้จากการขายสินค้าและ

การบริการ ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการบริการ

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและการบริการเป็นจ�านวน 749.66 ล้านบาท จ�านวน 835.15 ล้านบาท และจ�านวน 596.03 ล้านบาท ตามล�าดับ  

โดยรายได้จากการขายและการบริการของบริษัทฯ ในปี 2563 สามารถแบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้า 489.98 ล้านบาท รายได้จากการขายบริการ 78.60 ล้านบาท 

และรายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ 27.45 ล้านบาท 

รายได้จากการขายสินค้า

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า 535.21 ล้านบาท 620.51 ล้านบาท และ 489.98 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 71.39 ร้อยละ 74.30 

และ ร้อยละ 82.21 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตามล�าดับ 

รายได้จากการขายบริการ

 รายได้จากการขายบริการของบริษัทฯ นั้นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการบ�ารุงรักษาหลังการขาย การให้เช่าอุปกรณ์การซ่อมแซมอุปกรณ์ โดยในปี 2561-2563 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายบริการเป็น จ�านวน 197.12 ล้านบาท 184.47 ล้านบาทและ 78.60 ล้านบาทตามล�าดับ โดยสัดส่วนรายได้จากการขายบริการของบริษัทฯ คิดเป็น 

ร้อยละ 26.29 ร้อยละ 22.09 และร้อยละ 13.19 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ตามล�าดับ

โดยในปี 2563 รายได้จากการขายบริการแบ่งออกเป็นสัดส่วนดังนี้ 

 • รายได้จากการให้บริการงานติดตั้งอุปกรณ์พร้อมการขาย การให้เช่าอุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ จ�านวน 17.42 ล้านบาท

 • รายได้จากการให้บริการบ�ารุงรักษาหลังการขาย จ�านวน 61.18 ล้านบาท

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายบริการ

รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ

รวมรายได้จากการขายสินค้าและการบริการ

ล้านบาท
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17.33

749.66

ล้านบาท

620.51
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30.17

835.15

ล้านบาท

489.98
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27.45

596.03

ร้อยละ

71.39

26.29

2.31

100.00

ร้อยละ

74.30

22.09

3.61

100.00

ร้อยละ

82.21

13.19

4.60

100.00

ปี 2561 รายได้จากการขายและการบริการ ปี 2562 ปี 2563
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รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ

 รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการประกอบด้วย PlanetFiber: ให้บริการอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ส�าหรับคอนโดมิเนียม และ PlanetCloud: ให้บริการ “เหมาจ่ายรายเดือน”อุปกรณ์

และระบบส�านักงาน พร้อมบริการผ่าน Cloud

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการเป็นผู้ให้บริการจ�านวน 17.33 ล้านบาท 30.17 ล้านบาท และ 27.45 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.31  

ร้อยละ 3.61 และ ร้อยละ 4.60 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตามล�าดับ

โดยในปี 2563รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการมีดังนี้

 • รายได้จากการบริการผ่านคลาวด์ จ�านวน 14.39 ล้านบาท

 • รายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส�าหรับคอนโดมิเนียม จ�านวน 13.06 ล้านบาท 

2. รายได้อื่น

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเป็นจ�านวน 14.63 ล้านบาท 14.05 ล้านบาท และ 11.04 ล้านบาทตามล�าดับคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.90 ร้อยละ 1.65 และ 

ร้อยละ 1.82 ของรายได้รวม ตามล�าดับ 

 ส�าหรับปี 2561 รายได้อื่นรวม 14.63 ล้านบาท  ซึ่งประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 0.31 ล้านบาท ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4.57 ล้านบาท ก�าไรจากการขายสินทรัพย์  

7.97 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 1.78 ล้านบาท 

 ส�าหรับปี 2562 รายได้อื่นรวม 14.05 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ก�าไรจากการขายสินทรัพย์ 6.06 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 7.99 ล้านบาท

 ส�าหรับปี 2563 รายได้อื่นรวม 11.04 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.03 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 10.01 ล้านบาท

3.ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยในปี 2561-2563 บริษัทฯ  

มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม จ�านวน 754.91 ล้านบาท 846.53 ล้านบาท และ 599.90 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ต้นทุนขายและบริการ และอัตราก�าไรขั้นต้น

 ต้นทุนขายสินค้าและบริการถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีต้นทุนขายสินค้าและบริการ จ�านวน 586.46 ล้านบาท ในปี 2561 จ�านวน 679.80 ล้านบาท ใน

ปี 2562 และจ�านวน 450.79 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 78.23 และร้อยละ 81.40 ร้อยละ 75.63 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งต้นทุนขายสินค้าและบริการ

ของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ เป็น ต้นทุนขายสินค้า ต้นทุนขายบริการ และต้นทุนการเป็นผู้ให้บริการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ต้นทุนขายสินค้า

 ต้นทุนขายสินค้า ในปี 2561-2563 เท่ากับ จ�านวน 430.78 ล้านบาท 563.32 ล้านบาท และ 388.79 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.49 ร้อยละ 90.78 และ  

ร้อยละ 79.35 ของรายได้จากการขายสินค้า ตามล�าดับ  

 อัตราก�าไรขั้นต้นจากการขายสินค้าในปี 2561-2563 เท่ากับร้อยละ 19.51 ร้อยละ 9.22 และ ร้อยละ 20.65 ตามล�าดับ

 ในปี 2561 ก�าไรขั้นต้นร้อยละ 19.51 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 ที่มีก�าไรขั้นต้นร้อยละ 19.50  

 ในปี 2562 บริษัทฯมีก�าไรขั้นต้นจากการขายสินค้าร้อยละ 9.22 ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจากปี 2561 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯขายสินค้าให้โครงการใหญ่โครงการหนึ่ง

ในจ�านวนสูงแต่มีก�าไรขั้นต้นต�่า

 ส�าหรับปี 2563 บริษัทฯสามารถท�าก�าไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับปกติที่ร้อยละ 20.65 จากการขายสินค้าทั้งที่เป็นสินค้าทั่วไปและที่เป็นการขายสินค้างานโครงการ

ต้นทุนการขายบริการ

 ในปี 2561-2563 ต้นทุนขายบริการของบริษัทฯ เท่ากับ จ�านวน 129.60 ล้านบาท 87.98 ล้านบาท และ 36.48 ล้านบาทตามล�าดับ โดยต้นทุนขายบริการของบริษัทฯ 

ประกอบด้วย ต้นทุนค่ารับประกันและซ่อมบ�ารุงที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�าหน่าย ต้นทุนเงินเดือนฝ่ายบริการหลังการขาย โดยในปี 2561-2563 บริษัทฯ มี

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้นจากการขายบริการ เท่ากับร้อยละ 34.26 ร้อยละ 52.31 และร้อยละ 53.58 ตามล�าดับ 

ต้นทุนการเป็นผู้ให้บริการ

 ต้นทุนการเป็นผู้ให้บริการของบริษัทฯประกอบด้วย ค่าเช่าใช้โครงข่ายต่างๆเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต และค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ลงทุนที่น�าไปให้บริการ ในปี 

2561-2563 ต้นทุนการเป็นผู้ให้บริการเท่ากับ จ�านวน 26.08 ล้านบาท 28.50 ล้านบาทและ 25.51 ล้านบาทตามล�าดับ อัตราก�าไรขั้นต้นจากการเป็นผู้ให้บริการในปี 2561-2563 

คิดเป็นร้อยละ (50.51) ร้อยละ 5.55 และร้อยละ 7.06 ตามล�าดับ

ต้นทุนการเป็นผู้ให้บริการในปี 2563 สามารถแยกได้ตามประเภทของรายได้ดังนี้

 - ต้นทุนจากการให้บริการผ่านคลาวด์มีจ�านวน 6.29 ล้านบาท มีก�าไรขั้นต้นร้อยละ 56.29

 - ต้นทุนจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส�าหรับคอนโดมิเนียม มีจ�านวน 19.22 ล้านบาท มีก�าไรขั้นต้นร้อยละ (47.19)

ต้นทุนขายสินค้า

ต้นทุนขายบริการ

ต้นทุนการเป็นผู้ให้บริการบริการ

รวมต้นทุนขายและบริการ
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ค่าใช้จ่ายในการขาย

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จ�านวน 54.81 ล้านบาทในปี 2561 จ�านวน 45.75 ล้านบาทในปี 2562และจ�านวน 35.77 ล้านบาทในปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.17 

ร้อยละ 5.39 และ ร้อยละ 5.89 ของรายได้รวม ตามล�าดับ 

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 9.98 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 21.81 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

การขายและค่าตอบแทนพนักงานขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 100.63 ล้านบาท 104.36 ล้านบาท และ 94.93 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 13.17 ร้อยละ 12.29 

และร้อยละ 15.64 ของรายได้รวม ตามล�าดับ 

 ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2563 ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายพนักงานร้อยละ 52 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ร้อยละ 26 ค่าเสื่อมราคาร้อยละ 18 และค่าเช่าร้อยละ 4 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารส�าหรับปี 2563 ลดลง 9.43 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการตั้งส�ารองผลประโยชน์พนักงานลดลง การบันทึกสิทธิการเช่าระยะยาวเป็นสินทรัพย์ท�าให้ค่าเช่า

ลดลง และ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่นๆลดลงจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในช่วงที่เกิดวิกฤตจากโรคโควิด-19

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�านวน 13.02 ล้านบาท 16.62 ล้านบาท และ 18.41 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.70 ร้อยละ 1.96 และ 

ร้อยละ 3.03 ของรายได้รวม ตามล�าดบั ค่าใช้จ่ายทางการเงนิประกอบด้วยภาระดอกเบีย้จ่ายของบรษิทัฯซึง่เกิดจากการใช้วงเงนิ L/I, P/N และ LC/TR ซึง่เป็นวงเงนิกู้ยืมประเภทหมนุเวียน

ในการสัง่ซือ้สนิค้าท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนยีมธนาคารในการท�าธุรกรรมผ่านธนาคาร และดอกเบีย้จ่ายทีเ่กิดจากการบนัทกึสทิธิการเช่าระยะยาว

 ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจ�านวน 1.79 ล้านบาทเป็นผลมาจากการบันทึกดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้นจ�านวน 3.67 

ล้านบาท และค่าธรรมเนียมธนาคารที่ลดลง 1.88 ล้านบาท   

ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ

 ปี 2561 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 5.88 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.77 ของรายได้รวม ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 1.00 ล้านบาท และ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ�านวน 0.02 ล้านบาท จึงท�าให้ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2562 เท่ากับ 1.02 ล้านบาท  

คิดเป็นอัตราร้อยละ (0.12) ของรายได้รวม ในปี 2563 บริษัทฯมีก�าไรสุทธิ 2.44 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.40 ของรายได้รวม 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากับ ร้อยละ 1.44 ในปี 2561 ร้อยละ (0.24) ในปี2562 และร้อยละ 0.59 ในปี 2563 ในปี 2561 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 

อยู่ท่ี 5.88 ล้านบาท ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ เพ่ิงกลับมามีก�าไรในปีแรก และยังมีขาดทุนสะสมยกมาเกินกว่าก�าไร ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจึง

ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ส�าหรับปี 2563 บริษัทฯมีก�าไร 2.44 ล้านบาทซึ่งเมื่อหักขาดทุนสะสมยกมา 1.36 ล้านบาทคงเหลือ 1.08 ล้านบาท 

จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 268.14 ณ สิ้นปี 2561 จ�านวน 434.28 ณ สิ้นปี 2562 และจ�านวน 261.90 ณ สิ้นปี 2563 คิดเป็นสัดส่วน  

ร้อยละ 32.95 ร้อยละ 48.58 และร้อยละ 32.42  ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ บริษัทฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลาช�าระหนี้ (Credit Term) แก่ลูกค้าทั่วไปประมาณ 30 - 90 วัน 

โดย ณ สิ้นปี 2561-2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 152.66 วัน และ 155.23 วัน และ 221.42 วันตามล�าดับ 

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระเกินก�าหนด :

ไม่เกิน 3 เดือน

3 - 6 เดือน

6 - 12 เดือน

มากกว่า 12 เดือน

รวมลูกหนี้การค้า

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิและลูกหนี้อื่น

ล้าน

74.38

30.33

0.97

88.69

73.77

268.14

(7.41)

260.73

3.79

264.52

ล้าน

51.67

96.58

192.62

1.30

92.11

434.28

(7.24)

427.04

9.33

436.37

ล้าน

197.70

40.47

5.88

3.22

14.63

261.90

(6.66)

255.24

19.13

274.37

ร้อยละ

27.74

11.31

0.37

33.08

27.50

100.00

ร้อยละ

11.90

22.24

44.35

0.30

21.21

100.00

ร้อยละ

75.49

15.45

2.24

1.23

5.59

100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563สินทรัพย์

2. ฐานะทางการเงิน

 (ก) สินทรัพย์

 ณ สิน้ปี 2561-2563 บรษิทัฯ มสิีนทรัพย์รวม 813.75  ล้านบาท 893.86  ล้านบาท และ 807.75 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ได้แก่ ลกูหนีก้ารค้าและลูกหน้ี

อืน่ รายได้ค้างรบั และท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์ ส�าหรับปี 2563 สัดส่วนของรายการสนิทรพัย์ท่ีส�าคญัดังกล่าวต่อสนิทรพัย์รวมคดิเป็นร้อยละ 33.97 ร้อยละ 22.12และร้อยละ 16.47  

ตามล�าดบั และส�าหรบัปี 2563 สินทรัพย์รวมของบริษทัลดลง 86.11  ล้านบาทซึง่สาเหตหุลกัเป็นผลจากการลดลงของลกูหนีก้ารค้า  ทัง้นีร้ายละเอยีดของสนิทรพัย์ สามารถสรปุได้ดงัน้ี

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายได้ค้างรับ

สินค้าคงเหลือ

เงินจ่ายล่วงหน้าสินค้า

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

ล้าน

25.42

273.98

106.26

95.62

22.12

-

523.40

53.90

154.55

12.90

11.53

47.47

290.35

813.75

ล้าน

34.31

448.78

75.86

58.87

22.04

1.09

640.96

21.40

166.46

12.19

7.85

45.01

252.91

893.86

ล้าน

31.54

274.37

178.68

46.61

9.20

10.55

550.95

21.40

147.19

56.68

9.97

7.54

14.02

256.80

807.75

ร้อยละ

3.12

33.67

13.06

11.75

2.72

-

64.32

7.85

18.99

1.59

1.42

5.83

35.68

100.00

ร้อยละ

3.84

50.21

8.49

6.59

2.47

0.12

71.71

2.39

18.62

1.36

0.88

5.04

28.29

100.00

ร้อยละ

3.90

33.97

22.12

5.77

1.14

1.31

68.21

2.65

16.47

6.34

1.12

0.84

1.57

31.79

100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563สินทรัพย์
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 จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561-2563 มีสัดส่วน ร้อยละ 27.74 ร้อยละ 11.90 และ ร้อยละ 75.49 ของยอดลูกหนี้การค้า

ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามล�าดับ เป็นลูกหนี้ที่ค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือนจ�านวน 30.33 ล้านบาท 96.58 ล้านบาท และ 40.47 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วน ร้อยละ 11.31  

ร้อยละ 22.24 และร้อยละ 15.45 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามล�าดับ และเป็นลูกหนี้ที่ค้างช�าระระหว่าง 3 - 6 เดือนจ�านวน 0.97 ล้านบาท  

192.62 ล้านบาท และ 5.88 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 0.37 ร้อยละ 44.35 และร้อยละ 2.24 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามล�าดับ 

 บริษัทฯมียอดลูกหนี้ที่ค้างเกิน 12 เดือนในปี 2561-2563 จ�านวน 73.77 ล้านบาท 92.11 ล้านบาท และ 14.63 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.50 ร้อยละ 

21.21 และร้อยละ 5.59 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามล�าดับ

 ส�าหรับนโยบายในการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯใช้การประมาณการด้วยวิธีการอย่างง่าย (Simplified Model) โดยพิจารณาจากประสบการณ์การวิเคราะห์

ข้อมูลในอดีตแล้วด�าเนินการตั้งค่าเผื่อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Specific Method) และการพิจารณาตามนโยบายของบริษัทฯ โดยแยกประเภทของลูกหนี้เป็น 2 ประเภทหลักคือ

 1. ลูกหนี้ที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจไม่มีการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   

 2. ลกูหนีท่ี้เป็นเอกชนทัว่  ๆไป บรษิทัฯ จะพิจารณาจากระยะเวลาผดินดัช�าระหน้ี โดยประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูเป็นร้อยละของมลูค่าของจ�านวนหน้ีทีผ่ดินัดช�าระแต่ละรายดงัน้ี

สินค้าคงเหลือ

 ณ สิ้นปี 2561-2563 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือก่อนหักส�ารองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ จ�านวน 112.51 ล้านบาท 71.98 ล้านบาท และ 61.46 ล้านบาทตาม

ล�าดับ โดยส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือที่มีปริมาณมากที่สุด คือ สินค้าส�าเร็จรูป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อสินค้าคงเหลือรวมร้อยละ 78.64 ร้อยละ 66.57 และร้อยละ 74.15  

ตามล�าดับ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องจัดเก็บสินค้าบางอย่างในจ�านวนที่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทันที เช่น ระบบประชุมทางไกลด้วยเสียง 

ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง เป็นต้น 

 ณ สิน้ปี 2561 มลูค่าสนิค้าส�าเรจ็รปูลดลง 100.97 ล้านบาท จากปี 2560 คงเหลอืที ่88.48 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกล่องรับสญัญาณ (Set Top Box) ท่ีขายออกไปจ�านวนมาก 

และในปี 2562 สนิค้าส�าเรจ็รปูลดลงจากปี 2561 จ�านวน 40.56 ล้านบาท คงเหลอื 47.92 ล้านบาทในปี 2563 สนิค้าส�าเร็จรปูมจี�านวน 45.58 เป็นปริมาณท่ีใกล้เคียงกับปี 2562 

 จากนโยบายดังกล่าวท�าให้บริษัทฯมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2561-2563 จ�านวน 7.41 ล้านบาท 7.24 ล้านบาท และ 6.66 ล้านบาท ตามล�าดับ

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมสภาพ สินค้าเก่าล้า

สมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย ณ สิ้นปี 2561 จ�านวน 16.89 ล้านบาท สิ้นปี 2562 

จ�านวน 13.11 ล้านบาท และสิ้นปี 2563 จ�านวน 14.85 ล้านบาท

 บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายในการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้

> 180 วัน

> 240 วัน

> 365 วัน

สินค้าส�าเร็จรูป

งานระหว่างท�า

อะไหล่และวัสดุ

สินค้าระหว่างทาง

รวมสินค้าคงเหลือ

หัก : การปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

ร้อยละ 20 ของจ�านวนหนี้ที่ผิดนัด

ร้อยละ 40 ของจ�านวนหนี้ที่ผิดนัด

ร้อยละ 100 ของจ�านวนหนี้ที่ผิดนัด

ล้านบาท

88.48

11.92

0.36

11.76

112.51

(16.89)

95.62

ล้านบาท

47.92

19.35

-

4.71

71.98

(13.11)

58.87

ล้านบาท

45.57

8.79

7.10

61.46

(14.85)

46.61

ร้อยละ

78.64

10.59

0.32

10.45

100.00

ร้อยละ

66.57

26.88

6.55

100.00

ร้อยละ

74.15

14.30

11.55

100.00

จ�านวนวันที่ผิดนัดช�าระหนี้

สินค้าคงเหลือ

สัดส่วนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ 31 ธ.ค. 2561

1-2 ปี

2-3 ปี

3-4 ปี

4-5 ปี

5 ปีขึ้นไป*

10%

20%

30%

40%

100%

1.86

3.23

11.48

5.39

13.79

0.18

0.65

3.45

2.16

8.41

อายุสินค้าคงเหลือ สัดส่วนการตั้งค่าเผื่อการลดลง 

ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

มูลค่าสินค้าคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)

มูลค่าการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563
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ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ -สุทธิ

 บรษิทัฯ มส่ีวนปรบัปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์สทุธิ จ�านวน 154.55 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 จ�านวน 166.46 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2562 และ จ�านวน 147.19 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2563 

คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 18.99 ร้อยละ 18.62 และร้อยละ 18.22 ในปี 2561 บริษทัฯ มกีารลงทนุในอปุกรณ์ทดสอบจ�านวน 15.64 ล้านบาท เคร่ืองใช้ส�านกังาน 

1.13 ล้านบาท และสนิทรพัย์ระหว่างตดิต้ัง 15.14 ล้านบาท ในปี 2562 บรษัิทฯมกีารลงทุนในอปุกรณ์ทดสอบจ�านวน 7.14 ล้านบาท เคร่ืองใช้ส�านกังาน 2.09 ล้านบาท  

และยานพาหนะ 12.86 ล้านบาท และในปี 2563 บรษิทัฯมกีารลงทนุในอปุกรณ์โครงข่ายใยแก้ว 6.82 ล้านบาท ซือ้อปุกรณ์ทดสอบ 1.96 ล้านบาท และ เครือ่งใช้ส�านกังาน 0.63 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

 บริษัทฯ มีการจัดประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกออกจากอุปกรณ์ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีจ�านวน 12.90 ล้านบาท 12.19 ล้านบาท และ 9.97 

ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็น ร้อยละ 1.59 ร้อยละ 1.36 และร้อยละ 1.23 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ ประกอบด้วยซอฟแวร์ในการบริหารจัดการ

กระบวนการท�างาน และการควบคุม

 (ข) สภาพคล่อง

 กระแสเงินสด

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานเท่ากับ จ�านวน 127.38 ล้านบาท (125.55) ล้านบาท และ 239.73 ล้านบาทตามล�าดับ ปี 2561 กระแสเงินสด

จากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 60.51 ล้านบาทจากก�าไรจากการด�าเนินงาน และสินค้าคงเหลือลดลง และปี 2562 กระแสเงินสดติดลบ 125.55 ล้านบาท มาจากสาเหตุหลักคือการ

เพิ่มขึ้นลูกหนี้ และการจ่ายช�าระเจ้าหนี้ และในปี 2563 กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมากจากการที่ลูกหนี้รายใหญ่ช�าระหนี้ การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า 

และเงินรับล่วงหน้าจากสัญญา

 กระแสเงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2561-2563 เท่ากับจ�านวน (31.32) ล้านบาท 40.99 ล้านบาท และ (8.68) ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งในปี 2561 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�านวน 26.55 ล้านบาทและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น 6.56 ล้านบาท ในปี 2562 

บริษัทฯ มีเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน 40.99 ล้านบาท จากการลดลงของเงินฝากที่มีภาระค�้าประกัน และในปี 2563 มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการซื้ออุปกรณ์ 8.70 ล้านบาท

 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 86.28 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่าย

ช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน 75.92 ล้านบาท จ่ายช�าระดอกเบี้ย 10.88 ล้านบาท ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 92.90 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการ

ใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อการซื้อสินค้าเป็นจ�านวนมาก และในปี 2563 กระแสเงินสดใช้ไปจ�านวน 233.82 ล้านบาท จากการช�าระหนี้ระยะสั้น 208.38 ล้านบาท ช�าระดอกเบี้ย

และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 25.10 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

 ณ สิ้นปี 2561-2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.39 เท่า 1.42 เท่า และ 1.80 เท่าตามล�าดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.14 เท่า 1.26 เท่า 

และ 1.65 เท่าตามล�าดับ 

 บริษัทฯ มี Cash Cycle เท่ากับ 174.41วัน ในปี 2561 149.02 วัน ในปี 2562 และ 197.51 วันในปี 2563 สาเหตุที่ท�าให้ Cash Cycle เริ่มลดลงในปี 2562 เนื่องจากระยะ

เวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจากปี 2561 จาก 85.67 วัน เป็น 41.48 วัน ในปี 2563 มีระยะเวลาขายเฉลี่ย 42.70 วัน ระยะเวลาการเก็บหนี้ปี 2561 จ�านวน 152.66 วัน ปี 2562 

จ�านวน 155.23วัน และปี 2563 จ�านวน 221.42 วัน Cash Cycle ในปี 2563เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ สาเหตุมาจากลูกหนี้ที่เกิดจากการขายงานโครงการใหญ่ให้ภาครัฐ 

โครงการหนึ่งจ่ายเงินช้า มีผลกระทบกับระยะเวลาเก็บหนี้

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน)

Cash Cycle (วัน)

127.38

(31.32)

(86.28)

9.78

1.39

1.14

152.66

85.67

63.91

174.41

(125.55)

40.99

92.90

8.34

1.42

1.26

155.23

41.48

47.68

149.02

239.73

(8.68)

(233.82)

(2.77)

1.80

1.65

221.42

42.70

66.61

197.51

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2563
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 (ค) แหล่งที่มาของเงินทุน

 หนี้สิน

 ณ สิ้นปี 2561-2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จ�านวน 400.70 ล้านบาท และจ�านวน 481.83 ล้านบาท และจ�านวน 398.28 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งหากพิจารณาโครงสร้างหนี้

สินของบริษัทฯ จะพบว่าหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งหากคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินรวมจะเท่ากับ ร้อยละ 94.01 ณ สิ้นปี 2561 ร้อย

ละ 93.85 ณ สิ้นปี 2562 และร้อยละ 77.73 ณ สิ้นปี 2563 โดยหนี้สินหมุนเวียนที่ส�าคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยืมประเภท

เงินเบิกเกินบัญชี และ LC/TR และเจ้าหนี้การค้า คิดเป็นร้อยละ 58.53 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ�านวน 413.05 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12.66 ล้านบาท จากปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 5.88 ล้านบาทและมี

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นอีกจ�านวน 6.78 ล้านบาท

 ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ�านวน 412.04 ล้านบาทลดลง 1.02 ล้านบาท จากปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ (1.00) ล้านบาทและ

มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอีกจ�านวน (0.02) ล้านบาท

 ส�าหรับปี 2563 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น จ�านวน 414.47 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.44 ล้านบาท จากปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากผลก�าไรสุทธิในปี 2563 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 0.97 เท่า  ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 1.17 เท่า และ ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 0.95 เท่า โครงสร้างเงินทุน 

ของบริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเพราะหน้ีสินของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหน้ีการค้า ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีวงเงิน 

ที่แน่นอนและมีการใช้อย่างสม�่าเสมอ

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง   (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  (เท่า)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ   (เท่า)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย   (วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  (เท่า)

ระยะเวลาช�าระหนี้    (วัน)

Cash Cycle   (วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น    (%)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน   (%)

อัตราก�าไรอื่น   (%)

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร   (%)

อัตราก�าไรสุทธิ   (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์  (เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%)

1.39

1.14

0.32

2.39

152.66

4.26

85.67

5.71

63.91

174.41

21.84

1.23

1.91

568.53

0.77

1.44

0.71

21.63

0.92

0.97

3.93

0.82

-

1.42

1.29

(0.30)

2.31

157.94

8.80

41.48

7.65

47.68

151.73

18.60

0.32

1.65

(650.46)

(0.12)

(0.24)

(0.12)

15.96

0.99

1.17

2.83

(3.44)

-

1.80

1.65

0.63

1.65

221.42

8.55

42.70

5.48

66.61

197.51

24.37

1.18

1.82

937.12

0.40

0.59

0.29

19.19

0.71

0.95

2.89

0.97

-

ปี 2561รายการ ปี 2562 ปี 2563
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3. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต

-ไม่มี-

4. ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่ทางการเงิน

 บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวี โดยให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จ�าหน่ายระบบสื่อสารและระบบดิจิตอลทีวีแบบครบวงจร รวม

ทั้งบริการให้เช่าโครงข่ายโทรคมนาคมทางสายใยแก้วน�าแสงในส่วนการเข้าถึงผู้ใช้บริการ  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการด�าเนินการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี 

ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่ทางการเงิน  โดยปี 2561 – 2563 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าคิดเป็น ร้อยละ 99.41 

ร้อยละ 99.46 และร้อยละ 100.00 ตามล�าดับ
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รายการระหว่างกัน

1. ลักษณะความสัมพันธ์

 บริษัทฯ มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

หมายเหตุ :  นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และ นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ได้ท�าหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของ 

บริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นกรรมการ ในบริษัทอื่นที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน

ผู้บริหารทุกราย ได้ท�าหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯ ในระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ  จะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ 

บริษัทฯ ตลอดจนจะไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัทฯ และเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี จะไม่เป็นพนักงานของบริษัทที่ท�าธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ 

เกี่ยวกับบริษัทฯ ตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขใน Non-Disclosure Agreement ที่ได้ลงนามไว้กับบริษัทฯ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสินค้าที่บริษัทฯ ขายและลูกค้าที่พนักงานนั้นๆ  

เป็นผู้ดูแลอยู่ ซึ่งถ้าปรากฏชัดว่า พนักงานรายนั้นได้น�าความรู้ของบริษัทฯ หรือ ฐานข้อมูลลูกค้าที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดูแลนั้น มาก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บริษัทฯ เช่น  

เข้ามาท�าการประมูลแข่งกับบริษัทฯ โดยมีพนักงานดังกล่าวอยู่เบื้องหลังไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ สามารถฟ้องร้องได้ โดยบริษัทฯ จะต้องพิสูจน์ว่ามีอดีตพนักงาน 

บริษัทฯ อยู่เบื้องหลัง ท�าให้คู่แข่งทราบความลับของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการแต่งตั้งให้พนักงานดังกล่าวดูแลลูกค้ารายนั้นๆ และดูแลสินค้าชนิดนั้นๆ ซึ่งพนักงานดังกล่าว

จะรู้ต้นทุนในสินค้าทุกอย่าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่หากบริษัทฯ ทราบว่าพนักงานของบริษัทฯ จะย้ายไปท�างานที่บริษัทใด บริษัทฯ ก็จะท�าการประสานงานกับบริษัทนั้นว่าถ้ามีปัญหา

เกิดขึ้น บริษัทฯ อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ากัด (“P&T Asset”)

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์*

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน*

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน 

- ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ 

จอห์น ทอมสัน โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ (รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) ร้อยละ 63.16 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2563 และถือหุ้นในบริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ากัด คิดเป็นร้อยละ 99.94 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ด�ารงต�าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และเลขานกุารบรษิทั

- เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจ�านวน 78,950,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) 

คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ 

- เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจ�านวน 78,950,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) 

คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลักษณะความสัมพันธ์บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

งบการเงิน ส�าหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ข้อ 4 ได้เปิดเผยเก่ียวกับ รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน โดยมรีายละเอียดของรายการดงันี้

 (1) รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 (2) รายการค�้าประกัน 

1.  บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ากัด

1.  บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ากัด

ค่าเช่า

ปี 2561

วงเงิน

490.00 

ปี 2562

วงเงิน

500.00 

ปี 2563

วงเงิน

500.00 

14.32 1. เป็นค่าเช่าอาคารซึ่งมีพื้นที่เช่ารวม 3,269 ตารางเมตร ราคาค่าเช่ารวม  1,013,739 บาท  

ต่อเดือน ซึ่งบริษัทฯ เช่า P&T Asset เพื่อเป็นส�านักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เป็น

ประโยชน์ส�าหรับบริษัทฯ ทางด้านอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่

ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สาธารณะสัญญาเช่ามีก�าหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาเช่า บริษัทฯ มีสิทธิขอต่ออายุสัญญา

เช่าได้อีกคราวละ 3 ปี  ในส่วนของอัตราค่าเช่าส�าหรับคราวที่ 2  คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 

- 31 ธันวาคม 2566  P&T Asset จะปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่าอัตราเดิม  

(ตามรายงานการประเมินของบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ากัด  ฉบับลงวันที่ 14 

กันยายน 2560 ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

2. เป็นค่าเช่าโกดังเก็บสินค้าขนาดพื้นที่ 430 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 120 บาทต่อตารางเมตร  

ค่าเช่ารวม 51,600 บาทต่อเดือน สญัญาเช่าเร่ิมเมือ่วันท่ี 1 พฤศจกิายน 2560 ถึง 31 ตลุาคม 2563 

เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาเช่า บริษัทฯ มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี  ในส่วน

ของอัตราค่าเช่าส�าหรับคราวที่  P&T Asset จะปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่า

อัตราเดิม (ตามรายงานการประเมินของบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ากัด   

ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557)

3. เป็นค่าเช่าอาคารเก็บสินค้าพื่นที่ 528 ตารางเมตร ด้วยอัตราค่าเช่า 220 บาทต่อตารางเมตรร 

ค่าเช่ารวม 116,160 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาเช่า 3 ปี และจะเพิ่มค่าเช่า 5% เมื่อครบก�าหนด  

3 ปี สัญญาเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตามรายงานการประเมินของ

บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ากัด  ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2560)

เมื่อครบก�าหนดดังกล่าว P&T Asset ตกลงให้บริษัทฯ เช่าต่ออีกคราวละ 3 ปี หากอัตราค่าเช่า

เป็นราคาตลาด กรณีไม่มีราคาตลาด บริษัทฯ จะด�าเนินการให้มีผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความ

เห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินราคา 

ค่าเช่าใหม่โดยหากราคาเช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ  P&T Asset ตกลง

ให้ต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกคราวละ 3 ปี และจะน�าเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า เสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอนุมัติการต่อสัญญาทุกคราว

การจดจ�านองที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ P&T Asset เพื่อค�้าประกันส�าหรับเงินกู้

ยืมที่มีกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค�้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจาก 

บริษัทฯ มีความเหมาะสม และเกิดขึ้นเนื่องจากความจ�าเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ  (ล้านบาท)

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) ปี 2563
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3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

ความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้า

ปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ

เกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส�านักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัด

แย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ

จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะ

ท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

4. แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 บริษัทฯ อาจมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการท�าธุรกิจการค้าทั่วไป และจะมีการก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่าง

กันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การเช่าอาคาร และการค�้าประกัน 

เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะ

พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส 

 ส�าหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

แสดงเหตุผลในการท�ารายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าท�ารายการนั้นๆ โดยจะด�าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อ

ก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การก�ากับดูแลงบการเงิน 

และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี  มีข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  เปิดเผยอย่างเพียงพอ  งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง  รวมถึงจัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบ 

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน  การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดี ไม่มีรายการทุจริตหรือ 

มีการด�าเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติท่ัวไปอย่างสมเหตุสมผล 

และเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปี

 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้

ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่า 

งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
กรรมการผู้อ�านวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

 
ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ ์

ประธานกรรมการ (Chairman)

ลงนามวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเป็นอิสระ 4 คน 2 ในนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้งและได้รายงานผลการด�าเนินงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่

เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระที่ส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และไม่ใช่รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 2563 ของ บริษทั แพลนเน็ต คอมมวินเิคชัน่ เอเชยี จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับฝ่ายบรหิาร  

ผูต้รวจสอบภายใน และเชญิผูส้อบบญัชร่ีวมประชมุโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วม เพ่ือหารือเก่ียวกับความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี และการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัชี  

พร้อมทัง้สอบถามผูส้อบบญัชใีนเรือ่งความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงนิ การปรับปรุงรายการบัญชท่ีีส�าคัญ ซึง่มผีลกระทบต่องบการเงนิความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการ 

บนัทึกบญัช ี ขอบเขตการตรวจสอบ ดงันัน้ การเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และความมอิีสระของผูส้อบบัญช ี ท�าให้มัน่ใจว่าการจดัท�างบการเงนิเป็นไป 

ตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป ระบบบญัชแีละงบการเงนิมคีวามถูกต้องเชือ่ถือได้ รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน 

อย่างเพียงพอและทนัเวลา เพ่ือเป็นประโยชน์กับนกัลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการด�าเนนิงานของฝ่ายต่างๆ โดยเปรยีบเทียบแผนงานกับผลการ 

ด�าเนนิงานของฝ่ายต่างๆ โดยจะซกัถามประเดน็ปัญหา พร้อมให้ข้อคดิเห็น พิจารณาแนวทางการจดัการ เพ่ือให้มัน่ใจว่ามกีารปฏิบติังานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการที่ก�าหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของการบริหาร

ความเสี่ยงส�าคัญ โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยงท�าให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญอย่างเป็นระบบ 

พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ

3. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่ก�าหนดไว้

อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�านึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก

การของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในเพ่ือประเมนิความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทาง 

ทีก่�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบทีไ่ด้รบัการอนมุตั ิ

และรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ได้ตดิตามให้มกีารแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และข้อคิดเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบ

การควบคมุภายในท่ีเป็นสาระส�าคญั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า บริษทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในและการก�ากับดูแลความเสีย่งอย่างเพียงพอเหมาะสม 

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวเห็นว่า เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป สมเหตุสมผล ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็น

ไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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7. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการก�ากับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้รับรองบริษัทเป็น

สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยการตรวจสอบภายในระหว่างปีที่ผ่านมาของผู้ตรวจสอบภายใน 

ได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างพอเพียงและเหมาะสม

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของ ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จากข้อมูลประวัติที่ได้รับ ซึ่งส�านักงาน 

เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2563 โดยนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 3885 หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนางสาวดรณี สมก�าเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วม

แม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

นายวิชัย  เลาห์มาศวนิช
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
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งบการเงินประจ�าปี

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)

(1) ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ  

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบแสดง 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  และ

ของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร 

ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(2) เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดย 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยา

บรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

(3) เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส�าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ  มีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตั้ง

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตั้งส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เป็นจ�านวนเงิน 490 ล้านบาท โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้ส�าหรับการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาตามสัญญา บริษัทฯใช้วิธีปัจจัยน�าเข้าในการวัด

ระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยอ้างอิงจากอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับประมาณการต้นทุนบริการที่คาดว่าจะใช้

ทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามสัญญา การรับรู้รายได้โดยอ้างอิงจากสัดส่วนของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ท�าให้

ก�าไรหรือขาดทุนจากการท�าสัญญารายได้นี้เป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญในการตรวจสอบเพราะเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์การจัดท�างบประมาณต้นทุนบริการที่เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อ

การรับรู้รายได้ตามสัญญาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้รายได้ตามสัญญา และสุ่มเลือกสัญญารายได้โครงการที่มีสาระส�าคัญของกลุ่มบริษัท โดย 

- อ่านสัญญาเพื่อท�าความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้

- สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และประมาณการต้นทุนของโครงการ

- ตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการต้นทุนโครงการ สมติฐานต่างๆที่ผู้บริหารใช้ประกอบการประมาณการ กับหลักฐานจากภายนอกและหลักฐานจากภายใน 

- ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้ซึ่งถูกบันทึกผ่านใบส�าคัญทั่วไปเพื่อหาความผิดปกติในการบันทึกรายการดังกล่าว 

- ตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบการซื้อ

- ทดสอบการค�านวณอตัราส่วนของต้นทนุทีเ่กิดขึน้แล้วจนถึงวันสิน้งวดกับประมาณการต้นทุนบริการทีค่าดว่าจะใช้ท้ังหมดเพ่ือปฏบัิติตามภาระทีต้่องปฏิบติัให้เสรจ็สิน้สมบรูณ์ 

          ตามสัญญา

- เปรียบเทียบผลที่ได้กับการค�านวณจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

(4) เรื่องอื่น

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเปรียบเทียบเป็น         ส่วนหนึ่งของ

งบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

(5) ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับ

ดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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(6) ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย 

เรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือ 

หยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

(7) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง 

สมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรอืข้อผิดพลาด 

ออกแบบและปฏิบตังิานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบัญชท่ีีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ของข้าพเจ้า ความเสีย่งท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กิดจากข้อผดิพลาด   เนือ่งจากการทจุรติอาจเก่ียวกับ

การสมรู้   ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีม ี

สาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  

ถ้าข้าพเจา้ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชขีองข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิทีเ่ก่ียวข้อง 

หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุม่บริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ 

รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับ

ดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ 

ท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์

ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3885 

ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

25 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการหมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   
  - กิจการอื่น

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2563

 

 31,535,783 

 255,236,006 

 -   

 19,136,275 
 

178,684,438 

 46,613,718 

 9,202,587 
 

10,546,730 

 550,955,537 

 21,400,000 

 -   

 147,186,416 

 56,683,531 

 9,974,120 

 7,537,882 

 14,019,328 

 256,801,277 

 807,756,814 

31 ธันวาคม 2563

 25,816,657 

 255,236,006 

 17,814,164 

 18,854,199 

 178,684,438 

 46,613,718 

 9,172,587 

 2,122,850 

 554,314,619 

 21,400,000 

 131,999,940 

 33,239,000 

 56,683,531 

 9,974,120 

 7,416,176 

 14,019,326 

 274,732,093 

 829,046,712 

31 ธันวาคม 2562

 
 34,308,974 

 

427,040,264 

 -   

 21,739,063 

 75,855,850 

 58,867,942 

 22,046,062 
 

1,094,187 

 640,952,342 

 21,400,000 

 -   

 166,462,297 

 -   

 12,185,882 

 7,853,419 

 45,010,388 

 252,911,986 
 

893,864,328  

31 ธันวาคม 2562

 
 32,338,029 

 427,040,264 

 6,123,545 

 21,550,323 

 75,855,850 

 58,867,942 

 21,996,036 

 1,091,085 

 644,863,074 

 21,400,000 

 6,249,963 

 166,058,331 

 -   

 12,185,882 

 7,752,151 

 45,010,388 

 258,656,715 

 903,519,789 

5

6

4.2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

23.3
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการหมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน 
 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 

เจ้าหนี้การค้า  - กิจการอื่น

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
   
  - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

หน้ีสนิระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 

หนี้สินจากสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

เงินกู้ยืมระยะยาว 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น 

  
ทุนที่ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว -  หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

ก�าไร(ขาดทุน) สะสม  

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

31 ธันวาคม 2563

 

 129,978,433 

 83,954,143 

 16,256,967 

 -   

 65,446,720 

 -   

 7,831,122 

 2,241,223 

 305,708,608 

 64,759,513 

 10,000,000 

 12,810,031 

 87,569,544 

 393,278,152 

 250,000,000 

 250,000,000 

 129,163,346 

 17,117,100 

 10,894,585 

 7,303,631 

 414,478,662 

 807,756,814 

31 ธันวาคม 2563

 

 129,978,433 

 83,942,043 

 14,955,851 

 5,008,373 

 65,446,720 

 -   

 7,642,750 

 1,834,945 

 308,809,115 

 64,759,513 

 10,000,000 

 12,201,501 

 86,961,014 
 

395,770,129 

 250,000,000 

 250,000,000 

 129,163,346 

 17,117,100 

 10,894,585 

 26,101,552 

 433,276,583 

 829,046,712 

31 ธันวาคม 2562

 
 

 338,359,080 

 52,527,633 

 10,132,398 

 -   

 36,792,905 

 10,500,000 

 2,238,252 

 1,668,294 

 452,218,562 

 14,060,438 

 -   

 15,547,326 

 29,607,764 

 481,826,326 

 250,000,000 

 250,000,000 

 129,163,346 

 17,117,100 

 10,894,585 

 4,862,971 

 412,038,002 
 

893,864,328 

31 ธันวาคม 2562

 
  

338,359,080 

 58,651,147 

 3,808,099 

 -   

 36,792,905 

 10,500,000 

 2,083,234 

 1,627,126 

 451,821,591 

 13,872,066 

 -   

 15,040,984 

 28,913,050 

 480,734,641 

 250,000,000 

 250,000,000 

 129,163,346 

 17,117,100 

 

10,894,585 

 15,610,117 

 422,785,148 
 

903,519,789

16

17

17

18

21

19

20

19

21

22

24
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส�าหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้

รายได้จากการขาย

รายได้จากการบริการ

รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย  
 
 ต้นทุนขาย
 
 ต้นทุนการให้บริการ
 
 ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย
 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
  รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน
  
 ต้นทุนทางการเงิน 

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
  
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
  
ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี  
  
การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)
  

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

23.1,23.2

  31 ธันวาคม 2563 

489,981,127

106,053,953

11,039,354

607,074,434

388,792,651

61,995,357

35,772,561

94,932,166

581,492,735

25,581,699

18,408,558

7,173,141

4,732,481

2,440,660

2,440,660

 -   

2,440,660

0.01

250,000,000

 31 ธันวาคม 2562 

 
620,513,430 

 
214,641,445 

 14,053,885 
 

849,208,760 

 563,320,150 

 116,475,476 

 45,747,891 
 

104,363,854 

 829,907,371 

 19,301,389 

 16,614,610 

 2,686,779 

 3,683,365 

 (996,586)

 (996,586)
 
-   
 

(996,586)

 (0.00)

250,000,000

  31 ธันวาคม 2563 

491,554,405

106,085,665

12,945,841

610,585,911

390,351,018

68,136,968

34,810,425

83,669,487

576,967,898

33,618,013

18,373,659

15,244,354

4,752,919

10,491,435

10,491,435
 
-   

10,491,435

0.04

250,000,000

 31 ธันวาคม 2562 

620,513,430

214,641,445

14,347,514

849,502,389

563,320,150

116,475,476

44,406,264

95,904,927

820,106,817

29,395,572

 16,565,567 

12,830,005

 3,779,138 

9,050,867

9,050,867
 
-   

9,050,867

0.04

250,000,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการหมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย: บาท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ก�าไรส�าหรับปี   
   
ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี   
   
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี   
   
การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม   

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

  31 ธันวาคม 2563 

2,440,660 

 - 

 2,440,660 

 

2,440,660
 
 -
 

 2,440,660

 31 ธันวาคม 2562 

 (996,586)

 (21,982)

 (1,018,568)

 

(1,018,568)
 
-
 

 (1,018,568)

  31 ธันวาคม 2563 

 10,491,435 

 - 

 10,491,435 

 

10,491,435
 
 -
 

 10,491,435 

 31 ธันวาคม 2562 

 9,050,867 

 - 

 9,050,867 

 

9,050,867
 
 -
 

 9,050,867 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย: บาท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  

ก�าไร (ขาดทุน)   

รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)  

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(ก�าไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน

ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์

หนี้สงสัยจะสูญ

กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า

ผลประโยชน์พนักงาน

(ก�าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ต้นทุนทางการเงิน

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลี่ยนแปลง - ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

หนี้สินด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินสดรับจากการด�าเนินงาน  

จ่ายช�าระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 

 2563 

 2,440,660 

 27,654,769 

 6,317,349 

 2,211,763 

 300,547 

 -   

 (574,327)

 1,733,936 

 1,468,310 

 -   

 (171,451)

 4,732,481 

 18,408,558 

 64,522,595 

 174,981,372 

 (102,828,588)

 10,520,288 

 12,843,475 

 (9,452,544)

 30,991,060 

 37,551,079 

 28,653,815 

 572,929 

 248,355,482 

 (4,416,944)

 (4,205,605)

 239,732,933 

 2562 

 

(996,586)

 27,649,804 

 -   

 1,752,760 

 (6,060,276)

 40,573 

 2,146,697 

 (3,772,673)

 4,926,884 

 779,204 

 (269,411)

 3,683,365 

 16,614,610 

 46,494,951 

 (176,150,965)

 30,401,903 

 15,271,055 

 (1,932,387)

 -   

 8,715,810 

 (49,110,250)

 7,768,621 

 -   

 (118,541,262)

 (7,004,845)

 -   

 (125,546,107)

 2563 

 10,491,435 

 12,598,836 

 6,317,349 

 2,211,762 

 300,547 

 -   

 (574,326)

 1,733,936 

 1,366,122 

 -   

 (170,262)

 4,752,919 

 18,373,659

 57,401,977 

 163,384,089 

 (102,828,588)

 10,520,288 

 12,823,449 

 (1,031,765)

 30,991,062 

 41,447,021 

 28,653,815 

 207,819 

 241,569,168 

 (4,416,944)

 (4,205,605)

 232,946,619 

  2562 

 

9,050,867 

 27,514,679 

 -   

 1,752,760 

 (6,060,276)

 40,573 

 2,146,697 

 (3,772,673)

 4,448,019 

 779,204 

 (267,041)

 3,779,138 

 16,565,567 

 55,977,514 

 (182,231,842)

 30,401,903 

 15,271,055 

 (1,882,362)

 -   

 8,715,810 

 (49,015,671)

 7,768,621 

 -   

 (114,994,972)

 (7,004,845)

 -   

 (121,999,817)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย: บาท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกันลดลง 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชี 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  

จ่ายช�าระดอกเบี้ย 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ดอกเบี้ยรับ

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

โอนสินค้าคงเหลือเข้าอุปกรณ์โครงข่าย

โอนสินค้าคงเหลือเข้าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เจ้าหนี้ทรัพย์สิน

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 2563 

 -   

 -   

 -   

 19,878 

 (8,699,312)

 -   

 (8,679,434)

 (208,380,648)

 10,000,000 

 (10,500,000)

 (18,408,558)

 (6,708,935)

 171,451 

 (233,826,690)

 (2,773,191)

 34,308,974 

 31,535,783 

 -   

 -   

 -   

 (63,000,880)

 63,000,880 

 -   

 2562 

 -   

 41,960,417 

 -   

 264,487 

 (837,163)

 (667,930)

 40,719,811 

 132,301,050 

 -   

 (20,200,000)

 (16,614,610)

 (2,583,526)

 269,411 

 93,172,325 

 8,346,029 

 25,962,945 

 34,308,974 

 24,954,882 

 302,354 

 75,750 

 -   

 13,837,711 

 -   

 2563 

 -   

 -   

 (1,685,854)

 -   

 (4,144,176)

 -   

 (5,830,030)

 (208,380,647)

 10,000,000 

 (10,500,000)

 (18,373,659)

 (6,553,917)

 170,262 

 (233,637,961)

 (6,521,372)

 32,338,029 

 25,816,657 

 -   

 -   

 -   

 (63,000,880)

 63,000,880 

 (124,064,123)

 2562 

 (4,999,970)

 41,960,417 

 -   

 264,487 

 (803,369)

 (667,930)

 35,753,635 

 132,301,050 

 -   

 (20,200,000)

 (16,565,567)

 (2,438,831)

 267,041 

 93,363,693 

 7,117,511 

 25,220,518 

 32,338,029 

 24,954,882 

 302,354 

 75,750 

 -   

 13,837,711 

 -   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย: บาท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ากัด ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจ�ากัด ทะเบียนเลขที่  0107556000345  

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556  มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ประกอบกิจการใน

ประเทศไทย โดยด�าเนินธุรกิจหลักในการจ�าหน่าย ให้บริการติดตั้งและบ�ารุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ากัด ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท จ�ากัด 

ทะเบียนเลขที่ 0105560135444 เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2560 มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจหลักคือ ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องบนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ากัด ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท จ�ากัด 

ทะเบียนเลขที่ 0105562176768 เมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจหลักคือ ขายและให้บริการซอฟแวร์ แอปพลิเคชั่นต่างๆพร้อมอุปกรณ์ปลายทางผ่านคลาวด์

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ทีปั่จจบุนัได้ขยายวงกว้างข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมผีลกระทบ 

ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน�ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม  ฝ่ายบริหารของกลุ่ม

บริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่าง

สม�่าเสมอ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

1.3 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 1.3.1 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายก�าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 และการแสดงรายการได้ท�าข้ึนตามแบบก�าหนดรายการย่อท่ีต้องมใีนงบการเงนิส�าหรบับริษัทมหาชนจ�ากัด ท่ีก�าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดท�าขึ้นจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงิน 

 ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 1.3.2  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 1) งบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้รวมงบการเงินของ บริษัท บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย หลังจากได้ตัดยอดคงเหลือ และรายการ 

 ระหว่างกันที่มีนัยส�าคัญออกแล้ว

  เมือ่วันท่ี 10 ตลุาคม 2562 บรษิทัฯ ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด ซึง่มทีนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท (หุ้นสามญั 500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท)  

 โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

 2) บรษิทัฯจะถือว่ามกีารควบคมุกิจการท่ีเข้าไปลงทนุหรอืบรษิทัย่อยได้หากบริษทัฯมสีทิธิได้รับหรือมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทนุ และสามารถใช้อ�านาจ 

 ในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

 3) บรษิทัฯ น�างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงนิตัง้แต่วันท่ีกลุม่บริษทัมอี�านาจในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวันท่ีบริษทัฯ สิน้สดุการควบคุมบรษิทัย่อยน้ัน

 4) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง  และฉบับใหม่ จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผล 

 บังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ 

 จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการ 

 ให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน 

 ของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้  
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(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่    7  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

 ฉบับที่    9  เครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่   32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่  16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

 ฉบับที่  19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัด

จ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณ

การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
 (2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง  
 มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการของ การรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าและก�าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน 
 ส�าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่าการบัญชีส�าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระ 
 ส�าคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
  กลุม่บรษิทัน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีม้าถือปฏบิตัโิดยรบัรู้ผลกระทบสะสมของ การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีม้าถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรบัปรงุ 
 กับก�าไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัย้อนหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรยีบเทียบ ซึง่มผีลกระทบต่องบการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 2
 (3) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
 โคโรนา 2019 (COVID-19)

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ ์
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว
  แนวปฏบิตัทิางการบญัชดีงักล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือ่วันท่ี 22 เมษายน 2563 และมผีลบังคับใช้ส�าหรับการจดัท�างบการเงนิของกลุ่มบรษิทัท่ีม ี
 รอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในช่วงเวลาระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุม่บรษัิทเลอืกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส�าหรับทางเลือกเพ่ิมเตมิ 
 ทางบญัชดัีงต่อไปนี้
  - เลือกที่จะไม่น�าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
  - พิจารณาให้น�้าหนักของข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็นน�้าหนักที่น้อยในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลระดับ 2 หรือ 
  ข้อมูลระดับ 3 ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะที่เป็นตราสารหนี้ตามนิยามของตราสารหนี้ที่ระบุไว้ใน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง 
  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

 1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

  สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่  1 เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

 ฉบับที่  8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

 ฉบับที่  10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 ฉบับที่  34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

 ฉบับที่  37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

 ฉบับที่  38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่  2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 ฉบับที่  3 เรื่อง การรวมธุรกิจ

 ฉบับที่  6 เรื่อง การส�ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

 ฉบับที่  7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

 ฉบับที่  9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

 การตีความมาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่  32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่  12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

 ฉบับที่  19 เรื่อง การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

 ฉบับที่  20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

 ฉบับที่  22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับจ่ายล่วงหน้า

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 34,   ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 38, มาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ  ส่วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐาน   การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท  ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4.1 ว่าในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทได้ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า เป็นครั้งแรก โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว โดยบันทึกปรับปรุง

ก�าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัย้อนหลงังบการเงนิงวดก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทียบ โดยมผีลกระทบต่องบการเงนิจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชดีงักล่าว ดงันี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4.1 (2)  กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติดังนี้

- รบัรูส้นิทรพัย์สทิธิการใช้และหนีส้นิตามสญัญาเช่าส�าหรบัสญัญาเช่าทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงานด้วยมลูค่าปัจจบัุนของเงนิจ่ายช�าระตามสญัญาเช่าทีเ่หลืออยู่

คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่น�ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) และไม่ปรับย้อนหลังกับข้อมูลเปรียบเทียบซึ่งแสดง 

   ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17  ส�าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทฯ รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า 

       ด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

- กลุ่มบริษัทฯ เลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส�าหรับสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าสิ้นสุดภายใน 12 เดือน นับจากวันที่น�ามาปฏิบัติใช ้

       ครั้งแรกหรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า โดยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ดังนั้น ณ วันที่น�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีผลกระทบดังนี้

สินทรัพย์

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น

หนี้สิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

57,909

57,909

80,996

(23,087)

57,909

57,909

57,909

80,996

(23,087)

57,909

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

3.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอ�านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตั้ง

รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตั้งรับรู้รายได้เมื่อการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฎิบัติได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาตามสัญญา กลุ่มบริษัทใช้วิธี

ปัจจัยน�าเข้าในการวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยอ้างอิงจากสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับประมาณการต้นทุนที่

คาดว่าจะใช้เพื่อให้การปฏิบัติตามสัญญาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดเรียกช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการ

มีสิทธิที่จะได้รับช�าระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

จ�านวนเงินที่กลุ่มบริษัทได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็น

รายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการให้การดูแล บ�ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาตามสัญญาที่ให้บริการตามวิธีเส้นตรง

รายได้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว หรือเมื่อได้รับช�าระเงินจากลูกค้า

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับ

จากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

3.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

3.4 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)

3.5 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า                      3 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า)

 อุปกรณ์โครงข่ายใยแก้ว         10-15 ปี

 อุปกรณ์ทดสอบ          5 ปี

 เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน         3, 5 ปี

 ยานพาหนะ                         5  ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการ

จ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกด้วยราคาทุนและสุทธิด้วยค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ค่าตัดจ�าหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน โดยค�านวณจากราคาทุนตามวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ 5 - 10 ปี

3.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภาย

ใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ

บริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ
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3.8 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน 

ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น หรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อัตรา

ภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐาน

ภาษีของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราว เมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ 

ณ วันที่รายงาน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตก

ต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

3.9 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ  รับรู้  เงินเดือน  ค่าจ้าง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ  เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรขาดทุนตลอดอายุการท�างานของพนักงาน ภาระ

ผูกพันของบริษัทเก่ียวกับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานน้ีค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ

การไว้  อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

บริษัทฯ  รับรู้ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเลิกจ้างและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียด

อย่างเป็นทางการทั้งการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติหรือการสนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ�านวนในงบก�าไรขาดทุนทันทีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่

เกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

3.10 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมี

ผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้

3.11 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน ส�าหรับตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในระยะยาว วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้ ผลก�าไร (ขาดทุน) สะสมจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ถูกจัดประเภทไปยังก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย 

ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัด

จ�าหน่าย กลุ่มบริษัทใช้วิธีทั่วไป (General approach) หรือวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ขึ้นอยู่กับความเป็นสาระ

ส�าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

การถือปฏิบัติครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  กลุ่มบริษัทน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

นี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับก�าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินตามที่เปิดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.1
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3.12 สัญญาเช่า

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ณ วันทีเ่ริม่สญัญา กลุม่บรษิทัจะประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืโดยสญัญาเช่าจะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่า ถ้าสัญญา 

 นั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้ส�าหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

 กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และ 

 ปรบัปรงุด้วยการวัดมลูค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ (ถ้าม)ี ราคาทุนของสนิทรพัย์สทิธิการใช้ประกอบด้วยจ�านวนเงนิของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจากการวัดมลูค่าเริม่แรก ต้นทุน 

 ทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จ�านวนเงินที่จ่ายช�าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

 ราคาทนุของสนิทรพัย์สทิธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทนุท่ีจะเกิดข้ึนส�าหรับผูเ้ช่าในการรือ้และ ขนย้ายสนิทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานท่ีต้ังของสนิทรพัย์อ้างองิ 

 หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่ก�าหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

 หากกลุม่บรษิทัไม่มคีวามเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสนิทรพัย์อ้างองิจะถูกโอนให้แก่กลุม่บรษิทัเมือ่สิน้สดุอายุสญัญาเช่า สนิทรพัย์สทิธิการใช้จะถูกคดิ 

 ค่าเสือ่มราคาโดยวธีิเส้นตรงนบัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึวนัสิน้สดุของอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์สทิธิการใช้หรอืวันสิน้สดุอายุสญัญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึน้ก่อน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

 ณ วันท่ีสญัญาเช่าเริม่มผีล กลุม่บรษิทัรบัรูห้นีส้นิตามสญัญาเช่าด้วยมลูค่าปัจจบัุนของจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าทียั่งไม่ได้จ่ายช�าระ คิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ 

 เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก�าหนดได้ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าโดยการ 

 ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายช�าระแล้ว 

 โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบก�าไรขาดทุน นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อม ี

 การเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

การจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

 - การจ่ายช�าระคงที่ (รวมถึง การจ่ายช�าระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ

 - การจ่ายช�าระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่ สัญญาเช่าเริ่มมีผล

 - จ�านวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายช�าระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ

 - ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น

 - การจ่ายช�าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก�าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า

 จ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า  

 จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

การถือปฏิบัติครั้งแรก

 กลุ่มบริษัทน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีมาถือปฏบิตัคิรัง้แรก 

 โดยปรับปรุงกับก�าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินตามที่เปิดเผยในหมายเหต ุ

 ประกอบงบการเงินข้อ 2

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- สัญญาเช่าการเงิน

 สัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็น 

 รายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า   หรอืมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผกูพันตามสญัญาเช่า  

 หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า หากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล 

 ทีผู่เ้ช่าจะเป็นเจ้าของสนิทรัพย์เมือ่อายุสัญญาเช่าส้ินสุดลงผู้เช่าต้องตัดค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ให้หมดภายในอายุสญัญาเช่าหรอือายุการให้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะส้ันกว่า

- สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผูใ้ห้เช่าจะถกูจดัเป็นสญัญาเช่าด�าเนินงาน โดยบริษัทจะบันทึกการจ่ายช�าระค่าเช่า 

 ภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของอายุของการเช่า

3.13 ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐานค�านวณโดยหารก�าไร(ขาดทนุ)ส�าหรบัปี (ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน) ด้วยจ�านวนถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักของหุน้สามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี
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4. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน 

ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

4.1 รายการกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยการถือหุ้นและการมี    ผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการร่วมกัน 

รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยสรุปได้ดังนี้

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีส�าคัญกับบริษัทย่อย (ซึ่งได้ตัดออกแล้วในการจัดท�างบการเงินรวม)  

และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน (เก่ียวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน) รายการธุรกิจที่มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

บริษัทย่อย

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากัด

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ากัด

บริษัท นอร์ท ภูเก็ต แลนด์ จ�ากัด

 

ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการอื่น 

ที่เกี่ยวข้องบนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก

ขายและให้บริการซอฟแวร์ แอปพลิเคชั่นต่างๆ

พร้อมอุปกรณ์ปลายทางผ่านคลาวด์

การเช่าและการด�าเนินการเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเอง 

หรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง 

ที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ถือหุ้นและ

มีกรรมการร่วมกัน

ถือหุ้นและ

มีกรรมการร่วมกัน

มีกรรมการร่วมกัน

มีกรรมการร่วมกัน

99.99

99.99

-

-

99.99

99.99

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563ลักษณะความสัมพันธ์ประเภทธุรกิจบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได้ค่าเช่าส�านักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าซื้อทรัพย์สิน

ค่าเช่าที่ดินและอาคารส�านักงานใหญ่

รายได้ค่าบริการ

อัตราที่ตกลงกันในสัญญา โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระที่อยู่ในการก�ากับดูแลของ กลต.

ราคาตามที่ถูกเรียกเก็บจากภาครัฐ โดยจัดสรรค่าใช้จ่ายให้บริษัทย่อย ตามจ�านวนพนักงาน และ พื้นที่ใช้งาน

ราคาที่ตกลงกัน

ราคาตามการประเมินราคาจากผู้ประเมินอิสระที่อยู่ในรายชื่อของ กลต.

ราคาที่ตกลงกัน

นโยบายการก�าหนดราคารายการ

ร้อยละการถือหุ้น

บริษัทย่อย

รายได้

รายได้ค่าเช่าส�านักงาน

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่าย

ค่าบริการ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าที่ดินและอาคารส�านักงานใหญ่

รายได้ค่าบริการ

2563

-

-

-

12,845

1,604

2563

572

20

14,128

12,845

1,604

2562

-

-

-

14,240

1,656

2562

296

-

-

14,240

1,656

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

พันบาท
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4.2 ลูกหนี้อื่น – บุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย:

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.04-0.4 ต่อปี

4.1.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประชุมและบ�าเหน็จกรรมการ เป็นต้น  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 ค่าตอบแทนผู้บริหาร มีรายการดังนี้:

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

รวม

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการ

บริษัทย่อย:

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากัด

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด

รวม

31 ธันวาคม 2563

24,056

493

-

24,549

31 ธันวาคม 2563

-

-

-

-

-

-

31 ธันวาคม 2563

22,127

493

-

22,620

31 ธันวาคม 2563

-

-

16,221

1,593

17,814

17,814

31 ธันวาคม 2562

20,441

665

-

21,106

31 ธันวาคม 2562

-

-

-

-

-

-

31 ธันวาคม 2562

18,512

665

-

19,177

31 ธันวาคม 2562

-

-

5,309

814

6,123

6,123

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

พันบาท

เงินสดในมือ

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน

รวม

31 ธันวาคม 2563

101

31,435

31,536

31 ธันวาคม 2563

92

25,725

25,817

31 ธันวาคม 2562

101

34,208

34,309

31 ธันวาคม 2562

92

32,246

32,338

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
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6. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีการค้า – สุทธิ ประกอบด้วย

7. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหน้ีการค้า – สุทธิ ดังกล่าวจ�าแนกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระดังนี้

ในเดือนตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับช�าระเงินจากกิจการร่วมค้า บลิส-แพลนเน็ต เป็นจ�านวนเงิน 108 ล้านบาท คงเหลือยอดลูกหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2563  

จ�านวน 80.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหน้ีการค้าท่ีมีอายุมากกว่า 365 วัน

ลูกหนี้การค้า 

เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า

หักค่าเผื่อการด้อยค่าด้านเครดิต

ลูกหนี้การค้า -  สุทธิ

31 ธันวาคม 2563

259,096

2,805

261,901

(6,665)

255,236

31 ธันวาคม 2563

259,096

2,805

261,901

(6,665)

255,236

31 ธันวาคม 2562

434,279 

-   

434,279 

(7,239)

427,040

31 ธันวาคม 2562

434,279

 -

434,279 

(7,239)

427,040

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

เงินทดรองจ่าย

เงินมัดจ�า

เงินกู้ยืมพนักงาน

เงินประกัน

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

รวม

31 ธันวาคม 2563

3,777

 -

158

373

14,828

19,136

31 ธันวาคม 2563

3,506

 -   

147

373

14,828

18,854

31 ธันวาคม 2562

4,464

13,500 

177 

315 

3,283 

21,739

31 ธันวาคม 2562

4,306 

13,500 

177

283

3,284

21,550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

เกินก�าหนดช�าระ:

ระหว่าง  1 ถึง  90 วัน

ระหว่าง 91 ถึง  180 วัน

ระหว่าง 181 ถึง 365 วัน

มากกว่า 365 วัน

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น

หัก:ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

31 ธันวาคม 2563

299

197,397

40,473

5,883

3,224

14,625

261,901

(6,665)

255,236

31 ธันวาคม 2563

299

197,397

40,473

5,883

3,224

14,625

261,901

(6,665)

255,236

31 ธันวาคม 2562

- 

51,670

96,583

192,620

1,298 

92,108

434,279

(7,239)

427,040

31 ธันวาคม 2562

- 

51,670

96,583

192,620

1,298

92,108

434,279

(7,239)

427,040 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท
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10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

8. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจ�านวน ดังกล่าวเป็น สิทธิท่ีกิจการ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนกับบริการที่ได้ให้กับลูกค้าแล้ว โดยสิทธิดังกล่าวมีระยะเวลา 

ไม่เกินรอบระยะเวลาด�าเนินงานตามปกติของกิจการหรือไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งได้แก่ รายได้ค้างรับจากมูลค่างานที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียกเก็บ

เงินจากลูกค้า

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

11. เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน 

กลุ่มบริษัทได้น�าเงินฝากธนาคารจ�านวนนี้ไปเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันส�าหรับหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทและเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน

วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 – ประกอบด้วย

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 บริษัทฯ ได้มีมติให้ด�าเนินการโอนสินทรัพย์ท่ีเก่ียวกับการลงทุนในอาคารเพ่ือบริการอินเตอร์เน็ตผ่านบริษัท  

ให้บรษิทั แพลนเนต็ไฟเบอร์ จ�ากัด ทัง้หมดไปเป็นสนิทรพัย์ของ บรษิทั แพลนเน็ต ไฟเบอร์ จ�ากัด (บรษัิทย่อย) และเพ่ิมทุนตามมลูค่าของสนิทรัพย์ท่ีโอน มมีลูค่าท้ังสิน้ 120 ล้านบาท

ภาษีซื้อที่ขอคืน

ภาษีซื้อรอใบก�ากับ

อื่น ๆ

รวม

บริษัทย่อย

- บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากัด

- บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด

สุทธิ

สินค้าส�าเร็จรูป

งานระหว่างท�าโครงการ

สินค้าระหว่าทาง

รวม

หัก ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า

รวม

31 ธันวาคม 2563

8,383

2,163

1

10,547

31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

127.00

5.00

31 ธันวาคม 2563

(ร้อยละ)

99.99

99.99

31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

127.00

5.00

132.00

31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

-

-

-

31 ธันวาคม 2563

45,577

8,787

7,097

61,461

(14,847)

46,614

31 ธันวาคม 2563

-

2,122

1

2,123

31 ธันวาคม 2563

45,577

8,787

7,097

61,461

(14,847)

46,614

31 ธันวาคม 2562

-

1,089

5

1,094

31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

5.00

1.25

31 ธันวาคม 2562

(ร้อยละ)

99.99

99.99

31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

5.00

1.25

6.25

31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

-

-

-

31 ธันวาคม 2562

47,915 

19,356 

4,711

71,982

(13,114)

58,868

31 ธันวาคม 2562

-

1,087

4

1,091

31 ธันวาคม 2562

47,915 

19,356

4,711

71,982

(13,114)

58,868

งบการเงินรวม

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว สัดส่วนของการถือหุ้น วิธีราคาทุน เงนิปันผลรับในระหว่างปีส้ินสุดวันที่

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

พันบาท

พันบาท
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ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

อุปกรณ์โครงข่ายใยแก้ว

อุปกรณ์โครงข่ายใยแก้ว

อุปกรณ์ทดสอบ

อุปกรณ์ทดสอบ

เครื่องตกแต่งติดตั้งและ
เครื่องใช้ส�านักงาน

เครื่องตกแต่งติดตั้งและ
เครื่องใช้ส�านักงาน

ยานพาหนะ

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

รวม

รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซื้อเพิ่ม

โอนเข้า/โอนออก

จ�าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

จ�าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่าย

โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

จ�าหน่าย

โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าสทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

4,858 

 - 

-

 4,858 

 (4,858)

-

-

(4,858)

-

-

 

 4,858

 -   

 -   

 -   

 4,858 

 (4,858)

 -   

 -   

 -   

 (4,858)

 -   

 -   

 151,417 

 966 

5,856

-

 158,239 

 (35,054)

 (15,531)

-

(50,585)

 116,363 

107,654

  151,417 

 -   

 -

(151,417)   

 -   

 (35,054)

 (1,465)

 - 

 36,519 

 - 

 116,363 

-

  

 95,651 

 1,962 

(1,389) 

96,224 

(73,535)

  (7,214)

 1,075  

 (79,674)

22,116

16,550

  

 95,651

1,328 

 (1,389)   

 -   

95,590

 (73,535)

 (7,162)

 1,075 

 - 

 (79,622)

 22,116 

15,968

80,591 

630 

(2,796)

 78,424

 (75,314)

  (2,651)

2,789 

(75,176)

5,277

3,249

80,557

 519 

 (2,796)

(4,576)

73,705

 (75,311)

 (1,844)

 2,789 

 2,908 

(71,460)

 5,246 

2,244 

24,380 

- 

- 

 24,380 

 (8,938)

(2,258)

 - 

(11,196)

15,442 

13,184

23,721

 -   

 -   

 -   

 23,721 

 (8,652)

 (2,126)

 -   

 -   

 (10,778)

 15,069 

12,943

7,264 

5,141 

(5,856)

-

 6,549 

- 

-

-

-

7,264

6,549

7,264

2,295

(2,064)

(5,411)   

2,084

-

-

-

-

-

 7,264 

2,084

364,161 

8,699 

-

(4,185)

 368,675 

(197,699)

(27,654)

3,864 

(221,489)

166,462

147,186

 363,468 

4,142

 (6,249)

 (161,404)

199,957

(197,410)

 (12,599)

 3,864 

 39,427 

  (166,718)

 166,058

33,239

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท

13. ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดังน้ี
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14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งเกิดจากการน�ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ยอดคงเหลือของสินทรัพย ์

สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

ค่าเสื่อมราคา ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงไว้ใน ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

สินทรัพย์สิทธิการเช่า ประกอบด้วย อาคารส�านักงาน และอาคารเก็บสินค้าที่เกิดจากสัญญาเช่าระยะยาว กับบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่ง

งบการเงินรวมส�าหรับปี วันที่ 31 ธันวาคม

ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

รวม

2563

19,154

8,500

27,654

2563

5,060

7,540

12,600

2562

17,033

12,369

29,402

2562

17,033

12,234

29,267

งบการเงินเฉพาะกิจการ วันที่ 31 ธันวาคม

พันบาท

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ :

      -  รับรู้จากสัญญาเช่าด�าเนินงาน

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

บวก  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ราคาทุน

หัก    ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 -   

57,909

57,909

5,092 

(6,317)

56,684

งบการเงินรวม / งบเฉพาะกิจการ

พันบาท

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซื้อขึ้น

ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าตัดจ�าหน่ายระหว่างปี

จ�าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

16,094

 - 

 - 

16,094

(3,908)

(2,212)

 - 

(6,120)

12,186

9,974

งบการเงินรวม / งบเฉพาะกิจการ

พันบาท
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16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 

ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

18. หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

หน้ีสินที่เกิดจากสัญญาจ�านวนเป็นภาระผูกพันท่ีกิจการสัญญาจะให้บริการกับลูกค้า โดยภาระผูกพันดังกล่าวมีระยะเวลาไม่เกินรอบระยะเวลาด�าเนินงานตามปกต ิ

ของกิจการหรือไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและระยะเวลาเกินรอบระยะเวลาด�าเนินงานตามปกติของกิจการหรือเกิน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงาน ซึ่งได้แก่ รายได้รับล่วงหน้าที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้า จ�านวนเงิน 65.49 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 65.49 ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น

รวม

31 ธันวาคม 2563

129,978

129,978

31 ธันวาคม 2563

129,978

129,978

31 ธันวาคม 2562

338,359

338,359

31 ธันวาคม 2562

338,359

338,359

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เงินประกันผลงาน

เงินมัดจ�ารับล่วงหน้า

อื่น ๆ

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

31 ธันวาคม 2563

83,954

5,357

930

9,692

278

16,257

100,211

31 ธันวาคม 2563

83,942

4,056

930

9,692

278

14,956

98,898

31 ธันวาคม 2562

52,528

4,786

37

-

5,309

10,132

62,660

31 ธันวาคม 2562

58,651

3,771

37

-

-

3,808

62,459

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.200-5.405 ต่อปี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯได้ท�าสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทยเพื่อช�าระค่าสินค้าหรือค่าอุปกรณ์ติดตั้งในโครงการ

จัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มท่ี 2 ภาคเหนือ 2 ของ “ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” (โครงการ กสทช.) วงเงิน 240 ล้านบาท เพื่อเป็นประกันในการช�าระหนี้ตามสัญญา สถาบันการเงินดังกล่าวได้ก�าหนดเงื่อนไขดังนี้

1. ให้มีการโอนสทิธิการรบัช�าระเงนิของกิจการร่วมค้า บลสิ-แพลนเนต็ จากโครงการกสทช.ผ่านบันทึกข้อตกลงการโอนสทิธิทีจ่ดัท�าขึน้ระหว่างกิจการร่วมค้า บลิส-แพลนเน็ต  

กับบริษัท บลิส-เทล จ�ากัด (มหาชน) บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จ�ากัด บริษัท สโลท จ�ากัด และบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัท บลิส-เทล จ�ากัด (มหาชน) ตกลงช�าระหนี้เงินกู้ยืม 

ของบริษัทฯ หากเงินที่ได้รับจากโครงการกสทช.ไม่เพียงพอต่อการช�าระหนี้

2. ค�้าประกันโดยบัญชีเงินฝากของบริษัท บลิส-เทล จ�ากัด (มหาชน) จ�านวนเงิน 24.90 ล้านบาท

3. ค�้าประกันโดยบริษัท บลิส-เทล จ�ากัด (มหาชน)

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นของกิจการร่วมค้า บลิส-แพลนเน็ต เป็นจ�านวนเงิน 152.72 ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินบางส่วนค�้าประกันโดยเงินฝากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และการจดจ�านองที่ดินของบริษัทที่

เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
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19. หนี้สินตามสัญญาเช่า 

บริษัทฯ มีเจ้าหน้ีสัญญาเช่า ซึ่งประกอบด้วยสัญญาเช่า 5 สัญญาเพ่ือจัดหา อาคารส�านักงาน โกดังเก็บสินค้า เครื่องถ่ายเอกสาร และยานพาหนะ ส�าหรับใช้ในการ

ด�าเนินธุรกิจ โดยมีก�าหนดช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 48 – 120 งวด

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ :

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี :

บวก หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้นระหว่างวด

หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี เพิ่มขึ้นระหว่างวด

หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด :

บวก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีตัดจ่าย

หัก เงินจ่ายช�าระ

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หัก  ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ

20,340

(4,042)

16,298

80,996

(23,087)

74,207

7,376

(2,284)

5,092

4,870

(11,578)

72,591

(7,831)

64,760

19,971

(4,016)                                 

15,955

80,996

(23,087)

73,862

7,376

(2,284)

5,092

4,852

(11,405)

72,403

(7,643)

64,760

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้

ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้ตามสัญญาเช่า

รวม

6,317

4,870

11,007

6,317

4,852

10,989

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้
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รายละเอียดของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายช�าระของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี 

บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทไม่มีหลักประกันเงินกู้ยืม และมีก�าหนดช�าระภายใน 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2

พันบาท

พันบาท

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2563

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระภายในหนึ่งปี

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระมากกว่าหนึ่งปี

รวม

หนี้สินตาม 

สัญญาเช่าการเงิน

12,327

84,810

97,137

12,132

84,810

96,942

หนี้สินตาม 

สัญญาเช่าการเงิน

ดอกเบี้ย

รอตัดจ่าย

(4,496)

(20,050)

(24,546)

(4,489)

(20,050)

(24,539)

7,831

64,760

72,591

7,643

64,760

74,403

ดอกเบี้ย

รอตัดจ่าย
สุทธิ สุทธิ

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2562

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระภายในหนึ่งปี

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระมากกว่าหนึ่งปี

รวม

หนี้สินตาม 

สัญญาเช่าการเงิน

3,442

16,898

20,340

3,268

16,703

19,971

หนี้สินตาม 

สัญญาเช่าการเงิน

ดอกเบี้ย

รอตัดจ่าย

(1,204)

(2,838)

(4,042)

(1,185)

(2,831)

(4,016)

2,238

14,060

16,298

2,083

13,872

15,955

ดอกเบี้ย

รอตัดจ่าย
สุทธิ สุทธิ

20. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือของหน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ มีรายละเอียดดังนี้

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อื่น ๆ

รวม

31 ธันวาคม 2563

505

1,549

187

2,241

31 ธันวาคม 2563

460

1,188

187

1,835

31 ธันวาคม 2562

912

-

757

1,669

31 ธันวาคม 2562

870

-

757

1,627

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

ยอดยกมา

บวก กู้เพิ่ม

หัก ช�าระคืน

ยอดคงเหลือ

หัก  ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ

31 ธันวาคม 2563

-

10,000

-

10,000

-

10,000

31 ธันวาคม 2563

-

10,000

-

10,000

-

10,000

31 ธันวาคม 2562

10,500

-

-

10,500

  (10,500)

-

31 ธันวาคม 2562

10,500

-

-

10,500

(10,500)

-

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการค�านวณตามมาตรฐานการบัญชีก�าหนดโดยข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�าคัญ 

ที่ใช้ในการค�านวณประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ตามที่มี พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเพิ่มค่าชดเชย ให้กับลูกจ้างที่ลาออกมีอายุงานครบ 

20 ปี ขึ้นไปได้ค่าชดเชย 400 วัน โดยข้อสมมติในการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้การค�านวณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

*   ข้ึนอยูกั่บอตัราถวัเฉลีย่ของกลุม่อายุของพนักงาน

** อ้างองิตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

22. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี

ต้นทุนบริการในอดีตจากการเปลี่ยนแปลง

    -ผลประโยชน์

ต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ย

ผลประโยชน์จ่ายระหว่างงวด

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นงวด

31 ธันวาคม 2563

15,547

-

1,469

(4,206)

12,810

31 ธันวาคม 2563

15,041

-

1,367

(4,206)

12,202

31 ธันวาคม 2562

10,593

3,005

1,949

-

15,547

31 ธันวาคม 2562

10,593

 2,994 

 1,454 

-

15,041

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

ต้นทุนในอดีต

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

รวม

2563

-

1,134

335

1,469

2563

-

1,047

320

1,367

2562

3,005

1,570

379

4,954

2562

2,994

1,087

367

4,448

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราคิดลด

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ

อัตรามรณะ

2563

2.50%

2.78 %

0-31.00 %

TMO 2017

2562

1.50-2.50%

2.78 %

0-31.00 %

TMO 2017

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่น�ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อัตราคิดลด อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ 

โดยถือว่าข้อสมมติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นท่ีอาจเป็นไปได้ อย่างสม

เหตุสมผล ส�าหรับปี 2563 มีดังนี้

- ถ้าอัตราคิดลดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ร้อยละ 0.5 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะลดลง 0.57-12.73 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึน 0.59-13.56 ล้านบาท)

- ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 0.5 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะเพ่ิมขึ้น 0.60-13.67 ล้านบาท (ลดลง 0.56-12.63 ล้านบาท)

- ถ้าอัตราการหมุนเวียนพนักงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 0.5 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะเพิ่มข้ึน 0.59-12.64 ล้านบาท (ลดลง 0.59-13.39 ล้านบาท)

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ได้ค�านวณโดยการใช้วิธีเดียวกันกับท่ีค�านวณภาระผูกพัน 

ผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณี

นายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต ่

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัท 

มีหน้ีสินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึ้น 3.01 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 2.99 ล้านบาท) ท้ังนี้บริษัทฯได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

โดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทุนแล้วในปี 2562

23. ภาษีเงินได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค�านวณก�าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการน�ารายการที่มิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่วนที่ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษ ี

มาบวกหรือหักตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

อัตราที่ใช้ในการค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2563 และ 2562 ในอัตราร้อยละ 20 ตามล�าดับ และอัตราที่ใช้ในการค�านวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีใช้อัตราร้อยละ 20

23.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้นิติบุคลระหว่างปี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกดิผลต่างชั่วคราว 

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

 รวม

2563

4,417

315

4,732

2563

4,417

336

4,753

2562

-

3,683

3,683

2562

-

3,779

3,779

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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23.2 รายการกระทบยอดจ�านวนเงนิระหว่างค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้กับผลคูณของก�าไรทางบญัชกัีบอตัราภาษทีีใ่ช้ส�าหรบัปี สิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงันี้

23.3 องค์ประกอบของสินทรัพย์ได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

สินค้าคงเหลือ

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ขาดทุนที่ยังไม่ได้น�ามาใช้

รวม

31 ธันวาคม 2563

1,734

2,969

2,563

272

7,538

31 ธันวาคม 2563

1,734

2,969

2,441

272

7,416

31 ธันวาคม 2562

1,849

2,623

3,109

272

 7,853 

31 ธันวาคม 2562

1,849

2,623

3,008

272

 7,752 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

ก�าไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนหักรายได้ที่ไม่เสียภาษี

หัก  รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีค�านวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20%

ผลกระทบทางภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลกระทบทางภาษีที่ไม่สามารถน�ามาหักในการค�านวณก�าไรเพื่อเสียภาษี;

     - ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

     - ผลขาดทุนที่ยังไม่น�ามาใช้

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน - งบก�าไร(ขาดทุน)

2563

5,669

-

5,669

20%

1,134

315

4,644

(1,361)

4,732

2563

15,244

-

15,244

20%

3,049

336 

2,729

(1,361)

4,753

2562

2,687

-

2,687

20%

537

3,683

-

(537)

3,683

2562

12,830

-

12,830

20%

2,566

3,779

(2,029)

(537)

3,779

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

24. ทุนส�ารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนส�ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ

ประจ�าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนส�ารองดังกล่าวจะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
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25. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพ่ือใช้

ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบรหิารงาน กลุ่มบรษิทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของรายได้และบรกิาร   กลุม่บรษิทัมส่ีวนงานทีร่ายงานท้ังสิน้ 3 ส่วนงาน ดงันี้

1) รายได้จากการขายสินค้า ซึ่งมาจากการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายขายสินค้า (Reseller) และการขายงานโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การเป็นผู้ขายระบบ (System Integrator) 

และเป็นผู้ผลิต (Manufacturer)

2) รายได้จากการให้บริการ ซึ่งเป็นบริการโดยตรงของบุคลากรทางเทคนิคของกลุ่มบริษัท อย่างเช่น การดูแลรักษาหลังการขาย การซ่อมแซมอุปกรณ์

3) รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งมาจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายไฟเบอร์ การบริการระบบสื่อสารบนคลาวด์แบบรายเดือน (Cloud Subscription 

and Managed Services)

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานอื่นเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผล

การปฏิบัติงานกลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือ

ขาดทุนจากการด�าเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารงานด้านการจัดหาเงิน ซึ่งท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร และภาษีเงินได้โดยไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

ก�าไรขาดทุน จ�าแนกตามส่วนงานส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้:

ขาย

ต้นทุนขาย

ก�าไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด�าเนินงาน

รายได้อื่น

ต้นทุนทางการเงิน

ก�าไรสุทธิก่อนภาษี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

สินทรัพย์ส่วนกลาง

สินทรัพย์ถาวร

รวมสินทรัพย์

รายได้จากการขายสินค้า

งบการเงินรวม (พันบาท)

489,981

(388,801)

101,180

รายได้จากการบริการ รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ รวม

78,605

(36,444)

42,161

27,449

(25,542)

1,907

596,035

(450,787)

145,248

(35,773)

(94,932)

14,543

11,039

(18,409)

7,173

(4,732)

2,441

660,571

147,186

807,757
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายส�าคัญ ๆ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซึ่งจ�าแนกตามลักษณะได้ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 10 ราย จ�านวนเงินรวมประมาณ 341.29 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 57 ของรายได้ รวมในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายได้จากการขายและบริการต่างประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ  6 (2562: ร้อยละ 2) ของยอดรายได้

จากการขายและบริการ

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได้:

ขาย

ต้นทุนขาย

ก�าไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด�าเนินงาน

รายได้อื่น

ต้นทุนทางการเงิน

ก�าไรสุทธิก่อนภาษี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

สินทรัพย์ส่วนกลาง

สินทรัพย์ถาวร

รายได้จากการขายสินค้า

งบการเงินรวม (พันบาท)

620,513

(563,320)

57,193

รายได้จากการบริการ รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ รวม

184,470

(87,979)

96,491

30,171

(28,496)

1,675

835,155

(679,796)

155,359

(45,747)

(104,364)

5,248

14,054

(16,615)

2,687

(3,683)

(996)

727,402

166,462

893,864

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน

วัตถุดิบใช้ไป

การเปลี่ยนแปลงสินค้าในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า

2563

98,924

28,944

5,484

365,531

(12,906)

2563

88,003

21,128

5,435

365,978

(12,906)

2562

106,628

29,403

14,404

534,420

(33,122)

2562

98,858

29,267

14,372

534,420

(33,122)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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27. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบ 

เข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงาน

นั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวนเงิน 2.11 ล้านบาท (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 1.99 ล้านบาท) และ 1.45 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 1.36 ล้านบาท) ตามล�าดับ

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจ�านวนเงิน 132.84 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 132.84 ล้าน

บาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อค�้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิตจากธนาคารให้แก่เจ้าหนี้ค่าสินค้า เป็นจ�านวนเงิน 9.12 ล้านบาท

28.2 ภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญา

สัญญากิจการร่วมค้า บลิส-แพลนเน็ต

บริษัทฯได้ตกลงกับบริษัท บลิส-เทล จ�ากัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้าในนาม “กิจการร่วมค้า บลิส-แพลนเน็ต” โดยมีวัตถุประสงค์ในการยื่นข้อเสนอประกวดราคา

และเสนอราคา ในโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 ของ “ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” (ส�านักงาน กสทช.) โดยสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ส�าคัญ ดังนี้

- สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่เกิดข้ึนกับกิจการร่วมค้าการลงทุนในโครงการ รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนการควบคุมและการด�าเนินงานโครงการน้ัน  

บริษัท บลิส-เทล จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว

- คู ่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงมอบอ�านาจให้บริษัท บลิส-เทล จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู ้มีอ�านาจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการคัดเลือก Vendor/ Supplier/ Contractor  

ตลอดจนการเลือกซื้อ หรือใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงต่างๆในการด�าเนินการงานในโครงการและการคัดเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

- กิจการร่วมค้า บลิส-แพลนเน็ตตกลงสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จากบริษัทฯตามที่ตกลงกับบริษัท บลิส-เทล จ�ากัด (มหาชน) และตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิเข้าเสนอราคา 

รับเหมาช่วงเป็นรายแรก โดยหากมีการเสนอราคารับเหมาช่วงเท่ากันบริษัท บลิส-เทล จ�ากัด (มหาชน) ตกลงเลือกบริษัทฯเป็นผู้รับเหมาช่วงในพ้ืนที่น้ันๆ ทั้งน้ี บริษัทฯไม่ได้

มีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าดังกล่าว

บริษัทฯมียอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�านวน 80.61  ล้านบาท

สัญญาโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2

บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาในฐานะผู้ร่วมค้าของกิจการร่วมค้า บลิส-แพลนเน็ต โดยสัญญาดังกล่าวมีมูลค่างานจ�านวน 1,998 ล้านบาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

และค่าใช้จ่ายอื่น) โดยโครงการมีการก�าหนดเวลาเสร็จสิ้นภายใน 5 ปี 360 วัน นับจากวันลงนามสัญญา

29. การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

(ก) ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะ

สมดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูก

หนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

(ข) เงินฝากสถาบันการเงิน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต�่า

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บรษิทัฯ ก�ากับดแูลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ทีผู่บ้รหิารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงนิเพ่ือใช้ในการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ และลดผลกระทบจาก ความผันผวนในกระแสเงินสด
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ระยะเวลาการครบก�าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงนิ ณ วันท่ีรายงานมรีายละเอยีดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์

- เจ้าหนี้อื่น

- หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิ

- เจ้าหนี้กรมสรรพากร

หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์

มูลค่า

ตามบัญชี

16,257

72,591

1,549

90,397

-

มากกว่า 1 ปี

แต่ไม่เกิน 2 ปี

-

8,021

-

8,021

-

ภายใน 1 ปี

หรือน้อยกว่า

16,257

7,832

1,549

25,638

-

มากกว่า 2 ปี

แต่ไม่เกิน 5 ปี

-

27,958

-

27,958

-

 

มากกว่า 5 ปี

-

28,780

-

28,780

-

 

รวม

16,257

72,591

1,549

90,397

-

กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินรวม)

ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์

- เจ้าหนี้อื่น

- หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิ

- เจ้าหนี้กรมสรรพากร

หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์

มูลค่า

ตามบัญชี

14,956

72,402

1,187

88,545

-

มากกว่า 1 ปี

แต่ไม่เกิน 2 ปี

-

8,021

-

8,021

-

ภายใน 1 ปี

หรือน้อยกว่า

14,956

7,643

1,187

23,786

-

มากกว่า 2 ปี

แต่ไม่เกิน 5 ปี

-

27,958

-

27,958

-

 

มากกว่า 5 ปี

-

28,780

-

28,780

-

 

รวม

14,956

72,402

1,187

88,545

-

กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินเฉพาะบริษัท)

ล้านบาท
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ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย และหนี้สินตาม

สัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนดหรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2563

1.33

-

6.4

-

-

10

-

2563

0.15

-

6.4

-

-

10

-

2563

5.49

-

15

129.98

-

-

65.68

2563

5.49

-

15

129.98

-

-

65.68

2563

24.72

274.38

-

-

105.21

-

-

2563

20.17

291.91

-

-

103.90

-

-

2563

31.54

274.38

21.4

129.9

105.21

10

65.68

2563

25.81

291.91

21.4

129.98

103.90

10

65.68

2562

4.08

-

6.4

-

-

10.5

-

2562

3.39

-

6.4

-

-

10.5

-

2562

5.65

2.95

15

338.36

-

-

16.3

2562

5.65

2.95

15

338.36

-

-

15.96

2562

24.58

445.83

-

-

62.86

-

-

2562

24.58

452.86

-

-

62.46

-

-

2562

 

34.31

448.78

21.4

338.36

62.86

10.5

16.3

2562

 

33.62

455.81

21.4

338.36

62.46

10.5

15.96

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย

รวม

รวม

ล้านบาท

ล้านบาท
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย

การท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�านวนเงิน 11.21 ล้านบาท (ปี 2562 จ�านวน 12.03 ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอยู่ในข้อมูลระดับที่ 2 ของล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าค�านวณโดยใช้อัตราท้องตลาดที่ก�าหนด

โดยธนาคารที่เกี่ยวข้องเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทั้งหมดของบริษัทฯ วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย และเนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 

จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า 

ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคา

กันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาด

ล่าสุดหรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม  

และรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกินข้อก�าหนดของสัญญาเงินกู้ยืม

กลุม่บรษิทัมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงนิรวมเท่ากับ 0.95 : 1 ( 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1.17 :1) และ ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ

เท่ากับ 0.95 :1 ( 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1.14:1)

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ (ล้าน)

ยูโร (ล้าน)

ปอนด์

31 ธันวาคม 2563

(ล้าน)

0.31

-

-

31 ธันวาคม 2563

(ล้าน)

1.53

0.03

0.12

31 ธันวาคม 2563

30.0371

36.8764

40.6403

31 ธันวาคม 2562

(ล้าน)

0.39

-

-

31 ธันวาคม 2562

(ล้าน)

1.86

0.10

0.16

31 ธันวาคม 2562

30.1540

33.7311

39.5217

งบการเงินรวม/งบเฉพาะกิจการ

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

จ�านวนที่ซื้อสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจ�านวนที่ซื้อ วันที่ครบก�าหนดสัญญา

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ล้านบาท)

2.28

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

29.925 – 30.34

(ล้าน)

16 กรกฎาคม 2563 - 23 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม/งบเฉพาะกิจการ

ณ 31 ธันวาคม 2563
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31. การจัดประเภทรายการบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

บริษัทฯ ได้จัดประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงินที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ

ก�าไรส�าหรับปี หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่ที่ส�าคัญมีดังต่อไปนี้:

32. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น

ลูกหนี้อื่น – กิจการอื่น

ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้อง 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้า – กิจการอื่น

เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ตามที่เคย

รายงานไว้

433,163

22,834

-

-

(64,029)

-

(6,422)

-

ตามที่เคย

รายงานไว้

433,163

22,641

-

-

(58,651)

-

(5,435)

-

จัด

ประเภทใหม่

(6,123)

(1,094)

6,123

1,094

5,378

-

(3,710)

(1,669)

จัด

ประเภทใหม่

(6,123)

(1,091)

6,123

1,091

-

-

1,627

(1,627)

หลังการ

จัดประเภทใหม่

427,040

21,739

-

1,094

(52,528)

-

(10,132)

(1,669)

หลังการ

จัดประเภทใหม่

427,040

21,550

-

1,091

(58,651)

-

(3,808)

(1,627)

พันบาท

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน
กรรมการผู้อ�านวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO)

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต ์
กรรมการผู้อ�านวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

131



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 250.00 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 250.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ

จ�านวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหต*ุ :

(1) ข้อจ�ากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว บริษัทฯ มีข้อจ�ากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าวไว้ร้อยละ 49 ของทุนช�าระแล้ว  โดย  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 มีบุคลลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ PLANET ร้อยละ 28.22 ของทุนช�าระแล้ว

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ คือ ครอบครัวนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ 

ครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน และนางรัตนา สุวรรณ รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 65.21 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนด

นโยบายหรือการด�าเนินงานของบริษัท (ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทจ�านวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน และเป็นผู้บริหารจ�านวน 1 ท่าน)

การออกหลักทรัพย์อื่น      

 - ไม่มี – 

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ครอบครัวนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

- นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

- นางชนิสา รัฐเลิศกานต์

- นางสาวพัฒน์นรี  รัฐเลิศกานต์

ครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน

- นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน

- นางจงจิตร อะเนกา

- นายดนัย ทอมสัน

- นายดรัณ ทอมสัน

- นางสาวอลิศา ทอมสัน

นายสาธิต รัฐเลิศกานต์

นางรัตนา สุวรรณ

นายธนาคม ตาฬวัฒน์

นายธนาธิป วิวัฒนกิจเจริญ

นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช

นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์

นายนิธิวัชร์ จรัสปิยวิทย์

นางสาวอัญชลี พิชิตบัญชรชัย

70,200,000

6,250,000

2,500,000

70,200,000

6,250,000

833,334

833,333

833,333

78,950,000

78,950,000

9,217,000

5,120,000

2,975,600

2,768,400

1,642,700

1,570,100

1,472,300

1,292,700

ร้อยละของจ�านวนหุ้นทัง้หมด

31.58

31.58

3.687

2.05

1.19

1.11

0.66

0.63

0.59

0.52

จ�านวนหุ้น

ผู้ถือหุ้นและนโยบายจ่ายเงินปันผล
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้  นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจก�าหนดให้ 

การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดได้ หากบริษัทมีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเงนิก�าไรสทุธจิ�านวนดงักล่าวมาใช้เพือ่ขยายการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

หมายเหต*ุ :

บริษัทฯ ได้เสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณางดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2563 อย่างไรก็ตาม การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ

จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 ก่อน

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล

1. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)

2. ก�าไรสุทธิหลังหักเงินทุนส�ารองตามกฎหมาย(บาท)

3. จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น)

4. เงินปันผลจ่ายประจ�าปี (บาท:หุ้น)
- เงินปันผลระหว่างกาล
- เงินปันผลงวดสุดท้าย

5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

2561 2562 2563

5,875,075

5,506,033

250

งดจ่ายเงินปันผล

-

-

(996,586)

(1,449.129)

250

งดจ่ายเงินปันผล*

-

-

2,440,660

2,440,660

250

งดจ่ายเงินปันผล*

-

-
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

(1)  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

ชื่อบริษัท   บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 

วันที่ก่อตั้งบริษัท  27 เมษายน 2537

วันที่จดทะเบียนกับMai  23 มิถุนายน 2557

กลุ่มอุตสาหกรรม  เทคโนโลยี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิตอลทีวี ครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ ์ได้แก่ 

(1) การจ�าหน่ายสินค้าแบบครบวงจร (Solutions) ระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired 

Network) และระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ตลอดจนระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี และผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm 

(2) การบริการ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบครบวงจร ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การให้ค�าปรึกษาถึงประเภทของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการ

ออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรม ตลอดจนบริการบ�ารุงรักษา และการซ่อมแซมระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ

(3) เป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) ประกอบด้วย PlanetFiber: ให้บริการอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ส�าหรับคอนโดมิเนียม PlanetCloud: ให้บริการ “เหมาจ่ายราย

เดือน”อุปกรณ์และระบบส�านักงาน พร้อมบริการผ่าน (Cloud Office)

เลขทะเบียนบริษัท   0105537049391

เว็บไซต์   www.planetcomm.com

โทรศัพท์   02-792-2400

โทรสาร   02-792-2499

(2)  นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์   www.set.or.th/tsd

โทรศัพท์   02-009-9000

โทรสาร   02-009-9991

3)  ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท   ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  491/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เว็บไซต์   -

โทรศัพท์   02-234-1678, 02-234-1676, 02-237-2132

โทรสาร   02-237-2133
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(4)  ที่ปรึกษา

(4.1) การควบคุมภายใน

ชื่อบริษัท   บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ากัด 

ทีต่ั้งส�านักงานใหญ่   92/204 หมูท่ี่ 5 หมูบ้่านนันทนาการ์เด้น ซอยท่าอฐิ, ถนนรัตนาธิเบศร์, ต�าบลบางรักน้อย อ�าเภอเมอืงนนทบรีุ จงัหวัดนนทบรุ,ี 11000

เว็บไซต์   - 

โทรศัพท์   02-526-6100, 02-526-7811 

โทรสาร   02-526-6100

(4.2) ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ชื่อบริษัท   บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  77/31 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์   02- 9101324

โทรสาร   -

ชื่อบริษัท   บริษัท ส�านักที่ปรึกษาไทย จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  72 อาคาร พีเอวี ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 42 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์   02-975-9917-8

โทรสาร   02-975-9917-8

หมายเหตุ 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2563 (แบบ 56-1)

โดยบริษัทแสดงไว้ใน www.set.or.th หรือ เว็บไซด์ของบริษัท www.planetcomm.com
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