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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

บริ ษทั อิ นฟอร์เมชั ่น แอนด์ คอมมิ วนิ เคชั ่น เน็ทเวิ รค์ ส จากัด (มหาชน)
Information and Communication Networks Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนต่อประชาชน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
จานวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 0.50 บาท
แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 108,000,000 หุน้ เสนอขายต่อประชาชน ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.84 บาท
การจัดสรรหุน้ ให้แก่ประชาชนขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 12,000,000 หุน้ เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.84 บาท
การจัดสรรหุน้ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
โดยบริษทั ฯ จะนาหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
วันที่ 8 และ 11 - 12 กันยายน 2560
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
วันที่ 6 กันยายน 2560
คาเตือนผูล้ งทุน:
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้ ความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนนี้
มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือรับรองความครบถ้วน
และถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้แต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีขอ้ ความหรือรายการทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้
ถือหลักทรัพย์ทไ่ี ด้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือ ชี้ชวนมีผลใช้บงั คับและยังเป็ น
เจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนเป็ นเท็จหรือขาด
ข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นบั จากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ”
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนได้ท่ศี ูนย์ สารนิเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทาการของ
สานักงาน ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท
และควรศึกษาข้อมูลของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการ
ปฏิบตั งิ านของบริษทั
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
งบการเงินสาหรับงวด 6 เดือนแรก สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
งบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

บริษทั อินฟอร์เมชั ่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั ่น เน็ทเวิรค์ ส จำกัด (มหำชน)
ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้อมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษทั ฯ”) ดังนัน้ ผู้ลงทุน
ต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หรืออาจ
ศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษทั ฯ ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่
website ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
บริษทั อิ นฟอร์เมชั ่น แอนด์ คอมมิวนิ เคชั ่น เน็ทเวิ รค์ ส จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ 8 และ 11-12 กันยายน 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย
ประเภทธุรกิ จ

: บริษทั อิ นฟอร์เมชั ่น แอนด์ คอมมิวนิ เคชั ่น เน็ทเวิ รค์ ส จากัด (มหาชน) (“ICN”)
: ผูใ้ ห้บริกำรออกแบบ รับเหมำและวำงระบบ (System Integrator) ที่ครบวงจร โดย
บริษ ัท ฯ สำมำรถให้บ ริก ำรออกแบบและวำงระบบโครงข่ ำ ยสื่อ สำรโทรคมนำคม
(Telecommunication System) ซึ่งเป็ นระบบที่บริษทั ฯ มีควำมเชี่ยวชำญ รวมทัง้
ให้บริกำรออกแบบและวำงระบบงำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ ำอื่นๆ (Construction
and Electrical Systems) นอกจำกนี้ ยังให้บริกำรจำหน่ ำยอุปกรณ์เพื่อใช้ทดแทน
(Supply) และให้บริกำรบำรุงรักษำโครงข่ำยระบบสื่อสำรโทรคมนำคม (Maintenance)
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
: หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 120,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 26.67 ของจำนวนหุน้ ที่ออก
และเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
: (1) เสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 108,000,000 หุ้นคิดเป็ นร้อยละ 24.00 ของจำนวน
หุน้ ที่ออกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิม่ ทุน
ในครัง้ นี้
(2) เสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ จำนวน 12,000,000
หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.67 ของจำนวนหุ้น ที่อ อกและเรีย กชำระแล้ว ทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ในกรณีทม่ี หี นุ้ เหลือจำกกำรเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนตำม
ข้อ (2) ให้เสนอขำยหุน้ สำมัญทีเ่ หลือดังกล่ำวให้แก่ประชำชนตำมข้อ (1)
เงื่อนไขการจัดจาหน่ าย
:  รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้ จำนวน (Firm Underwriting)
 ไม่รบั ประกันกำรจำหน่ำย (Best Effort)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 1.84 บำท ต่อหุน้
มูลค่าการเสนอขายรวม
: 220,800,000 บำท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า
ไม่ม ี
 มี จำนวนหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภำพทีเ่ สนอขำย - หุน้ รำคำเสนอขำย - บำท
มูลค่าที่ตราไว้ (par)
: 0.50 บำท ต่อหุน้
มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) : 0.72 บำทต่อหุ้น คำนวณจำกส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
2560 ซึ่งเท่ำกับ 238.73 ล้ำนบำท และหำรด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระ

ส่วนที่ 1 หน้ำ 1

บริษทั อินฟอร์เมชั ่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั ่น เน็ทเวิรค์ ส จำกัด (มหำชน)
แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ จำนวน 330 ล้ำนหุน้
0.53 บำทต่อหุ้น คำนวณจำกส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
2560 ซึ่งเท่ำกับ 238.73 ล้ำนบำท และหำรด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระ
แล้วทัง้ หมดของบริษ ัท ฯ หลัง กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี้ จ ำนวน 450 ล้ำนหุ้น
(Fully Diluted)
การเสนอขายหุ้นในราคาตา่ กว่าราคาเสนอขายในช่วง 6 เดือนก่อนการเสนอขาย
วันที่ 18 เมษำยน 2560 บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ สำมัญใหม่เสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดินตำมสัดส่วน จำนวน 100,000,000 หุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 22.22 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้น ในครัง้ นี้ หรือคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 83.33 ของของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดที่เสนอขำยในครัง้ นี้ ในรำคำหุน้ ละ 0.50 บำท เท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุน้
ซึ่งต่ ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุน้ ให้แก่ประชำชนในครัง้ นี้ ผูล้ งทุนทั ่วไปที่จองซื้อหุน้ ที่เสนอขำยในครัง้ นี้ จึงอำจมีควำมเสีย่ งจำก
กำรลดลงของรำคำหุน้ อันเนื่องมำจำกกำรขำยหุน้ ของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ดังกล่ำวในส่วนที่ไม่ตดิ Silent Period เพื่อทำกำไรเมื่อ
หุน้ ของบริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนและทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์แล้ว
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่ เสนอขาย:
กำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ที่เสนอขำยในครัง้ นี้ พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิ
ต่อหุน้ ของบริษทั ฯ (Price to Earning Ratio : P/E) ทัง้ นี้ รำคำหุน้ สำมัญที่เสนอขำยหุน้ ละ 1.84 บำท คิดเป็ นอัตรำส่วน
รำคำต่อกำไรสุทธิเท่ำกับ 18.37 เท่ำ โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุน้ จำกผลกำไรสุทธิในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ตัง้ แต่วนั ที่ 1
กรกฎำคม 2559 ถึง 30 มิถุนำยน 2560 หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ หลังจำกกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ ซึ่ง
เท่ำกับ 450 ล้ำนหุน้ (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.10 บำท ทัง้ นี้ อัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิดงั กล่ำว
คำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต โดยทีย่ งั มิได้พจิ ำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย จึงเปรียบเทียบอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิของตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็ นตลำดหลักทรัพย์ท่บี ริษทั ฯ จะเข้ำไปจดทะเบียน และบริษทั จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ำยคลึงหรือ
ใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤษภำคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหำคม
2560 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริษทั
ลักษณะการประกอบุรกิ จ
ตลาดรองที่
ราคา
P/E
จดทะเบียน/ เฉลี่ย (เท่า)
หมวดธุรกิ จ (บาท)1/
บริษทั แอ็ดวำนซ์ อิน
ออ กแบ บ แล ะรั บ เหม ำวำง ระบ บ โ ครง ข่ ำ ย SET /
27.95 12.68
ฟอร์เมชั ่น เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงครบวงจร เทคโนโลยี
จำกัด (มหำชน) (AIT)
(System Integration) รวมถึงกำรจัดหำสินค้ำ สำรสนเทศ
Application of Turnkey Projects จนไปถึงสัญญำ และกำรสื่อสำร
กำรให้บริกำรของทัง้ ภำครัฐบำลและภำคเอกชน
บริษทั สำมำรถเทลคอม 1. สำยธุ ร กิจ โครงสร้ำ งเครือ ข่ ำ ยกำรสื่อ สำร SET /
13.38 38.56
จำกัด (มหำชน)
โทรคมนำคม
เทคโนโลยี
(SAMTEL)
2. สำยธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ดำ้ น ICT
สำรสนเทศ
3. สำยธุร กิจ แอปพลิเ คชัน่ สนั บ สนุ น ด้ำ นกำร และกำรสื่อสำร
ประกอบธุรกิจ
บริษทั ล็อกซเล่ย์ จำกัด
(มหำชน) (LOXLEY)

1. ธุรกิจด้ำนเทคโนโลยี โดยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรครบวงจร SET/ พำณิชย์
และเป็ นตัวแทนจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ดำ้ นสำรสนเทศ
และโทรคมนำคม งำนระบบโครงสร้ำงพืน้ ฐำน งำน
เฉพำะด้ำนทีเ่ ป็ นสินค้ำเทคโนโลยีระดับสูง

3.32

30.61
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บริษทั อินฟอร์เมชั ่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั ่น เน็ทเวิรค์ ส จำกัด (มหำชน)
บริษทั

ลักษณะการประกอบุรกิ จ

ตลาดรองที่
จดทะเบียน/
หมวดธุรกิ จ

ราคา
เฉลี่ย
(บาท)1/

2. ธุรกิจกำรค้ำ เป็ นตัวแทนจำหน่ ำยสินค้ำอุปโภค
บริโภค และและสินค้ำเคมีอุตสำหกรรม รวมทัง้
ขยำยธุรกิจกำรค้ำสูต่ ่ำงประเทศ
3. ธุ ร กิ จ บริ ก ำร เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรงำนรัก ษำควำม
ปลอดภัยครบวงจร และกำรบริ หำรจัดกำรงำน
สนำมบิน รวมทัง้ บริกำรอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ธุร กิจร่วมทุ น เป็ นเงินลงทุ น ในบริษทั ร่วม โดย
บริษทั ได้ร่วมลงทุ นกับ พัน ธมิต รทำงกำรค้ำ ที่ม ี
ควำมช ำนำญกำรและชื่อ เสีย งเป็ น ที่ย อมรับ ใน
ระดับสำกล
บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์
1. ให้บริกำรเช่ำโครงข่ำยใยแก้วนำแสง
mai /
5.39
เทเลคอม จำกัด
2. ให้บ ริก ำรออกแบบ ก่ อ สร้ำ ง และรับ เหมำงำน เทคโนโลยี
(มหำชน) (ITEL)
โครงกำรสำยใยแก้ ว น ำแสงและโครงกำรสื่ อ
สัญญำณโทรคมนำคม
3. ให้บริกำรเช่ำพืน้ ทีด่ ำต้ำเซ็นเตอร์
ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
ทีม่ ำ: www.setsmart
หมำยเหตุ: 1/เป็ นรำคำหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนัก คำนวณโดยใช้มลู ค่ำกำรซือ้ ขำยหำรด้วยปริมำณกำรซือ้ ขำย

P/E
(เท่า)

71.87

94.87

ถึงแม้บริษทั แอ็ดวำนซ์ อินฟอร์เมชั ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) บริษทั สำมำรถเทลคอม จำกัด (มหำชน) และบริษทั
ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหำชน) จะมีลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจบำงส่วนคล้ำยคลึงกับบริษทั ฯ แต่ขนำดของโครงกำรที่ 3 บริษทั
ดังกล่ำวให้บริกำร หรือขนำดทุนของ 3 บริษทั ดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงกับบริษทั ฯ ค่อนข้ำงมำก รวมทัง้ 3 บริษทั จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะที่บริษทั อินเตอร์ล้งิ ค์ เทเลคอม จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แต่ลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจคล้ำยคลึงกับบริษทั ฯ เฉพำะส่วนงำนให้บริกำรออกแบบ ก่อสร้ำง
และรับเหมำงำนโครงกำรสำยใยแก้ วนำแสงและโครงกำรสื่อสัญ ญำณโทรคมนำคมเท่ำนัน้ ซึ่งรำยได้ของ ITEL ในส่วน
ดังกล่ำวคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 27.26 ของรำยได้รวมในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : ไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูม้ สี ว่ นร่วมในกำรบริหำร ได้แก่ นำยมนชัย มณีไพโรจน์ กลุ่มเลำหสมบูรณ์ และกลุ่มรุง่ เรืองผล ซึง่ ถือหุน้ รวม
202,170,512 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 44.93 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษทั ฯ หลังกำรเสนอขำย
หุน้ ในครัง้ นี้ ซึง่ จำนวนหุน้ ดังกล่ำวติด Silent Period ทัง้ จำนวน
ตลาดรอง
:  SET
mai
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน
:  profit test
 market capitalization test
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
เงินทุนหมุนเวียน

จานวนเงิ นที่คาดว่าจะใช้ ระยะเวลาการใช้เงิน
(ล้านบาท)
โดยประมาณ
208.09
ภำยในปี 2561
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บริษทั อินฟอร์เมชั ่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั ่น เน็ทเวิรค์ ส จำกัด (มหำชน)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ฯ ในแต่ละปี
ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผล
แตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่ ำหนดไว้ได้ โดยจะขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบกำร สภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมจำเป็ นในกำรใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหำรกิจกำร และแผนกำรขยำยธุรกิจในอนำคต รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริษทั อินฟอร์เมชั ่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั ่น เน็ทเวิรค์ ส จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”) ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2550 ด้วย
ทุ นจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้ำนบำท เพื่อ ดำเนิ นธุรกิจเป็ นผู้ให้บริกำรวำงระบบสื่อ สำรโทรคมนำคม โดยใช้ผลิตภัณฑ์จำก
พันธมิตรทำงกำรค้ำซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตชัน้ นำของโลก เช่น Nokia Alcatel-Lucent, Huawei, Coriant, Oscilloquartz และ Gemalto
เป็ นต้น โดยรำยละเอียดกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ สำมำรถแบ่งได้ ดังนี้
1. ธุรกิ จรับเหมาวางระบบ (Turnkey Project)
1.1 ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม (Telecommunication System)
บริษทั ฯ มีควำมเชี่ยวชำญในระบบสื่อสำรโทรคมนำคม สำมำรถออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ ติดตัง้ ระบบโทรคมนำคม
ให้แก่ลูกค้ำซึ่งเป็ นผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมระดับประเทศทัง้ ภำครัฐและเอกชน โดยบริษทั ฯ สำมำรถรับเหมำวำง
ระบบต่ำงๆ ดังนี้
1.1.1 ระบบสื่อสำรใช้สำย (Wired Network) ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ Transport Network, อุปกรณ์ Access
Network และสำยเคเบิลใยแก้วนำแสง
1.1.2 ระบบสื่อ สำรไร้ส ำย (Wireless Network) ซึ่ง ประกอบด้ว ย อุป กรณ์ Microwave Radio, Broadband
Wireless Access (BWA) และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับระบบ 3G/4G Mobile Network
1.1.3 อุปกรณ์อ่นื ๆ เช่น Mobile Device Management (MDM) และอุปกรณ์ระบบ Synchronization
1.2 งำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ ำ (Construction and Electrical systems)
เพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถเป็ น System Integrator ได้ในหลำกหลำยธุรกิจ บริษทั ฯ จึงได้เริม่ ธุรกิจนี้ขน้ึ ในปี 2559 โดย
บริษทั ฯ สำมำรถให้บริกำรต่ำงๆ ดังนี้
1.2.1 บริกำรวำงระบบไฟฟ้ ำ
บริษทั ฯ สำมำรถให้บริกำรในกำรวำงระบบไฟฟ้ ำ รวมถึง เป็ นผู้อ อกแบบและติดตัง้ งำนระบบที่เกี่ยวข้อง
ภำยในศูนย์ดำต้ำเซ็นเตอร์ดว้ ยมำตรฐำนสำกล
1.2.2 ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
บริษทั ฯ มีทีมงำนและพันธมิตรทำงธุรกิจที่มปี ระสบกำรณ์และผลิตภัณฑ์ท่พี ร้อมติดตัง้ และให้บริกำรระบบ
SCADA ซึ่งเป็ นระบบตรวจสอบและวิเครำะห์ขอ้ มูลแบบ Real-time ที่ใช้ในกำรตรวจสอบสถำนะตลอดจน
ควบคุมกำรทำงำนของระบบควบคุมในอุตสำหกรรมและงำนวิศวกรรมต่ำงๆ
2. ธุรกิ จจาหน่ ายอุปกรณ์และบารุงรักษา (Supply and Maintenance)
2.1 ธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์โครงข่ำยระบบสื่อสำรโทรคมนำคม (Supply)
บริษทั ฯ จำหน่ำยอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคมทุกประเภท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นอุปกรณ์ท่ลี ูกค้ำซื้อเก็บ
สำรองไว้ใช้ทดแทน
2.2 ธุรกิจให้บริกำรบำรุงรักษำโครงข่ำยระบบสื่อสำรโทรคมนำคม (Maintenance)
บริษทั ฯ สำมำรถให้บริกำรบำรุงรักษำระบบโทรคมนำคมไม่ว่ำจะเป็ นโครงข่ำยระบบสื่อสำรโทรคมนำคมแบบใช้สำย
หรือไร้สำย ทัง้ กำรบำรุงรักษำในเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) กำรบำรุงรักษำเมื่อเกิดเหตุ เสีย (Corrective
Maintenance) และกำรบำรุงรักษำแบบปรับปรุง ปรับเปลีย่ น หรือโยกย้ำย (Proactive/Adaptive Maintenance)
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บริษทั อินฟอร์เมชั ่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั ่น เน็ทเวิรค์ ส จำกัด (มหำชน)
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์

ปี 2557
ปี 2558
ล้าน ร้อยละ ล้าน ร้อยละ
บาท
บาท

รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากธุรกิ จรับเหมาวางระบบ
- รำยได้จำกกำรวำงระบบ
152.49 62.63 328.81 48.45
สื่อสำรโทรคมนำคม
- รำยได้จำกงำนก่อสร้ำง
และวำงระบบไฟฟ้ ำ
รายได้จากธุรกิ จจาหน่ ายอุปกรณ์และ
บารุงรักษา
- รำยได้จำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์โครงข่ำย 53.10 21.81 132.76 19.56
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
- รำยได้จำกกำรบำรุงรักษำโครงข่ำย
37.53 15.41 216.22 31.86
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
รวมรายได้จากการขายและบริ การ
243.12 99.85 677.79 99.88
*
รำยได้อ่นื
0.36 0.15 0.85 0.12
รวมรายได้ทงั ้ หมด
243.49 100.00 678.63 100.00
หมำยเหตุ * รำยได้อ่นื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ และกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น เป็ นต้น

ปี 2559
ล้าน
ร้อย
บาท
ละ

ม.ค.-มิ .ย. 2559 ม.ค.-มิ .ย. 2560
ล้าน ร้อย ล้าน ร้อยละ
บาท ละ
บาท

207.74 36.38 46.09 26.26 160.14
51.62

42.42

9.04

-

-

0.07

0.02

90.71 15.89

8.94

5.09

54.41

14.41

219.70 38.48 119.73 68.20 162.21

42.97

569.77 99.79 174.77 99.55 376.83 99.83
1.19 0.21 0.80 0.45 0.66
0.17
570.96 100.00 175.56 100.00 377.49 100.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 27 เมษำยน 2560 และภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชน สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ก่อนการเสนอขาย
หุ้นเพิ่ มทุน
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1. นำยมนชัย
มณีไพโรจน์
87,387,904
26.48
2. กลุ่มเลำหสมบูรณ์
57,391,304
17.39
2.1. นำยพีระ
เลำหสมบูรณ์
34,650,000
10.50
2.2. นำงสำวสำยพิน ตัง้ ตรงจิตร
22,741,304
6.89
3. กลุ่มรุ่งเรืองผล
57,391,304
17.39
3.1. นำงสำวไอด้ำ รุ่งเรืองผล
29,384,348
8.90
3.2. นำยแดน
รุ่งเรืองผล
27,547,826
8.35
3.3. นำยปรีดำ หุตะจูฑะ
459,130
0.14
4. นำงสำวจันทณำ กระแสร์แสน
44,478,203
13.48
5. นำยสมพงษ์
ชลคดีดำรงกุล
21,521,739
6.52
6. นำยอรรณพ
ลิม้ ประเสริฐ
21,521,739
6.52
7. นำงวรพรรณ
จึงทรัพย์ไพศำล
21,521,739
6.52
8. นำยวีจำยำคูมำ บำลำกริสนัน
12,817,372
3.88
9. นำยนครินทร์
พัดทอง
5,968,696
1.81
รวมจานวนหุ้น
330,000,000 100.00%
จำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำยต่อกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ
จำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำยต่อประชำชน
รวมจำนวนหุน้ หลังกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

หลังการเสนอขาย
หุ้นเพิ่ มทุน
จานวนหุ้น
ร้อยละ
87,387,904
19.42
57,391,304
12.75
34,650,000
7.70
22,741,304
5.05
57,391,304
12.75
29,384,348
6.53
27,547,826
6.12
459,130
0.10
44,478,203
9.88
21,521,739
4.78
21,521,739
4.78
21,521,739
4.78
12,817,372
2.85
5,968,696
1.33
330,000,000
73.33
12,000,000
2.67
108,000,000
24.00
450,000,000
100.00

ส้ส่
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บริษทั อินฟอร์เมชั ่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั ่น เน็ทเวิรค์ ส จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 29 มิถุนำยน 2560 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกรรมกำรจำนวนทัง้ สิน้ 7 ท่ำน ประกอบด้วย
1. นำยเสกสรรศ์
รอยลำภเจริญพร
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำงสำวประภำรัตน์ ตังควัฒนำ
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยมนชัย
มณีไพโรจน์
กรรมกำร
4. นำยรณภูม ิ
รุง่ เรืองผล
กรรมกำร
5. นำยพีระ
เลำหสมบูรณ์
กรรมกำร
6. นำยอนุวตั ริ ์
เหลืองทวีกุล
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
7. นำยชนะชัย
กุลนพฤกษ์
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
สรุปปัจจัยความเสี่ยง
1. ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผูจ้ ำหน่ำยสินค้ำ
2. ควำมเสีย่ งจำกกำรไม่ได้รบั กำรต่อสัญญำตัวแทนจำหน่ำยจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์
3. ควำมเสีย่ งจำกควำมไม่สม่ำเสมอของรำยได้
4. ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงลูกค้ำรำยใหญ่
5. ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
6. ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พำบุคลำกร (วิศวกร)
7. ควำมเสีย่ งจำกจำกพึง่ พิงผูบ้ ริหำร
8. ควำมเสีย่ งจำกกำรให้บริกำรก่อนทำสัญญำ
9. ควำมเสีย่ งจำกกำรไม่ได้รบั เงินจำกผูว้ ำ่ จ้ำงช่วง
10. ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผูร้ บั เหมำ
11. ควำมเสีย่ งจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ/ค่ำปรับ
12. ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น
13. ควำมเสีย่ งจำกกำรลดลงของรำคำหุน้ เมื่อหุน้ ของบริษทั ฯ เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
14. ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับตลำดรองสำหรับกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สาหรับงวดบัญชีปี 2557- 2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2560
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
รายละเอียด

รำยได้รวม
(ล้ำนบำท)
ค่ำใช้จ่ำยรวม
(ล้ำนบำท)
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
(ล้ำนบำท)
มูลค่ำทีต่ รำไว้ (Par Value)
(บำท)
กำไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) (Fully Diluted)
(บำท/หุน้ )
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E)
(เท่ำ)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
(%)
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)
(%)

ปี 2557
259.91
127.39
132.52
ปี 2557
243.49
242.19
0.33
10.00
0.03
0.96
0.12
0.28

ม.ค. - มิ .ย. 2560
ปี 2559
480.00
533.26
314.89
294.53
165.10
238.73

ปี 2558
438.68
300.69
137.99
ปี 2558
678.63
662.71
5.47
10.00
0.48
2.18
1.57
4.05

ปี 2559
570.96
534.80
27.11
10.00
2.36
1.91
5.90
17.89

ม.ค. - มิ .ย.
2559
175.56
167.66
5.65
10.00
0.49
1.18
3.01
8.03

ม.ค. - มิ .ย.
2560
377.49
347.23
23.63
0.50
0.07
1.23
9.33
23.40
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บริษทั อินฟอร์เมชั ่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั ่น เน็ทเวิรค์ ส จำกัด (มหำชน)
คาอธิ บายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
ผลการดาเนิ นงาน
ในปี 2557-2559 บริษทั ฯ มีรำยได้รวมจำนวน 243.49 ล้ำนบำท จำนวน 678.63 ล้ำนบำท และจำนวน 570.96 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 178.72 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 15.87 ในปี 2559 รำยได้รวมของบริษทั ฯ
เพิม่ ขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญในปี 2558 เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร กำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรหลักของบริษทั ฯ ในช่วงไตร
มำส 3 ของปี 2557 ซึ่งได้เปลี่ยนนโยบำยกำรทำธุรกิจโดยเริม่ ทำธุรกิจเป็ นผูร้ บั เหมำหลัก (Main Contractor) ในกำรวำงระบบ
โทรคมนำคม และได้มกี ำรขยำยฐำนลูกค้ำไปยัง รัฐวิสำหกิจรำยใหม่และองค์กรเอกชนเพิม่ ขึ้น อย่ำงไรก็ตำม รำยได้รวมของ
บริษทั ฯ ลดลงในปี 2559 เป็ นผลมำจำกกำรชะลอกำรลงทุนขององค์กรรัฐวิสำหกิจซึง่ เป็ นลูกค้ำหลักของบริษทั ฯ
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษทั ฯ สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.) รำยได้จำกธุรกิจรับเหมำวำงระบบ
ซึง่ บริษทั ฯ สำมำรถวำงระบบโทรคมนำคม รวมถึงงำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ ำ โดยในปี 2557-2559 บริษทั ฯ มีรำยได้จำก
ธุรกิจรับเหมำวำงระบบคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 62.63 ร้อยละ 48.45 และร้อยละ 45.42 ของรำยได้รวมตำมลำดับ 2.) รำยได้จำก
กำรจำหน่ ำยอุปกรณ์และกำรบำรุงรักษำโครงข่ำยระบบสื่อสำร โดยในปี 2557-2559 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจจำหน่ ำย
อุปกรณ์และบำรุงรักษำ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 37.22 ร้อยละ 51.42 และร้อยละ 54.37 ของรำยได้รวมตำมลำดับ
ค่ำใช้จำ่ ยหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ต้นทุนขำยและบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
และค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงิน บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขำยและบริกำรในปี 2557-2559 จำนวน 207.58 ล้ำนบำท จำนวน 598.60 ล้ำนบำท
และจำนวน 484.13 ล้ำนบำทตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 14.62 ร้อยละ 11.68 และร้อยละ 15.03
โดยอัตรำกำไรขัน้ ต้นในปี 2558 ลดลงเนื่องจำกในปี 2558 ฝ่ ำยบริหำรเข้ำมำช่วยบริหำรงำนโครงกำร จึงทำให้ต้นทุนค่ำบริหำร
จัดกำรโครงกำรสูงขึ้น ในขณะที่ในปี 2559 อัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้ เนื่องจำก บริษทั ฯ มีอำนำจต่อรองที่ดขี ้นึ
สำมำรถคัดเลือกผลิตภัณฑ์และผูร้ บั เหมำช่วงทีเ่ หมำะสมกับแต่ละโครงกำร
ในปี 2557-2559 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำรจำนวน 6.30 ล้ำนบำท จำนวน 20.11 ล้ำนบำทและจำนวน
19.71 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.59 ร้อยละ 2.96 และร้อยละ 3.45 ของรำยได้รวม ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำรของ
บริษทั ฯ เพิ่ม ขึ้น ในปี 2558 เนื่ อ งจำก บริษทั ฯ ได้เพิ่ม พนักงำนขำยหลังจำกปรับโครงสร้ำงบริษ ัท ฯ ในช่ว งปลำยปี 2557
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีคำ่ ใช้จำ่ ยในกำรบริหำรจำนวน 28.31 ล้ำนบำทในปี 2557 จำนวน 44.00 ล้ำนบำทในปี 2558 และจำนวน
30.97 ล้ำนบำทในปี 2559 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.63 ร้อยละ 6.48 และร้อยละ 5.42 ต่อรำยได้รวม ตำมลำดับ บริษทั ฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิม่ สูงขึน้ ในปี 2558 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 22.72 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในปี 2557-2559 จำนวน 0.46 ล้ำนบำท จำนวน 1.41 ล้ำนบำท และจำนวน 0.22
ล้ำนบำทตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.46 ร้อยละ 0.21 และร้อยละ 0.04 ต่อรำยได้รวม
จำกผลกำรดำเนินงำนข้ำงต้น ทำให้บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จำกจำนวน 0.33 ล้ำนบำทในปี 2557 เป็ นจำนวน 5.47
ล้ำนบำทในปี 2558 และจำนวน 27.11 ล้ำนบำทในปี 2559 คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 0.13 ร้อยละ 0.81 และร้อยละ 4.75
ตำมลำดับ
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษทั ฯ มีรำยได้รวมจำนวน 377.49 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
ซึ่งมีจำนวน 175.56 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อ ยละ 115.02 โดยรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษทั ฯ
เพิม่ ขึน้ ทัง้ รำยได้จำกจำกธุรกิจรับเหมำวำงระบบและธุรกิจจำหน่ ำยอุปกรณ์และบำรุงรักษำ เนื่องจำกองค์กรรัฐวิสำหกิจที่ชะลอ
กำรลงทุนในปี 2559 ได้เริม่ ทยอยลงทุนในปี 2560 ในขณะที่บริษทั ฯ มีต้นทุนขำยและบริกำรจำนวน 347.23 ล้ำนบำททำให้ใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นร้อ ยละ 15.39 นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในขำยและบริกำร
จำนวน 11.19 ล้ำนบำท ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรจำนวน 17.19 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจำนวน 0.06 ล้ำนบำท ทำให้
บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 23.63 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 6.26
ฐานะทางการเงิน
ณ สิน้ ปี 2557-2559 และสิน้ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2560 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 259.91 ล้ำนบำท จำนวน 438.68 ล้ำน
บำท จำนวน 480.00 ล้ำนบำท และจำนวน 553.26 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์ท่สี ำคัญของบริษทั ฯ ได้แก่ ลูกหนี้กำรค้ำ
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บริษทั อินฟอร์เมชั ่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั ่น เน็ทเวิรค์ ส จำกัด (มหำชน)
รำยได้ท่ยี งั ไม่เรียกชำระ และเงินฝำกที่มภี ำระค้ำประกัน ณ สิน้ ปี 2558 สัดส่วนของรำยกำรสินทรัพย์ท่สี ำคัญดังกล่ำวคิดเป็ น
ร้อยละ 29.28 ร้อยละ 30.62 และร้อยละ 21.06 ต่อยอดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 สัดส่วนของรำยกำรสินทรัพย์ท่สี ำคัญ
ดังกล่ำวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็ นร้อยละ 47.74 ร้อยละ 26.54 และร้อยละ 10.92 ตำมลำดับ ณ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2560 สัดส่วน
ของรำยกำรสินทรัพย์ทส่ี ำคัญดังกล่ำวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็ นร้อยละ 25.32 ร้อยละ 29.39 และร้อยละ 19.15 ตำมลำดับ
บริษทั ฯ มีหนี้สนิ จำนวน 127.39 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2557 จำนวน 300.69 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2558 และจำนวน 314.89
ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2559 และจำนวน 294.53 ล้ำนบำท ณ สิน้ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2560 โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ น
หนี้สนิ หมุนเวียน โดยสัดส่วนหนี้สนิ หมุนเวียนต่อหนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2557-2559 และสิน้ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2560
เท่ำกับร้อ ยละ 99.09 ร้อยละ 99.93 ร้อยละ 98.93 และร้อยละ 98.57 ตำมลำดับ โดยหนี้สนิ หมุนเวียนที่สำคัญของบริษทั ฯ
ได้แก่ เจ้ำหนี้กำรค้ำ เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกผู้ถือหุ้น ต้นทุนที่ยงั ไม่เรียกชำระ (ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่รบั ใบแจ้งหนี้ ) และ
เจ้ำหนี้ทรัสต์รซี ีท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 39.99 ร้อยละ 28.27 ร้อยละ 21.52 และร้อยละ 5.42 ของยอดหนี้สนิ รวม ณ สิ้นปี
2558 คิดเป็ นร้อยละ 52.85 ร้อยละ 6.97 ร้อยละ 14.96 และร้อยละ 12.05 ของหนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2559 และเมื่อเดือนมีนำคม
2560 บริษ ัท ฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืม จำกผู้ถือ หุ้นทัง้ หมดแล้ว จึง ท ำให้ส ดั ส่วนเจ้ำ หนี้ ก ำรค้ำ ต้นทุ นที่ยงั ไม่เ รียกชำ ระ และ
เจ้ำหนี้ทรัสต์รซี ที ณ สิน้ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 59.77 ร้อยละ 12.56 และร้อยละ 20.75 ของหนี้สนิ รวม
บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุ้นจำนวน 132.52 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2557 จำนวน 137.99 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 จำนวน
165.10 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2559 และจำนวน 238.73 ล้ำนบำท ณ สิน้ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2560 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 25582559 และสิน้ ไตรมำส 2 ของปี 2560 เพิม่ ขึน้ จำกกำไรสุทธิประจำปี จำกผลประกอบกำรของบริษทั ฯ ในแต่ละงวด และในงวด 6
เดือนแรกของปี 2560 มีกำรเพิม่ ทุนอีก 50 ล้ำนบำทโดยกำรเสนอขำยหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ จำนวน 100
ล้ำนหุน้ ในรำคำ 0.50 บำท
นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ
:
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:

นำงสำวภัทร์นรินทร์ มลิวลั ย์
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงินและบัญชี
393 อำคำร ดี.เค.เจ ชัน้ 5 ถ.สุคนธสวัสดิ ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กทม. 10230
0-2553-0755-6
0-2553-0757
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บริ ษทั อินฟอร์เมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ “บริ ษทั อินฟอร์เมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด”)
รายงาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั อินฟอร์ เมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื อ “บริ ษทั อินฟอร์ เมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด”)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ% นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวด
หกเดือนสิ% นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั อินฟอร์ เมชัน แอนด์
คอมมิวนิ เคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน) ซึ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี%ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถาม
บุคลากร ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอืน
การสอบทานนี%มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชือมัน ว่าจะพบเรื องทีมีนยั สําคัญทั%งหมดซึ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั%นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ งทีเป็ นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ%นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 4958
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 10 สิ งหาคม 2560

บริษัท อินฟอร์ เมชั น แอนด์ คอมมิวนิเคชั น เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื อ “บริษัท อินฟอร์ เมชั น แอนด์ คอมมิวนิเคชั น เน็ทเวิร์คส จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว/ คราว
ลูกหนี2การค้าและลูกหนี2อื/น
รายได้ที/ยงั ไม่เรี ยกชําระ
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื/น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที/มีภาระคํ2าประกัน
ส่ วนปรับปรุ งสํานักงานและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื/น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี2

4

5
6

70,793
390
135,043
156,744
27,057
17,048
12,391
419,466

45,655
208
229,153
127,410
1,146
4,321
7,811
415,704

102,125
2,695
93
1,537
7,345
113,795
533,261

52,406
3,218
137
1,208
7,324
64,293
479,997

บริษัท อินฟอร์ เมชั น แอนด์ คอมมิวนิเคชั น เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื อ “บริษัท อินฟอร์ เมชั น แอนด์ คอมมิวนิเคชั น เน็ทเวิร์คส จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส1 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส1 ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี2ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี2การค้าและเจ้าหนี2อื/น
เงินกูย้ มื ระยะสั2นจากผูถ้ ือหุ น้
ต้นทุนที/ยงั ไม่เรี ยกชําระ
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี2สินหมุนเวียนอื/น
รวมหนีส1 ิ นหมุนเวียน
หนีส1 ิ นไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส1 ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส1 ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี2

7
3

8

61,113
176,034
36,997
8,210
7,955
290,309

37,941
166,415
21,946
47,112
25,643
12,454
311,511

4,221
4,221
294,530

3,383
3,383
314,894

บริษัท อินฟอร์ เมชั น แอนด์ คอมมิวนิเคชั น เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื อ “บริษัท อินฟอร์ เมชั น แอนด์ คอมมิวนิเคชั น เน็ทเวิร์คส จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 450,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
(31 ธันวาคม 2559: หุ น้ สามัญ 11,500,000 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท)
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ น้ สามัญ 330,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
(31 ธันวาคม 2559: หุ น้ สามัญ 11,500,000 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท)
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส1 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

9

225,000

115,000

165,000

115,000

2,655
71,076
238,731
533,261
-

2,655
47,448
165,103
479,997
-

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี2

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท อินฟอร์ เมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื อ “บริษัท อินฟอร์ เมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ1นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
2560
2559
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
224,905
93,015
รายได้อื/น
339
370
225,244
93,385
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
184,550
77,690
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
5,537
5,373
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
9,385
7,482
199,472
90,545
รวมค่ าใช้ จ่าย
25,772
2,840
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(20)
(52)
25,752
2,788
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
10
(5,403)
(887)
20,349
1,901
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับงวด
20,349
1,901
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั2นพื2นฐาน
กําไรสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี2

11
0.07

0.01

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท อินฟอร์ เมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื อ “บริษัท อินฟอร์ เมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ1นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
2560
2559
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
376,832
174,765
รายได้อื/น
657
795
377,489
175,560
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
318,856
143,901
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
11,190
8,697
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
17,185
15,065
347,231
167,663
รวมค่ าใช้ จ่าย
30,258
7,897
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(57)
(158)
30,201
7,739
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
10
(6,573)
(2,086)
23,628
5,653
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับงวด
23,628
5,653
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั2นพื2นฐาน
กําไรสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี2

11
0.09

0.02

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท อินฟอร์ เมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื อ “บริษัท อินฟอร์ เมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด”)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ1นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
2559

2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื/ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
โอนกลับรายการค่าเผือ/ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายส่ วนปรับปรุ งสํานักงานและอุปกรณ์
สํารองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
โอนอุปกรณ์เป็ นต้นทุนโครงการ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี/ยนที/ยงั ไม่เกิดขึ2นจริ ง
ดอกเบี2ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี2ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี2สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ/มขึ2น) ลดลง
ลูกหนี2การค้าและลูกหนี2อื/น
รายได้ที/ยงั ไม่เรี ยกชําระ
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื/น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื/น
หนี2สินดําเนินงานเพิ/มขึ2น (ลดลง)
เจ้าหนี2การค้าและเจ้าหนี2อื/น
ต้นทุนที/ยงั ไม่เรี ยกชําระ
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี2สินหมุนเวียนอื/น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี2ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี2

30,201

7,739

753
213
693
838
190
(530)
57

832
(616)
(17)
67
684
(4)
(464)
158

32,415

8,379

94,110
(29,334)
(25,911)
(12,727)
(522)
(21)

56,537
76,164
(2,739)
(18,248)
2,886
2,493

9,496
(10,115)
(17,433)
(5,192)
34,766
(219)
(10,743)
23,804

(40,284)
(19,035)
5,301
(1,106)
70,348
(356)
(7,200)
62,792

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท อินฟอร์ เมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื อ “บริษัท อินฟอร์ เมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ1นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
2559

2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว/ คราว (เพิ/มขึ2น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที/มีภาระคํ2าประกัน (เพิ/มขึ2น) ลดลง
ซื2ออุปกรณ์
ดอกเบี2ยรับ
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ/มทุน
เจ้าหนี2ทรัสต์รีซีทเพิ/มขึ2น (ลดลง)
เงินกูย้ มื จากผูถ้ ือหุน้ ลดลง
หนี2สินตามสัญญาเช่าซื2อลดลง
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม ขึน1 สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม เติม
รายการที/ไม่ใช่เงินสด
อุปกรณ์เพิ/มขึ2นจากเจ้าหนี2อื/น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี2

(182)
(49,719)
(313)
320
(49,894)

1,006
33,260
(52)
376
34,590

50,000
23,174
(21,946)
51,228
25,138
45,655
70,793
-

(16,284)
(60,000)
(194)
(76,478)
20,904
56,003
76,907

86

-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั อินฟอร์ เมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื อ “บริษทั อินฟอร์ เมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด”)
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ1นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
ออกหุน้ สามัญเพิ/มทุน (หมายเหตุ 9)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2560

ทุนเรื อนหุน้
ที/ออกและชําระแล้ว
115,000
115,000
115,000
50,000
165,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี2

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
2,655
20,339
137,994
5,653
5,653
2,655
25,992
143,647
2,655
2,655

47,448
23,628
71,076
0

165,103
50,000
23,628
238,731
0

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท อินฟอร์ เมชั น แอนด์ คอมมิวนิเคชั น เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื อ “บริษัท อินฟอร์ เมชั น แอนด์ คอมมิวนิเคชั น เน็ทเวิร์คส จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ(นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
1.

ข้ อมูลทัว ไป

1.1

ข้ อมูลทัว ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั อิ นฟอร์ เมชัน แอนด์ คอมมิวนิ เคชัน เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั
มหาชนซึ งจัดตั+งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือให้บริ การติดตั+งงานระบบ
โทรคมนาคม ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที 393 อาคารดี.เค.เจ ชั+น 5 ถนนสุ คนธสวัสดิ<
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพือแปรสภาพบริ ษทั ฯให้เป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด กับกระทรวงพาณิ ชย์ เมือ
วันที 25 เมษายน 2560

1.2

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี+ จัด ทํา ขึ+ นตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 34 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไร
ก็ ต ามบริ ษ ัท ฯได้แ สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ งบแสดง
การเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี+ จดั ทําขึ+นเพือให้ขอ้ มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจําปี ทีนาํ เสนอครั+งล่าสุ ด ดังนั+น
งบการเงิ นระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้
ข้อมู ลที นาํ เสนอซํ+าซ้อนกับข้อมู ลที ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ นระหว่างกาลนี+
ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที บริ ษ ัทฯใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี+

1.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบ
การเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข+ ึนเพือให้มีเนื+ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน+ ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

นโยบายการบัญชี ทสี ํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี+ จดั ทําขึ+ นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธี การคํานวณเช่ นเดี ยวกับที ใช้ในงบ
การเงินสําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559

3.

รายการธุรกิจกับบุคคลทีเ กีย วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจทีสาํ คัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที เ กี ย วข้อ งกัน รายการธุ ร กิ จ
ดัง กล่ าวเป็ นไปตามเงื อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที ตกลงกันระหว่า งบริ ษทั ฯและบุ คคลหรื อ
กิจการทีเกียวข้องกันเหล่านั+น ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี+
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ+ นสุ ด 30 มิถุนายน
2560
2559
รายการธุรกิจกับผูถ้ ือหุน้
ดอกเบี+ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการคํ+าประกัน
0.1
รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
รายได้จากการขายและบริ การ 65.2

สําหรับงวดหกเดือน
สิ+ นสุ ด 30 มิถุนายน
2560
2559

0.5
-

0.3
0.2

1.6
-

38.0

85.0

63.3

นโยบายการกําหนดราคา

อัตราร้อยละ 5 ต่อปี
อัตราร้อยละ 1 ต่อปี
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559
มีรายละเอียดดังนี+
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนีก( ารค้ า - กิจการทีเ กีย วข้ องกัน (หมายเหตุ 4)
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีกรรมการเป็ นบุคคลทีเกียวข้องกับ
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ)
รวมลูกหนี+การค้ากิจการทีเกียวข้องกัน

63,537
63,537

68,237
68,237

รายได้ ทยี งั ไม่ เรียกชํ าระ - กิจการทีเ กีย วข้ องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีกรรมการเป็ นบุคคลทีเกียวข้องกับ
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ)
รวมรายได้ทียงั ไม่เรี ยกชําระกิจการทีเกียวข้องกัน

35,948
35,948

19,751
19,751
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
ดอกเบีย( ค้ างจ่ ายแก่ บุคคลทีเ กีย วข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
ผูถ้ ือหุ น้
รวมดอกเบี+ยค้างจ่ายแก่บุคคลทีเกียวข้องกัน
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ ายแก่ บุคคลทีเ กีย วข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
ผูถ้ ือหุ น้
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแก่บุคคลทีเกียวข้องกัน

-

1,619
1,619

204
204

153
153

เงินกูย้ มื ระยะสั+นจากผูถ้ ือหุ น้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 เงิ นกู้ยืม ระยะสั+ นจากผูถ้ ื อหุ ้นจํา นวน 22 ล้านบาท คิ ดดอกเบี+ย อัตรา
ร้อยละ 5 ต่อปี มีกาํ หนดชําระภายใน 1 ปี และไม่มีหลักประกัน บริ ษทั ฯชําระคืนเงินกูย้ ืมดังกล่าวครบ
แล้วในระหว่างงวด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ+ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี+

ผลประโยชน์ระยะสั+น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

สําหรับงวดสามเดือน
สิ+ นสุ ด 30 มิถุนายน
2560
2559
5.5
5.9
0.3
0.2

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ+ นสุ ด 30 มิถุนายน
2560
2559
13.2
11.8
0.6
0.5

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

ลูกหนีก( ารค้ าและลูกหนีอ( ืน
ยอดคงเหลื อของลูกหนี+ การค้าและลูกหนี+ อืน ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 แยก
ตามอายุหนี+ทีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระได้ดงั นี+
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนี+การค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)
อายุหนี+คงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี+การค้ากิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนี+การค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
อายุหนี+คงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี+การค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
รวมลูกหนี+การค้า
ลูกหนี+อืน
เงินทดรองจ่าย
อืนๆ
รวมลูกหนี+อืน
รวมลูกหนี+การค้าและลูกหนี+อืน

5.

19,238

35,743

44,299
63,537

32,494
68,237

7,114

54,683

56,303
7,544
70,961
134,498

69,800
35,634
110
535
160,762
228,999

534
11
545
135,043

111
43
154
229,153

เงินฝากธนาคารทีม ีภาระคํา( ประกัน
ยอดคงเหลือนี+ คือ เงินฝากประจําซึ งบริ ษทั ฯได้นาํ ไปคํ+าประกันวงเงินสิ นเชือ

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

ส่ วนปรับปรุ งสํ านักงานและอุปกรณ์
รายการเปลียนแปลงของบัญชีส่วนปรับปรุ งสํานักงานและอุปกรณ์สาํ หรับงวดหกเดือนสิ+ นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2560 สรุ ปได้ดงั นี+
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2560
ซื+ อเพิมระหว่างงวด - ราคาทุน
ตัดจําหน่ายในระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันทีตดั จําหน่าย
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2560

7.

เจ้ าหนีก( ารค้ าและเจ้ าหนีอ( ืน

เจ้าหนี+การค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนี+ อืน
ดอกเบี+ยค้างจ่ายแก่บุคคลทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)
เจ้าหนี+ เงินประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแก่บุคคลทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)
รวมเจ้าหนี+การค้าและเจ้าหนี+อืน
8.

(หน่วย: พันบาท)
3,218
399
(213)
(709)
2,695

(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)
163,987
144,940
825
63
1,619
2,220
2,101
8,798
17,539
204
153
176,034
166,415

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
รายการเปลี ยนแปลงของสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดหกเดื อนสิ+ นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2560 สรุ ปได้ดงั นี+
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
3,383
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
786
ต้นทุนดอกเบี+ย
52
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
4,221

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

ทุนเรื อนหุ้น
เมือวันที 18 เมษายน 2560 ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติ
1) อนุ มตั ิการเปลี ยนแปลงมูลค่าทีตราไว้ของบริ ษทั ฯจากเดิมหุ ้นละ 10 บาท เป็ นหุ ้นละ 0.50 บาท
(ทุ น จดทะเบี ย นจากเดิ ม หุ ้ น สามัญ 11,500,000 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 10 บาท เป็ นหุ ้ น สามัญ
230,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท)
2) อนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน 110,000,000 บาท จากเดิม 115,000,000 บาท เป็ น
225,000,000 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญใหม่จาํ นวน 220,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท ซึ งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมือวันที 25 เมษายน
2560 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ น้ ดังนี+
- จัดสรรหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 100,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท เพือเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน เมือวันที 27 เมษายน 2560 บริ ษทั ฯกําหนดให้เรี ยกชําระค่าหุ ้นครั+ง
แรกร้อยละ 100 ของทุนส่ วนทีเพิม บริ ษทั ฯได้รับชําระค่าหุ น้ เพิมทุนดังกล่าวตามสัดส่ วนการ
ถือหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม จํานวน 50,000,000 บาท แล้วในเดือนเมษายน 2560 และได้จด
ทะเบียนทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมือวันที 27 เมษายน 2560
- จัดสรรหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 108,000,000 หุ ้น เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครั+งแรก
(Initial Public Offering)
-

จัดสรรหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 12,000,000 หุ ้น เพือเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรื อ
พนักงาน

10. ภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึ+นจากกําไรก่อนภาษีเงิ นได้สําหรับงวดคู ณด้วยอัตราภาษี
เฉลียทั+งปี ทีประมาณไว้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ+ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุ ป
ได้ดงั นี+
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ+ นสุ ด 30 มิถุนายน
2560
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5,568

924

(165)
5,403

(37)
887

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ+ นสุ ด 30 มิถุนายน
2560
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

6,902

2,097

(329)
6,573

(11)
2,086

11. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั+นพื+นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนํ+าหนักของหุ ้นสามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างงวด และได้
ปรับจํานวนหุ น้ สามัญสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ+ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ตาม
สัดส่ วนทีเปลียนไปของจํานวนหุ น้ สามัญทีเกิดจากการเปลียนแปลงมูลค่าหุ ้นทีตราไว้จากมูลค่าหุ ้นละ
10 บาท เป็ นมู ล ค่ า หุ ้น ละ 0.5 บาท ตามมติ ที ป ระชุ ม สามัญ ประจํา ปี ผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ทั ฯเมื อ วัน ที
18 เมษายน 2560 (ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 9) โดยถือเสมือนว่า
การแตกหุ น้ ได้เกิดขึ+นตั+งแต่วนั เริ มต้นของงวดแรกทีเสนอรายงาน
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สําหรับงวดสามเดือนสิ+ นสุ ด
วันที 30 มิถุนายน
2559
2560
กําไรต่ อหุ้นขั(นพืน( ฐาน
กําไรสําหรับงวด (พันบาท)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ+าหนัก (พันหุ น้ )
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (บาทต่อหุ น้ )

20,349
305,182
0.07

1,901
230,000
0.01

สําหรับงวดหกเดือนสิ+ นสุ ด
วันที 30 มิถุนายน
2559
2560
กําไรต่ อหุ้นขั(นพืน( ฐาน
กําไรสําหรับงวด (พันบาท)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ+าหนัก (พันหุ น้ )
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (บาทต่อหุ น้ )

23,628
267,798
0.09

5,653
230,000
0.02

12. ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานทีนาํ เสนอนี+สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทั+งนี+ ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานของบริ ษทั ฯคือ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานทีรายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ ขายและให้บริ การ
ติ ดตั+ง งานระบบโทรคมนาคมและดํา เนิ นธุ รกิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ทั ฯ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ งวัด
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมใน
งบการเงิ น ดังนั+น รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ทีแสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถื อเป็ น
การรายงานตามส่ วนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
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13. ภาระผูกพันและหนีส( ิ นทีอ าจเกิดขึน(
13.1 ภาระผูกพันเกีย วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การทีเกี ยวข้องกับการเช่าอาคาร พื+นทีในอาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงานและรถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั+งแต่ 1 ถึง 4 ปี
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั+นตําทีตอ้ งจ่ายในอนาคตทั+งสิ+ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ ดังนี+
(หน่วย: ล้านบาท)
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
2
3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
4
13.2 ภาระผูกพันเกีย วกับการขายและให้ บริการตามสั ญญา
บริ ษทั ฯมี สัญญาขายสิ นค้าและบริ การกับลู กค้าซึ งยังไม่ได้ส่งมอบหรื อให้บริ การจํานวนประมาณ
392 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 432 ล้านบาท)
13.3 การคํา( ประกัน
13.3.1 ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2560 บริ ษทั ฯมี หนังสื อคํ+าประกันซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ
เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนประมาณ 133 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 119 ล้านบาท) ซึ งเกียวเนื อง
กับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิ จของบริ ษทั ฯ โดยประกอบด้วยหนังสื อ
คํ+าประกันดังต่อไปนี+
(หน่วย: ล้านบาท)
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
คํ+าประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา
84
79
คํ+าประกันการชําระคืนเงินรับล่วงหน้า
13
27
36
13
คํ+าประกันการยืน ซองประกวดราคา
133
119
รวม
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 วงเงินสิ นเชื อของหนังสื อคํ+าประกันดังกล่าวข้างต้นคํ+าประกันด้วย
ทีดินของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯและเงินฝากประจําของบริ ษทั ฯ
13.3.2 ณ วัน ที 30 มิ ถุ น ายน 2560 บริ ษัท ฯมี เ ลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต เหลื อ อยู่ ร วมเป็ นจํา นวน
0.01 ล้า นเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา และ 9.78 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 0.25 ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา และ 62.14 ล้านบาท)
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13.4 เครื องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของหนี+สินทางการเงินทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี+
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

หนี+สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลียนเฉลีย
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(ล้าน)
(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
0.01
0.21
34.15
36.00
0.29
0.03
39.21
38.14

ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯมีสัญญาซื+ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ (31 ธันวาคม 2559:
ไม่มี) ดังนี+
สกุลเงิน
ยูโร

อัตราแลกเปลียนตามสัญญาของ
จํานวนทีซ+ื อ
จํานวนทีซ+ื อ
วันครบกําหนดตามสัญญา
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
0.31
39.240588 - 39.420000
25 สิ งหาคม - 25 ตุลาคม 2560

14. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี+ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมือวันที 10 สิ งหาคม 2560
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