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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

1. ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ช่ือบริษัท: บริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชีย จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ช่ือภาษาองักฤษ: Planet Communications Asia Public Company Limited 

ช่ือยอ่: PLANET  

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2564 ซึ่งจดัขึน้ในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน

125,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือออกและเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right

Offering) ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท โดยผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้

หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยกําหนดวนัจองซือ้และรับชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในวนัท่ี 13-14 และ 17-19

พฤษภาคม 2564

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้นเพ่ิมทนุ  : หุ้นสามญัท่ีออกใหมข่องบริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชีย จํากดั (มหาชน) 

จํานวนหุ้นท่ีจดัสรร  : ไมเ่กิน 125,000,000 หุ้น  

อตัราสว่นการจดัสรร  : 2 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหม ่ 

ราคาเสนอขาย   : 1.50 บาท ตอ่หุ้น  

ทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ี 

10 มีนาคม 2564  

: 250,000,000 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทนุท่ีจะชําระเพ่ิมจาก

การจดัสรรหุ้นในครัง้นี ้

: 125,000,000 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

(ภายใต้สมมติฐานวา่ผู้ ถือหุ้นทกุรายจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุตามสทิธิเต็มจํานวน) 

ทนุชําระแล้วภายหลงั 

การจดัสรรหุ้นในครัง้นี ้

: 375,000,000 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

(ภายใต้สมมติฐานวา่ผู้ ถือหุ้นทกุรายจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุตามสทิธิเต็มจํานวน) 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย

เสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 

2 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม ่ 

การจัดสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทําให้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะท่ีเพ่ิมขึน้จนถึงหรือข้าม

ผ่านจุดท่ีต้องทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการในการเข้า

ถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ หรือในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคน

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
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ตา่งด้าวตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้คนต่าง

ด้าวถือหุ้นในบริษัท ได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหนา่ยทัง้หมดของบริษัท 

 

ในกรณีท่ีมีหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจากข้างต้น บริษัทจะ

ดําเนินการลดทนุจดทะเบียนในสว่นท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรในโอกาสตอ่ไป 

 

ในการนีม้อบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ รับ

มอบอํานาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร มี

อํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุดงักลา่วได้ทกุประเภท รวมถึงการกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญั

เพ่ิมทนุของบริษัท (Record Date) การเปลีย่นแปลงระยะเวลาการจองซือ้และรับชําระเงินค่า

หุ้นสามญัเพ่ิมทุน การกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนดงักล่าวได้ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็น และ

สมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในครัง้นี ้โดยรวมถึงการนําหุ้ น

สามญัเพ่ิมทุนเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการ

นําส่งข้อมูลเอกสารหลกัฐานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือ

หนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

ตัวอย่างการจัดสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

 จํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลอืจากการจองซือ้ตามสทิธิเทา่กบั 150 หุ้น 

การจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 1 

ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น

ที่ถือ

ปัจจุบัน 

จาํนวนหุ้นที่จองซือ้ การจัดสรรเกินสิทธิ 

รอบที่ 1 

หุ้นที่ได้รับการ

จัดสรรจริง 

รอบที่ 1 

คงเหลือจาํนวนหุ้นที่

จองเกินสิทธิและยัง

ไม่ได้รับการจัดสรร 

ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ ถือหุ้น ก 3,000 1,500 30 = 1,500 / 2,750 x 150 = 81.82 30 0 

ผู้ ถือหุ้น ข 1,500 750 60 = 750 / 2,750 x 150 = 40.91 40 20 

ผู้ ถือหุ้น ค 1,000 500 90 = 500 / 2,750 x 150 = 27.27 27 63 

รวม 5,500 2,750 180  97 83 

จาํนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร รอบที่ 1 = 150 – 97 = 53 หุ้น 

 จากการจดัสรรการจองเกินกวา่สทิธิรอบท่ี 1  

จํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น ก. จะได้รับจดัสรรเท่ากบั 81.82 หุ้น โดยเศษ 0.82 หุ้นให้ปัดทิง้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้น ก. จองซือ้

เกินกวา่สทิธิเพียง 30 หุ้น จึงได้รับการจดัสรรเพียง 30 หุ้น  

จํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น ข. จะได้รับจดัสรรเทา่กบั 40.91 หุ้น โดยเศษ 0.91 หุ้นให้ปัดทิง้ และได้รับการจดัสรรจริง 40 หุ้น  

จํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น ค. จะได้รับจดัสรรเทา่กบั 27.27 หุ้น โดยเศษ 0.27 หุ้นให้ปัดทิง้ และได้รับการจดัสรรจริง 27 หุ้น  

ดงันัน้ คงเหลอืจํานวนหุ้นท่ียงัไมไ่ด้รับการจดัสรรอีกจํานวน 53 หุ้นโดยจะนํามาจดัสรรตอ่ในรอบถดัไป เน่ืองจากภายหลงั

การจดัสรรในรอบแรก ผู้ ถือหุ้น ข. และ ค. ยงัคงต้องการจองซือ้หุ้นเกินสทิธิอีกจํานวน 20 หุ้น และ 63 หุ้นตามลาํดบั 
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การจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 2 

ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น

ที่ถือ

ปัจจุบัน 

จาํนวนหุ้นที่จองซือ้ การจัดสรรเกินสิทธิ 

รอบที่ 2 

หุ้นที่ได้รับการ

จัดสรรจริง 

รอบที่ 2 

คงเหลือจาํนวนหุ้นที่

จองเกินสิทธิและยัง

ไม่ได้รับการจัดสรร 

ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ ถือหุ้น ข 1,500 750 60 = 750 / 1,250 x 53 = 31.80 20 0 

ผู้ ถือหุ้น ค 1,000 500 90 = 500 / 1,250 x 53 = 21.20 21 42 

รวม 2,500 1,250 150  41 42 

จาํนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร รอบที่ 2 = 53 – 41 = 12 หุ้น 

 

 จากการจดัสรรการจองเกินกวา่สทิธิรอบท่ี 2  

จํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น ข. จะได้รับจดัสรรเทา่กบั 31.80 หุ้น โดยเศษ 0.80 หุ้นให้ปัดทิง้ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้น ข. เหลือหุ้นท่ี

จองเกินสทิธิและยงัไมไ่ด้รับจดัสรรจากรอบท่ี 1 เพียง 20 หุ้น จึงได้รับการจดัสรรเพียง 20 หุ้น  

จํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น ค. จะได้รับจดัสรรเทา่กบั 21.20 หุ้น โดยเศษ 0.20 หุ้นให้ปัดทิง้ และได้รับการจดัสรรจริง 21 หุ้น  

ดงันัน้ คงเหลอืจํานวนหุ้นท่ียงัไมไ่ด้รับการจดัสรรอีกจํานวน 12 หุ้นโดยจะนํามาจดัสรรตอ่ในรอบถดัไป เน่ืองจากภายหลงั

การจดัสรรในรอบท่ี 2 ผู้ ถือหุ้น ค. ยงัคงต้องการจองซือ้หุ้นเกินสทิธิอีกจํานวน 42 หุ้น 

การจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 3 

ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น

ที่ถือ

ปัจจุบัน 

จาํนวนหุ้นที่จองซือ้ การจัดสรรเกินสิทธิ 

รอบที่ 3 

หุ้นที่ได้รับการ

จัดสรรจริง 

รอบที่ 3 

คงเหลือจาํนวนหุ้นที่

จองเกินสิทธิและยัง

ไม่ได้รับการจัดสรร 

ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ ถือหุ้น ค 1,000 500 90 = 500 / 500 x 12 = 12 12 30 

รวม 1,000 500 90  12 30 

จาํนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร รอบที่ 3 = 12 – 12 = 0 หุ้น 

 

 จากการจดัสรรการจองเกินกวา่สทิธิรอบท่ี 3  

จํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น ค. จะได้รับจดัสรรเทา่กบั 12 หุ้น และได้จดัสรรจริง 12 หุ้น โดยหลงัการจดัสรรการจองเกินกว่าสิทธิ

รอบท่ี 3 ไมม่ีจํานวนหุ้นท่ียงัไมไ่ด้รับการจดัสรรแล้ว  

สรุปผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถือปัจจุบัน จาํนวนหุ้นที่จองซือ้ 

ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ ถือหุ้น ก 3,000 1,500 30 

ผู้ ถือหุ้น ข 1,500 750 60 

ผู้ ถือหุ้น ค 1,000 500 60 

รวม 5,500 2,750 150 

 

จากตวัอยา่งข้างต้นในกรณีนี ้ไมม่ีหุ้นคงเหลอืท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร  

ในกรณีท่ีมีหุ้นคงเหลือท่ีไม่ได้รับการจัดสรร บริษัทจะดําเนินการจัดสรรหุ้นคงเหลือในรอบต่อๆ ไป จนกระทัง่ไม่มีหุ้น

คงเหลอืจากการจดัสรร หรือ หากไมส่ามารถจดัสรรตอ่ไปได้และมีหุ้นคงเหลอืจากการจดัสรร บริษัทจะพิจารณาดําเนินการลด

ทนุจดทะเบียนตอ่ไป  

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

4 

4. วันกาํหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record 

Date) ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2564  

 

5. กาํหนดวันจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าหุ้นเพิ่มทุน 

5.1.  ระยะเวลาการจองซื้อและรับชําระเงนิค่าหุ้นเพ่ิมทุน 

วนัท่ี 13-14 และ 17-19 พฤษภาคม 2564 (รวม 5 วนัทําการ)  

 

5.2. สถานที่รับจองซื้อและรับชําระเงนิค่าหุ้นเพ่ิมทุน (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 

ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุได้ ในวนัท่ี 13-14 และ 17-19 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. - 16.00 น. โดยติดตอ่ท่ี 

คุณฐิดาพัชร์ พร้อมพันธ์ุธาดา 

สาํนักงานเลขาธิการองค์กร 

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จาํกัด (มหาชน)  

157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 

โทรศัพท์ 02-792-2409 

*** ไมรั่บจองซือ้ทางไปรษณีย์และโทรสาร*** 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิในการตดัสทิธิการจองซือ้ หากไมไ่ด้รับเอกสารการจองซือ้หุ้นภายในวนัเวลาท่ีกําหนดไว้ข้างต้น 

 

5.3. วิธีการจองซื้อและชําระเงนิค่าหุ้นเพ่ิมทุน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้

ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน โดยจะต้องระบจํุานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซือ้ตามสิทธิตามท่ีแสดงไว้ใน

ใบรับรองการจองซือ้หุ้น ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพียง 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซือ้หุ้น 1 ใบ พร้อมทัง้ลงลายมือ

ช่ือผู้ จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน และชําระเงินค่าหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนครัง้เดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซือ้  

โดยสามารถชําระเป็น เงินโอนเข้าบญัชีธนาคาร หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ณ สถานท่ีรับจองซือ้และรับชําระเงินค่า

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงันี ้

(ก) ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3) ท่ีกรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน 

พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้หุ้น ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นจะต้องยื่นใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 1 ใบ ต่อ

ใบรับรองการจองซือ้หุ้น 1 ฉบับ เท่านัน้  

(ข) ใบรับรองการจองซือ้หุ้น (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) ซึ่งบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายพร้อมหนงัสือฉบบันีแ้ล้ว ซึ่งจะ

ระบจํุานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีผู้ ถือหุ้นมีสทิธิจองซือ้ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

(ค) หลักฐานการชําระเงิน ได้แก่ หลกัฐานการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ พร้อม

ระบช่ืุอ นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ของผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ และจํานวนหุ้นท่ีจองซือ้ ไว้ด้านหลงั

ของหลกัฐานการชําระเงิน  
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีจองซือ้ และเป็น 

ผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคาร (ถ้าม)ี ตา่งหากจากจํานวนเงินคา่จองซือ้หุ้น 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นที่ เอกสารหลักฐานครบถ้วนและชัดเจน

เท่านัน้  

(1) กรณีชาํระเป็นเงนิโอนเข้าบัญชีธนาคาร  

สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์ท่ีจะชําระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินโอนเข้าบญัชีธนาคาร สามารถจองซือ้ได้ 

ตัง้แต่เวลา 9.30 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 13-14 และ 17-19 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นชําระ

เงินคา่จองซือ้เป็นเงินโอน กรุณาโอนเงินครัง้เดียวเต็มจํานวนเข้าบญัชี  

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน เลขที่บัญชี 070-1-08693-7 

ชื่อ “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บมจ. แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย” 

พร้อมแนบสาํเนาหลกัฐานการโอนเงิน ท่ีเขียนช่ือ นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท์มือถือของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ 

และจํานวนหุ้นท่ีจองซือ้ ไว้ด้านหลงัสาํเนาหลกัฐานการโอนเงินด้วย 

(2) กรณีชาํระเป็น แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟท์ (ไม่รับเช็คบุคคล) 

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะชําระเงินค่าจองซือ้เป็น แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ 

ดร๊าฟท์ สามารถจองซือ้ได้ วนัท่ี 13-14 และ 17 พฤษภาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 9.30 น. – 16.00 น. โดย 

แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่  17 พฤษภาคม 2564 และสามารถเรียกเก็บ

เงนิได้จากสาํนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาํการถดัไปเท่านัน้  

การชําระเงินคา่จองซือ้เป็น แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่าย  

ชื่อ “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บมจ. แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย” 

พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ และจํานวนหุ้นท่ีจองซือ้ 

อยา่งชดัเจนด้านหลงัแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ด้วย 

(ง) เอกสารประกอบการแสดงตัว 

1) บคุคลสญัชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชนท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง  

ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ทําให้ช่ือ/ช่ือสกลุไมต่รงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นท่ี

ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท หรือ  ใบรับรองการจองซือ้หุ้น ให้แนบเอกสารท่ี

ออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/ช่ือ

สกลุ เป็นต้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2) บคุคลตา่งด้าว : สําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง 
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3) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียน

ในประเทศไทย 

: สําเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลง

นามของนิติบุคคลนัน้และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

เอกสารหลกัฐานตาม 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามท่ีได้

ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้องในเอกสารของนิติบคุคล พร้อมลงลายมือ

ช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

4) นิติบคุคลตา่งประเทศ : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือ หนงัสือรับรองของ

นิติบุคคล ท่ีออกให้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตรา

สาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และเอกสารหลกัฐานตาม 1) หรือ 2) (แล้วแต่

กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามท่ีได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องใน

เอกสารของนิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง  

สําเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมดท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว 

ต้องได้รับการรับรองลงลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary public และรับรอง

โดยเจ้าหน้าท่ีสถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสาร

ดงักล่าวได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง และต้องมีอายไุม่เกิน 12 เดือน

ก่อนวนัจองซือ้ 

 

(จ) หนังสือมอบอํานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมากระทําการแทน) 

พร้อมสาํเนาบตัรประชาชนท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ รับและผู้มอบอํานาจ ซึง่ลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ฉ) กรณีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพ่ิมทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ต้องยื่น 

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท 

ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ และแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA 

STATUS) เฉพาะนิติบคุคล (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 4) ท่ีกรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงนาม

รับรองความถกูต้อง 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไมย่ื่นเอกสารเพ่ิมเติมข้างต้นหรือกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็น

ใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ 

 

5.4. การคืนเงนิค่าจองซื้อหุ้น 

(ก) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหลกัทรัพย์ เน่ืองจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ และ/หรือ การไม่

สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ตามเช็คคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ บริษัทจะคืนเช็คค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ให้แก่

ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ อนัเน่ืองมาจากเหตดุงักลา่ว โดยผู้จองซือ้ดงักลา่วต้องติดต่อขอรับ

เช็คจากบริษัทตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในข้อ 5.2 ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หลกัทรัพย์ 
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(ข) กรณีผู้ ถือหุ้นชําระเงินเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับ บริษัทจะคืนเงินสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหาย

ใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้ จองซือ้หลกัทรัพย์ตามช่ือท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ประมาณ 15 วนัทําการ นบัจากวดัปิดการจองซือ้หุ้น ทัง้นี ้ไม่ว่าใน

กรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนทะเบียนผู้ ถือหุ้น

โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือ

คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

 

5.5. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนีแ้ต่เพียงกรณีเดียว โดยให้แสดงความประสงค์

ดงักลา่วไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 

(ก) ในกรณีที่ ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ นายทะเบียนของ

บริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะดําเนินการสง่มอบใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรร

หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนั

ปิดการจองซือ้หุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับ

ใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากท่ีหุ้นของบริษัทได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

(ข) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้นแตป่ระสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ แต่ผู้จองซือ้หุ้นไม่มี

บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 

สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นตามจํานวนท่ีผู้จองซือ้ท่ีได้รับการจัดสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้

หุ้น เมื่อผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ท่ีได้รับจดัสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดย

ต้องติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการดําเนินการตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/

หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ทัง้นี ้การถอนหลกัทรัพย์ท่ีฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก

เลขท่ี 600 จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซือ้ท่ีนําฝากในบญัชีดงักลา่ว อาจไมส่ามารถถอนหลกัทรัพย์

ได้ทนัภายในวนัท่ีหุ้นสามญัท่ีออกใหมข่องบริษัทเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์  

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ต้องยื่น เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชี

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4) ท่ีกรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและ

ชดัเจน พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 

หากผู้จองซือ้ไมย่ื่นเอกสารเพ่ิมเติมข้างต้นหรือกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นใน

นามของผู้จองซือ้หุ้นตามท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นตามเง่ือนไขในข้อ 5.5 (ก) แทน 

(ค) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และผู้จองซือ้หุ้นมี

บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยูแ่ล้ว กลา่วคือ ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่ง

ผู้จองซือ้หุ้นมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทึก

ยอดบญัชีจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 

วนัทําการ นบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุ้ น ในกรณีนี ้ผู้ จองซือ้จะสามารถขายหุ้นสามัญท่ีได้รับการจัดสรรในตลาด

หลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 
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ทัง้นี ้ช่ือผู้จองซือ้ท่ีระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ี 

ผู้จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วเท่านัน้ ในกรณีท่ีระบช่ืุอผู้จองซือ้ไม่ตรงกบัช่ือ

บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือกรอกช่ือบริษัทหลกัทรัพย์และรหสัสมาชิกผู้ฝากไม่ชดัเจนหรือไม่สมัพนัธ์กัน มิฉะนัน้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ตามท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนตาม

เง่ือนไขในข้อ 5.5 (ก) แทน 

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้กรอกรายละเอียดการสง่มอบหลกัทรัพย์ไมช่ดัเจน หรือมิได้ระบวุิธีการท่ีจะให้บริษัทสง่มอบหลกัทรัพย์

ไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ ตามข้อ 5.5(ก) 

 

5.6. ข้อมูลสําคัญอื่นๆ 

(ก) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับจองซือ้หุ้นท่ีลงช่ือรับจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับจองซือ้หุ้น เพ่ือเป็นหลกัฐานในการ

รับจองซือ้หุ้น โดยผลแห่งการจองซือ้จะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วภายใน

ระยะเวลาจองซือ้ 

(ข) กรณีจํานวนหุ้นท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ไมต่รงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทได้รับชําระ บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะถือตามจํานวน

เงินท่ีได้รับชําระจากการจองซือ้เป็นหลกั แต่ทัง้นี ้จํานวนเงินดงักลา่วจะต้องไม่เกินกว่ามลูค่าหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นจองซือ้

ได้รับจดัสรรทัง้หมด 

(ค) ผู้ ถือหุ้นท่ียื่นความจํานงในการจองซือ้หุ้นและได้ชําระเงินค่าจองซือ้แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้หุ้นและขอรับเงิน

คืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัทมีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นท่ีดําเนินการไมค่รบถ้วนตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 5.3 

(ง) ผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สทิธิจองซือ้ หรือ มิได้ชําระเงินภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ไม่สามารถ

เรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นตามเวลาท่ีกําหนด ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามท่ีมิใช่ความผิดของบริษัท หรือ  

ผู้จองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้ไมช่ดัเจน หรือผู้ ถือหุ้นไม่ปฏิบตัิตามวิธีการใดๆ ท่ีระบใุนหนงัสือแจ้งสิทธิการจอง

ซือ้หุ้นอยา่งถกูต้อง บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิการจองซือ้หุ้นครัง้นี ้ 

(จ) กรณีผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ชดัเจน หรือ ไม่สมัพนัธ์กนั บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้

ข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามท่ีเห็นสมควรในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิใน

การไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้จองซือ้รายดงักลา่ว 

(ฉ) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียด วิธีการชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือ

ข้อมลูใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือ

ข้อจํากดัในการดําเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท 

 

6. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการเพ่ิมทนุ เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่และสภาพคลอ่งทางการเงินสาํหรับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงช่วยเสริม

ความมัน่คงให้บริษัทมีฐานเงินทนุท่ีแข็งแกร่งยิ่งขึน้ โดยบริษัทจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ

ดําเนินงาน และรองรับการขยายกิจการและการลงทนุในอนาคต 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน จํานวนเงินโดยประมาณ ระยะเวลาท่ีใช้เงิน 

1. สนบัสนนุการขยายธุรกิจ 5G ดิจิทลัเทคโนโลยี และ 

Cyber Security ในอนาคต 

ร้อยละ 80 ของเงินท่ีจะได้รับ ปี 2564 - 2565 

2. เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินกิจการ ร้อยละ 20 ของเงินท่ีจะได้รับ ปี 2564 – 2565 
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ทัง้นี ้บริษัทจะได้รับเงินจาการเพ่ิมทนุครัง้นี ้ไมเ่กิน 187,500,000 บาท และแผนการใช้เงินดงักลา่วข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ได้ขึน้อยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดําเนินธุรกิจแผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะคํานงึถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 ทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นและสภาพคล่องทางการเงินสําหรับการดําเนินธุรกิจ การขยายกิจการและการลงทุนใน

อนาคต 

7.2 ทําให้บริษัทมีเงินทนุหมนุเวียนเพ่ิมมากขึน้ 

7.3 เป็นการขยายฐานทนุของบริษัท 

7.4 ทําให้บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้ 

 

8. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

8.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล อย่างไร

ก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราท่ีกําหนดได้ หากบริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องนําเงิน

กําไรสทุธิจํานวนดงักลา่วมาใช้เพ่ือขยายการดําเนินงานของบริษัทตอ่ไป 

8.2  ภายหลงัจากท่ีผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นีไ้ด้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว ผู้ ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลเมื่อทางบริษัทได้มีการอนมุตัิและประกาศจ่ายเงิน

ปันผลเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

 

9. รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

9.1 ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 

9.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายไมใ่ช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ จะไม่มีผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่ในกรณีผู้ ถือ

หุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามท่ีมีอยู่ครบทัง้จํานวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงในอตัราร้อยละ  

-4.55 โดยสามารถคํานวณผลกระทบได้ดงันี ้

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= (1.32 – 1.38) / 1.32 

= -4.55% 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวนัประชุม

คณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 (ระหว่างวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 –  

9 มีนาคม 2564) เทา่กบั 1.32 บาทตอ่หุ้น 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = [(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จํานวนหุ้นท่ี

เสนอขาย)] / (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นท่ีเสนอขาย)  

 = [(1.32 x 250,000,000) + (1.50 x 125,000,000)] / (250,000,000 + 125,000,000) 

 = 1.38 บาทตอ่หุ้น  
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ทัง้นี ้เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน สงูกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัทําการ

ติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ทําให้ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ติดลบ 

9.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุตามสทิธิท่ีมีอยูค่รบทัง้จํานวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออก

เสยีงของผู้ ถือหุ้นบริษัท อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดไมใ่ช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสทิธิท่ีตนมีอยูเ่ลย และ

ผู้ ถือหุ้นอ่ืนใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสทิธิท่ีมีอยูแ่ละ/หรือจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สทิธิ จนมีการจองซือ้

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุครบทัง้จํานวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออก

เสยีงลดลงร้อยละ 66.67 โดยสามารถคํานวณได้ดงันี ้

= จํานวนหุ้นท่ีเสนอขาย / (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นท่ีเสนอขาย) 

= 125,000,000 / (250,000,000 + 125,000,000) 

= 33.33% 

9.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings per share dilution) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุตามสทิธิท่ีมีอยูค่รบทัง้จํานวน จะไมเ่กิดผลกระทบตอ่สว่นแบ่งกําไร 

อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดไมใ่ช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสิทธิท่ีตนมีอยู่เลย และผู้ ถือหุ้นอ่ืนใช้สิทธิจอง

ซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสทิธิท่ีมีอยูแ่ละ/หรือจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สทิธิ จนมีการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุครบ

ทัง้จํานวน จะเกิดผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไร ของผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว ซึ่งจะมีสว่นแบ่งกําไร ลดลงร้อยละ 33.33 โดย

สามารถคํานวณได้ดงันี ้

= (EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 

= (0.0097626 - 0.0065084) / 0.0097626  

= 33.33% 

EPS ก่อนเสนอขาย = กําไรสทุธิสาํหรับปี 2563 / จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว  

   = 2,440,660 / 250,000,000 

   = 0.0097626 บาทตอ่หุ้น 

EPS หลงัเสนอขาย  = กําไรสทุธิสาํหรับปี 2563 / (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นท่ีเสนอขาย)  

   = 2,440,660 / (250,000,000 + 125,000,000) 

   = 0.0065084 บาทตอ่หุ้น 

ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท กับ

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัท ให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือกําไรต่อหุ้น 

เน่ืองจากการเพ่ิมทุนครัง้นี ้สามารถสง่เสริมให้ฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งขึน้ เน่ืองจากบริษัทจะมี

เงินทุนหมนุเวียนในการดําเนินกิจการอย่างต่อเน่ือง และมีความคล่องตวัในขยายกิจการและการลงทนุของบริษัทใน

อนาคต 

 

9.2 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก/เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 

9.2.1 เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม 

สดัส่วนการถือหุ้นในครัง้นี ้ช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ ทําให้บริษัทมีฐานทุน  
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มีสภาพคลอ่ง และเงินทนุหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการเพ่ิมทนุเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นและ

สภาพคลอ่งทางการเงินสาํหรับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงช่วยเสริมความมัน่คงให้บริษัทมีฐานเงินทนุท่ีแข็งแกร่ง

ยิ่งขึน้ โดยบริษัทมีแผนท่ีจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน และ

รองรับการขยายกิจการและการลงทนุในอนาคต 

9.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทคาดว่าจะดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น รวมทัง้ได้รับเงิน

จากการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยบริษัทจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุน

ดงักลา่วไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ตามรายละเอียดท่ีกลา่วมาในข้อ 6 ข้างต้น 

9.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพ่ิมทนุในครัง้นีม้ีความสมเหตสุมผล สอดคล้องและเพียงพอต่อการ

ดําเนินงานและจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแกบ่ริษัท  

9.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ

ดาํเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในครัง้นีจ้ะทําให้

บริษัทได้รับเงินเพ่ิมทนุ ซึง่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมัน่คงให้แก่ฐานะทางการเงิน

ของบริษัท เพ่ิมศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ ช่วยให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสถานภาพทาง

การเงินและฐานทนุท่ีมัน่คง ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุราย  
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1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัท 

ช่ือบริษัท: บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PLANET”) 

ประเภทธุรกิจ: ให้บริการด้านเทคโนโลยีสือ่สารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทลัแบบครบวงจร 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่: 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กทม. 10230 

เลขทะเบียนบริษัท: 0107556000345 

โทรศพัท์: 0-2792-2400 

เว็บไซต์:    www.planetcomm.com 

 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท  

2.1 โครงสร้างและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทลัทีวี โดยให้บริการออกแบบ ติดตัง้ จําหน่าย 

ระบบสื่อสารและระบบเทคโนโลยีดิจิทลัแบบครบวงจร บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูผ่านสายไฟเบอร์ (Fiber Internet Service 

Provider) รวมทัง้บริการคลาวด์สําหรับสํานักงาน (Cloud Office) แก่หน่วยงานและองค์กรชัน้นําทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ภายในประเทศและในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: AEC) 

บริษัทฯ มีโครงสร้างในการดําเนินธุรกิจทางด้านสือ่สารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ประกอบด้วย 5 ด้านคือ 

1. ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมชัน้นํา (Reseller) ท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด และ

คณุภาพสงู เช่น  Comtech, GD Satcom, Cisco, Thales, Evertz ฯลฯ  

2. ผู้ รับเหมาระบบสื่อสารโทรคมนาคม (System Integrator) ให้บริการ ออกแบบ ติดตัง้ และอบรมการใช้งาน ตาม

ความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่าเงินลงทุน ประกอบด้วย: Network Infrastructure 

Solution Multimedia Solution, Cyber Security Solution, Digital Broadcast Solution 

3. ผู้ผลิตและจําหน่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Manufacturing) ประกอบด้วย รถสื่อสารดาวเทียม (Satellite 

Mobile Vehicle) ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ สําหรับสถานีโทรทศัน์ ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และหน่วยราชการ, 

Mobile Jammer, 1:1 Redundant LNB System สาํหรับสถานีดาวเทียม  

4. บริการด้านเทคนิค (Technical Service) ให้บริการด้านการออกแบบ ติดตัง้ อบรมสําหรับระบบและอปุกรณ์สื่อสาร 

โทรคมนาคมและบริการหลงัการขาย ท่ีมีสญัญามีกําหนดระยะเวลา 1-5 ปี ประกอบด้วย การรับประกันสินค้า 

(Product Warranty), สนิค้าทดแทน(SWAP Replacement), การบํารุงรักษา (Preventive Maintenance), บริการ

แก้ปัญหา (On-site Services), และบริการซอ่มอปุกรณ์สือ่สารวิทย ุ(Telecom Repair Lab) 

5. ผู้ให้บริการดิจิทลั (Digital Service Provider) เป็นธุรกิจท่ีคิดคา่บริการรายเดือนหรือรายปี เป็นระยะเวลาตัง้แต่ 1-5 

ปี ประกอบด้วย 2 ธุรกิจคือ - PlanetFiber ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู 1 Gb ตอ่วินาที สาํหรับคอนโดมิเนียม 

และ สํานกังาน  - PlanetCloud ให้บริการ Cloud ทัง้แบบ Software as a Service (SaaS) และ Platform as a 

Service (PaaS) ประกอบด้วย CloudOffice Platform สําหรับสํานกังานอจัฉริยะ, IoT Platform สาํหรับเมือง

อจัฉริยะ, Telekded Platform สาํหรับบริการทางการแพทย์รักษาทางไกล 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้มีการพฒันาและตอ่เช่ือมอปุกรณ์ตา่งๆ ให้ใช้งานร่วมกนัเป็นโซลชูัน่เพ่ือเป็นผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ 

“PlanetComm” และด้วยความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทัง้ความพร้อมใน ต้าน

อปุกรณ์ทดสอบ ทําให้บริษัทฯ มีความสามารถในการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ของผู้ ผลิตชัน้นําต่างๆ ส่งผลทําให้บริษัทฯ สามารถ 

ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสือ่สารแบบครบวงจร โดยผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทมี 3 กลุม่ ดงันี ้

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท 
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กลุ่มที่ 1: สินค้าทางด้านเทคโนโลยสีื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications Products) ประกอบด้วย  

1. ระบบโครงขา่ยสือ่สารโทรคมนาคม (Network Infrastructure Solution) ประกอบด้วย 

• ระบบสถานีดาวเทียมภาคพืน้ดิน (Satellite Earth Station System) คือ ระบบโครงข่ายสื่อสารเทคโนโลยีการ

รับ-สง่ข้อมลูความเร็วสงูแบบดิจิทลัผา่นคลืน่วิทยจุากดาวเทียม ความถ่ี C-Band และ Ku-Band 

• ระบบสื่อสารความเร็วสงูแบบไร้สาย (Wireless Network System) คือ ระบบโครงข่ายสื่อสารท่ีใช้เทคโนโลยี

การรับ-สง่ข้อมลูความเร็วสงูแบบดิจิทลัผา่นคลืน่วิทยภุาคพืน้ดิน ความถ่ี 2.4 GHz และ 5.8 GHz 

• ระบบสื่อสารวิทยุแบบดิจิทลั (Digital Radio Communications System) คือ ระบบโครงข่ายสื่อสารท่ีใช้

เทคโนโลยีการรับ-สง่ข้อมลูแบบดิจิทลัผา่นคลืน่วิทยคุวามถ่ี VHF, UHF และ HF 

• ระบบสื่อสารความเร็วสงูผ่านใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Network System) คือ ระบบโครงข่ายสื่อสารท่ีใช้

เทคโนโลยีการรับ-สง่ข้อมลูแบบดิจิทลัผา่นสายนําสญัญาณ 

2. ระบบสํานกังานอจัฉริยะ (Smart Office Solution) คือ ระบบสื่อสารภายในสํานกังานท่ีมีความทนัสมยัออกแบบ 

เพ่ือสือ่สารทัง้ภาพ เสยีง และข้อมลู ผา่นโครงขา่ยอินเทอร์เน็ต สามารถทํางานร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ คุ้มค้า 

และเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจ ประกอบด้วย 

• ระบบประชมุทางไกลเสมือนจริง (Telepresence & Video Conference) ประกอบด้วยสนิค้าในกลุม่ชุดประชุม

ทางไกลเสมือนจริง ระบบจดัการประชุมทางไกลแบบหลายจุด (Multipoint Conference Unit) ระบบ บนัทึก

การประชมุทางไกล (Recording & Streaming Server) และระบบประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

• ระบบโทรศพัท์สาํนกังานแบบรวมศนูย์ (IP PBX/UC) เป็นระบบสือ่สารรวมศนูย์ ท่ีรองรับรูปแบบการใช้งานและ

การสื่อสารภายในองค์กรท่ีหลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น เป็นโทรศัพท์แบบ IP (Internet Protocol 

Communication) ระบบประชมุผา่นคอมพิวเตอร์หรือ อปุกรณ์พกพา (Mobile) ระบบสง่ข้อความ (Messaging) 

และระบบประชมุทางไกล (Video Conference) เป็นต้น 

• ระบบประชมุเสยีง (Audio Conference) ประกอบด้วยสนิค้าท่ีใช้สําหรับการประชุมแบบเสียง และใช้ประกอบ

ในการติดตัง้ในห้องประชมุ ได้แก่ ระบบ Audio Conference 

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

ช่วยให้ประหยดัพืน้ท่ีในการเก็บบนัทกึข้อมลู 

• ระบบเครือบ้ายอินเทอร์เน็ตรายในล้านงาน (Internet Network Wi-Fi) 

3. ระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลู (Cyber Security Solution) ประกอบด้วย 

• ระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลูสําหรับโครงข่าย (Network Security) ทําหน้าท่ีเข้ารหสัข้อมลูระดบัสงู เพ่ือ

ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลผ่านการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างต้นทางและปลายทาง สําหรับหน่วยงาน 

รัฐบาลและทหาร 

• ระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลูสาํหรับธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Security) ทําหน้าท่ีเข้ารหสัระดบัสงู

ในระหวา่งกรทําธุรกรรมทางการเงิน เช่น VISA เครดิตการ์ต เพ่ือปอ้งกนัการเปลี่ยนแปลงและโจรกรรมรหสัของ

ผู้ใช้งาน สาํหรับสถาบนัการเงิน 

• ระบบรักษาความปลอดภยัป้องกนัการโจมตีทางไซเบอร์ (Fire Wall) ทําหน้าท่ี ป้องกนัมิให้ผู้บกุรุกสามารถ

โจมตีโครงขา่ยอินเทอร์เน็ตภายในสาํนกังาน 

4. ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์แบบติจิทลั (Digital Broadcasting Solution) คือ ระบบการถ่ายทอดสญัญาณ

โทรทศัน์แบบดิจิทลัท่ีครบวงจร ประกอบด้วย 

• ระบบผลติรายการโทรทศัน์ สือ่มลัตมิีเดียและระบบสตดูิโอ (Content Production & Studio) ประกอบด้วย 
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ก.  ระบบกล้องโทรทศัน์สาหรับงาน Studio (Professional 4K Camera) ของ Sony 

ข. ระบบกล้องโทรทศัน์แบบไร้สาย (Wireless Professional Camera) ของ Cobham 

ค. ระบบติดต่อและควบคมุกํากับสญัญาณภาพ (Video Switcher) สําหรับงาน Studio ของ Sony และ

BroadcastPix 

ง. ระบบ Video Router, ระบบ Multiviewer และระบบ Infrastructure สําหรับห้อง Studio, ห้องตดัต่อ, และ

ห้อง Master Control (MCR) ของ Evertz 

จ. ระบบ Media Asset Management (MAM) และระบบ Automation สําหรับห้อง Master Controls (MCR) 

ของ DALET และ Evertz 

ฉ. ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ผา่นเครือขา่ย 3G/4G ของ TVU 

• ระบบกระจายสญัญาณและสง่สญัญาณโทรทศัน์ (Content Distribution & Transmission) 

ก. ระบบกระจายสญัญาณวีดีโอผ่านใยแก้วนําแสง (Video Over Fiber Network) คือ อปุกรณ์ท่ีออกแบบมา

เพ่ือรองรับการส่งสญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ผ่านเครือข่ายใยแก้วนําแสง เพ่ือใช้ในกิจการถ่ายทอด 

สญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจิทลัไปทัว่ประเทศ 

ข. ระบบประมวลผลและเข้ารหสัสญัญาณโทรทศัน์ (Television Headend) คือ ระบบการเข้ารหสัและแปลง

สญัญาณภาพวีดีโอให้เป็นท่ีดิจิทลั แล้วทําการบีบอดัให้มีขนาดเล็กลงตามมาตราฐานMPEG2/MPEG-4 

เพ่ือใช้ในการสง่สญัญาณโทรทศัน์ นีผ้า่นโครงข่ายภาคพืน้ดิน ผ่านดาวเทียม และ อินเทอร์เน็ตไปยงัผู้ชมท่ี

บ้าน ทัง้นีปั้จจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าชัน้นําระดับโลก ได้แก่ Harmonic, Evertz และ 

AppearTV 

ค. ระบบสง่สญัญาณวิทยแุละโทรทศัน์ (Radio and Television Transmitter) และอปุกรณ์สําหรับโครงข่าย

พืน้ฐาน (Infrastructure) เป็นระบบและอุปกรณ์เคร่ืองส่งสญัญาณโทรทัศน์สําหรับสถานี ท่ีใช้ในการ

ถ่ายทอดโทรทัศน์แบบดิจิทัลไปยังผู้ ชมท่ีบ้าน ตามมาตรฐาน DVB-T2 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทเป็น ตัวแทน

จําหนา่ยและติดตัง้ระบบเคร่ืองสง่โทรทศัน์ของ Tredess จากประเทศสเปน 

• กลอ่งรับสญัญาณโทรทศัน์แบบดิจิทลัภาคพืน้ดิน (Set Top Box/DVB-T2) 

5. ผลติภณัฑ์ของแพลนเน็ตคอม ประกอบด้วย 

• รถสือ่สารผา่นดาวเทียมเคลือ่นท่ี (Satellite Mobile vehicle) คือ รถสื่อสารเคลื่อนท่ี พร้อมติดตัง้จานดาวเทียม

และอุปกรณ์สื่อสารภายต่างๆ เช่น ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ระบบสื่อสารวิทย ุ

ระบบประชมุทางไกลผา่นจอภาพ ระบบเข้ารหสัข้อมลู และระบบถ่ายทอดสญัญาณ โทรทศัน์ เป็นต้น เพ่ือใช้ใน

กิจกรรมด้านสือ่สารโทรคมนาคมและด้านการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ โดย บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการ

ออกแบบ พฒันาและผลติรถสือ่สารเคลือ่นท่ีหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสม ตามความต้องการ ดงันี ้

ก. รถสือ่สารผา่นดาวเทียมขนาดเลก็ (Small Wireless Mobile Vehicle) 

ข. รถสือ่สารผา่นดาวเทียมขนาดกลาง (Medium Wireless Mobile Vehicle) 

ค.  รถสือ่สารผา่นดาวเทียมขนาดใหญ่ (Large Wireless Mobile Vehicle) 

ง. รถสือ่สารผา่นดาวเทียวแบบพว่ง (Trailer Car Transportable SatCom Terminal) เพ่ือกิจการทหาร 

จ. สตดูิโอแบบเคลือ่นท่ี (Outside Broadcasting Van - OB Van) เพ่ือการถ่ายทอดรายการสด 

• อปุกรณ์ตดัสญัญาณวิทยสุาหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและวิทยสุื่อสาร (Mobile Phone and Radio Jammer) เพ่ือ

กิจการทางทหารและความมัน่คง 

• อปุกรณ์ตอ่พว่งและอปุกรณ์เสริม (Peripheral and Accessories) ได้แก่ 
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ก. สายเคเบิล้และอปุกรณ์เช่ือมต่อสาย (Feeder Cables and Connectors) สําหรับใช้ติดตัง้สถานเคร่ืองสง่

โทรศพัท์เคลือ่นท่ี 

ข. อปุกรณ์เก่ียวกบัใยแก้วนําแสง (Passive Fiber Optic Component) สาํหรับโครงขา่ยสญัญาณความเร็วสงู 

FTTx 

กลุ่มที่ 2 : บริการทางด้านเทคโนโลยสีื่อสารโทรคมนาคม (Professional Services) เป็นบริการให้คําปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ 

รวมถึงให้บริการหลงัการขายสาหรับอปุกรณ์และระบบสือ่สารโทรคมนาคม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี โดยบริษัทฯ มีความ

พร้อมด้านเคร่ืองมือและอปุกรณ์ และทีมงานวิศวกรมืออาชีพท่ีผ่านการอบรม ท่ีสามารถให้บริการได้ อย่างมีคณุภาพ แบ่งเป็น 4 

ประเภท ประกอบด้วย 

1. บริการก่อนการขาย (Pre-Sales Services) 

• ให้คําปรึกษาและออกแบบระบบ (Consult และ System Design) ให้บริการปรึกษาและออกแบบระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมตามความต้องการของลกูค้า เพ่ือให้ได้ระบบท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุ การลงทนุตํ่าและคุ้มคา่ในการ

ลงทนุ 

• เสนอโครงการ (Proposal) บริการนําเสนอโครงการเป็นโซลชูัน่ ตามความต้องการของลกูค้า 

2. บริการติดตัง้ระบบและอปุกรณ์ (Implement & Installation Services) 

• บริหารโครงการ (Project Management) การบริการจดัการ วางแผนงานโครงการตัง้แต่เร่ิมต้นจนสง่มอบงาน

เสร็จสิน้ ให้เป็นไปตามท่ีลกูค้าต้องการ 

• การรวมระบบ (Integration) บริษัทมีทีมผู้ เช่ียวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านหลากหลายประเภท สามารถนํา

เทคโนโลยี  

• การติดตัง้ (Installation) ติดตัง้ ทดสอบ สง่มอบ ตามท่ีได้ออกแบบและใช้งานได้ตามท่ีลกูค้ากําหนด 

• การอบรม (Training) จดัอบรมการใช้งานให้กบัลกูค้าหลงัสง่มาบและเมื่อมีการอพัเดท feature ใหม่ๆ  

3. บริการหลงัการขาย (After Sales Services) 

• การรับประกนัสนิค้า (Extended Product Warranty) 

ก. Product Warranty (การรับประกนัสนิค้า การรับประกนัสนิค้าจากโรงงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี 

ข. Free Factory Repair (การสง่อปุกรณ์ชํารุดซ่อมโรงงาน) หากอปุกรณ์บกพร่องชํารุดอนัเน่ืองมาจากการ

ผลติ หรือจากความผิดปกติของอปุกรณ์ในระหว่างรับประกนั บริษัทฯ จะรับผิดชอบในการจดัสง่อปุกรณ์

ไปยงัโรงงานเพ่ือซอ่มแซมให้อปุกรณ์ทํางานได้ปรกติ โดยไมม่ีคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ ภายในเวลา 60 วนั 

ค. Software Updates and Upgrades (การปรับปรุงซอฟต์แวร์) ลกูค้าได้สิทธ์ิในการ Upgrade Software 

Version ลา่สดุเพ่ือให้อปุกรณ์สามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

ง. Help Desk/ Telephone technical support (การให้คําปรึกษาเบือ้ต้น) ลกูค้าสามารถติดต่อขอความ

ช่วยเหลอืในการใช้งานหรืออปุกรณ์ทํางานผิดปรกติ โดยบริษัทฯ มีวิศวกรประจําให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหา

เบือ้งต้นทางเทคนิคแก่ลกูค้าทางโทรศพัท์ในช่วงเวลาทํางานปกติ (วนัจนัทร์ - วนัศกุร์08.30 น. - 17.30 น.) 

• SWAP (อปุกรณ์สํารอง) บริษัทฯ จดัเตรียมอปุกรณ์สาํรอง เพ่ือทดแทนอปุกรณ์ท่ีชํารุดของลกูค้า เพ่ือให้ลกูค้า

สามารถใช้งานอปุกรณ์ได้ตอ่เน่ืองไมก่ระทบต่อการทํางาน โดยค่า SWAP Replacement จะขึน้อยู่กบัประเภท

ของอปุกรณ์นัน้ๆ 

• Preventive Maintenance Services (การบํารุงรักษาตามกําหนด) บริษัทจะสง่เจ้าหน้าท่ีเข้าทําการ บํารุงรักษา

อปุกรณ์ตามกําหนดเวลา เพ่ือปอ้งกนัความเสยีหายหรือชํารุดพกพร่องของอปุกรณ์ท่ีจะเกิดขึน้ ลว่งหน้า ดงันี ้

ก. ตรวจเช็คสภาพความพร้อมใช้งาน 
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ข. ปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบข้อบกพร่อง 

ค. ทําความสะอาด 

ง. Upgrade Software Version ลา่สดุ ตามเง่ือนไขการรับประกนัสนิค้า 

จ. แนะนําเทคนิคการใช้งานอปุกรณ์ตามท่ีลกูค้าต้องการ 

ฉ. แนะนําสนิค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ  ให้ลกูค้านําไปพฒันาและปรับปรุงการทํางานให้ดีขึน้ 

• ONSITE Services (การบริการเข้าซอ่มเมื่อได้รับแจ้ง): เมื่อลกูค้าพบปัญหาในการใช้งานอปุกรณ์ ซึง่ไมส่ามารถ

ทํางานได้ตามปรกติ หลงัจากบริษัทฯได้รับแจ้งและประเมินว่าอปุกรณ์มีความชํารุดเสียหายจริง ทาง บริษัทฯ 

จะจดัสง่วิศวกรเข้าไปแก้ไขภายใน 24 ชัว่โมง (ลกูค้ามีสิทธ์ิซือ้บริการเข้าซ่อมเมื่อได้รับแจ้ง ในกรณีลกูค้าได้ซือ้

บริการการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาแล้วเทา่นัน้) โดยมีการให้บริการ 3 ระดบั คือ 

ก. 5 วนัทําการปกติ ระยะเวลา 8 ชัว่โมง (5x8) 

ข. 7 วนัระยะเวลา 8 ชัว่โมง (7x8) 

ค. 7 วนัระยะเวลา 24 ชัว่โมง (7x24) 

• On-Call Services (บริการเรียกรายครัง้) ในกรณีท่ีอปุกรณ์ของลกูค้าไมส่ามารถใช้งานได้ตามปรกติสามารถซือ้

บริการรายครัง้ได้ โดยคิดราคาตามประเภทอปุกรณ์และพืน้ท่ีท่ีเข้าบริการ 

• Repair (บริการซอ่มอปุกรณ์) บริการซอ่มอปุกรณ์โดยวิศวกรท่ีได้รับการฝึกอบรมการซ่อมจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่ง

มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ในอปุกรณ์นัน้ๆ พร้อมเคร่ืองมือทดสอบและอะไหลค่ณุภาพสงู เพ่ือให้

ผลงานการซอ่มมคีณุภาพดีทําให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากโรงงานผู้ผลติและลกูค้าเสมอมา 

4.  บริการให้เช่าอปุกรณ์ (Rental) ให้บริการเช่าอปุกรณ์ประชมุทางไกลหลากหลายรุ่นและอปุกรณ์ระบบการถ่ายทอด

สญัญาณโทรทศัน์แบบดิจิทลัตามความต้องการของลกูค้า 

กลุ่มที่ 3 : ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom Service Provider) ให้บริการทางด้านการสือ่สาร คิดค่าบริการ เป็นราย

เดือน ประกอบด้วย 

1. PlanetFiber ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูผ่านโครงข่ายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic) สําหรับคอนโดมิเนียม

ระดบักลางและสงู คิดคา่บริการเป็นรายเดอืน ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วตัง้แต ่100 MB - 1 GB  

2. PlanetCloud ให้บริการระบบคลาวด์สาํหรับสาํนกังาน คิดคา่บริการเป็นรายเดือน ประกอบด้วย 

• ระบบโทรศพัท์สาํนกังานบนคลาวด์ (Cloud PBX) 

• ระบบประชมุทางไกลบนคลาวด์ (Cloud Meeting) 

• ระบบศนูย์บริการลกูค้าบนคลาวด์ (Cloud Cal/Contact Center) 

• ระบบกล้องวงจรปิดบนคลาวด์ (Cloud CCTV) 

• ระบบไวไฟบนคลาวด์ (Cloud Wi-Fi) 

 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทีวีมากว่า 25 ปี โดยเป็นทัง้ตัวแทน 

จําหน่าย (Distributor) ผู้จดัจําหน่าย (Reseller) และผู้ ให้บริการสินค้าและบริการอย่างครบวงจร (System Integrator) บริษัทฯ 

เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการนําเสนอเทคโนโลยีและบริการคณุภาพสงู รวมทัง้การสร้างทีมงานมืออาชีพท่ีสามารถให้บริการทัง้ 

ก่อนและหลงัการขายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการเสริมสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั และการพฒันา

กลยทุธ์เพ่ือให้เกิดความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ ดงันี ้
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2.2.1 แนวโน้มเทคโนโลยทีี่มีความสาํคัญต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของโลก 

1.  เครือข่าย (Networking) 

เครือขา่ย หรือ Networking คือการเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการแบ่งปันข้อมลูและทรัพยากร

ให้สามารถใช้งานร่วมกนัท่ีพบเห็นทัว่ไปภายในเครือข่าย ได้แก่ เอกสารหรือไฟล์ แอปพลิเคชนั เคร่ืองพิมพ์ และซอฟต์แวร์ 

ข้อดีคือเร่ืองของความปลอดภยั ประสทิธิภาพ ความสามารถในการจดัการ และประสทิธิภาพด้านต้นทนุ เน่ืองจากได้สร้าง

ช่องทางให้เกิดการทํางานร่วมกนัระหว่างผู้ ใช้งานในวงกว้าง โดยทัว่ไปแล้วเครือข่ายประกอบด้วยสว่นประกอบฮาร์ดแวร์ 

เช่น คอมพิวเตอร์ ฮบั สวิตช์ เราเตอร์ และอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีรวมกนัเป็นโครงสร้างพืน้ฐานเครือข่าย อปุกรณ์เหลา่นีม้ีบทบาท

สาํคญัในการถ่ายโอนข้อมลูจากท่ีหนึง่ไปอีกท่ีหนึง่โดยใช้เทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั เช่น คลืน่วิทยแุละสายไฟ 

Current Scenario  

Loon บริษัทลกูในเครือ Alphabet ร่วมมือกบัผู้ ให้บริการดาวเทียม Telesat เพ่ือขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทัว่

โลก โดยอาศยับอลลนูลอยสงู เพ่ือให้บริการการเช่ือมต่อไร้สายในพืน้ท่ีห่างไกล บอลลนูเหลา่นีเ้ป็นเสมือนเสาสญัญาณท่ี

เติมก๊าซฮีเลยีม ลอยอยูใ่นชัน้บรรยากาศและสามารถเข้าถึพืน้ท่ีท่ีไมม่ีโครงสร้างพืน้ฐานของผู้ให้บริการภาคพืน้ดิน 

เครือข่ายของ Loon จดัการระบบด้วยแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อตัโนมตัิท่ีเรียกว่า Temporospatial SDN ช่วยให้

บอลลนูแต่ละลกูทํางานร่วมกันกันคล้ายกับเสาสญัญาณแบบดัง้เดิม เมื่อระบบลอยในอากาศรับสญัญาณ ระบบจะส่ง

สญัญาณไปยงัระบบท่ีอยูใ่กล้กบัปลายทางของสญัญาณและกระบวนการดงักลา่วจะทําซํา้จนกว่าข้อความจะถกูสง่ไปถึง

พืน้ดิน 

Future trends 

เครือข่ายดัง้เดิมถูกสร้างขึน้โดยแทบไม่ได้คํานึงถึงความสําคัญของการสัญจรข้อมูลส่วน Intent-based 

networking (IBN) เป็นความพยายามท่ีจะพิจารณาผลลพัธ์การไหลของข้อมลูท่ีผู้ ใช้ปลายทาง หรือหน่วยธุรกิจยอมรับได้

มากท่ีสดุ กลา่วโดยง่ายคือ IBN เป็นเครือขา่ยท่ีมีความเข้าใจชดัเจนเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์การใช้งาน และความสําคญัของ

แอปพลเิคชนัทัง้หมดท่ีทํางานอยู ่

ด้วยความเข้าใจดงักล่าว BN จึงใช้ AI ในการแปลงภาพรวมของการให้บริการแอปพลิเคชันให้เป็นนโยบาย

เครือข่ายแบบครบวงจรพร้อมรายละเอียด จากนัน้ระบบ IBN จะทําการตรวจสอบ อพัเดต และผลกัดนันโยบายนีโ้ดยใช้

ระบบอตัโนมตัิแบบ real-time จึงเพ่ิมความพร้อมใช้งานและความคลอ่งตวัของเครือขา่ย 

บทบาทความสาํคญัของเทคโนโลยีตอ่ประเทศไทย 

โซลชูนัระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ท่ีดีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่ธุรกิจตา่งๆ เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็น

องค์ประกอบสําคญัในชีวิตของทุกวยั ระบบเครือข่ายจะรองรับการเช่ือมต่อของคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ือง กระบวนการ

ทํางานจะมีประสทิธิภาพและง่ายขึน้ จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับทกุธุรกิจ การธนาคาร ภาครัฐ ความบนัเทิง 

ชีวิตประจําวนั อุตสาหกรรม การศึกษา และการบริหารจดัการ เครือข่ายไม่เพียงแต่เช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ แต่ยงั

รองรับการเช่ือมตอ่ระหวา่งอปุกรณ์ด้วย ดงันัน้ เครือขา่ยจึงเป็นเทคโนโลยฐีานสาํหรับการพฒันาเทคโนโลยีขัน้สงูอ่ืนๆ เช่น 

IoT 5G อนัจะช่วยสนบัสนนุกลยทุธ์ประเทศไทย 4.0 เช่น โครงการอจัฉริยะต้องการการเช่ือมต่อท่ีมีความเสถียร ระหว่าง

อปุกรณ์เครือข่ายจึงต้องขยายและได้รับการพฒันามากกว่าท่ีผ่านมา เครือข่ายหลายประเภทจะถูกนําไปใช้ในอุปกรณ์

ตา่งๆ ซึง่จะสร้างประโยชน์ให้กบัชมุชนตา่งๆ เครือขา่ยไมเ่พียงจํากดัแตก่ารสือ่สารในองค์กร แตย่งัสร้างชอ่งทางการสือ่สาร

ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจกบัลกูค้า และธุรกิจกบัภาครัฐ ดงันัน้ เครือข่ายจึงมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อประเทศไทยใน

ฐานะปัจจยัสนบัสนนุนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะช่วยขบัเคลื่อนขีดความสามารถของธุรกิจและประเทศในการแข่งขนั

ระดบัโลก 
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2. ความม่ันคงปลอดภยั (Security) 

ความปลอดภยัดิจิทลัเป็นการป้องกันอตัลกัษณ์ในโลกออนไลน์ท่ีผู้คนสร้างขึน้แบบทวีคณูจากการใช้สื่อสงัคม

ออนไลน์ แอปพลิเคชนัมือถือ การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อาชญากรกําลงัเสาะหาวิธีการใหม่ในการใช้ประโยชน์

และลกัขโมยข้อมลูจากผู้ใช้ดิจิทลั เพ่ือผลประโยชน์สว่นตวั 

ความปลอดภัยดิจิทัล ครอบคลุมเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้ในการรักษาความปลอดภัยอัตลกัษณ์ สินทรัพย์ และ

เทคโนโลยีในโลกออนไลน์และโทรศพัท์มือถือ ตวัอย่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการปกป้องอตัลกัษณ์ เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรัส 

บริการด้านความ มัน่คงปลอดภยัทางเว็ปไซต์ การรักษาความปลอดภยัด้วยข้อมูลชีวภาพ การยืนยนัตวัตนแบบหลาย

ปัจจยั การยืนยนัตวัตนด้วยเสยีง ใบหน้า และเส้นเลอืด รวมถึงอปุกรณ์รักษาความปลอดภยัสว่นบคุคล เป็นต้น 

การโจมตีในโลกไซเบอร์มีวิวฒันาการมาอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีวิวฒันาการมาจนถึงรุ่นท่ี 5 (Gen V) ซึง่แตกตา่งจาก

รุ่นก่อนหน้านีใ้นหลายแง่มมุ ข้อแตกต่างท่ีโดดเด่นท่ีสดุคือ สามารถโจมตีเทคโนโลยีท่ีหลากหลายตัง้แต่โทรศพัท์มือถือไป

จนถึงเครือข่าย Cloud ด้วยเหตุนี ้การโจมตี Gen Y จึงสามารถเกิดขึน้ได้ในบริเวณกว้างตัง้แต่ระหว่างองค์กร ระหว่าง

ประเทศ ไปจนถึงระหวา่งภมูิภาคตวัอยา่งของการโจมตีในวงกว้างนีเ้ช่น การโจมตีเรียกคา่ไถ่ข้อมลู “Wannacry” ท่ีสง่ผลให้

เกิดการยกเลิกนัดหมายแพทย์ในสหราชอาณาจักร พร้อมทัง้ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ของการรถไฟแห่งชาติประเทศ

เยอรมนีและผู้ให้บริการ โทรคมนาคมรายใหญ่อยา่ง Telefonica ต้องหยดุชะงกั 

แนวโน้มในปัจจบุนั 

โลกขององค์กรต้องเผชิญกบัเหตขุ้อมลูทัว่ไหลและการโจมตีเรียกค่าไถ่หลายกรณีในปี 2018 Juniper Research 

ประมาณการวา่ปริมาณข้อมลูท่ีอาชญากรข้อมลูขโมยไปอาจเพ่ิมขึน้ไปถึง 175% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า 

พฒันาการของการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์มีบทบาทสําคญัในการรับมือภยัคกุคามท่ี

อาจเกิดขึน้ เทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีจะช่วยยกระดบัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศจากอาชญากรไซเบอร์ ได้แก ่

เทคโนโลย ีCloud 

เทคโนโลยี Cloud มีผลกระทบอย่างมากต่อการปฏิวตัิเทคโนโลยีความมัน่คงปลอดภยั ทกุวนันีธุ้รกิจ

และหน่วยงานภาครัฐนําเทคโนโลยี Cloud มาประยกุต์ใช้มากขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือจดัเก็บข้อมลูสําคญั Cloud 

ก่อให้เกิดแนวทางและเทคนิครักษาความมัน่คงปลอดภยัหลากหลายมากขึน้ ในปัจจบุนั กลไกตา่งๆ เช่น Firewall 

เสมือน การตรวจจบัการบกุรุกแบบเสมือนและระบบปอ้งกนั ตลอดจนระบบเสมือนสามารถใช้งานจาก Cloud ได้

แล้ว ยกตวัอยา่ง เชน่ ธุรกิจสว่นใหญ่ใช้บริการ IaaS เพ่ือยกระดบัความปลอดภยัของศนูย์ข้อมลู การยืนยนัตวัตน

ด้วยฮาร์ดแวร์ 

การยนืยนัตัวตนด้วยฮาร์ดแวร์ 

การใช้ช่ือผู้ ใช้งานและรหสัผ่านมีจดุอ่อน ก่อเกิดความต้องการรูปแบบการยืนยนัตวัตนท่ีแน่นหนาและ

ปลอดภยั หนึง่ในเทคโนโลยีลา่สดุ คือ การยืนยนัตวัตนด้วยฮาร์ดแวร์ ยกตวัอย่างเช่น Intel กําลงัใช้เทคโนโลยีนี ้

ผสมผสานปัจจัยต่างๆ ท่ีอาศยัฮาร์ดแวร์เพ่ือตรวจสอบอตัลกัษณ์ของผู้ ใช้งาน การยืนยนัตวัตนด้วยฮาร์ดแวร์มี

ความสําคญัเป็นอย่างยิ่งในเครือข่าย IoT เน่ืองจากผู้ดแูลเครือข่ายควรตรวจสอบการเข้าถึงข้อมลูใดๆ ว่าได้รับ

อนญุาตให้ดําเนินการเช่นนัน้จริง 

การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้ใช้งาน 

หลงัจากท่ีข้อมลูสว่นบคุคลร่ัวไหล อาชญากรไซเบอร์สามารถใช้ข้อมลูนัน้เจาะเครือข่ายและดําเนินการ

ไม่ประสงค์ดี ซึ่งอาจทําให้เกิดสญัญาณธงแดงต่อตวัป้องกันระบบในกรณีท่ีใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ ใช้งาน

เทคโนโลยีนี ้ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ เพ่ือตรวจจบัพฤติกรรมผิดปกติจึงมีความสําคญัและช่วยแก้ไขจุด

บอดในระบบรักษา 
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แนวโน้มในอนาคต 

ความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลหรือไซเบอร์ถือเป็นปัจจัยพืน้ฐานสําหรับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล เพราะ

ปริมาณข้อมลูร่ัวไหลและการโจมตีมีเพ่ิมมากขึน้ควบคู่กบัการใช้ข้อมลูดิจิทลัอย่างแพร่หลาย ดงันัน้ ความมัน่ใจในความ

ปลอดภยัของเทคโนโลยีใหม่ เช่น รถยนต์อจัฉริยะ (Connected car) อตุสาหกรรม 4.0 ระบบอตัโนมตัิในภาคการผลิต 

โครงสร้างพืน้ฐานสาํคญั และการบริการดิจิทลั จึงเป็นสิง่ท่ีขาดไมไ่ด้ 

บทบาทความสาํคญัของเทคโนโลยีตอ่ประเทศไทย 

เทคโนโลยีรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ช่วยให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพืน้ฐานสาํคญั อนัไม่เพียงปกป้อง

ความมัน่คงของประเทศและเครือข่ายดิจิทลัทัว่ประเทศ แต่ยงัครอบคลมุถึงความเป็นสว่นตวัออนไลน์ อตัลกัษณ์ ความ

สมบูรณ์ของข้อมูล และการทําธุรกรรมอย่างปลอดภยั จากการโจมตีท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ประเทศไทยมี

อตัราผู้ใช้งาน อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือมากท่ีสดุประเทศหนึ่ง โดยตวัเลขเหลา่นีค้าดว่าจะ

เติบโตขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในแตล่ะปี 

3. โทรคมนาคมยุคใหม่ (Next Generation Telecom) 

เทคโนโลยีโทรคมนาคมสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีได้ถูกพฒันามาอย่างต่อเน่ือง นบัตัง้แต่เทคโนโลยียุคแรกหรือ 

1G ท่ี ให้บริการโทรศพัท์ติดต่อเคลื่อนท่ีผ่านเสียง เทคโนโลยี 2G ให้บริการทัง้โทรศพัท์แบบเคลื่อนท่ีด้วยเสียงและส่ง

ข้อความ SMS ถึงกนั และเทคโนโลยี 3G ท่ีสร้างประสบการณ์ท่องเว็บไซต์ผ่านโทรศพัท์มือถือ จนปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีไร้

สายในกระแสหลกั ลา่สดุคือเทคโนโลยี 4G ซึง่เพ่ิมความเร็วในการรับสง่ข้อมลู รองรับการชมวิดีโอผ่านโทรศพัท์มือถือ โดย

พฒันาการในยคุต่อไป ของการเช่ือมต่อไร้สายคือเทคโนโลยี 5G ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมแบนด์วิดท์อย่างมาก เพ่ิมโอกาสในการ

เช่ือมตอ่ท่ีดีขึน้และยกระดบัความนา่เช่ือถือของเครือขา่ย และหากเร่ิมใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ จะช่วยเพ่ิมความจุโครงข่าย 

(Capacity) และเพ่ิมความเร็วในการดาวน์โหลดท่ีเร็วกวา่เครือขา่ยปัจจบุนัอยา่ง 4G LTE หลายเทา่ตวั 

แนวโน้มในปัจจบุนั 

จากข้อมลูของ Ericsson จํานวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนผา่นเครือข่าย 4G (LTE) มีประมาณ 3,400 ล้านคน ภายใน

สิน้ปี 2018 อยา่งไรก็ดี แม้ว่า 4G เป็นเครือข่ายไร้สายท่ีมีการใช้งานมากท่ีสดุ ณ ตอนนี ้แต่ยงัไม่นบัว่าเป็นการใช้งาน 4G 

อยา่งเต็มประสทิธิภาพอยา่งแท้จริง ระบบ 4G LTE นัน้ดีกวา่ 3G มาก แตก่ารใช้งานในปัจจบุนัยงัไมถ่ึงข้อกําหนดความเร็ว

ท่ีกําหนดโดยองค์กรโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ (ITU) มาตรฐานทางเทคนิคสาํหรับ 4G คือความเร็วสงูสดุอยา่งน้อย 100 

เมกะไบต์ต่อวินาทีสําหรับการสื่อสารขณะเคลื่อนท่ีหรือ 1 กิกะไบต์ต่อวินาทีสําหรับการใช้งานขณะอยู่กับท่ีแต่มีเพียงผู้

ให้บริการและผู้ผลติ เทา่นัน้ท่ีมีการใช้งานอยา่งเต็มประสทิธิภาพดงักลา่วจากการเปิดตวัเครือข่าย LTE-advanced เมื่อไม่

นานมานี ้แม้ว่าการเปิดตวัในช่วงแรกจะไม่ค่อยราบร่ืนนกั แต่ 4G LTE สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานได้ตามการ

คาดการณ์และความคาดหวงัหลาย อยา่งท่ีตัง้ไว้ก่อนเปิดตวั ตวัอย่างเช่น ทําให้เกิดการใช้งานท่ีแพร่หลายและการใช้งาน

วิดีโอบนโทรศพัท์มือถือโดยนบัตัง้แตย่คุ 4G LTE การติดต่อสื่อสารผ่าน Video chatting และการใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์

ในรูปแบบวิดิโออยา่ง Snapchat รวมถึงการรับชมรายการโทรทศัน์และภาพยนตร์ผา่นแอปพลิเคชนั เช่น Netflix กลายเป็น

เร่ืองปกติสาํหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน 

แนวโน้มในอนาคต 

ความต้องการการเช่ือมตอ่ของผู้ใช้งานทัว่โลกกําลงัเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผา่น

โทรศพัท์มือถือทัว่โลกคาดวา่จะเพ่ิมขึน้จากเดมิ 5 เทา่ภายในปี 2024 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตเมืองท่ีมีความหนาแนน่ของ

ประชากร เครือข่าย 4G ในปัจจุบนัยงัไม่เพียงพอ ด้วยเหตนีุ ้เครือข่าย 5G จึงมีบทบาทในการอดุช่องว่างนีโ้ดยเทคโนโลยี 

5G จะนําเสนอขีดความสามารถใหม ่ๆ รวมถึงแบนด์วิดท์สงูขึน้ ความจุโครงข่าย (Capacity) ความปลอดภยัเพ่ิมขึน้ และ

การมีความหนว่งท่ีตํ่าลง ซึง่จะสร้างโอกาสใหม่ๆ  ให้กบัผู้คน ธุรกิจ และสงัคม 
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บทบาทความสาํคญัของเทคโนโลยีตอ่ประเทศไทย 

เทคโนโลยีโทรคมนาคมยคุใหม่อย่างเช่นเครือข่าย 5G มีคุณสมบตัิและประสิทธิภาพท่ีช่วยเปิดโอกาสให้เกิด

รูปแบบการ ใช้งานใหม ่ๆ สาํหรับทัง้ภาครัฐ สงัคม และภาคธุรกิจตา่งๆ พร้อมทัง้ช่วยขบัเคลือ่นและยกระดบัความสามารถ

ขององค์กรด้านประสทิธิภาพในการดําเนินการและการสร้างแหลง่รายได้ใหม ่ๆ สอดคล้องกบัความพยายามของภาครัฐใน

การเป็นประเทศท่ีมีรายได้สงูโดยมีโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม (Value-Based Economy) ผ่านการ

ดําเนินการตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือเป็นกลไกขบัเคลือ่นความเติบโตสาํหรับอนาคต 

4. การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 

Cloud Computing คือการสง่ทรัพยากรการประมวลผลแบบ on demand (เช่น แอปพลิเคชนั ศนูย์ข้อมลู) ผ่าน

ทาง อินเทอร์เน็ต การบริการของ Cloud จะช่วยขจดัข้อจํากดัการขยายตวัของทรัพยากรประมวลผล on premise และขจดั

ความ ซบัซ้อน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน และการจัดสรรทรัพยากรทางกายภาพ Cloud Computing ช่วยให้องค์กรท่ีมี

งบประมาณ จํากัดได้รับโอกาสในการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาแพงและมีความซบัซ้อน โดยจากบริการเพียง 

Software-as-aService (SaaS) ในช่วงเร่ิม ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี Cloud Computing ทําให้มีการรวบรวมทรัพยากร

การประมวลผลท่ีสําคญัเกือบทัง้หมดอยู่บน Cloud Computing เช่นโครงสร้างพืน้ฐาน หน่วยเก็บข้อมลูแพลตฟอร์มและ

อ่ืนๆ รวมอยู่ใน XaaS (Everything / Anything-as-a-Service) ซึ่งนําเสนอสภาพแวดล้อมการทํางานแบบเสมือนจริงท่ี

สามารถผสมผสานเทคโนโลยีใหมเ่ข้าด้วยกนั 

แนวโน้มในปัจจบุนั 

Hybrid cloud รวมถึง Cloud รูปแบบอ่ืนๆ กําลงัเป็นท่ีสนใจขององค์กรต่างๆทัว่โลก ท่ีกําลงัมองหารูปแบบ 

Cloud และบริการท่ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจของพวกเขา ภายในปี 2019 คาดว่าองค์กรเกือบสองในสามจะใช้

เทคโนโลยี Cloud หลากหลายประเภท เพ่ือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ โดยการเกิดขึน้ของแพลตฟอร์ม Cloud แบบ 

OpenSource (เช่น OpenStack) เป็นตวัขบัเคลื่อนหลกัในการเติบโตของ Hybrid cloud เน่ืองจากช่วยอํานวยความ

สะดวกในการโยกย้ายแอปพลิเคชนั Cloud ได้ง่าย ตวัอย่างเช่น Google ท่ีให้ความสําคญักบั “Google Stackdriver” ซึ่ง

เป็นหน้าแสดงผลข้อมลู (Dashboard) สําหรับลกูค้าท่ีหนัมาใช้ระบบ Cloud หลากหลายรูปแบบ เน่ืองจากเคร่ืองมือนีจ้ะ

ทําการบนัทกึแนวโน้มการใช้งาน Cloud รูปแบบตา่งๆ และทําให้การปรับใช้Cloud สว่นตวัเพ่ิมสงูขึน้ 

ความกงัวลด้านความปลอดภยัเป็นหนึ่งในความท้าทายอนัดบัต้น ๆ ดงันัน้การรักษาความปลอดภยัของข้อมูล

และแอปพลเิคชนัในระบบ Cloud จึงเป็นสิง่จําเป็น เน่ืองจากมีแอปพลิเคชนั โปรแกรม รวมไปถึงข้อมลูท่ีมีความสําคญัถกู

ย้ายไปอยูบ่น Cloud มีการคาดการณ์ว่าในระดบัโลกบริการด้านความปลอดภยับน Cloud จะมีอตัราการเติบโต 28% ใน

อีกไม่ก่ีปีข้างหน้า โดยมีปัจจัยขบัเคลื่อนหลกัมาจากความกังวลด้านความปลอดภยั ทําให้องค์กรต่างๆ มองหาบริการ 

Private cloud ท่ีมีการจดัการความเป็นสว่นตวัมากกว่า Public cloud นอกจากนี ้Private cloud ยงัได้รับความนิยม

เพ่ิมขึน้เน่ืองจากมี บทบาทสําคญัในการโยกย้าย Big Data ท่ีซบัซ้อนและ ERP ไปยงัโมเดล Cloud โดยการขยายตวัของ

เทคโนโลยี Open Source รวมถึงความก้าวหน้าในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ท่ี API เข้าถึงได้เพียงรายเดียว ยงัช่วยสง่เสริมให้เกิด

การใช้งาน Private Cloud ด้วย 

แนวโน้มในอนาคต 

การผนวกรวมกนัของเทคโนโลยีจะช่วยสร้างรูปแบบนวตักรรมใหม่ใน XaaS ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) Big Data Virtual Reality (VR) และอ่ืนๆ เมื่อรวมเข้าในระบบ Cloud จะนําไปสูก่ารพฒันานวตักรรม 

ตวัอยา่งเช่น การผนวกกนัของ Cloud Computing Big Data AI และ Biometrics ทําให้เกิด Biometrics-as-a-Service ซึ่ง

ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมลูชีวภาพเก็บไว้ในโครงสร้างพืน้ฐานข้อมลูขนาดใหญ่บน Cloud ในขณะเดียวกนั เทคโนโลยี AI 

จะช่วยเข้ามาระบรูุปแบบในข้อมลูชีวภาพเพ่ือจดจําบคุคลอยา่งแมน่ยาํผา่นอินเทอร์เฟซแอปพลเิคชนับน Cloud นอกจากนี ้

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียงัอาจทําให้ Supercomputing สามารถให้บริการผา่นเทคโนโลยี Cloud Computing ได้ 
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บทบาทความสาํคญัของเทคโนโลยีตอ่ประเทศไทย 

Cloud Computing จะมีบทบาทสําคญัในการเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างมี

นยัสาํคญัซึง่จะนําไปสูก่ารประหยดัต่อต้นทนุ รูปแบบทางเศรษฐศาสตร์ของ Cloud Computing สามารถลดค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินการ และคา่บํารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานด้านไอทีได้อย่างมากเมื่อมีการดําเนินการอยา่งเหมาะสม ดงันัน้ธุรกิจ

จึงสามารถจดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาขีดความสามารถอ่ืน ๆ ได้ ธุรกิจขนาดเลก็และขนาดกลาง (SMEs) ควรได้รับการ

สนบัสนนุให้เข้าถึงเทคโนโลยี Cloud ได้อย่างอิสระด้วยต้นทนุท่ีน้อยท่ีสดุ ซึ่งจะนําไปสูก่ารแข่งขนัของภาค SMEs และ

นําไปสูก่ารขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม สําหรับภาครัฐ Cloud จะช่วยปรับปรุงการจดัการระบบเครือข่าย

และระบบบริการสาธารณะให้สามารถให้บริการอย่างต่อเน่ือง แม้ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตัิและยงัช่วยประหยดังบประมาณ

การลงทนุกวา่ 30% ตามผลการศกึษาระหวา่งประเทศ 

5. อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) 

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งหรือ Internet of Things (IoT) คือการท่ีวตัถุ เซ็นเซอร์ และอปุกรณ์ต่างๆ สามารถ

เช่ือมโยง หรือส่งข้อมูลถึงกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดสภาวะการเช่ือมต่อเสมือนของวัตถุต่างๆ ใน

ชีวิตประจําวนั ทําให้วตัถุทางกายภาพและเสมือนเหล่านัน้มีตวัตนทางดิจิทลั ช่วยให้ผู้ ใช้งานสามารถตรวจสอบหรือมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัวตัถุท่ีได้รับการเช่ือมต่อเหลา่นัน้ได้ องค์ประกอบของเทคโนโลยี IoT แบ่งออกได้เป็น 4 องค์ประกอบหลกั 

ได้แก่ อุปกรณ์ การเช่ือมต่อแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน โดยทํางานร่วมกันในรูปแบบของ Stack ท่ีมีเลเยอร์ความ

ปลอดภยัและบริการเก่ียวข้องในทกุชัน้ของ Stack  

การเช่ือมต่อ IoT ไม่เพียงแต่ครอบคลมุอปุกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตเท่านัน้ แต่ยงัขยาย

การเช่ือมต่อไปยังอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีมีการฝังเซ็นเซอร์ เพ่ือให้สามารถเช่ือมต่อและสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

หมายความว่าวัตถุทางกายภาพในชีวิตประจําวันตัง้แต่ยานพาหนะไปจนถึงเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในภาคการผลิต ท่ี

สามารถเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตสามารถเช่ือมโยงและสื่อสารถึงกันและกันได้ ลกัษณะทัว่ไปของอปุกรณ์ IoT คือการมี

หมายเลขระบตุวัตนในเครือขา่ยท่ีไมซ่ํา้กนั การมีหมายเลขระบตุวัตนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP 

address) การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต ความสามารถในการสง่และรับข้อมลู และความสามารถในการโต้ตอบกบัวตัถอ่ืุน ซึ่ง

ความสามารถตา่งๆ เหลา่นีไ้มจํ่าเป็นต้องพึง่พาปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัมนษุย์หรือมนษุย์กบัคอมพิวเตอร์ 

คําจํากดัความของ IoT มีการพฒันาในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ในอดีตคําจํากดัความของ IoT ใช้แทนกนัได้กบัคํา

จํากดัความของ Machine-to-Machine (M2M) หรือการสือ่สารระหวา่งเคร่ืองจกัรกบัเคร่ืองจกัร เมื่อเวลาผ่านไป คําจํากดั

ความของ IoT มีวิวฒันาการโดยได้รวมเอาเทคโนโลยตีา่งๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมลูปริมาณมหาศาล (Big data analytics) 

การประมวลผล และสัง่งานท่ีตวัอปุกรณ์ (Edge computing) แพลตฟอร์มบน Cloud (Cloud-based platform) และ

การบรูณาการรวมระบบขององค์กรท่ีรวมระบบด้านบคุลากรและกระบวนการตา่งๆ เข้าด้วยกนั เป็นต้น นอกจากนี ้การนํา

เทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้งานในช่วงแรกนัน้ เป็นเพียงการใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม ผู้ ให้บริการ IoT ชัน้นําหลายรายได้เร่ิมนําเสนอโซลชูัน่และ

บริการ IoT ใหม่ๆ  ท่ีมีการผสานรวมกบัเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลู IoT ได้มากยิ่งขึน้ 

แนวโน้มในปัจจบุนั 

เทคโนโลยี IoT กําลงัเติบโตอยา่งก้าวกระโดดและสง่ผลกระทบต่อแทบทกุภาคอตุสาหกรรม ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลิ

วนั คาดการณ์วา่จํานวนอปุกรณ์ IoT ท่ีใช้ทัว่โลกจะสงูถึง 60,700 ล้านเคร่ืองภายในปี 2024 โดยเติบโตจาก 19,900 ล้าน

เคร่ืองในปี 2018 ด้วยอตัราการเติบโตเฉลีย่ 20.35% ตอ่ปี 

ผู้ เลน่ในระบบนิเวศ loT ทัว่โลกได้พฒันาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองเพ่ือนําเสนออปุกรณ์และบริการท่ีเก่ียวข้องกบั 

IoT ท่ีชาญฉลาดมากยิ่งขึน้ ยกตวัอยา่งเช่น Qualcomm ได้เปิดตวัแพลตฟอร์ม Vision Intelligence ซึง่เป็นชิปแพลตฟอร์ม

ท่ีสร้างขึน้มาสาํหรับ IoT โดยเฉพาะ โดยใช้เทคโนโลยีการผลติขัน้สงูในระดบั 10 nm FinFET เพ่ือสร้างการประมวลผลทรง
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พลงัสําหรับการประมวลผลกล้องถ่ายภาพและ Machine Learning สําหรับการใช้งาน IoT ท่ีหลากหลาย นอกจากนี ้

Microsoft ได้เปิดตวั Azure Sphere โซลชูัน่ครบวงจรสาํหรับ IoT ท่ีประกอบด้วยชิป Microcontroller และระบบปฏิบตัิการ

ท่ีรันบนชิป (System-on-Chip: SoC) รวมถึงระบบรักษาความปลอดภยัท่ี Microsoft ออกแบบเองช่ือ Pluton เพ่ือเพ่ิมระดบั

การรักษาความปลอดภยัของอปุกรณ์ IoT ตัง้แตร่ะดบั Microcontroller จนถึง Cloud 

แนวโน้มในอนาคต 

กรณีการใช้งาน IoT ในปัจจุบนัสว่นใหญ่ท่ีเช่ือมต่อผ่านเครือข่าย 4G จะได้รับประโยชน์เพ่ิมเติมจากคณุสมบตัิ

ของเทคโนโลยี 5G ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็ว การตอบสนอง ความเสถียร รวมถึงความสามารถในการปรับแต่งเครือข่าย

เสมือน และความสามารถในการประหยดัต้นทนุ กรณีการใช้งาน IoT ในภาคอตุสาหกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งแอปพลิเคชนั

ท่ีต้องการความรวดเร็ว ความหน่วงตํ่า และความน่าเช่ือถือสงูมีแนวโน้มท่ีจะเป็นกรณีการใช้งาน IoT ท่ีสําคญัภายใน

สภาพแวดล้อม 5G นอกจากนีรู้ปแบบการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมแบบกระจายซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคญัของโรงงาน

อตุสาหกรรมยคุใหม่ยงัจําเป็นต้องอาศยัการเช่ือมต่อทุกหนทกุแห่งและการสื่อสารแบบ real-time ระหว่างเคร่ืองจกัรใน

สภาพแวดล้อมเชิงอตุสาหกรรม สง่ผลให้การใช้งาน IoT จะยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 

บทบาทความสาํคญัของเทคโนโลยีตอ่ประเทศไทย 

IoT เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสําคญัท่ีช่วยขบัเคลือ่นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูด่ิจิทลัของประเทศไทยและช่วยพา

ประเทศเข้าสูว่ิสยัทศัน์ Digital Thailand โดยมีบทบาทสาํคญัและสง่ผลกระทบทัง้ตอ่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสงัคม ประเทศ

ไทยมีการใช้งานอุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองทัง้ในภาคผู้ บริโภคและภาคธุรกิจใน

อตุสาหกรรมต่างๆ โดยมีปัจจยัท่ีสง่เสริมการประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT คือเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสงูขึน้ 

แต่ราคาตํ่าลงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วสงู การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีดีขึน้และครอบคลมุยิ่งขึน้ 

รวมถึงการประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยี Cloud computing และ Big data analytics เพ่ิมขึน้ภายในประเทศ เป็นต้น เหตผุล

สาํคญัประการหนึง่ท่ีผลกัดนัความต้องการใช้งาน IoT ในภาคธุรกิจคือผู้ประกอบการจําเป็นต้องประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยี 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั การใช้ประโยชน์จาก IoT จะช่วยให้องค์กรมีแหลง่ข้อมลูใหมซ่ึง่ช่วยให้องค์กรสามารถ

มองเห็นและตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานได้ในทุกขัน้ตอน เอือ้ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานเข้าสู่ระบบ

ดิจิทลั ซึง่จะช่วยให้องค์กรเพ่ิมประสทิธิภาพในการดําเนินงานพร้อมทัง้ปรับปรุงโครงสร้างต้นทนุขององค์กร 

2.2.2 จุดแข็ง 

บริษัทฯ มีจดุแข็งท่ีเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัได้อยา่งมีนยัสาํคญั คือ 

1. ผู้ นําเทคโนโลยีดิจิทลัลา่สดุ (Digital Technology Leader) บริษัทฯ มีทีมวิศวกรท่ีมีความสามารถและเช่ียวชาญและ

เข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีได้รวดเร็ว จึงสามารถนําเทคโนโลยีใหม่ล่าสดุ มาเข้าสูต่ลาดได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบสื่อสาร

ดาวเทียม Cloud IoT Platform 

2. พนัธมิตรกบัผู้ผลิตชัน้ระบบสื่อสารนําของโลก (Partner with World Class Manufactures) บริษัทฯจะได้การถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากผู้ ผลิตโดยตรง ทําให้มีความรู้มากพอท่ีจะนําเทคโนโลยีมาใช้ เช่น CISCO, Thales, Comtech, 

Airbus,Poly 

3. ผู้ ให้บริการท่ีได้รับความเช่ือถือ (Trusted Provider) บริษัทฯดําเนินธุรกิจให้บริการ จําหน่าย ออกแบบ ติดตัง้ และบริการ

หลงัการขาย ระบบสือ่สารโทรคมนาคม ให้แก่ หนว่ยภาครัฐ หนว่ยงานทหารและเอกชนชัน้นํา อาทิ ธนาคาร บริษัท โรงงาน 

มากกวา่ 1,000 ราย มากวา่ 25 ปี ได้รับการยอมรับและเช่ือถือในผลงาน สามารถนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ  ได้เสมอ 

4. ศนูย์บริการ (Service Center) ให้บริการหลงัการขายในระหวา่งการรับประกนั ระบบสือ่สารโทรคมนาคมท่ีลกูค้าได้ลงทนุ

ซือ้จากบริษัทฯไป ให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 
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2.2.3 กลยุทธ์การแข่งขัน 

1. การสรรหาสนิค้าใหม ่(New Products) ท่ีมีประสทิธิภาพสงูและเป็นเทคโนโลยีใหมล่า่สดุอยา่งตอ่เน่ือง 

เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัและเป็นผู้ นําในตลาดสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทลัทีวีในประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน บริษัทฯ เน้นการนําเสนอนวตักรรมด้านเทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ เพ่ือสนองตอบ ความ

ต้องการของลกูค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาสินค้าใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูและเป็นเทคโนโลยีใหม่ลา่สดุอย่างต่อเน่ือง ทัง้จาก

โรงงานผู้ผลติอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมชัน้นําของโลกท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจําหนา่ย และผู้ผลติรายใหม่ๆ  ท่ีมี การวิจยั 

และพฒันาเทคโนโลยีใหม่ลา่สดุ ทําให้บริษัทฯ มีสินค้าใหม่ เทคโนโลยีใหม่ แนะนําสูต่ลาด ซึ่งจะทําให้บริษัท ฯ มีความ

แตกตา่งทางด้านผลติภณัฑ์และประโยชน์ในการใช้งาน สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้ อยา่งครบวงจร 

2. การขายสนิค้าและบริการแบบครบวงจร (Solution Sales) 

บริษัทฯ มีทีมงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในการติดตัง้และต่อเช่ือมระบบ (System 

Integration) ทําให้สามารถปรับแต่งโซลชูั่นให้ตรงตามความต้องการของลกูค้าและสร้างโซลชูั่นใหม่ๆ สําหรับตลาดท่ี 

แตกตา่งกนั ซึง่ทําให้โซลชูัน่ท่ีนําเสนอให้กบัลกูค้ามีความเป็นเอกลกัษณ์และตอบโจทย์การใช้งานของลกูค้าได้เป็น อยา่งด ี

อีกทัง้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ี 

เปลี่ยนไป เช่น การให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนท่ี การให้บริการระบบประชุมทางไกลแบบ On-

Demand เป็นต้น ซึง่รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ เหลา่นีส้ามารถถกูนําไปใช้เป็นกลยทุธ์ในการขายและสร้าง มลูค่าเพ่ิม

ให้กับลกูค้าได้ อาทิ PlanetFiber บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู 1 Gbps ผ่านสายใยแก้วนําแสงจากต้น ทางไปยงั

ห้องพกั (FTTR), PlanetCloud บริการ Software as a Service (SaaS) 

3. แขง่ขนัด้านราคาด้วยต้นทนุท่ีตํ่ากวา่ (Price Competition with Lower Cost) 

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหนา่ยสินค้าและบริการจากโรงงานผู้ผลิตชัน้นําระดบัโลก เช่น Cisco, 

Thales, GE, Comtech EF Data, Viasat, Harmonic, Evertz, และ Sony เป็นต้น โดยนอกจากจะได้รับการแต่งตัง้ เป็น

ตวัแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทฯ และพนักงานยังได้รับรางวลัและประกาศณียบัตรต่างๆ จาก ผู้ ผลิต

ดงักลา่วทัง้ในด้านเทคนิค และความสามารถในการทําการตลาดให้กบัผู้ผลิตเหลา่นัน้ ซึ่งเป็นการรับประกนัถึงคณุภาพ

ของสนิค้าและบริการของบริษัทฯ อีกทางหนึง่ 

4. ให้บริการอยา่งมืออาชีพ (Professional Services) 

บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะดําเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ บริษัทฯ จึงได้ดําเนินงานและ 

จดัระบบการทํางานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 มาตัง้แต ่ปี 2001 เพ่ือเป็นการรับประกนัคณุภาพของระบบการ ทํางาน

และการให้บริการของบริษัทฯ ท่ีเป็นระดบัระดบัสากลและมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

ด้วยความพร้อมทางด้านสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีล่าสุด บุคลากรและวิศวกรท่ีมีความรู้ความ

ชํานาญ ในการออกแบบ ติดตัง้แบบครบวงจร สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ทัง้ทางด้านสถานท่ี อปุกรณ์สํารอง 

เคร่ืองมือทดสอบ ศนูย์บริการ และประสบการณ์ในการทํางานท่ีผา่นมา บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจาก หนว่ยงานชัน้

นํา โรงงานผู้ผลิตท่ีสามารถให้บริการออกแบบ ติดตัง้ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและติจิทลัทีวีให้แก่ลกูค้า ได้อย่างมี

คณุภาพและคุ้มคา่ในการลงทนุ 

5. รักษาฐานลกูค้าเดิม และสรรหาลกูค้าใหม ่(Retain the Existing Customers and Acquiring New Customers) 

ด้วยความพร้อมทางด้านสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีล่าสุด บุคลากรและวิศวกรท่ีมีความรู้ความ

ชํานาญ ในการออกแบบ ติดตัง้แบบครบวงจร สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ทัง้ทางด้านสถานท่ี อปุกรณ์สํารอง 

เคร่ืองมือทดสอบ ศนูย์บริการ และประสบการณ์ในการทํางานท่ีผา่นมา บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจาก หนว่ยงานชัน้
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นํา โรงงานผู้ผลิตท่ีสามารถให้บริการออกแบบ ติดตัง้ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทลัทีวีให้แก่ ลกูค้า ได้อย่างมี

คณุภาพและคุ้มค่าในการลงทนุ อีกทัง้เพ่ิมสินค้าใหม่และพฒันาบริการแพลตฟอร์มใหม่ เพ่ือเพ่ิมจํานวนลกูค้าใหม่ใน

ตลาดใหม ่เช่น 

• เสาอจัฉริยะ (Smart Pole) สําหรับพฒันาเมืองอจัฉริยะ (Smart City) คือการนําเคร่ืองมือตรวจวดัสภาพ

ภมูิอากาศ เคร่ืองมือตรวจคา่ความเข้มข้นของฝุ่ น ระบบสญัญาณโทรศพัท์ และท่ีชาร์ทรถยนต์ไฟฟ้า (EV) 

เป็นต้น โดยผลิตภณัฑ์ดงักลา่วอยู่ระหว่างนําเสนอให้กบัพนัธมิตรและองค์กรภาครัฐ เบือ้งต้นจะนําไป

ให้บริการในพืน้ท่ีทัว่เมืองทอ่งเท่ียว  

• การรักษาทางไกล (Telemedicine) สาํหรับโรงพยาบาล และสถานีอนามยั โดยการนาเทคโนโลยีท่ีช่วยให้

ผู้ ป่วยและบคุลากร ทางการแพทย์สามารถพดูคยุตอบโต้กนัได้แบบ Real-time เช่นเดียวกบัการสื่อสาร 

ผ่านระบบ Video Conference ท่ีคู่สนทนาสามารถมองเห็นหน้าและสนทนากนัได้ทัง้ 2 ฝ่าย ได้อย่างไร 

ข้อจํากดัในเร่ืองเวลาและสถานท่ี ฯลฯ 

6. ช่องทางการจําหนา่ย และกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

บริษัทฯ มีช่องทางการจําหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการใน 2 ลกัษณะดงันี ้

• การจาํหน่ายผลิตภณัฑ์และบริการโดยตรง 

 ฝ่ายขายของบริษัทฯ จะทําการติดตอ่และเจรจากบัลกูค้าโดยตรง โดยบริษัทฯ มีการแบง่ทีมงานขาย ออกเป็น 5 

กลุม่ ตามลกัษณะของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย เน่ืองจากแตล่ะกลุม่ลกูค้ามีลกัษณะและวิธีการวา่จ้าง แตกตา่งกนั โดยฝ่าย

ขายจะทําหน้าท่ีดแูลและนําเสนอบริการตา่งๆ ให้แก่ลกูค้า รวมทัง้เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการแก่ลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลกูค้าของบริษัทฯ ครอบคลมุทัง้กลุม่ ลกูค้าเอกชน และหน่วยงานของ

ภาครัฐ ซึง่สามารถจําแนกออกเป็นกลุม่ตา่งๆ ได้ดงันี ้

ก) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้านการถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์และธุรกิจเกี่ยวเน่ือง (Broadcasting Sector) 

 หมายถึง ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทศัน์ภาคพืน้ดิน (Terrestrial Ty) ผู้ประกอบการสถานีวิทย ุและ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite TV) ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ผ่านสายสญัญาณ (Cable TV) 

ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทศัน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (IPTV) รวมทัง้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง โดยธุรกิจ เหล่านีจ้ะทําการ

ถ่ายทอดสญัญาณภาพและเสียงไปยงัประชาชนทัว่ไปภายในประเทศ เช่น บริษัท กรุงเทพ โทรทศัน์และวิทย ุจํากัด 

(ช่อง 7) สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 บริษัท ทรูวิชัน่ส์ เคเบิล้ จํากดั (มหาชน) บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน) 

บริษัท บีอีซี่ มลัติมีเดีย จํากดั (ช่อง 3) บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ ไฟรส์ จํากดั (GMM One) และ บริษัท ทริปเปิล วีบร

อดคาสท์ จํากดั (ไทยรัฐทีวี) เป็นต้น 

ข) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunications Service Provider 

Sector) 

 หมายถึง ผู้ประกอบการท่ีให้บริการด้านโครงข่ายสือ่สารข้อมลู บริการด้านระบบโทรศพัท์เคลื่อนท่ี บริการด้าน

ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) เป็นต้น  

ค) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ (Commercial Sector) 

 หมายถึง กลุม่ธุรกิจท่ีต้องการวางระบบเครือข่ายสําหรับการรับ-สง่ข้อมลูภายในบริษัทหรือหน่วยงาน ของตน 

เพ่ือพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและแอพพลเิคชัน่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในองค์กร เช่น 

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จํากดัและ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 
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ง) กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรภาครัฐและสาธารณูปโภค (Public Sector) 

หมายถึง หนว่ยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะรวมไปถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัทหาร ตํารวจสถานศึกษา 

และสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีต้องการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

ภายในองค์กร เช่น สานกังานตํารวจแห่งชาติ สานกังานศาลยุติธรรม กระทรวงการคลงั กองบญัชาการกองทพัไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วน

ภมูิภาค เป็นต้น ซึง่สว่นใหญ่จะใช้วิธี จดัซือ้จดัจ้างในลกัษณะเดียวกนักบัระเบียบของทางราชการ เช่น มีการสอบราคา 

การประกวดราคาทาง อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Bidding) เป็นต้น 

จ) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (International Sector) 

 บริษัทฯ มีการส่งสินค้าไปจําหน่ายยงัประเทศต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาค เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา พม่า สําหรับตัวอย่างลูกค้า เช่น Telekom 

Malaysia Berhad, Camintel S.A, ScopeTel Sdn Bhd, Department of Civil Aviation Myanmar เป็นต้น 

• การจาํหน่ายผลิตภณัฑ์และบริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ 

 พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเช่นเดียวกับ 

บริษัทฯ โดยพนัธมิตรเหลา่นีจ้ะซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ เพ่ือไปจําหน่ายควบคู่กบัผลิตภณัฑ์และบริการ 

ของตนเอง หรือการเข้าประมลูงานตา่งๆ 

2.2.4 นโยบายราคา 

นโยบายราคาของบริษัทฯ จะแตกตา่งกนัไปตามประเภทสนิค้าและบริการ 

1. กรณีที่เป็นผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาํหน่าย บริษัทฯ จะกําหนดราคาขายด้วยต้นทนุบวกอตัรากําไรขัน้ต้นท่ี

เหมาะสม (Cost-Plus Pricing) โดยคํานงึถึงราคาสนิค้าของคูแ่ขง่ในท้องตลาด เพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้ 

2. กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm บริษัทฯ จะกําหนดราคาขาย โดยคํานึงถึงราคาสินค้าเทียบเคียงหรือ

สนิค้าทดแทนของคูแ่ขง่ในท้องตลาด เพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้ 

2.2.5 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

 ในการจดัหาผลติภณัฑ์ บริษัทฯ จะคดัเลอืกและจดัหาผลติภณัฑ์หรือสนิค้าท่ีมีคณุภาพจากแหลง่ท่ีเหมาะสม โดยบริษัทฯ 

จะสัง่ซือ้สินค้าส่วนใหญ่จากผู้ผลิตท่ีบริษัทฯ ได้รับการแต่งตัง้เป็นตัวแทนจําหน่าย ซึ่งบริษัทฯ มีความรู้ความเช่ียวชาญในตัว

อปุกรณ์และมีความมัน่ใจในคณุภาพ สาํหรับสนิค้าท่ีบริษัทฯ ยงัไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจําหนา่ย บริษัทฯ จะสัง่ซือ้จากผู้จดั

จําหน่ายท่ีอยู่ในรายช่ือ ผู้จัดจําหน่ายสินค้าท่ีผ่านการพิจารณาจากบริษัทฯ ในเร่ืองของคุณภาพและบริการจนเป็นท่ียอมรับใน 

เบือ้งต้น (Approved vendors List) แล้วเทา่นัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  ผลิตภณัฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Products related to Telecommunication Systems) 

ก) ระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Networks) 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า - ผู้จัดจาํหน่าย 

ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม 

(Satellite Communications) 

เคร่ืองผสมสญัญาณรับ-สง่ข้อมลูผ่านดาวเทียม 

อปุกรณ์แปลงสญัญาณรับ-สง่คลื่นวิทย ุ

อปุกรณ์รับ-สง่สญัญาณวทิยผุ่านดาวเทียม 

สายอากาศสําหรับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม 

ระบบโครงข่ายสถานดาวเทียมภาคพืน้ดินขนาดเล็ก 

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 
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า - ผู้จัดจาํหน่าย 

Communications Inc. 

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสงู 

ภาคพืน้ดิน 

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสงูแบบ Broadband 

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสงูแบบ Wi-Fi 

Cambium   

Cisco   

Mimosa – Mimosa Networks, Inc. Will-Burt – 

The Will-Burt Company DTC - Domo Tactical 

Communications Ltd. 

ระบบสื่อสารวิทย ุ ระบบวิทยสุือ่สารแบบดิจิทลั 

ระบบสื่อสารวิทยแุบบประสาน 

ระบบวิทยสุื่อสารสาํหรับ SCADA 

JPS Raytheon - Raytheon Company 

GE MDS - General Electric International, Inc. 

Barrett Communications 

Harris 

 

ข) ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired Networks and Security) 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า - ผู้จัดจาํหน่าย 

ระบบสื่อสารเครือข่ายข้อมลู เราเตอร์ 

อปุกรณ์แปลงสญัญาณ 

Cisco – Various Vendors 

Patton – Patton Electronics Company 

ระบบสื่อสารความเร็วสงูผ่านใย

แก้ว นําแสง 

อปุกรณ์รับ – สง่สญัญาณความเร็วสงูผ่านใยแก้วนําแสง 

สายใยแก้วนําแสงและอปุกรณ์ประกอบโครงข่าย 

3M – 3M Global Channel Services, Inc. 

ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลู 

ระบบรักษาความปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Thales – Thales Transport & Security 

(Hong Kong) Ltd.  

Entrust   

SRAN - SRAN Technology Co., Ltd. 

Cobwebs - Cobwebs Technologies Ltd. 

 

ค) ระบบมัลติมีเดีย (Collaboration Systems) 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า - ผู้จัดจาํหน่าย 

ระบบประชมุทางไกลเสมือนจริง ระบบจดัการประชมุทางไกลเสมือนจริงและ 

ระบบประกอบ Cisco - Cisco Systems, Inc  

Poly – Poly Inc. . ระบบสื่อสารรวมศนูย์ ระบบสื่อสารรวมศนูย์ 

โทรศพัท์แบบ IP 

ระบบประชมุเสียง อปุกรณ์สําหรับระบบห้องประชมุ Extron Electronics Asia Pte Ltd. Kramer - 

Kramer Electronics Ltd.  

Clearone - ClearOne Communications, Inc. 

 

2. ผลิตภณัฑ์เกี่ยวกับระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิทลัทวีี (Products Related to Broadcasting and 

Digital TV Systems) 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า - ผู้จัดจาํหน่าย 

ระบบผลิตรายการโทรทศัน์  

สื่อมลัติมีเดียและระบบสตตูิโอ 

 

ระบบกล้องโทรทศัน์สาํหรับงาน Studio 

ระบบกล้องโทรทศัน์แบบไร้สาย 

ระบบสญัญาณภาพและเสียงสําหรับงานสตดูิโอ 

ระบบ Media Asset Management 

ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ผา่นเครือข่าย 

3G/4G 

Sony – Sony Corporation  

DTC – Domo Tactical Communications Ltd.  

Evertz - Evertz Microsystems Ltd.  

Sony – Sony Corporation  

Evertz - Evertz Microsystems Ltd.  

DALET – Dalet Digital Media Systems  
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า - ผู้จัดจาํหน่าย 

TVU - TVU Networks Corp. 

ระบบกระจายสญัญาณและ 

สง่สญัญาณโทรทศัน์ 

ระบบประมวลผลและเข้ารหสัสญัญาณโทรทศัน์ 

ระบบเคร่ืองสง่สญัญาณโทรทศัน์ 

ซอฟต์แวร์สาหรับออกแบบและวางแผน โครงข่าย 

อปุกรณ์ประกอบสถานีถา่ยทอดสญัญาณโทรทศัน์ 

 

Harmonic - Harmonic Inc. 

AppearTV 

Tredess - Tredess 2010 S.L. 

LS Telcom - LS telcom AG 

Kathrein - Kathrein Indochina Co.,Ltd 

Jampro - Jampro Antennas, INC. 

ระบบสื่อสารวิทย ุ ระบบวิทยสุื่อสารแบบดิจิทลั 

ระบบสื่อสารวิทยแุบบประสาน 

ระบบวิทยสุื่อสารสาํหรับ SCADA 

JPS Raytheon - Raytheon Company 

GE MDS - General Electric International, Inc. 

Barrett Communications 

Harris 

 

สญัญาในการแตง่ตัง้บริษัทฯ เป็นตวัแทนจําหนา่ยตา่งๆ โดยทัว่ไปจะมีอายปุระมาณ 1-2 ปี ซึ่งเป็นลกัษณะโดยปกติของ

สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจําหน่ายในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ผลิตและผู้ จําหน่าย

สนิค้า เน่ืองจากสว่นใหญ่ดําเนินธุรกิจร่วมกนัมาเป็นเวลานาน ทําให้บริษัทฯ มัน่ใจว่าจะสามารถเป็นตวัแทนจําหน่ายให้กบัผู้ผลิต

ดงักลา่วตอ่ไป นอกจากนี ้การมีความสมัพนัธ์ท่ีดี ช่วยเอือ้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง

เทคนิค การให้สว่นลดพิเศษในการสัง่ซือ้ การสง่มอบของทนัตามกําหนดเวลา การป้องกนัภาวะขาดแคลนสินค้า เป็นต้น โดยการ

ซือ้สนิค้าของบริษัทฯ จะมีการสัง่ซือ้จากผู้ผลติและผู้ จําหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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2.3 สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่สาํคัญ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

ประเภทของทรัพย์สนิ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

(งบการเงนิรวม) 31 ธันวาคม 2563 

สว่นปรับปรุงอาคารเช่า -  

อปุกรณ์ทดสอบและ อปุกรณ์โครงขา่ย                      124.20  

ยานพาหนะ                      13.18  

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สาํนกังาน 3.25 

สนิทรัพย์ระหวา่งตดิตัง้ 6.55 

     รวม 147.19  

 

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก  

ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

ลาํดับ ชื่อ ตาํแหน่ง 

1 ดร.รัตติกร วรากลูศิริพนัธุ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

2 นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ กรรมการ และรองประธานกรรมการ  

3 นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั กรรมการ 

4 ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5 นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6 นายทวศีกัดิ์ ศรีสมัฤทธ์ิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7 นางสาวชาริณี กลัยาณมิตร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ และ นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั ลงลายมือ

ช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2564 ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 

ลาํดับ ชื่อ ตาํแหน่ง 

1 นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้ อํานวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2 นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้ อํานวยการ  

และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี 

3 นางรัตนา สวุรรณ รองกรรมการผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4 นายจกักฤด สอนไว รองกรรมการผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและฝ่ายบริการทางเทคนิค 

5 นายวีรศกัดิ์ อาทรชยักลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 
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รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ วนัท่ี 24 มีนาคม 2564 มีดงันี ้

ลาํดับ ช่ือ จาํนวนหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. ครอบครัวนายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ 

1.1 นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ 
1.2 นางชนิสา รัฐเลิศกานต์ 
1.3 นางสาวพฒัน์นรี รัฐเลศิกานต์ 

 
56,200,000 

6,250,000 
2,500,000 

64,950,000 
 

25.98 

2. ครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั 
2.1 นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั 
2.2 นางสาวจงจิตร อะเนกา 
2.3 นายดนยั ทอมป์สนั 
2.4 นายดรัณ ทอมป์สนั 
2.5 นางสาวอลศิา ทอมป์สนั 

 
56,200,000 

6,250,000 
833,334 
833,333 
833,333 

64,950,000 
 

25.98 

3. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์  7,552,900 3.02 
4. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-

UBS SWITZERLAND AG 
 7,000,000 2.80 

5. นายนพดล ชมุพลกลูวงศ์   6,671,900 2.67 
6. นายสทุธิพจน์ อริยสทุธิวงศ์   6,500,000 2.60 
7. นางรัตนา สวุรรณ  5,000,000 2.00 
8. นางอรุณรักษ์ ยอร์ค   4,000,000 1.60 
9. นางสาวศศิกานต์ เฟ่ืองกําลนู   4,000,000 1.60 

10. นางสาวฉฐัมาพร โตการัณยเศรษฐ์   4,000,000 1.60 
 รวม  174,624,800 69.85 
 อ่ืน ๆ  75,375,200 30.15 
 รวมทัง้หมด  250,000,000 100.00 

 
4. ประวัตกิารเพิ่มทุนและประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ไมมี่การเพิ่มทนุและจ่ายเงินปันผลในปี 2561 -2563 
 

5. ข้อมูลบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) 

บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ย 2 บริษัท ดงันี ้

ช่ือ  ประเภทกจิการและลักษณะการ
ดาํเนินงาน 

ทุนชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

เงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จํากดั  ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูและบริการ
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องบนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก 

127.00 99.99 127.00 

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จํากดั  ขายและให้บริการซอฟแวร์ แอปพลเิคชัน่
ตา่งๆ พร้อมอปุกรณ์ปลายทางผ่านคลาวด์ 

5.00 99.99 5.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ  (หน่วย: บาท) 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 

สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวียน      

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   31,535,783 34,308,974  25,962,945  

  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน   274,372,281 448,779,327  273,977,576  

 สนิทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญา   178,684,438   75,855,850   106,257,752  

  สนิค้าคงเหลือ     46,613,718   58,867,942   95,623,559  

  เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้า    9,202,587   22,046,062   22,119,252  

  สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน    10,546,730   1,094,187  - 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   550,955,537   640,952,342  523,941,084 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

  เงินฝากท่ีตดิภาระคํา้ประกนั    21,400,000   21,400,000  63,360,417 

 เงินลงทนุในบริษัทย่อย   -     -    - 

 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์   147,186,416   166,462,297  154,550,882 

 สนิทรัพย์สทิธิการใช้   56,683,531   -    - 

  สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน     9,974,120   12,185,882  12,900,859 

 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   7,537,882   7,853,419  11,531,289 

  สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน    14,019,328   45,010,388  47,466,683 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   256,801,277   252,911,986  289,810,130 

 รวมสินทรัพย์   807,756,814   893,864,328  813,751,214 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนีส้ินหมุนเวียน      

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  129,978,433 338,359,080 206,219,306 

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน   100,211,110 62,660,031 113,281,583 

 หนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญา  65,446,720 36,792,905 29,024,284 

  หนีส้นิระยะยาวจากสถาบนัทางการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี   -    10,500,000 20,200,000 

 หนีส้นิจากสญัญาเช่าท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  7,831,122 2,238,252 7,954,807 

  หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน    2,241,223   1,668,294  - 

 รวมหนีส้ินหมุนเวียน   305,708,608   452,218,562  376,679,980 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน      

  หนีส้นิตามสญัญาเช่า    64,759,513   14,060,438  2,921,700 

 เงินกู้ ยืมระยะยาว   10,000,000   -    10,500,000 

 ประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน   12,810,031   15,547,326  10,592,964 

 รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน   87,569,544   29,607,764  24,014,664 

 รวมหนีส้ิน  393,278,152  481,826,326  400,694,644 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

  ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว    250,000,000   250,000,000  250,000,000 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้น    129,163,346   129,163,346  129,163,346 

 สว่นเกินทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์   17,117,100   17,117,100  17,117,100 

 กําไร(ขาดทนุ)สะสม     

       จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย    10,894,585   10,894,585  10,442,042 

       ยงัไม่จดัสรร    7,303,631   4,862,971  6,334,082 

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    414,478,662   412,038,002  413,056,570 

 รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น   807,756,814   893,864,328  813,751,214 

 

 

ส่วนท่ี 3 : ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ในงบการเงนิรวมของบริษัท 
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งบกําไรขาดทุน (หน่วย: บาท) 2563 2562 2561 

รายได้    
   

  รายได้จากการขาย   489,981,127  620,513,430   535,210,429  

 รายได้จากการให้บริการ  106,053,953  214,641,445   214,450,770  

 รายได้อ่ืน   11,039,354  14,053,885   14,630,166  

  รวมรายได้   607,074,434  849,208,760   764,291,365  

คา่ใช้จ่าย      

  ต้นทนุขาย   388,792,651  563,320,150  430,776,478 

 ต้นทนุการให้บริการ  61,995,357  116,475,476  155,678,345 

 ต้นทนุในการจดัจําหน่าย  35,772,561  45,747,891  54,804,995 

  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   94,932,166  104,363,854  100,626,930 

 ต้นทนุทางการเงิน  18,408,558 16,614,610 13,025,921 

       รวมค่าใช้จ่าย   599,901,293 846,521,981  754,912,669 

 กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้  7,173,141 2,686,779  9,378,696  

 คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  4,732,481  3,683,365  3,503,621 

 กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด  2,440,660  (996,586)  5,875,075  

 
 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย: บาท) 2563 2562 2561 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

  กําไร(ขาดทนุ) สําหรับงวด 2,440,660 (996,586) 5,875,075 

  ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงนิสดรับ(จ่าย) จากการดาํเนินงาน    

  

 

คา่เส่ือมราคา  27,654,769   27,649,804  27,314,691 

  คา่เส่ือมราคา - สนิทรัพย์สทิธิการใช้  6,317,349   -    - 

  คา่ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน  2,211,763   1,752,760  1,522,746 

  

 

(กําไร)ขาดทนุจากการขายทรัพย์สนิ  300,547   (6,060,276) (8,129,939) 

  

 

ตดัจําหน่ายอปุกรณ์  -     40,573  - 

  

 

หนีส้งสยัจะสญู  (574,327)  2,146,697  (3,067,987) 

  

 

กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้า  1,733,936   (3,772,673) (11,462,856) 

  ผลประโยชน์พนกังาน  1,468,310   4,926,884  1,980,895 

  

 

(กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง  -     779,204  (442,876) 

  

 

ดอกเบีย้รับ  (171,451)  (269,411) (306,161) 

  คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  4,732,481   3,683,365  3,503,621 

  

 

ต้นทนุทางการเงิน 18,408,558  16,614,610  13,025,921 

  กําไร(ขาดทุน) ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดาํเนินงาน 64,522,595 46,494,951 29,813,130 

  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน ลดลง(เพิ่มขึน้)  174,981,372   (176,150,965)  21,347,384  

  สนิทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญา ลดลง(เพิ่มขึน้)  (102,828,588)  30,401,903   (34,423,760) 

  สนิค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึน้)  10,520,288   15,271,055   77,726,242  

  เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้า  12,843,475   (1,932,387)  15,905,536  

  สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ลดลง(เพิ่มขึน้)  (9,452,544)  -    - 

  สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน ลดลง(เพิ่มขึน้)  30,991,060   8,715,810  (2,945,086) 

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน เพิม่ขึน้(ลดลง)  37,551,079   (49,110,250)  17,906,124  

  หนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญา เพิ่มขึน้(ลดลง)  28,653,815   7,768,621   11,858,123  

  หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน เพิ่มขึน้(ลดลง)  572,929   -    - 

  เงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน  248,355,482   (118,541,262)  137,187,693  

  จ่ายชําระภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย  (4,416,944)  (7,004,845) (8,540,196) 

  จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  (4,205,605)  -    (1,268,653) 

  เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 239,732,933  (125,546,107) 127,378,844 
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งบกระแสเงนิสด (หน่วย: บาท) 2563 2562 2561 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

  เงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระคํา้ประกนัลดลง -  41,960,417  (6,555,793) 

  

 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย ลดลง(เพิ่มขึน้) -  -    - 

  

 

เงินสดรับจากการขายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  19,878   264,487  1,470,002 

  เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  (8,699,312)  (837,163) (18,799,142) 

  

 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน ลดลง(เพิ่มขึน้)  -     (667,930) (7,746,786) 

  

 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (8,679,434)  40,719,811  (31,631,719) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

  

 

เงินเบิกเกินบญัชี เพิ่มขึน้(ลดลง)  (208,380,648)  132,301,050  (75,919,441) 

  

 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว  10,000,000   -    45,000,000 

  

 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว  (10,500,000)  (20,200,000) (36,900,000) 

  จ่ายชําระดอกเบีย้  (18,408,558)  (16,614,610) (13,025,921) 

  หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน  (6,708,935)  (2,583,526) (5,430,788) 

  ดอกเบีย้รับ  171,451   269,411  306,161 

  

 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ  (233,826,690)  93,172,325  (85,969,989) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ  (2,773,191)  8,346,029   9,777,136  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด  34,308,974   25,962,945   16,185,809  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด  31,535,783   34,308,974   25,962,945  

 

 



 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

 

 

แผนท่ีสถานท่ีรับจองซือ้หุ้น 

 

บริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชีย จํากดั (มหาชน) 

157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กทม. 
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BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

033 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จํากดั 
FINANSA SECURITIES LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออซีี จํากดั (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีีเอส-ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 

050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จํากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD. 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จํากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จํากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั  
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จํากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์  อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บริษัทหลกัทรัพย์ซตีิค้อร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
257 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จเูลยีส แบร์ จํากดั 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD 
  

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 
329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BK. BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  
334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LIMITED.BKK. 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

339 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จํากดั (มหาชน)  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES    

345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

324 ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพื่อลกูค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

 
 



แบบสอบถามเพื�อหาขอ้บ่งชี�การเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

   วนัที�.................………….…….….. 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที� ................................................................................................. 

สาํหรบับุคคลธรรมดา 
1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี� � เป็นอเมรกินั  ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิ�นที�อยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 

สาํหรบันิติบุคคล 
1. เป็นนิตบิุคคลที�จดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA  ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลที�มรีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตั �งแต่รอ้ยละ 50 ขึ�นไปของรายไดร้วม  ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิที�ก่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตั �งแต่รอ้ยละ 50 ขึ�นไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามที�ระบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึ�นแก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี� ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูที�ปรากฎในเอกสารนี�ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื�นที�มอีํานาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

ลงชื�อ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์
  (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึ �ง แสดงว่าท่านมีข้อบง่ชี� ว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิทธิ�ไม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันั �น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอื �นแทน

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ � และ/หรอืขอ้ � แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี� ว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA
TSD ขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันั �น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอื �นแทน



แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

หน้า 1 ของ 2 

ิ่ ี่ ่ ้สงทสงมาดวย 4



แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว 

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น Others 
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