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คนที่มุงมั่นตั้งใจ ทำสิ่งใดก็สำเร็จ
Aspiration is the key to success.
แจ็ค มินทร อิงคธเนศ
Jack Min Intanate
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สารจาก
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อ�ำนวยการ

ในปี พ.ศ. 2561 เศรษฐกิจโลกได้รบั ผลด้านลบจากเหตุการณ์หลายอย่างทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงครึง่ ปีหลัง ยังผลให้เศรษฐกิจ
ไทยอ่อนตัวตาม กำ�ลังซือ้ ถดถอย ผูบ้ ริโภคขาดความมัน่ ใจ ซึง่ ต่างจากครึง่ ปีแรกทีเ่ ศรษฐกิจโดยรวมยังขยายตัวได้ดี รายได้
รวมของ ไอที ซิต้ี เติบโตเล็กน้อย โดยเติบโตได้ดใี นครึง่ ปีแรก แต่ลดลงในครึง่ ปีหลัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในไตรมาสสุดท้าย
ของปี ไอที ซิต้ี มีการเติบโตที่ดีในหมวดผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ค หมวดสินค้า DIY for Gaming หมวดสินค้าสมาร์ทโฟน
หมวดสินค้า Accessory และบริการ ซึ่งสามารถช่วยทดแทนยอดขายที่ลดลงจากหมวดสินค้าที่เสื่อมความนิยม และ
ช่วยให้มาร์จน้ิ โดยรวมของบริษทั ฯ ดีขน้ึ เนือ่ งจากยอดขายทีไ่ ด้จากหน้าร้านยังคงกินส่วนแบ่งมากกว่า 90% ของยอดขาย
รวม บริษทั ฯ จึงมุง่ พัฒนาประสิทธิภาพหน้าร้าน ทัง้ ด้านภาพลักษณ์ สินค้า บริการ และด้านบุคลากร เพือ่ มอบบริการทีด่ ี
แก่ลกู ค้า อีกทัง้ มีการปรับปรุงหน้าร้านให้ทนั สมัย และอยูใ่ น location ทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ในช่วงท้ายปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ
ได้เปิดสาขาใหม่ในอัตราทีเ่ ร่งตัวมากขึน้ ยังผลให้ ณ สิน้ ปี บริษทั ฯ มีสาขาเปิดให้บริการรวม 130 สาขา เพิม่ ขึน้ 28 สาขา
จากปี พ.ศ. 2560
ในปี พ.ศ. 2562 บริษทั ฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชดิ เชือ่ ได้วา่ เศรษฐกิจโลกจะยังมี
โอกาสผันผวนต่อเนือ่ งจากปี พ.ศ. 2561 ไอที ซิต้ี จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มุง่ ใช้ประสิทธิภาพการทำ�งาน
สร้างผลงานให้ดีกว่าปีท่ผี ่านมา ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความมั่นใจและให้
การสนับสนุนการบริหารงานของบริษทั ฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงคูค่ า้ และลูกค้าผูม้ อี ปุ การคุณ ตลอดจนบุคลากร
ของบริษทั ฯ ทีผ่ ลักดันให้ ไอที ซิต้ี สามารถมุง่ สูเ่ ป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้

นายกมล จันทิมา

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา

ประธานกรรมการ
บริษทั ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
บริษทั ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2561
2558

2559

2560

2561

2.10
0.96
0.16
42.14
9
13.85
26
7.72
47
9.26
39
34

1.94
0.91
0.14
35.19
10
11.12
32
6.63
54
7.42
48
38

1.79
0.58
0.06
38.49
9
14.92
24
5.94
61
7.20
50
35

1.72
0.58
0.17
51.44
7
12.94
28
6.15
59
7.89
46
41

9.86
(0.96)
1.39
(180.41)
0.44
2.16

10.30
(1.14)
1.42
(173.30)
0.31
1.47

11.14
0.04
1.49
2,316.85
1.27
6.74

11.49
(0.38)
1.34
(584.01)
0.83
5.05

1.40
45.83
3.14

0.88
47.54
2.87

3.81
89.50
3.01

2.80
67.30
3.39

0.60
1.40
78

0.74
3.16
91

0.81
0.47
81

0.80
1.59
-

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า - รวม (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - รวม (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า - ขายส่ง (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - ขายส่ง (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราก�ำไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

ข้อมูลต่อหุน้

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) - มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
จ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)

อัตราการเติบโต

สินทรัพย์รวม (%)
หนี้สินรวม (%)
รายได้จากการขายและบริการ (%)
ต้นทุนขายและบริการ (%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)
ก�ำไรสุทธิ (%)

1.00
1.00
1.00
1.00
2.99
2.98
2.93
2.90
0.064
0.044
0.136
0.147
0.05
0.04
0.18
349,398,859 349,398,859 310,735,845 286,398,859
9.37
24.07
(0.30)
(0.13)
(6.48)
297.20

8.23
22.29
(0.64)
(1.12)
5.05
(31.25)

(16.05)
(11.32)
0.11
(0.82)
(2.89)
312.59

(1.66)
(2.33)
2.36
1.96
9.45
(33.49)
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ประเภทธุรกิจ

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน) ปัจจุบนั ประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore)
จำ�หน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ
(Smart Phone) รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและ Smart Phone แบบครบ
วงจร ภายใต้ชอ่ื ทางการค้าว่า “ไอที ซิต”้ี ซึง่ เป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอที ซูเปอร์สโตร์
ภายใต้สโลแกนว่า “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร” (The IT Superstore)
สถานทีต่ งั้
ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซา ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Home Page
www.itcity.co.th โทรศัพท์ 0 2656 5030-45 โทรสาร 0 2656 5049
ทุนจดทะเบียน
303,798,859 บาท แบ่งออกเป็น 303,798,859 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ชนิดและจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้ว หุน้ สามัญจ�ำนวน 286,398,859 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
เลขทะเบียนบริษทั ฯ
0107545000349
สาขา
ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทัง้ สิน้ 130 สาขา ดังนี้

สาขา
1. พันธุท์ พิ ย์พลาซา
2. เซียร์ รังสิต
3. ซีคอนไอทีมาร์เก็ต ศรีนครินทร์
4. ตึกคอม ศรีราชา
5. สตาร์ไอที ระยอง
6. ไอทีมอลล์ ฟอร์จนู ทาวน์
7. เซ็นทรัล พระราม 3
8. เซ็นทรัล บางนา
9. เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่
10. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
11. ไอทีพลาซ่า ส�ำโรง
12. ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี
13. ศูนย์พนั ธุท์ พิ ย์ เชียงใหม่
14. ตึกคอม พัทยา
15. ไอทีสแควร์ หลักสี่
16. สยามพารากอน
17. รอยัลพาร์ค ราชบุรี
18. ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
19. พันธุท์ พิ ย์พลาซา งามวงศ์วาน
20. เดอะมอลล์ รามค�ำแหง
21. แฟชัน่ ไอส์แลนด์
22. ท็อป ไอที พิษณุโลก

สถานทีต่ งั้

วันทีเ่ ปิดท�ำการ

ชัน้ 5 อาคารพันธุท์ พิ ย์พลาซา
พฤศจิกายน 2539
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
พฤษภาคม 2543
ชัน้ 1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
เมษายน 2544
ชัน้ 3 อาคารตึกคอม ศรีราชา
ธันวาคม 2544
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าระยองสตาร์ ระยอง
มิถนุ ายน 2545
ชัน้ 4 อาคารฟอร์จนู ทาวน์
สิงหาคม 2545
ชัน้ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3
สิงหาคม 2546
ชัน้ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา
กันยายน 2546
ชัน้ 3 เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่
กันยายน 2546
ชัน้ 5 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ธันวาคม 2546
ชัน้ 4 ไอทีพลาซ่า ส�ำโรง
ธันวาคม 2546
ชัน้ 3 ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี
ธันวาคม 2546
ชัน้ 2 อาคารพันธุท์ พิ ย์พลาซา เชียงใหม่
ตุลาคม 2547
ชัน้ 5 อาคารตึกคอม พัทยา
ธันวาคม 2547
ชัน้ 2 อาคารหลักสีพ่ ลาซ่า
ตุลาคม 2548
ชัน้ 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ธันวาคม 2548
ชัน้ 2 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์คชอปปิง้ มอลล์ พฤษภาคม 2549
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
สิงหาคม 2549
ชัน้ 4 พันธุท์ พิ ย์พลาซา งามวงศ์วาน
กันยายน 2549
ชัน้ 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามค�ำแหง ตุลาคม 2549
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์
พฤศจิกายน 2549
ชัน้ 2 อาคารท็อปแลนด์อาเขต
พฤษภาคม 2551
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23. บิก๊ เจียง หนองคาย
24. ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง
25. สิงห์บรุ ี
26. เดอะมอลล์ บางแค
27. เดอะมอลล์ นครราชสีมา
28. มาร์คโฟร์ แพร่
29. ตึกคอม ชลบุรี
30. เมกา บางนา
31. ซีคอน บางแค
32. เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
33. เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
34. ตึกคอม อุดรธานี
35. เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
36. ฟอร์จนู เมอร์เคียว
37. เทสโก้โลตัส สมุทรสงคราม
38. เทสโก้โลตัส สิงห์บรุ ี (ท่าวุง้ )
39. เทสโก้โลตัส รวมโชค เชียงใหม่
40. เทสโก้โลตัส สามพราน นครปฐม
41. เทสโก้โลตัส แกลง ระยอง
42. เทสโก้โลตัส เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
43. เทสโก้โลตัส สุพรรณบุรี
44. เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
45. สุขอนันต์ สระบุรี
46. เทสโก้โลตัส สงขลา
47. เทสโก้โลตัส ฉลอง ภูเก็ต
48. เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
49. เทสโก้โลตัส ชัยนาท
50. ทวีกจิ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรรี มั ย์
51. เทสโก้โลตัส หล่มสัก เพชรบูรณ์
52. เทสโก้โลตัส โรจนะ อยุธยา
53. เทสโก้โลตัส The Walk นครสวรรค์
54. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
55. เทสโก้โลตัส สามกอง ภูเก็ต
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สถานทีต่ งั้

วันทีเ่ ปิดท�ำการ

ชัน้ 2 ศูนย์การค้าไอที บิก๊ เจียง
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์
ชัน้ 3 ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
ชัน้ 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค
ชัน้ 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ชัน้ 3 มาร์คโฟร์พลาซ่า
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าตึกคอม
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเมกา บางนา
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค
ชัน้ 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชัน้ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าตึกคอมแลนด์มาร์ค
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชัน้ 4 อาคารฟอร์จนู ทาวน์
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าสุขอนันต์
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าทวีกจิ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 2 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส

พฤศจิกายน 2551
ธันวาคม 2551
ตุลาคม 2552
กุมภาพันธ์ 2553
เมษายน 2553
มกราคม 2554
ธันวาคม 2554
พฤษภาคม 2555
กันยายน 2555
ธันวาคม 2555
มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556
เมษายน 2556
กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
กุมภาพันธ์ 2557
กุมภาพันธ์ 2557
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56. แหลมทองพลาซ่า ชลบุรี
57. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กัลปพฤกษ์
58. เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
59. เทสโก้โลตัส นครนายก
60. โรบินสัน ร้อยเอ็ด
61. ศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์
62. โรบินสัน ปราจีนบุรี
63. ตึกคอม ศรีราชา 2
64. โรบินสัน มุกดาหาร
65. เซ็นทรัลพลาซ่า ล�ำปาง
66. โรบินสัน กาญจนบุรี
67. เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
68. เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง
69. โรบินสัน บุรรี มั ย์
70. เซ็นทรัลเวสท์เกต
71. เดอะมอลล์ บางกะปิ
72. เซ็นทรัลพลาซ่า ปิน่ เกล้า
73. เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
74. ฮาร์เบอร์ พัทยา
75. โรบินสัน ศรีสมาน
76. เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช
77. บลูพอร์ท หัวหิน
78. เทสโก้โลตัส พยัคฆภูมพิ สิ ยั
79. เทสโก้โลตัส ลาดพร้าว
80. เทสโก้โลตัส แจ้งวัฒนะ
81. เทอร์มนิ อล 21 โคราช
82. เทสโก้โลตัส บางแค
83. เทสโก้โลตัส บ่อวิน
84. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด
85. วีสแควร์ นครสวรรค์
86. เทสโก้โลตัส ยโสธร
87. เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

สถานทีต่ งั้

วันทีเ่ ปิดท�ำการ

ชัน้ 2 แหลมทองช้อปปิง้ พลาซ่า
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชัน้ 2 เสริมไทยคอมเพล็กซ์
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค
ชัน้ 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชัน้ G ศูนย์การค้าตึกคอม
ชัน้ 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชัน้ 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชัน้ 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสท์เกต
ชัน้ 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา
ชัน้ 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ท รีสอร์ท มอลล์
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 2 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21
ชัน้ 2 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ศูนย์การค้า บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชัน้ B ศูนย์การค้า วีสแควร์
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

กุมภาพันธ์ 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557
เมษายน 2558
เมษายน 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
กรกฎาคม 2559
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559
มิถนุ ายน 2560
มิถนุ ายน 2560
กรกฎาคม 2560
กันยายน 2560
พฤศจิกายน 2560
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88. พันธุท์ พิ ย์พลาซา 2
89. เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย สมุทรสาคร
90. เทสโก้โลตัส โพนทอง ร้อยเอ็ด
91. มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน
92. เทสโก้โลตัส นครอินทร์ นนทบุรี
93. เทสโก้โลตัส อูท่ อง สุพรรณบุรี
94. เทสโก้โลตัส นครพนม
95. เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี
96. เทสโก้โลตัส สมเด็จ กาฬสินธุ์
97. เทสโก้โลตัส เชียงของ เชียงราย
98. บิก๊ ซี สระแก้ว
99. เทสโก้โลตัส ชลบุรี
100. เทสโก้โลตัส ราชบุรี
101. เทสโก้โลตัส พนัสนิคม
102. เทสโก้โลตัส ลพบุรี
103. เทสโก้โลตัส ก�ำแพงแสน นครปฐม
104. เทสโก้โลตัส วังนํา้ เย็น สระแก้ว
105. เทสโก้โลตัส อรัญประเทศ สระแก้ว
106. เทสโก้โลตัส อุทมุ พรพิสยั ศรีสะเกษ
107. เทสโก้โลตัส ปราสาท สุรนิ ทร์
108. เทสโก้โลตัส บางกรวย-ไทรน้อย นนทบุรี
109. เทสโก้โลตัส พิบลู มังสาหาร อุบลราชธานี
110. เทสโก้โลตัส ศรีสะเกษ
111. เทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์
112. เทสโก้โลตัส อมตะนคร
113. เทสโก้โลตัส จันทบุรี
114. เทสโก้โลตัส โคกส�ำโรง ลพบุรี
115. เซียร์ 2
116. เทสโก้โลตัส พะเยา
117. ACE MEGA BANGNA
118. เทสโก้โลตัส อุตรดิตถ์
119. เทสโก้โลตัส บางปะกอก
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สถานทีต่ งั้
ชัน้ 1 อาคารพันธุท์ พิ ย์พลาซา
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 3 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซียร์รงั สิต
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเมกา บางนา
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 3 ห้างเทสโก้โลตัส

วันทีเ่ ปิดท�ำการ
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถนุ ายน 2561
มิถนุ ายน 2561
มิถนุ ายน 2561
มิถนุ ายน 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
กันยายน 2561
กันยายน 2561
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
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สาขา
120. เทอร์มนิ อล 21 พัทยา
121. เทสโก้โลตัส อูต่ ะเภา
122. ACE ZPELL
123. เทสโก้โลตัส บ้านผือ อุดรธานี
124. เกตเวย์ บางซือ่
125. เทสโก้โลตัส ระยอง
126. เทสโก้โลตัส มาบตาพุด
127. เทสโก้โลตัส พล ขอนแก่น
128. เทสโก้โลตัส ประโคนชัย บุรรี มั ย์
129. เทสโก้โลตัส บรบือ มหาสารคาม
130. เทสโก้โลตัส ถลาง ภูเก็ต

สถานทีต่ งั้
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซือ่
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส
ชัน้ 1 ห้างเทสโก้โลตัส

วันทีเ่ ปิดท�ำการ
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ปิดด�ำเนินการ
		 - สาขาหงส์ฟ้า เชียงราย เดือนกุมภาพันธ์ 2561
		 - สาขาเจริญภัณฑ์ พะเยา เดือนสิงหาคม 2561
		 - สาขากาดค�ำ แม่ฮ่องสอน สาขาตะวันออกคอมเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา สาขากนกกาญจน์ กาญจนบุรี
			 สาขาเดอะคริสตัล รามอินทรา สาขาคลังพลาซ่า โคราช สาขาเทสโก้โลตัส ปิ่นเกล้า เดือนพฤศจิกายน 2561
		 - สาขาตึกคอม ขอนแก่น สาขาโฮมเวิร์ค ภูเก็ต สาขาบิ๊กซี ตรัง สาขาทวีกิจ สระบุรี สาขาท็อปแลนด์ เพชรบูรณ์
		
เดือนธันวาคม 2561

บุคคลอ้างอิง
ก. นายทะเบียนหุน้
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชัน้ 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9382
โทรสาร
: 0 2009 9001 ต่อ 9382
ข. ผูส้ อบบัญชี
บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ชัน้ 11 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2264 0777
โทรสาร
: 0 2264 0789-90

ค. ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั ทีป่ รึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จ�ำกัด
เลขที่ 75 ซอยพึง่ มี 11 ถนนสุขมุ วิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 081 836 7236
โทรสาร : 0 2332 7685
ส�ำนักงานทีป่ รึกษากฎหมายและบัญชีสากล
ธรรมประวิตร
481 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสาร
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0 2279 0751-2
โทรสาร : 0 2271 1652
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บริษัท ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอด
โดยนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี าเป็นนโยบายในการบริหารงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำ�แนวทางปฏิบัติตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้เป็น
กรอบในการดำ�เนินงาน ทัง้ ยังสนับสนุนให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ประกอบด้วย ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ พนักงาน ลูกค้า คูแ่ ข่ง
สังคมและสิง่ แวดล้อม เกิดการพัฒนารอบด้านและเติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อันจะเป็นผลดีต่อการดำ�เนินธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซือ่ สัตย์ รักษาผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกติกา
ที่กำ�หนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ รวมไปถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อ
ทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อผูถ
้ อ
ื หุน
้

บริษทั ฯ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ตัดสินใจดำ�เนินการต่าง ๆ ด้วยความบริสทุ ธิ์
โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ บริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า มัน่ คงและก่อให้เกิด
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ้ น่ื จากการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน ไม่เปิดเผยความลับ
ของบริษทั ฯ และไม่นำ�ข้อมูลความลับของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ตนเอง หรือบุคคลอืน่ โดยมิได้รบั อนุญาตจากบริษทั ฯ
และไม่ดำ�เนินการใด ๆ ในลักษณะซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ริษทั ฯ โดยมิได้แจ้งให้บริษทั ฯ ทราบ
ความรับผิดชอบต่อคูค
่ า้

บริษทั ฯ มีนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรม รักษาความลับของคูค่ า้ ไม่เอารัดเอาเปรียบในการบริหาร
จั ด การและดำ�เนิ น ธุ ร กรรมกั บ คู่ค้า และให้ ค วามสำ�คั ญ ต่ อ คู่ค้า โดยยึ ด ประโยชน์ ร่ว มกั น ปฏิ บัติต ามข้ อ ตกลงที่มี
ต่อคู่ค้า บริษัทฯ เคารพสิทธิของคู่ค้าในการได้รับข้อมูลที่จำ�เป็น เพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผย
ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนทีถ่ กู ต้องตามความจริง อีกทัง้ รักษาสัมพันธภาพทีด่ ี รวมถึงไม่นำ�
ข้อมูลของคูค่ า้ มาใช้เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษทั ฯ ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
และมีการส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ
เกีย่ วกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน และปฏิบตั ติ อ่ พนักงานบนพืน้ ฐานของศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าทีส่ ว่ นบุคคล
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งาน บริษัทฯ จึงได้จัดให้มี
เจ้าหน้าทีค่ อยให้การบริการด้านต่าง ๆ พร้อมทัง้ ให้คำ�ปรึกษา และข้อมูลทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจ เพือ่ ให้ลกู ค้า
สามารถเลือกซือ้ สินค้าได้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานมากทีส่ ดุ สินค้าทีบ่ ริษทั ฯ จำ�หน่ายได้ผา่ นการคัดเลือก และเป็น
สินค้าที่ถูกกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ ไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ลูกค้า
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สามารถให้คำ�แนะนำ�  หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้บริการของพนักงานหรือความไม่สะดวก
อืน่ ใดทีเ่ ว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.itcity.co.th หรือทีเ่ ฟสบุค๊ www.facebook.com/itcitycare
ความรับผิดชอบต่อคูแ
่ ข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย และไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวร้าย หรือกระทำ�การใด ๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม ไม่กระทำ�การใด ๆ ที่จะมี
ผลเสียหายต่อชือ่ เสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใด ๆ
ที่ทำ�ธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึน้ ในองค์กร
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยไม่ยนิ ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ใด ๆ ทัง้ สิน้ และ
กำ�หนดให้บริษทั ฯ รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ ดำ�เนินการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำ�เนินการหรือกระทำ�การใด ๆ โดยให้ความสำ�คัญกับ
ความโปร่งใส และคำ�นึงถึงความซือ่ สัตย์สจุ ริตในการติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การดำ�เนิ น การที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การกระทำ�ที่ ไ ม่ เ หมาะสมและขั ด แย้ ง ต่ อ หลั ก การบริ ห ารจั ด การที่ ดี รวมทั้ ง ต่ อ ต้ า น
การให้สนิ บนต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ อำ�นวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ และมีการกำ�หนดบทลงโทษ
ทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ท่ีกระทำ�ความผิดดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิด
หรือข้อร้องเรียน ดังนี้
(1) ฝ่ายเลขานุการบริษทั โดยจดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงที่
เลขานุการบริษทั
บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน) 604/3 อาคารพันธุท์ พิ ย์พลาซา ชัน้ 5-6
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ E-mail: chanchai_b@itcity.co.th
(2) ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน) 604/3 อาคารพันธุท์ พิ ย์พลาซา ชัน้ 5-6
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
		หรือ E-mail: chirawan_p@itcity.co.th
่ งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน
การให้ความคุม
้ ครองบุคคลผูแ
้ จ้งเรือ

พนักงานหรือเจ้าหน้าทีท่ แ่ี จ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยคำ�หรือให้ขอ้ มูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้
มีเจตนาในการให้รา้ ยหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผใู้ ดหรือต่อบริษทั ฯ จะได้รบั การคุม้ ครองจากบริษทั ฯ เช่น ไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงตำ�แหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีท่ ำ�งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือการอืน่ ใด
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมต่อผูน้ น้ั ทัง้ นี้ ถ้ามีความจำ�เป็นต้องมีการเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกการคุม้ ครอง
บุคคลใดก่อนทีจ่ ะดำ�เนินการตามนโยบายนีจ้ นถึงทีส่ ดุ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทั ฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า พนักงานประจำ� พนักงานชัว่ คราว คูค่ า้ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนในเรื่องของสวัสดิภาพการใช้แรงงาน ไม่ใช้
แรงงานเด็ก มีการกำ�หนดชัว่ โมงการทำ�งานตามกฎหมายแรงงาน การทำ�งานล่วงเวลา (OT) รวมถึงวันหยุดทีเ่ หมาะสม
การรักษาข้อมูลของลูกค้า

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าทัง้ หมดจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ
ฐานข้อมูล การเข้าดูขอ้ มูล การบันทึกข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ จะมีการกำ�หนดสิทธิก์ ารใช้งาน
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

บริษทั ฯ มีเป้าหมายและนโยบายการให้บริการลูกค้าโดยเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน พร้อมถ่ายทอดไปสูพ่ นักงาน
ทุกหน่วยงาน ทุกระดับเพือ่ การปฏิบตั ิ โดยมีการกำ�หนดแนวปฏิบตั ใิ นการให้บริการลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา
โดยให้การดูแลลูกค้าทุกคน ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ในแบบเดียวกันไม่มเี ลือกปฏิบตั แิ ละให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกคน มีการจัดลำ�ดับการให้บริการก่อนหลัง มีระบบการจองคิวในการใช้บริการ จัดนา้ํ ดืม่ สำ�หรับบริการแก่ลกู ค้าทุกคน
การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
โดยนำ�ไปใช้เป็นพืน้ ฐานเพือ่ บริหารทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาและตรวจสอบระบบงานให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม
บุคลากรในสายงานทรัพยากรบุคคล มีความรู้และเข้าใจในข้อกำ�หนดสำ�คัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และมีความรู้ด้าน
กฎหมายแรงงานเพื่อใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม เพื่อให้สามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานไปสูพ่ นักงานในสาขา
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรมบนพืน้ ฐานของกฎหมาย และความเหมาะสมของสภาวะทางธุรกิจ
พนักงานได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จัดให้มกี องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพและปฏิบตั ติ อ่
พนักงานบนพืน้ ฐานของศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าทีส่ ว่ นบุคคล ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพอนามัย ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้าและ
ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริงและสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคด้วยสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและบริการทีด่ ี ให้การรับประกันสินค้า
และบริการภายใต้ข้อกำ�หนดที่เหมาะสม จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจ
ในสินค้าและบริการได้ทเ่ี ว็บไซต์หรือเฟสบุค๊ ของบริษทั ฯ
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของคุณภาพสินค้า การอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม สถานการณ์สภาวะ
โลกร้อน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ มีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดใช้พลังงาน
โดยการปิดเครือ่ งคอมพิวเตอร์ขณะพักเทีย่ ง หรือขณะไม่ใช้งาน มีการบริหารจัดการนํา้ ขยะ และของเสียอย่างเป็นระบบ
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7. การร่วมพั ฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม
ทางธุรกิจและการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การดำ�เนินกิจกรรมของบริษทั ฯ มุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมของพนักงานด้วยจิตอาสา
เพือ่ ปลูกฝังจิตสำ�นึกกับการรับผิดชอบ ต่อสังคม แก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ ได้เข้าไปมีบทบาท
ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชน
ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์และอำ�นวยประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง
การให้การสนับสนุนทางด้านการเงินและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชน
และสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพือ่ เสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้ยง่ั ยืนต่อไป
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บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำ�หน่าย เครือ่ งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์
ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือแบบครบวงจร
ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “ไอที ซิต”ี้ ซึง่ เป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอทีซเู ปอร์สโตร์ภายใต้สโลแกนว่า “เมืองเทคโนโลยี
ครบวงจร” (The IT Superstore) โดยมีความหลากหลายของสินค้ากว่า 10,000 รายการ นอกจากเป็นร้านค้าปลีกแล้ว
บริษัทฯ ยังเป็นร้านค้าส่ง (Wholesale) ให้แก่ลูกค้าร้านปลีกทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยปัจจุบัน
บริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้
1. เป็นศูนย์ค้าปลีกจำ�หน่ายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
โทรทัศน์ดิจิตอลแอลอีดี (Digital LED TV) และโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้าน
ไอทีแบบครบวงจร (One Stop Shopping IT & Smart Phone Products) โดยจัดจำ�หน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงยี่ห้อชั้นนำ� โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ที่สำ�คัญได้แก่ พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น ซึ่ง
ประเภทของสินค้าหลักสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มด้วยกัน คือ
กลุ่มคอมพิ วเตอร์ (Computer) ประกอบด้วย

บริษัทฯ เป็นผู้ค้าปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Personal Computer) โดยแบ่งเป็นคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ
(Desktop) โน้ตบุค๊ (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) แอลอีดมี อนิเตอร์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(ก) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) โน้ตบุ๊ค (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำ�หน่าย
สินค้าชั้นนำ�หลากหลายยี่ห้อ เช่น Acer Apple Asus Dell HP Huawei Lenovo MSI Samsung Microsoft Surface
เป็นต้น
(ข) แอลอีดี มอนิเตอร์ (LED Monitor) โดยมียี่ห้อชั้นนำ� เช่น Acer Asus BenQ Dell Lenovo LG Samsung
เป็นต้น
กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals)

ประกอบด้วย พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น โดยสามารถสรุปรายละเอียดตัวอย่างสินค้าหลักได้ดังนี้
(ก) พริ้นเตอร์ ประกอบด้วย อิงค์เจ็ต ด็อทแม็ตทริกซ์ เลเซอร์ มัลติฟังก์ชั่น และเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
โดยมียี่ห้อชั้นนำ� ดังนี้ Brother Canon Epson HP Lexmark OKI Ricoh Samsung Xerox เป็นต้น
(ข) สแกนเนอร์ บริษัทฯ ได้จัดจำ�หน่ายสแกนเนอร์หลายยี่ห้อ เช่น Brother Canon Epson HP เป็นต้น
กลุ่มโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)



ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ดังนี้
(ก) โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) โดยมียี่ห้อชั้นนำ� เช่น Samsung Oppo Vivo Huawei Xiaomi Asus

เป็นต้น
(ข) อุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น Fitbit Garmin Xiaomi เป็นต้น
กลุ่มแอ็กเซสเซอรี่ (Accessories)

ประกอบด้วยอุปกรณ์เล่นเกมส์ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ Internet of Thing (IOT) กล้องติดรถยนต์ 3G/4G
Aircard เม้าส์ (Mouse) แป้นพิมพ์ (Keyboard) ซอฟต์แวร์ (Software) หมึกพิมพ์ กระดาษ เครือ่ งสำ�รองไฟ (UPS)
แบตเตอรี่สำ�รอง (Powerbank) ปลั๊กไฟ ลำ�โพง หูฟัง (Headphone) เครื่องอ่านเขียน (Optical Drive) แผ่น CD/
DVD ฮาร์ดดิสท์ (Harddisk) อุปกรณ์ชนิ้ ส่วนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Network สายเคเบิลชนิดต่าง ๆ กระเป๋าใส่อปุ กรณ์
และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone เป็นต้น
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กลุ่มสินค้าอื่น ๆ (Others)

ป ระกอบด้วย โทรทัศน์ดิจิตอลแอลอีดี (Digital LED TV) เครื่องเสียง อุปกรณ์สำ�นักงาน โดยสามารถสรุป
รายละเอียดตัวอย่างสินค้าหลักได้ดังนี้
(ก) โทรทัศน์ดิจิตอลแอลอีดี มียี่ห้อชั้นนำ� LG Samsung เป็นต้น
(ข) อุปกรณ์สำ�นักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ โทรศัพท์ เครื่องตัดสติกเกอร์ เครื่องพิมพ์ฉลาก เครื่องอ่าน
บาร์โค้ด เครื่องฉายภาพ (Projector) เป็นต้น
(ค) กล้องถ่ายภาพ มียี่ห้อ Canon Nikon GoPro เป็นต้น
2. เป็นศูนย์บริการซ่อมบำ�รุงดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำ�หน่ายอะไหล่แท้จากผู้ผลิตและให้บริการ
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทฯ ได้แยกประเภทของการให้บริการ ดังนี้
(ก) จำ�หน่ายบริการ “iCare” ขยายระยะเวลาการรับประกันสินค้า (Extended Warranty) สำ�หรับสินค้า
คอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ เครื่องฉายภาพ (Projector) โทรทัศน์แอลซีดี และโทรศัพท์มือถือ
(ข) “iClinic” ให้บริการติดตั้งและอัพเกรดซอฟต์แวร์ เซ็ทอัพคอมพิวเตอร์ และบริการกำ�จัดไวรัส
(ค) “iFix” เป็นศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้จัดจำ�หน่าย เพื่อให้บริการทางด้าน
ฮาร์ดแวร์ในการติดตั้งซ่อมแซมแก้ไข และบริการนำ�ส่งสินค้าที่ไม่ได้ดำ�เนินการซ่อมเองให้บริษัทผู้ผลิตหรือบริษัท
ผู้จัดจำ�หน่ายต่อไป
ซึ่งเป็นการให้บริการที่ครบวงจร สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า
และเป็นส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสานงานกับบริษัทไฟแนนซ์
ในการให้บริการชำ�ระค่าสินค้าผ่านโปรแกรมผ่อนชำ�ระต่าง ๆ ซึง่ ปัจจุบนั มีบริษทั ไฟแนนซ์ให้บริการแก่ลกู ค้าของบริษทั ฯ
ดังนี้ First Choice, Aeon เป็นต้น ซึ่งเป็นการอำ�นวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้
เราได้เริ่มให้บริการ “AirPay” โดยการีนา เพื่อให้บริการชำ�ระเงินค่านํ้า ค่าไฟ ภาษีรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อ เติมเงิน
โทรศัพท์มือถือ และเกมส์ต่าง ๆ
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โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะ 4 ปี มีดังนี้ (พ.ศ. 2558 - 2561)
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขาย
1. คอมพิวเตอร์
2. เครือ่ งพิมพ์
3. โทรศัพท์มอื ถือ
4. แอ็กเซสเซอรี่
5. สินค้าอืน่ ๆ
รวมรายได้จากการขาย
รายได้จากค่าบริการ
6. เครือ่ งมือและอะไหล่
7. ค่าเช่าและค่าบริการ
8. อืน่ ๆ
รวมรายได้จากการขายและบริการ
รายได้อนื่ ๆ
รวมรายได้ทงั้ สิน้
อัตราการเติบโต

2558

ล้านบาท

2,466.48
601.69
545.55
797.20
479.54
4,890.46

ร้อยละ

2559

ล้านบาท

2560

2561

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

49.06 2,490.01 49.82 2,289.96
11.97 491.01 9.82 490.38
10.85 654.28 13.09 713.40
15.86 739.86 14.80 740.37
9.54 470.71 9.42 456.63
97.28 4,845.87 96.95 4,690.74

45.78 2,356.62 46.16
9.80 436.30 8.55
14.26 774.25 15.17
14.80 787.63 15.43
9.13 400.19 7.83
93.78 4,754.99 93.14

8.55 0.17
15.05 0.30 154.89 3.10 219.82 4.31
59.48 1.18
66.97 1.34 71.48 1.43
72.81 1.43
1.46 0.03
0.57 0.01 16.72 0.33
2.76 0.06
4,959.95 98.66 4,928.46 98.60 4,933.83 98.64 5,050.38 98.94
67.40 1.34
70.03 1.40 68.19 1.36
54.59 1.06
5,027.35 100.00 4,998.49 100.00 5,002.02 100.00 5,104.97 100.00
-0.12%
-0.57%
0.07%
2.06%

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ

บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจเพือ่ เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ�ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ (Retail Superstore) สินค้า
ประเภทไอที สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วยผลกำ�ไรทีเ่ ติบโตอย่างยัง่ ยืน (One of The IT Smart Phone and Tablet
Superstore Leaders with Sustainable Profit) โดยบริษทั ฯ คาดว่า ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั ฯ จะมีจำ�นวนสาขา
ทัง้ สิน้ ประมาณ 135 สาขาทัว่ ประเทศ ซึง่ จะทำ�ให้บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์จากการประหยัดในเชิงธุรกิจ (Economy of Scale)
เพิม่ ขึน้ และสามารถรักษาอันดับการเป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายทีม่ มี ลู ค่าซือ้ สินค้าสูงเป็นอันดับแรก (First Tier) เป็นการซือ้ สินค้า
จากบริษทั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำ�หน่ายโดยตรง ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลดในการซือ้ สินค้าทีม่ ากกว่า นอกจากนี้ บริษทั ฯ
มีความมุง่ มัน่ อย่างต่อเนือ่ งในการนำ�เสนอสินค้าและบริการให้มคี วามหลากหลายภายใต้แนวคิด “One Stop Shopping”
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2553 ของบริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน) (“ไอที ซิต”้ี ) ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่
15 ธันวาคม 2553 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารลงทุนในบริษทั ร่วมทุนจัดตัง้ ใหม่ (“บริษทั ร่วมทุน”) ในวงเงินรวม 48 ล้านบาท
ซึง่ คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ 120 ล้านบาทของ “บริษทั ร่วมทุน” โดยเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2554
ได้เปิดดำ�เนินการบริษทั ร่วมทุนภายใต้ชอ่ื “บริษทั เอส พี วี ไอ จำ�กัด” ซึง่ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า
และอุปกรณ์เกีย่ วเนือ่ งประเภทไอทีภายใต้ยห่ี อ้ APPLE ผ่านการเปิดร้าน I Studio และผ่านร้าน U Store ซึง่ เปิด
ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยร้าน U Store มีนโยบายทีจ่ ะจำ�หน่ายสินค้าให้เฉพาะนิสติ นักศึกษา ในราคาตา่ํ กว่าทัว่ ไป
เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2556 บริษทั เอส พี วี ไอ จำ�กัด ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนจากเดิม 120 ล้านบาท
เป็น 200 ล้านบาท โดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม ประชาชนทัว่ ไป กรรมการและ/หรือพนักงาน
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ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2556 ได้มมี ติอนุมตั ซิ อ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนเป็นเงิน
ทัง้ สิน้ 10 ล้านบาท หลังจากการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นีบ้ ริษทั ฯ จะมีเงินลงทุนจำ�นวนทัง้ สิน้ 58 ล้านบาท คิดเป็น
29 เปอร์เซ็นต์ของทุนจดทะเบียน และเมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 บริษทั เอส พี วี ไอ จำ�กัด ได้เข้าจดทะเบียน
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยที่หุ้นเริ่มทำ�การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ต้ังแต่
วันที่ 19 ธันวาคม 2556
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2558 ของบริษทั ไอทีซติ ้ี จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน
2558 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารลงทุนในบริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (“ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย)”) โดยเป็นการ
เข้าซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนจำ�นวน 60,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 300 บาท (ราคาพาร์หนุ้ ละ 100 บาท) รวมเป็นเงินลงทุน
ทัง้ สิน้ 18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนหลังการเพิม่ ทุน บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินลงทุนในจำ�นวน
ทีส่ งู กว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวเป็นจำ�นวนรวมทัง้ สิน้ 12 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั ฯ คาดว่าบริษทั ดังกล่าว
จะสามารถดำ�เนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ขา้ มพรมแดนจากการทีบ่ ริษทั ดังกล่าวมีเครือข่ายอยูใ่ นหลายประเทศ
ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทั ฯ ได้เจรจากับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ร่วมดังกล่าวเพือ่ ขอคืนเงินลงทุนสำ�หรับ
ส่วนที่ได้จ่ายซื้อหุ้นสามัญเกินกว่ามูลค่าที่ตราไว้เนื่องด้วยข้อจำ�กัดบางประการ ทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ข้ามพรมแดนของบริษทั ร่วมดังกล่าวไม่ประสบผลสำ�เร็จ โดยเมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
บริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มีมติอนุมตั คิ นื เงินลงทุนในหุน้ ของบริษทั ฯ ให้แก่ บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
เป็นจำ�นวน 12 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้รบั คืนเงินลงทุนดังกล่าวแล้วในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทัง้ นี้ อัตราส่วน
การถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ร่วมดังกล่าวไม่เปลีย่ นแปลง
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มีมติอนุมตั กิ ารเลิกกิจการโดยได้จดทะเบียน
เลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และอยูใ่ นระหว่างดำ�เนินการเพือ่ ชำ�ระบัญชี บริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์
(ประเทศไทย) จำ�กัด มีทนุ จดทะเบียนชำ�ระแล้ว 18 ล้านบาท IT มีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 33.33%
เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด จดทะเบียนเสร็จสิน้ การชำ�ระบัญชี และ
ได้จา่ ยชำ�ระคืนเงินลงทุนให้แก่บริษทั ฯ จำ�นวน 1.3 ล้านบาท
เนือ่ งด้วยการเปลีย่ นแปลงในเทคโนโลยีการพิมพ์ทม่ี คี วามสามารถหลากหลายในการพิมพ์บนวัตถุตา่ ง ๆ โปรแกรม
การบริหารจัดการการพิมพ์ทำ�ได้อย่างรวดเร็วและมีตน้ ทุนทีต่ า่ํ ลง ประกอบกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทัง้ ภาคองค์กรและ
ภาคบุคคลทีม่ คี วามต้องการทีห่ ลากหลาย สามารถปรับแต่งได้ (Customize) และรวดเร็วในการบริการ แนวโน้มและ
ทิศทางดังกล่าวจึงทำ�ให้ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้มกี ารร่วมลงทุนในบริษทั ร่วมทุนจัดตัง้ ใหม่ ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
ครัง้ ที่ 3/2559 ของบริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารลงทุน
ในบริษทั ร่วมทุนจัดตัง้ ใหม่ (“บริษทั ร่วมทุน”) ในวงเงินรวม 12 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็น 24 เปอร์เซ็นต์ ของทุนจดทะเบียน
ทัง้ สิน้ 50 ล้านบาท โดยใช้ชอ่ื ว่า บริษทั ทัช ปรินท์ตง้ิ รีพบั ลิค จำ�กัด (“TPR”) ซึง่ ประกอบธุรกิจนำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย
ชิน้ ส่วนอุปกรณ์การพิมพ์สนิ ค้าและบริการการพิมพ์อย่างครบวงจร โดยมีแผนธุรกิจทีจ่ ะดำ�เนินการต่อไป ดังนี้
1. ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของเครือ่ งพิมพ์และอุปกรณ์ตอ่ เนือ่ ง
2. ธุรกิจโซลูชน่ั การพิมพ์ ทีใ่ ห้คำ�แนะนำ�แก่ลกู ค้าครบวงจร
3. ธุรกิจการให้บริการการพิมพ์ ทีจ่ ะผลิตสินค้าทีพ่ มิ พ์บนความต้องการของลูกค้าทัง้ ภาคองค์กรและบุคคลทัว่ ไป
4. ธุรกิจตลาดกลางของนักออกแบบ โดยจะเอือ้ โอกาสให้แก่นกั ออกแบบให้สามารถนำ�แนวคิดและสินค้าของตน
เข้าสูต่ ลาดได้โดยง่าย
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ในเบือ้ งต้นได้กำ�หนดเป้าหมายทีจ่ ะมีสาขาในธุรกิจการพิมพ์ท่ี 35 สาขา และมีรายได้ในปีท่ี 5 (พ.ศ. 2563)
ที่ 295 ล้านบาท และอัตรากำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ี 16% นอกจากนี้ มีการกำ�หนดแผนกลยุทธ์ให้นำ�
บริษทั ร่วมทุนนีเ้ ข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3-5 ปี นับจากวันเริม่ ดำ�เนินการ
บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีก จำ�หน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตอ่ พ่วง โทรศัพท์
มือถือ สมาร์ทโฟน รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์มากว่า
20 ปี เรามุง่ มัน่ อย่างไม่ลดละในการสร้างความมัน่ ใจและเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเลือกซือ้ สินค้าไอที ด้วยการยกระดับ
การให้บริการที่ยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมาย สินค้าที่ครบครันทันสมัย สาขาที่เข้าถึงลูกค้าในทุกภาคของประเทศ
และช่องทางการช้อปปิง้ itcityonline.com ทีเ่ พิม่ ความเพลิดเพลินให้กบั การช้อปปิง้ ออนไลน์ดว้ ยสินค้าทีค่ รบครัน
ในปัจจุบันการเล่นเกมไม่ได้เป็นการสันทนาการที่ให้แต่เพียงความบันเทิงเท่านั้น แต่ได้พัฒนาไปเป็นการกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีสปอร์ต (E-Sports) ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากทุกเพศทุกวัย และเริม่ ได้รบั การยอมรับในระดับโลก
ให้เป็นกีฬาชนิดหนึง่ สำ�หรับประเทศไทย E-Sports เป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างใหม่และได้รบั ความสนใจมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
โดยจะเห็นได้จากการแข่งขัน E-Sports ในเกมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั่วโลก นอกจากนี้ การเล่นเกมได้กลายเป็นหนึ่ง
ในเส้นทางการสร้างอาชีพของเยาวชนรุ่นใหม่ อาทิ การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต อย่างทีม “ไอที ซิต้ี เบคอน”
ทีมอีสปอร์ตของเกมอาร์โอวี (ROV, Realm of Valor) ทีเ่ พิง่ ได้รบั ตำ�แหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันรายการ
ชิงแชมป์โลกทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา อีกทัง้ เรายังได้เห็นภาคการศึกษาเริม่ เข้ามีสว่ นในการผลักดันอีสปอร์ตให้เป็นทีร่ จู้ กั
แพร่หลายมากขึน้ โดยจะเห็นได้จากการเริม่ เปิดหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านนี้
“ไอที ซิต”้ี ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตและความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และอยากจะเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยผลักดัน
วงการ E-Sports ให้เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างขึน้ ในประเทศไทย สนับสนุนคนรุน่ ใหม่ให้ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริม
นักกีฬา E-Sports สัญชาติไทยไปสูเ่ วทีระดับโลก เราจึงได้เข้าไปสนับสนุนทีมนักกีฬา E-Sports “ไอที ซิต้ี เบคอน”
และในวันนีเ้ รากำ�ลังจะก้าวไปอีกขัน้ ด้วยการเปิดให้บริการร้านใหม่ ภายใต้ชอ่ื ทางการค้า “เอซ” (ACE) ด้วยคอนเซ็ปต์
Ultimate Gamer หรือ “ที่สุดของนักเล่นเกม” เรามีความตั้งใจให้ “เอซ” เป็นมากกว่าร้านค้าปลีก แต่จะเป็นทั้ง
Community และ Platform ที่นักเล่นเกมสามารถเข้ามาเปิดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรที่เป็น
เกมเมอร์ตวั จริง อีกทัง้ ยังให้คำ�แนะนำ�จากมุมของนักเล่นเกม
การขายสินค้าออนไลน์และบริการรับช�ำระค่าสินค้า

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยระบบออนไลน์ พบกับสินค้าที่หลากหลายและ
ช่องทางบริการทีส่ ามารถซือ้ สินค้าได้ตลอด 24 ชม. ซึง่ ลูกค้าจะได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทาง ลูกค้าสามารถเลือกซือ้ สินค้าบนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ www.itcityonline.com, www.lazada.co.th/
i-t-city, www.lazada.co.th/microsoft-store, และ www.wemall.com/shop/itcity มีบริการจัดส่ง และ
รับประกันคุณภาพสินค้า ระบบการชำ�ระเงินสามารถชำ�ระเป็นเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หลังจากที่ลูกค้าได้รับ
สินค้าแล้ว นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของ ไอที ซิต้ี
ออนไลน์ ผ่านทางอีเมล : webmaster_itc@itcity.co.th
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเป็นตัวแทนของ “แอร์เพย์” ในการให้บริการรับชำ�ระค่าสินค้า ค่าบริการ และบริการ
เติมเงินแก่ลกู ค้า เพือ่ เพิม่ ความสะดวก และรวดเร็ว บริการ “แอร์เพย์” เป็นอีกหนึง่ บริการทีบ่ ริษทั ฯ เล็งเห็นความสำ�คัญ
และคาดว่าจะมีสว่ นในการช่วยเพิม่ ยอดขายอีกทางหนึง่ นอกจากการขายออนไลน์ดงั กล่าว
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1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ
สินค้าคงเหลือล้าสมัยง่าย

คอมพิวเตอร์และสินค้าประเภทไอที ถือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าคงเหลือทีย่ งั มิได้จำ�หน่าย และอาจทำ�ให้บริษทั ฯ
ประสบผลขาดทุนจากการขายสินค้าล้าสมัยเหล่านัน้ ออกไป ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งจากการบริหารสินค้าคงเหลือ
ซึง่ เกิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือทีเ่ สือ่ มความนิยมและสินค้าคงเหลือทีล่ า้ สมัย
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีมาตรการในเรือ่ งการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างรัดกุม โดยมีหน่วยงานทีก่ ำ�กับดูแลสินค้า
แต่ละหมวดสินค้า โดยหน่วยงานดังกล่าวจะวิเคราะห์และตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าและความต้องการของลูกค้า
กลุม่ เป้าหมาย เพือ่ วางแผนการสัง่ ซือ้ สินค้าล่วงหน้า โดยดำ�เนินการสัง่ ซือ้ สินค้าให้สมั พันธ์กบั การประมาณการยอดขาย
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2548 บริ ษั ท ฯ ได้ นำ�  Software ใหม่ ช่ื อ Epicor มาใช้ แ ทนระบบเดิ ม
โดยเป็นการใช้ระบบ POS (Point of Sale) ซึง่ เชือ่ มโยงกับระบบบัญชีในลักษณะ Near Real Time และมีการพัฒนา
ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงระบบการสือ่ สารภายในองค์กรทำ�ให้ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ รับทราบข้อมูลทีท่ นั สมัย และ
สามารถนำ�ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดหาสินค้าและบริหารสินค้าคงเหลือให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ ด้วยระบบงาน
ดังกล่าวจะช่วยลดความเสีย่ งของสินค้าคงเหลือล้าสมัยได้ในระดับหนึง่ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายการจัดรายการ
ส่งเสริมการขายทุกเดือน เพือ่ ระบายสินค้าทีล่ า้ สมัยหรือทีค่ าดว่าจะล้าสมัยออกอีกทางหนึง่ ด้วย
อย่างไรก็ตามในปี 2545 บริษทั ฯ มีการปรับนโยบายในการตัง้ สำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารสินค้าคงเหลือให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ ได้ต้ังค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยคิดเป็น
ร้อยละ 1.79 และร้อยละ 2.18 ของสินค้าคงเหลือของงวดนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อายุสนิ ค้า

การตัง้ ส�ำรองปี 2560

การตัง้ ส�ำรองปี 2561

มูลค่าสินค้า จ�ำนวนเงินทีต่ งั้ ส�ำรอง
มูลค่าสินค้า จ�ำนวนเงินทีต่ งั้ ส�ำรอง
%
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
เกิน 6 เดือน 25.00
22.95
5.74
25.00
25.05
6.26
เกิน 9 เดือน 50.00
3.96
1.98
50.00
6.21
3.11
เกิน 1 ปีขนึ้ ไป 100.00
6.14
6.14
100.00
6.17
6.17
รวม
33.05
13.86
37.43
15.54
%

้ ารค้า
ลูกหนีก

ปัจจุบนั กลุม่ ลูกค้าของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ลูกค้ารายย่อย (ค้าปลีก) ซึง่ เป็นการซือ้ ขาย
เงินสดและกลุม่ ลูกค้าขายส่งโดยการให้เครดิตในการชำ�ระเงินซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สัดส่วนยอดขายของ
กลุม่ ลูกค้าทัง้ สองเท่ากับร้อยละ 98 และร้อยละ 2 ของรายได้จากการขายทัง้ หมด ในกรณีทล่ี กู หนีก้ ารค้าของบริษทั ฯ
มีลักษณะเป็นหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำ�นวนมากอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุน
หมุนเวียนในการซือ้ สินค้าของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สินเชื่อที่รัดกุมและบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าขายส่งที่หลากหลาย
โดยลูกค้าขายส่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมทีม่ ปี ระวัตกิ ารซือ้ ขายสินค้าทีด่ ี ดังนัน้ ในปัจจุบนั บริษทั ฯ จึงไม่คาดว่าบริษทั ฯ
จะได้รบั ความเสียหายอย่างมีนยั สำ�คัญในการเก็บหนีจ้ ากลูกหนีก้ ารค้าของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายการตัง้ สำ�รอง
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หนี้สูญที่เข้มงวดดังนี้ ลูกหนี้ค้างชำ�ระที่มีอายุเกิน 3 เดือน บริษัทฯ จะตั้งสำ�รองร้อยละ 50 ของยอดหนี้ค้างชำ�ระ
และสำ�หรับลูกหนีค้ า้ งชำ�ระทีม่ อี ายุเกิน 6 เดือน บริษทั ฯ จะตัง้ สำ�รองร้อยละ 100 ของยอดหนีค้ า้ งชำ�ระ โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีลกู หนีท้ ม่ี อี ายุเกิน 3 เดือน เท่ากับ 105,260 บาท และลูกหนีค้ า้ งชำ�ระทีม่ อี ายุเกิน
6 เดือน เท่ากับ 0 บาท และมีการตัง้ สำ�รองหนีส้ งสัยจะสูญไว้แล้ว 52,630 บาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของลูกหนี้
ทัง้ หมด
ปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีลกู หนีท้ ม่ี อี ายุเกิน 3 เดือนเท่ากับ 0 บาท และลูกหนีค้ า้ งชำ�ระ
ทีม่ อี ายุเกิน 6 เดือนเท่ากับ 15,480 บาท โดยมีการตัง้ สำ�รองหนีส้ งสัยจะสูญไว้แล้ว 15,480 บาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ
0.02 ของลูกหนีท้ ง้ั หมด
2. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีท่ีมีคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยคู่แข่งทางตรง
ของบริษทั ฯ ได้แก่ ซูปเปอร์สโตร์ทค่ี า้ ปลีกสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า
ทีม่ แี ผนกสินค้าไอที ร้านค้าปลีกรายย่อยและตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าของบริษทั จัดจำ�หน่ายโดยตรง และคูแ่ ข่งทางอ้อม
ของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั ทีใ่ ห้บริการเป็นทีป่ รึกษาและวางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศทีค่ รบวงจร
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ต่างชาติทป่ี ระกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอที เข้ามา
ลงทุนเปิดสาขาในประเทศ อาทิ Best Buy-ประเทศสหรัฐอเมริกา, Courts-ประเทศอังกฤษ, Harvey Norman-ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึง่ การเข้ามาของบริษทั ข้ามชาติดงั กล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษทั ร้านค้ารายย่อยและผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าไอที
เนือ่ งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าประเภทไอทีอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้บริษทั ผูผ้ ลิตสามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนการผลิตได้มากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ แนวโน้มต้นทุนสินค้าประเภทไอทีจะมีแนวโน้มลดลง
ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เชือ่ ว่าการลดลงของต้นทุนสินค้าดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาต่อหน่วยของสินค้าประเภท
ไอทีในตลาดมีแนวโน้มลดลงในทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ จึงไม่นา่ จะมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม
อย่างมีนยั สำ�คัญ
ปัจจุบันบริษัทฯ ดำ�เนินมาตรการรองรับการเพิ่มขึ้นของการแข่งขันในธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ดำ�เนินมาตรการ
เพิ่มจำ�นวนสาขาของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่หลักที่เป็นแหล่งชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดใหญ่ทส่ี ำ�คัญ ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์จากการประหยัดทางธุรกิจ (Economies of Scales) และ
ขยายฐานลูกค้าทีส่ ำ�คัญของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงคาดว่าบริษทั ฯ จะได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวไม่มาก
3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 (ซึง่ เป็นวัน Record Date ครัง้ ล่าสุด) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ คือ บริษทั เอสวีโอเอ
จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ถือหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.99 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษทั ฯ ซึง่ สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ดังกล่าวทำ�ให้สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ในเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้ต้อง
ได้รบั เสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง เนือ่ งจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สามารถ
ใช้เสียงซึง่ เกินร้อยละ 25 สำ�หรับการใช้สทิ ธิในการคัดค้านในมติตา่ ง ๆ ได้ ส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ รายอืน่ ไม่อาจถ่วงดุลการออกเสียง
ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ได้
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4. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก
มีกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ

ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งกลุ่มเอสวีโอเอ ดำ�เนินธุรกิจ
การจัดจำ�หน่ายสินค้า ให้คำ�ปรึกษา และให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทเอกชน ซึ่งในการจัดจำ�หน่ายสินค้าประเภทไอทีนั้นมีความคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ หากแต่บริษัทฯ ไม่มี
การให้คำ�ปรึกษาและให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์แก่ลูกค้า และบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันกับ
กลุ่มเอสวีโอเอ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขายสินค้าปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่เข้ามาซื้อสินค้าจากสาขาของบริษัทฯ
ในขณะทีก่ ลุม่ เอสวีโอเอเน้นการขายสินค้าให้แก่รา้ นค้าและองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลัก
ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ และกลุม่ เอสวีโอเอมีการซือ้ ขายสินค้าระหว่างกัน โดยในปี 2560 และในปี 2561 บริษทั ฯ
ซือ้ สินค้าจากกลุม่ เอสวีโอเอคิดเป็นร้อยละ 2.07 ของยอดซือ้ ในปี 2560 และร้อยละ 2.45 ของยอดซือ้ ในปี 2561
ตามลำ�ดับ และบริษทั ฯ ขายสินค้าให้แก่กลุม่ เอสวีโอเอ คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของยอดขายในปี 2560 และร้อยละ 0.07
ของยอดขายในปี 2561 ตามลำ�ดับ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ทจ่ี ะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขน้ึ ระหว่างบริษทั ฯ และ
กลุม่ เอสวีโอเอ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีมาตรการป้องกันและขจัดความขัดแย้งดังกล่าว ดังนี้
1) ปัจจุบนั ทัง้ บริษทั ฯ และกลุม่ เอสวีโอเอมีการบริหารงานทีเ่ ป็นอิสระจากกัน โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีอำ�นาจ
ในการบริหารงานอย่างเต็มที่ แม้ว่าบริษัทฯ และกลุ่มเอสวีโอเอจะมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
โดยบริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ง โดยกำ�หนดอำ�นาจกระทำ�การในนามบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน) ว่ากรรมการจากกลุ่มเอสวีโอเอจะต้องลงนามร่วมกับกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามท่านอื่น พร้อมประทับตรา
บริษัทฯ
2) บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็น และเปิดเผยการทำ�รายการ
ระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งซึง่ รวมถึงกลุม่ เอสวีโอเอด้วย
3) นอกจากนี้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย งดออกเสียงในการอนุมัติ
การทำ�รายการทีม่ สี ว่ นได้เสียดังกล่าว
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โครงสร้างการถือหุ้น
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ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 (ซึง่ เป็นวัน Record Date ครัง้ ล่าสุด) รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรกประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น
     1.   บริษทั เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน)
     2.   นายวีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน
     3.   นางสุรางค์รตั น์ ประยูรหงษ์
     4.   นางสาวพิรดา อิงค์ธเนศ
     5.   นายแพทย์วชิ รัตน์ ชวาลอัมพร
     6.   นายทวีป วังเกียรติกลุ
     7.   นายสิทธิชยั มาธนชัย
     8.   บริษทั สัมพันธมิตร จำ�กัด
     9.   บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จำ�กัด (มหาชน)
     10. นางสาวพรวลัญช์ พานิชภักดี
ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่
รวม

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561
จำ�นวนหุน้
111,666,601
19,823,881
7,942,800
7,000,000
4,655,699
4,067,000
4,061,000
3,541,218
3,541,015
3,500,000
118,152,145
286,398,859

อัตราส่วน
38.990
6.922
2.773
2.444
1.626
1.420
1.418
1.236
1.236
1.222
41.254
100.00

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทฯ (www.itcitycorporate.com)
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล อย่างไร
ก็ตาม บริษทั ฯ อาจกำ�หนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราทีก่ ำ�หนดข้างต้นได้ หากบริษทั ฯ มีความจำ�เป็น
ทีจ่ ะต้องนำ�เงินกำ�ไรสุทธิจำ�นวนดังกล่าวมาใช้เพือ่ ขยายการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ต่อไป
การจัดการ
คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะผูบ้ ริหาร

หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง

กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
รองกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส

รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน

รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายปฏิบตั กิ าร

ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี

รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังนี้
1. นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา
กรรมการ และกรรมการผูอ้ ำ�นวยการ
4. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
กรรมการ
5. นายปริญญา ภาจิตรยรรยง
กรรมการ
6. นายพิภพ โชควัฒนา
กรรมการ
7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน
กรรมการ
8. นายวิชติ ญาณอมร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
			
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง		
9. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง				
10. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการตรวจสอบ
11. ดร.สาธิต ปิตวิ รา
กรรมการอิสระ
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เลขานุการบริษัท

นายชาญชัย บุณยสุรกุล

เลขานุการบริษทั

หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถท�ำหน้าที่คุ้มครอง
		
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้ง
		
ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
		
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�หรือ
ผูม้ อี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็น บิดา มารดา
คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ�นาจควบคุมหรือบุคคล
ทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าทีก่ ระทำ�เป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการการเช่าหรือให้
		
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กยู้ มื คํา้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อน่ื ทำ�นองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ ต่ี อ้ งชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของ
บริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไปแล้วแต่จำ�นวนใดจะตา่ํ กว่า ทัง้ นี้ การคำ�นวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไป
ตามวิธกี ารคำ�นวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหารหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสำ�นักงาน
สอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
สังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถอื หุ้น
ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ  
8. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
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กรรมการผูม
้ อ
ี ำ� นาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย 1) นายกมล จันทิมา ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำ�คัญ หรือ 2) นายกมล จันทิมา หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ลงลายมือชือ่ ร่วมกับ นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา หรือ ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง หรือ นายปริญญา ภาจิตรยรรยง  หรือ
นายพิภพ โชควัฒนา รวมเป็นสองคนและประทับตราสำ�คัญของบริษทั ฯ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทส�ำหรับปี 2561

ชือ่

จำ�นวนเข้าร่วมประชุม (ครัง้ )

จำ�นวนขาดประชุม (ครัง้ )

1.  นายกมล จันทิมา
2.  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
3.  นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา
4.  ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
5.  นายปริญญา ภาจิตรยรรยง
6.  นายพิภพ โชควัฒนา
7.  นายวีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน
8.  นายวิชติ ญาณอมร
9.  นายดำ�เนิน แก้วทวี
10. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ

5/5
5/5
5/5
4/4
4/4
4/4
2/2
5/5
5/5
3/3

11. ดร.สาธิต ปิตวิ รา

3/3

-

หมายเหตุ : กรรมการล�ำดับที่ 4-6 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
			
กรรมการล�ำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
			
กรรมการล�ำดับที่ 10-11 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

		

่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดง
ขอบเขตหน้าทีแ
ั นี้

คณะกรรมการมีอำ�นาจและหน้าทีจ่ ดั การบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ  
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ โดยสรุปอำ�นาจหน้าทีท่ ส่ี ำ�คัญ ดังนี้
(ก) จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจำ�ปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษทั ฯ
(ข) จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
(ค) จัดให้มกี ารทำ�งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ ผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้วและนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
(ง) คณะกรรมการอาจมอบอำ�นาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำ�นาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
มีอำ�นาจตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอนเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำ�นาจหรืออำ�นาจนัน้ ๆ ได้เมือ่ เห็นสมควร
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอำ�นาจให้คณะผูบ้ ริหารมีอำ�นาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด
การมอบอำ�นาจตามขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะผูบ้ ริหาร ซึง่ การมอบอำ�นาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำ�นาจ
ทีท่ ำ�ให้คณะผูบ้ ริหารสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีผ่ บู้ ริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อน่ื ใดทำ�กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และ/หรือเป็นรายการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะ
การดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติทว่ั ไปของบริษทั ฯ ทีก่ ำ�หนดกรอบการพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว
(จ) กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายแผนงานและงบประมาณของบริษทั ฯ ควบคุมกำ�กับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ
ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำ�เนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการซือ้ หรือขาย
ทรัพย์สนิ ทีส่ ำ�คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำ�นวยการและคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
(ช) ติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือ่ ง
(ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจกรรมอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัทฯ
หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จำ�กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ
ไม่วา่ จะทำ�เพือ่ ประโยชน์ตนหรือเพือ่ ประโยชน์ผอู้ น่ื เว้นแต่จะได้แจ้งทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
(ฌ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาทีบ่ ริษทั ฯ
ทำ�ขึน้ หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ
คณะผูบ
้ ริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผูบ้ ริหารประกอบด้วยผูบ้ ริหาร 6 ท่าน ดังนี้
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา กรรมการผูอ้ ำ�นวยการ
3. นายบุญเจิด หาญวิชติ ชัย รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการอาวุโส
4. นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร
5. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล
รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายโสภณ  อิงค์ธเนศ
รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์
่ ละความรับผิดชอบของคณะผูบ
ขอบเขตหน้าทีแ
้ ริหาร มีดง
ั นี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2545 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มกี ารกำ�หนด
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำ�เนินงานตามปกติ
และงานบริหารของบริษัทฯ กำ�หนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณโครงการการบริหารงาน และอำ�นาจการบริหาร
ต่าง ๆ ของบริษทั ฯ หลักเกณฑ์ในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพือ่ เสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำ�เนินงานของ
บริษทั ฯ ตามนโยบายทีก่ ำ�หนด โดยสรุปอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ ำ�คัญได้ดงั นี้
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(ก) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำ�เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
ในระหว่างทีไ่ ม่มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้นำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบในทีป่ ระชุมคราวต่อไป
(ข) อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
(ค) อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ ำ�คัญ ๆ ทีไ่ ด้กำ�หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีตามทีจ่ ะได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีการอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
(ง) เป็นคณะทีป่ รึกษาฝ่ายจัดการในเรือ่ งเกีย่ วกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ
ด้านการปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ
(จ) จัดสรรเงินบำ�เหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ
หรือบุคคลใด ๆ ทีก่ ระทำ�กิจการให้บริษทั ฯ  
ทั้งนี้ อำ�นาจของคณะผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะ
ผูบ้ ริหารหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับคณะผูบ้ ริหารมีสว่ นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติ
ทัว่ ไปของบริษทั ฯ ทีก่ ำ�หนดกรอบการพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายวิชติ ญาณอมร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
							
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง		
2. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง				
3. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวจีระวรรณ ทิพโกมุท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ 4 ท่าน ดังนี้
1. นายวิชติ ญาณอมร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
							
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง		
2. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง				
3. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการตรวจสอบ
4.  ดร.สาธิต ปิตวิ รา
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : นายวิชิต ญาณอมร เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
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่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดง
ขอบเขตหน้าทีแ
ั นี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการก�ำหนด
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
(ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและ
ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ จัดทำ�รายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจำ�ปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ ห็นว่าจำ�เป็นและเป็นเรือ่ งสำ�คัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ ได้
(ข) สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
(ค) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
(จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
(ฉ) จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(ช) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) รายงานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นประจำ�อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 5/2559 เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ซึง่ มี 2 ท่าน ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระ
รายชือ่ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีดงั นี้
1. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3. นายวิชติ ญาณอมร      กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
					 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
โดยมี นางสาวนันท์นภัส ถิรกนกวิไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

IT CITY ANNUAL REPORT 2018
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ขอบเขตหน้าทีแ
ั นี้

(ก) กำ�หนดนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
ระดับสูง เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบอนุมตั ิ
(ข) สรรหาบุคคลที่เหมาะสมและเป็นคุณต่อธุรกิจมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่หมดวาระและหรือมีตำ�แหน่ง
ว่างลง มาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบและขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
(ค) กำ�หนดค่าตอบแทนทีจ่ ำ�เป็นและเหมาะสม ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินให้กบั คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลงาน
(ง) รายงานผลการประชุมทีม่ นี ยั สำ�คัญและเป็นประโยชน์กบั บริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการบริษทั
(จ) ให้คำ�ชีแ้ จงและหรือตอบคำ�ถาม กรณีเกิดข้อสงสัยเกีย่ วกับนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
(ฉ) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย อันเกีย่ วกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีม่ ี
ความสำ�คัญ
รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายดำ�เนิน  แก้วทวี ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน นายวิชติ ญาณอมร กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน  นายกมล จันทิมา กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
ได้ประชุมคณะกรรมการในปี 2561 3 ครัง้ มีผลการดำ�เนินงานโดยสรุป ดังนี้
้ รองกรรมการผูอ
1. การแต่งตัง
้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์

บริษทั ฯ เห็นสมควรให้มผี บู้ ริหารระดับรองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ ซึง่ คณะกรรมการได้
สรรหาและพิจารณาคุณสมบัตขิ อง นายโสภณ อิงค์ธเนศ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป แล้วเห็นว่า สมควรแต่งตัง้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ
เป็นรองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
่ รบก�ำหนดออกตามวาระ
2. กรรมการทีค

กรรมการบริษทั ทีค่ รบกำ�หนดออกตามวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 มีดงั นี้
1) นายกมล     จันทิมา
2) นายเอกชัย   ศิรจิ ริ ะพัฒนา
3) นายดำ�เนิน   แก้วทวี
4) นายวีรพัฒน์  พูนศักดิอ์ ดุ มสิน
คณะกรรมการสรรหา ฯ ได้พจิ ารณากรรรมการทีค่ รบวาระดังกล่าวครัง้ ละหนึง่ คน คือ นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา
และ นายวีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน ได้พจิ ารณาเห็นว่าเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ สมควรเสนอแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการ
บริษทั อีกวาระหนึง่ ส่วนนายกมล จันทิมา และนายดำ�เนิน แก้วทวี เห็นว่าทัง้ สองคนเป็นกรรมการสรรหาด้วย จึงได้นำ�
เสนอให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้   และคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติเห็นสมควรแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการ
ต่ อไปอีกวาระหนึง่

3. การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

     คณะกรรมการสรรหา ฯ พิจารณาเห็นว่า
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     3.1
      
       
       
       

สมควรกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ในอัตราเดิม คือ
กรรมการบริษทั 
เดือนละ
กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นกรรมการตรวจสอบด้วย     เดือนละ
กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ
ประธานกรรมการบริษทั (ซึง่ ปฏิบตั งิ านประจำ�)      เดือนละ

30,000
40,000
50,000
273,488

บาท
บาท
บาท
บาท

       (นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา กรรมการและผูอ้ ำ�นวยการ เสนอไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการ
บริษทั เนือ่ งจากเป็นพนักงานประจำ�ของบริษทั ฯ และนายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะ
ปฏิบตั งิ านประจำ� ไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการสรรหา)
3.2 ค่าตอบแทนของกรรมการอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท คือ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน ได้รบั ค่าตอบแทนเป็นรายครัง้ คือ ประธานกรรมการครัง้ ละ 6,250 บาท และ กรรมการครัง้ ละ 5,000 บาท
ตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั   
ิ สำ�หรับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง สมควรได้รบั เป็นรายครัง้ ทีม่ กี ารประชุมในอัตรา
เดียวกับคณะกรรมการสรรหา ฯ
3.3 ค่าตอบแทนโบนัสกรรมการประจำ�ปี คณะกรรมการ ฯ พิจารณาเห็นว่าผลประกอบการในปี 2561 ยังไม่ดี
สมควรไม่จา่ ยค่าตอบแทนโบนัสประจำ�ปีให้กรรมการ


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
5/2561 เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ทัง้ หมดเป็นกรรมการอิสระ รายชือ่
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีดงั นี้
1. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ   กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการตรวจสอบ
2. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นายวิชติ ญาณอมร      กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
โดยมี นายเกษม ศรีเลิศชัยพานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ขอบเขตหน้าทีแ

(ก) สอบทานและนำ�เสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
(ข) กำ�กับดูแลการพัฒนาและการปฏิบตั ติ ามกรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
(ค) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำ�คัญและดำ�เนินการ เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่า
องค์กรมีการจัดการความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนือ่ ง
(ง) ให้ขอ้ เสนอเพิม่ เติม สำ�หรับการจัดการความเสีย่ ง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสีย่ งให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
(จ) ขอความเห็นชอบจากทีป่ รึกษาภายนอก เมือ่ เห็นว่ามีความจำ�เป็นและเหมาะสม รวมทัง้ การได้รบั การอบรมเสริม
สร้างความรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องต่อการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
(ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีม่ าปฏิบตั งิ านด้วยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหาร
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้ ริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วย 9 ท่าน ดังนี้
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา
กรรมการผูอ้ ำ�นวยการ
3. นายบุญเจิด หาญวิชติ ชัย
รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการอาวุโส
4. นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร
5. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล
รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ
รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์
7. นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
8. นางวนิดา แสงแก้ว
ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน
9. นางสาวลลิตวดี พุฒพิ งศ์ทรัพย์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี
่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูอ
ขอบเขตหน้าทีแ
้ ำ� นวยการ มีดง
ั นี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2545 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มกี ารกำ�หนด
ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผูอ้ ำ�นวยการในการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการดำ�เนินงานตามปกติธรุ ะ
และงานบริหารของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
(ก) ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำ�วันของบริษทั ฯ
(ข) ดำ�เนินการหรือปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ ด้อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือคณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
(ค) เป็นผูร้ บั มอบอำ�นาจของบริษทั ฯ ในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกำ�หนดคำ�สัง่ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหารทุกประการ
ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจให้แก่กรรมการผู้อำ�นวยการ ตลอดจนการมอบอำ�นาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้อำ�นวยการ
เห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำ�นาจ และ/หรือการมอบอำ�นาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีสว่ นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด เว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติท่ัวไปของบริษัทฯ ที่กำ�หนดกรอบการพิจารณา
ไว้ชดั เจนแล้ว
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2561 เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มมี ติมอบอำ�นาจ
ให้แก่ นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา กรรมการผูอ้ ำ�นวยการ หรือ นางพันทิพา ถิรกนกวิไล รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ลงนามร่วมกับ นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการในการกระทำ�นิตกิ รรม และ/หรือสัญญา
เพื่อขอใช้หรือรับบริการหรือลงนามในเอกสารอื่นใดกับนิติบุคคล หน่วยราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่นใด
ในการดำ�เนินการอย่างใด ๆ อันเกีย่ วเนือ่ งธุรกิจของบริษทั ฯ ในทางการค้าปกติ เกีย่ วเนือ่ งกับการดำ�เนินการเปิดสาขา
และเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำ�เนินงานในเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติงานทั่วไป
ประจำ�วันของบริษทั ฯ มีความคล่องตัว
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ทัง้ นี้ การมอบอำ�นาจให้แก่ นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา หรือ นางพันทิพา ถิรกนกวิไล ลงนามร่วมกับ นายกมล
จันทิมา ข้างต้น จะไม่รวมถึงอำ�นาจ และ/หรือการมอบอำ�นาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใด ความขัดแย้งกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กำ�หนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะที่เป็นการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติท่วั ไปของบริษัทฯ ที่กำ�หนด
กรอบการพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว
การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติในการประชุมครัง้ ที่ 5/2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายดำ�เนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายกมล จันทิมา
3. นายวิชติ ญาณอมร      กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
					 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อทำ�หน้าที่สรรหาบุคคลที่จะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้จัดให้มีข้อบังคับสำ�หรับ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเสร็จเรียบร้อย ดังนัน้ การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกฎเกณฑ์
คุณสมบัตขิ องมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพือ่ เสนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ในการเลือกตัง้ กรรมการ อาจใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราว
ละหลายคนรวมกันเป็นคณะตามแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต้องออกเสียงด้วย
คะแนนทีม่ ตี าม (1) ทัง้ หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานทีป่ ระชุม
เป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนกรรมการรวม
16 คน ทัง้ ปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 7,067,189 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตำ�แหน่ง

1. นายกมล จันทิมา
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
3. นายกำ�ธร พูนศักดิอ์ ดุ มสิน
4. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
5. นายปริญญา ภาจิตรยรรยง
6. นายพิภพ โชควัฒนา
7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน
8. นายวิชติ ญาณอมร

ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
9. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
10. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการตรวจสอบ
11. ดร.สาธิต ปิตวิ รา
กรรมการอิสระ
12. นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
กรรมการ
13. นายสุจนิ ต์ จิตรยรรยง กรรมการ
14. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการ
15. นายนรวัฒน์ สุวรรณ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
16. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ยอดรวม
หมายเหตุ :
			
			
			
			
			
			
			

โบนัส
ค่าตอบแทน
รายเดือนรวม ประจำ�ปี
สำ�หรับปี 2561 2561

3,281,856
360,000
270,000
259,000
259,000
259,000
90,000
564,000
502,500
310,933

-

233,000
101,000
101,000
101,000
212,500
162,400

-

7,067,189

-

ล� ำ ดั บ ที่ 1 ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ ป ฏิ บั ติ ง านประจ� ำ และก� ำ กั บ ดู แ ลการท� ำ งานของ
ผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนดไว้ และมีรถยนต์ของบริษัทฯ ใช้ปฏิบัติงาน
ล�ำดับที่ 3 ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
ล�ำดับที่ 4-6 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
ล�ำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
ล�ำดับที่ 10-11 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ล�ำดับที่ 12-14 ออกตามวาระเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
ล�ำดับที่ 15 ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ล�ำดับที่ 16 ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ข. ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารและกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ฯ ในรูปเงินเดือนและโบนัสรวม
7 คน ในปี 2561 รวมทัง้ สิน้ เป็นเงิน 17 ล้านบาท
่ ๆ (ถ้ามี)
ค่าตอบแทนอืน

บริษัทฯ ได้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารจำ�นวน 6 คน ในปี 2561 รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 639,184 บาท
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่
ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืน

ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอืน่ ๆ

รอบปีบญ
ั ชี 2561
1,359,500.42,441.-

การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
โดยเชือ่ มัน่ เป็นอย่างยิง่ ว่า กระบวนการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จะช่วยยกระดับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ให้เติบโตได้
อย่างยัง่ ยืน และเป็นหัวใจสำ�คัญทีจ่ ะนำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จ อันได้แก่ การเพิม่ มูลค่าสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ดังนัน้ คณะกรรมการ
บริษทั จึงยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี อันประกอบด้วย ความซือ่ สัตย์
ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบตั ิ และทิศทางทีใ่ ช้ปฏิบตั ภิ ายในของบริษทั ฯ ซึง่ จะช่วยสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดำ�เนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากลและเป็นไปตามกฎหมาย
โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การก�ำกับดูแลการใช้ขอ
้ มูลภายใน

คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
เป็นอย่างยิง่ จึงมีนโยบายให้มกี ารเก็บรักษาข้อมูลซึง่ ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำ�หนดให้รบั รูเ้ ฉพาะ
ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องเท่านัน้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้แจ้งให้ผบู้ ริหารทราบถึงภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ ของตน รวมถึง
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สำ�นักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้หา้ มมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคล
ดังกล่าว ทำ�การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
สำ�หรับกรณีทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะทำ�การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่เข้าข่ายกรณีขา้ งต้น ให้รายงานต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ทีท่ ำ�การซือ้ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีเ่ กิดรายการขึน้ พร้อมทัง้ ส่งสำ�เนารายงานนีใ้ ห้กบั รองกรรมการ
ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเพือ่ เก็บเป็นหลักฐานทุกครัง้
ทัง้ นี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำ�ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว บริษทั ฯ ถือว่าบุคคล
ดังกล่าวมีความผิดทางวินยั อย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษทั ฯ ต่อไป
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พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีพนักงานทัง้ สิน้ 386 คน ดังนี้

แผนก

จำ�นวนพนักงาน (คน)

ผูบ้ ริหาร
ค้าส่งและจัดการคลังสินค้า
ค้าปลีกและจัดการผลิตภัณฑ์
การบริหารฮาร์ดแวร์ - Store
พนักงานขาย - Store
สต็อกสินค้า - Store
บริการลูกค้า - Store
เก็บเงิน (Cashier) - Store
บัญชี การเงิน บุคคล และธุรการ
การตลาด MIS และ Maintenance
ผูต้ รวจสอบภายใน

รวม

9
4
188
4
55
32
32
20
26
11
5
386

ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีจำ�นวนพนักงานทัง้ สิน้ 409 คน
ในปี 2560 และในปี 2561 บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งหมดในรูปเงินเดือนและโบนัสเท่ากับ
97.58 ล้านบาท และเท่ากับ 105.98 ล้านบาท ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน บริษทั ฯ ได้สมทบเงิน
เข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพจำ�นวนทัง้ สิน้ 1,888,631 บาท และ 2,098,784 บาท ตามลำ�ดับ
นโยบายการอบรมและพั ฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ําเสมอ โดยนับตั้งแต่
การรับพนักงานใหม่ บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารอบรมพนักงานใหม่เพือ่ ความเข้าใจถึงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านใหม่ในส่วนงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั อบรมและสัมมนาภายในเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบตั งิ านของ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการให้บริการทั้งในส่วนของผู้จัดการร้าน
พนักงานขาย ช่างเทคนิค สต็อกสินค้า และแคชเชียร์ นอกจากต้องมีความรู้และทักษะ สามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
ได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือแล้ว ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะในเรื่อง
การให้บริการ เพื่อปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์และจริงใจในการปฏิบัติต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบตั เิ ป็นระยะ ๆ ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าแนวคิดปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะ
เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพอย่างยัง่ ยืน
ข้อพิ พาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีทผ
ี่ า่ นมา

ไม่มี
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การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2561 เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วยคณะกรรมการบริษทั ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยสรุปสาระ
สำ�คัญได้ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและได้กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจ
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย มีการกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยฝ่ายจัดการและผู้บริหารร่วมกัน
พิจารณา นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังใช้ขอ้ มูลในปีทผ่ี า่ นมาเพือ่ ปรับกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ บริษทั ฯ จึงเห็นว่า มีความ
เหมาะสมและสามารถดำ�เนินงานได้ตามเป้าหมายทีก่ ำ�หนด
สำ�หรับนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และข้อกำ�หนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) บริษัทฯ ได้มี
การกำ�หนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่าย
โดยระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้กำ�หนดขึ้นโดยคำ�นึงถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่อาจเกิดกับ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

2. การบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ อย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ กำ�หนดวิธบี ริหารและควบคุมให้ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ พร้อมกับแจ้งให้
พนักงานทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบและปฏิบตั ติ ามมาตรการบริหารความเสีย่ งทีก่ ำ�หนดไว้

3. การควบคุมการปฏิบตั งิ านฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำ�หนดขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ และวงเงินอำ�นาจอนุมัติ
ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการอนุมัติ
การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน ในกรณีท่บี ริษัทฯ มีการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว บริษทั ฯ จะเสนอรายการดังกล่าวผ่านทีป่ ระชุมคณะกรรมการและกระทำ�รายการนัน้ เสมือนทีก่ ระทำ�กับบุคคล
ภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทำ�หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการโดยมีขอ้ มูลและ
รายละเอียดของวาระทีจ่ ะเข้าร่วมประชุมให้คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
และจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งทำ�ให้สามารถอ้างอิงและตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการได้
ในการจัดทำ�บัญชี บริษทั ฯ ได้เลือกใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป และได้จดั เก็บเอกสารประกอบ
การบันทึกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

5. ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีการบรรจุวาระการประชุมเกีย่ วกับการติดตามผลการดำ�เนินงาน
ในทุก ๆ ไตรมาส เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสำ�หรับแผนงานในการ
ดำ�เนินงานและงบประมาณบริษทั ฯ จะมีการจัดทำ�และทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี
กรณีทม่ี กี ารตรวจสอบภายใน บริษทั ฯ ได้กำ�หนดให้ผตู้ รวจสอบต้องรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผตู้ รวจสอบสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง
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ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัท
ชือ่ 		
ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา

นายกมล จันทิมา

ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการผูม้ อี ำ�นาจลงนาม
80 ปี

•ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
•ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุน่ ที่ 33)
•หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (รุน่ ที่ 3)
•หลักสูตรประธานกรรมการ บริษทั สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (รุน่ ที่ 4)
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0.35

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั 

2543-2545 

ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
สาขาการเงินและการบัญชี
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
ประธานกรรมการ

2540-2541
2539-2541
2538-2539 

อ ธิบดี
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั  
2551-2556 
2550-2555 

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ทริส เรทติง้ จำ�กัด
บริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด
สำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงศึกษาธิการ
องค์การเพือ่ การปฏิรปู ระบบ
สถาบันการเงิน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

...............................................................................................................................................
กรรมการบริษัท
ชือ่ 		
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ตำ�แหน่ง
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูม้ อี ำ�นาจลงนาม
อายุ
64 ปี
วุฒิการศึกษา
•ปริญญานิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California, สหรัฐอเมริกา ปี 2553
•ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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•ปริญญาตรีกติ ติมศักดิว์ ทิ ยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
•ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology (ไต้หวัน)
•หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุน่ ที่ 1 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  (คปภ.) ปี 2554
•ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP, Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย รุน่ ที่ 36
•ประกาศนียบัตรหลักสูตร RCP, The Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย รุน่ ที่ 12
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0.28

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2560 

ผูก้ อ่ ตัง้
กรรมการและประธานบริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการและประธานบริษทั  
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั  เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เอสพีวไี อ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด
บริษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั คอร์ แอนด์ พีค จำ�กัด
บริษทั บิซเิ นส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั กลุม่ แอดวานซ์รเี สิรซ์ จำ�กัด
บริษทั บีโอแอล ดิจติ อล จำ�กัด

...............................................................................................................................................
กรรมการบริษัท
ชือ่ 		
ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
ตำ�แหน่ง
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี ำ�นาจลงนาม
อายุ
52 ปี
วุฒิการศึกษา
•DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (U.K.)
•ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (U.S.A.)
•MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University (U.K.)
•FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.)
•FCA, Fellow of Institute of Singapore Chartered Accountants
•FCPA, Fellow of Certified Practicing Accountants (Australia)
•IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)
•DAP, Director Accredited Program
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจุบนั
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั  


กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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บริษทั บิซเิ นส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด
บริษทั เอนิว คอร์ปอเรชัน จำ�กัด
บริษทั ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั เอซิส คอมพิวเตอร์ จำ�กัด
บริษทั เอเซิรท์ ส์ จำ�กัด
บริษทั กลุม่ แอดวานซ์รเี สิรช์ จำ�กัด

................................................................................................................................................
กรรมการบริษัท
ชือ่ 		
นายปริญญา ภาจิตรยรรยง
ตำ�แหน่ง
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี ำ�นาจลงนาม
อายุ
60 ปี
วุฒิการศึกษา
•Bachelor of Business Administration major in Marketing Georgia State University
•Master of Science in Marketing Georgia State University
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0.68

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั  
2557-ปัจจุบนั
2549-2557 

กรรมการ 
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการตลาด 
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การด้านการตลาด 

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

...................................................................................................................................................
กรรมการบริษัท
ชือ่ 		
นายพิภพ โชควัฒนา
ตำ�แหน่ง
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี ำ�นาจลงนาม
อายุ
42 ปี
วุฒิการศึกษา
•ปริญญาตรี สาขา Management Information System The University of Central Florida, สหรัฐอเมริกา
•ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program Class 264/2018
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0.11

ประสบการณ์ทำ�งาน
2547-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั


กรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ
รองเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จำ�กัด (มหาชน)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั บุญวัฒนโชค จำ�กัด
บริษทั เอกปกรณ์ จำ�กัด

...................................................................................................................................................
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กรรมการบริษัท
ชือ่ 		
ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

นายวีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

กรรมการ และกรรมการผูม้ อี ำ�นาจลงนาม
48 ปี

•ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 6.92

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั
2541-ปัจจุบนั
2539-ปัจจุบนั
2537-ปัจจุบนั  
2537-ปัจจุบนั
2537-ปัจจุบนั  
2537-ปัจจุบนั  
2533-ปัจจุบนั  

กรรมการ 
กรรมการรองผูอ้ ำ�นวยการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ยูนเี วอร์สบิวตี้ จำ�กัด
บริษทั ยูนเี วอร์สบิวตีแ้ ลนด์ จำ�กัด
บริษทั ยูนคิ แฟชัน่ จำ�กัด
บริษทั ยูนเี ซ็นทรัล จำ�กัด
บริษทั ยูนฟี นั ด์ส จำ�กัด
บริษทั ยูนเี ว็ลธ์ จำ�กัด
บริษทั ยู บี อุตสาหกรรมเคมี จำ�กัด

...................................................................................................................................................
กรรมการบริษัท
ชือ่ 		
นายวิชติ ญาณอมร
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ
วุฒิการศึกษา

และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
72 ปี

•Master of Science (Computer Science), University of IOWA, USA.
•ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาสถิต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 34 (DAP)
•ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุน่ ที่ 18 (ACP)
•ประกาศนียบัตรหลักสูตร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุน่ ที่ 3/2016
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
ทีป่ รึกษาด้านระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยี
กรรมการ 
กรรมการ

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั นวทวีป จำ�กัด
บริษทั เอ็มบีเค จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั แกรนด์ยบู ี จำ�กัด
บริษทั อมรชีวนิ จำ�กัด
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2558-ปัจจุบนั  
		
		
2557-ปัจจุบนั  

กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร,
บริษทั ทุนธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
& ธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ บริษทั เน็ตเบย์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการสรรหา & กำ�หนดค่าตอบแทน		

...................................................................................................................................................
กรรมการบริษัท
ชือ่
นายดำ�เนิน แก้วทวี
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน,
อายุ
วุฒิการศึกษา

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
72 ปี

•ประกาศนียบัตร โรงเรียนการไปรษณียแ์ ละโทรคมนาคม (คปท.23)
•วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สือ่ สารโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
•วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•หลักสูตรการปฏิบตั กิ าร จิตวิทยาฝ่ายอำ�นวยการ รุน่ ที่ 82 สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง
•หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
•ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั  
2556-ปัจจุบนั  
2547-2550 
2549-2550 
2551-2552
2551-2553 

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
และกำ�หนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง 
ประธานกรรมการ
บริษทั อินฟินทิ เทคโนโลยีคอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
นายกสมาคม
สมาคมสโมสรการสือ่ สารแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์
การประปานครหลวง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีป่ รึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์
การสือ่ สารแห่งประเทศไทย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทป่ี รึกษาประจำ� 
คณะกรรมาธิการการสือ่ สารและโทรคมนาคม
สนง. เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฏร
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
กระทรวงวัฒนธรรม

...............................................................................................................................................
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กรรมการบริษัท
ชือ่ 		
ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการตรวจสอบ
62 ปี

•วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุน่ 2550)
•สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุน่ 12)
•ปริญญาตรีนติ ศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
•ปริญญาโทนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (น.ม) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
•ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั  
2550-2558 
2549-2550 
2543-2549 
2540-2543 

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองเลขาธิการ
รองอธิบดี
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมายประกันภัย
(นิตกิ ร ระดับ 9)
ผูอ้ ำ�นวยการ กองนิตกิ าร 

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

...................................................................................................................................................
กรรมการบริษัท
ชือ่ 		
ดร.สาธิต ปิตวิ รา
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
อายุ
54 ปี
วุฒิการศึกษา
•ส่งเสริมการเกษตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2537)
•NIDA-CP : Mini Executive MBA. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2540)
•รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (พ.ศ. 2549)
•ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2555)
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั  
2558-2560 
2556-2559 
2555-2557 

กรรมการอิสระ 
ทีป่ รึกษา
อาจารย์พเิ ศษ 
นายกสมาคมศิษย์เก่า 
อาจารย์บางส่วนเวลา 

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

...................................................................................................................................................
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กรรมการบริษัท
ชือ่
ตำ�แหน่ง
อายุุ
วุฒิการศึกษา

55

นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา

กรรมการ, กรรมการผูอ้ ำ�นวยการ และกรรมการผูม้ อี ำ�นาจลงนาม
64 ปี

•Master of Business Information System, Georgia State University
•ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 33 (DAP)
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0.44

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั  

กรรมการ และกรรมการผูอ้ ำ�นวยการ 

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)

...................................................................................................................................................
กรรมการบริษัท
ชือ่
นายบุญเจิด หาญวิชติ ชัย
ตำ�แหน่ง
รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการอาวุโส
อายุ
58 ปี
วุฒิการศึกษา
•Master of Insuroma, Georigia State University
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั 

รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการอาวุโส

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)

...................................................................................................................................................
กรรมการบริษัท
ชือ่
นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
ตำ�แหน่ง   
รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร
อายุ
58 ปี
วุฒิการศึกษา
•Master of Business Information System Georgia State University
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0.22

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั

รองกรรมการผอู้ ำ�นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)

...............................................................................................................................................
กรรมการบริษัท
ชือ่
นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ
ตำ�แหน่ง   
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
อายุ
55 ปี
วุฒิการศึกษา
•ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั 

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป 

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)

...................................................................................................................................................
กรรมการบริษัท
ชือ่
นางพันทิพา ถิรกนกวิไล
ตำ�แหน่ง
รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ
58 ปี
วุฒิการศึกษา
•ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั  

รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)

...................................................................................................................................................
กรรมการบริษัท
ชือ่
นายโสภณ อิงค์ธเนศ
ตำ�แหน่ง
รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์
อายุ
36 ปี
วุฒิการศึกษา
•ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการธนาคาร The University of Sydney, NSW, Australia
•ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน The University of Sydney, NSW, Australia
•ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2013
•หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปี 2556 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั  
2559-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั  
2559-2561 
2553-2559
2557 

รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์
กรรมการ
กรรมการ 
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตภัณฑ์
กรรมการ

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ทัช ปรินท์ตง้ิ รีพบั ลิค จำ�กัด
บริษทั เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

...............................................................................................................................................
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นางวนิดา แสงแก้ว
ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน
52 ปี

•ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน 

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)

...............................................................................................................................................
กรรมการบริษัท
ชือ่
นางสาวลลิตวดี พุฒพิ งศ์ทรัพย์
ตำ�แหน่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี
อายุ
30 ปี
วุฒิการศึกษา
•ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน
2560-ปัจจุบนั 

ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี 

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)

...............................................................................................................................................
เลขานุการบริษัท
ชือ่
นายชาญชัย บุณยสุรกุล
ตำ�แหน่ง   
เลขานุการบริษทั
อายุ
58 ปี
วุฒิการศึกษา
•ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัดส่วนการถือหุน้ (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน
2545-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั  

เลขานุการบริษทั  
เลขานุการบริษทั
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั กลุม่ แอดวานซ์รเี สิรช์ จำ�กัด
บริษทั โปรแมเนจเมนท์โซลูชน่ั จำ�กัด
บริษทั โปรมัลติเซอร์วสิ จำ�กัด
บริษทั โปรบิซเิ นสดีเวลล็อปเมนต์ จำ�กัด
บริษทั เอเน็ต จำ�กัด
บริษทั แอดวานซ์ออดิตติง้ จำ�กัด

...............................................................................................................................................
หมายเหตุ: ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
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รายชื่อกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท

ชือ่

ไอที ซิตี้

1. นายกมล จันทิมา
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
3. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
4. นายปริญญา ภาจิตรยรรยง
5. นายพิภพ โชควัฒนา
6. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน
7. นายวิชติ ญาณอมร
8. นายด�ำเนิน แก้วทวี
9. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
10. ดร.สาธิต ปิตวิ รา
11. นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา
12. นายบุญเจิด หาญวิชติ ชัย
13. นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
14. นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ
15. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล
16. นายโสภณ อิงค์ธเนศ

เอสวีโอเอ

กลุม่ แอดวานซ์
รีเสิรช์

คอร์ แอนด์ พีค

ln

ln

sn
lnu
ln

ln

ln

ln
ln
l
l
l
l
l
lnu
u
u
u
u
u

หมายเหตุ: s = ประธานกรรมการ l = กรรมการ n = กรรมการผูม้ อี ำ�นาจลงนาม u = ผูบ้ ริหารในคณะผูบ้ ริหาร

ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
ล�ำดับ
ที่

ชือ่ - สกุล
ต�ำแหน่ง

1 นางสาวจิระวรรณ ทิพโกมุท

อายุ
(ปี)

การศึกษา

49

ปริญญาตรี
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สัดส่วน
การ
ถือหุน้

(%)

0

ประสบการณ์ทำ� งาน
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

2545-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
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การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 6 รายการธุรกิจกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น
และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคา
ยุติธรรม และไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำ�รายการระหว่างกันเป็นความจำ�เป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาด
ที่ยุติธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำ�รายการไว้แล้วข้างต้น
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

สำ�หรับขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการทีก่ รรมการหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนั ใดกับบริษทั ฯ ให้บคุ คลนัน้ ๆ ไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงอนุมตั กิ ารทำ�รายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในข้อบังคับของบริษทั ฯ ได้มกี ารกำ�หนดในเรือ่ งการเข้าทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และการได้มาจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ไว้แล้ว เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรม
การค้าปกติทว่ั ไปของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจในการอนุมตั ไิ ว้อย่างชัดเจน
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผูด้ ำ�เนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับ
การเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการเกีย่ วโยงและการได้มาหรือจำ�หน่ายทรัพย์สนิ และตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี ำ�หนดโดยสมาคม
นักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�งานร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีข้อกำ�หนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำ�หน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ
ในข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ โดยกำ�หนดให้ ก รรมการหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์อนั ใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงอนุมตั ใิ นเรือ่ งนัน้ ๆ เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรม
การค้าปกติท่ัวไปของบริษัทฯ ที่กำ�หนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นเกีย่ วกับความจำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการ
ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี
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ผลการด�ำเนินงาน
รายได้

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการขายสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.76 ของรายได้รวมของบริษัทฯ
โดยสินค้าหลักกลุม่ คอมพิวเตอร์ กลุม่ อุปกรณ์ตอ่ พ่วง กลุม่ แอ็คเซสเซอรี่ และกลุม่ อืน่ ๆ ทีร่ วมถึง สมาร์ทโฟน และโทรทัศน์
แอลอีดี คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 95.28 ของรายได้รวมของบริษัทฯ สำ�หรับรายได้ค่าบริการคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย
ร้อยละ 3.43 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ ในระยะ 4 ปีทผ่ี า่ นมา
ในปี 2559 รายได้จากการขายและบริการลดลง ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 0.64 สืบเนื่องจาก
ยอดขายทีล่ ดลงของสาขาเดิมทีม่ อี ยู่ แม้มกี ารขยายสาขาเพิม่ ในปี 2559 บริษทั ฯ มีจำ�นวนสาขาทัง้ สิน้ 104 สาขา
โดยมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 11 สาขา และปิดดำ�เนินการ 1 สาขา ส่วนรายได้จากการขายและบริการในปี 2560
มีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.11 แม้วา่ จะมีการเปิดสาขาเพิม่ ขึน้ 7 สาขา และปิดดำ�เนินการ 9 สาขา โดยมีสาขา
ทัง้ สิน้ 102 สาขา สำ�หรับปี 2561 บริษทั ฯ ได้เปิดสาขาเพิม่ อีก 41 สาขา และปิดดำ�เนินการ 13 สาขา โดยมีสาขา
ทัง้ สิน้ 130 สาขา แต่เนือ่ งจากความต้องการสินค้าไอที ยังคงถูกกระทบจากการเติบโตของสมาร์ทโฟน ทำ�ให้อตั ราการ
เติบโตของรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.36 โดยบริษัทฯ ได้เริ่มมีการปรับปรุงรูปแบบของ
สาขาเดิมทีม่ อี ยูใ่ ห้มพี น้ื ทีเ่ ล็กลง และสาขาทีเ่ ปิดใหม่กม็ กี ารกำ�หนดขนาดพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสม โดยมีพน้ื ทีร่ ะหว่าง 20-200
ตารางเมตร เท่านัน้ และเน้นขายสินค้าทีก่ ำ�ลังเป็นทีน่ ยิ มของตลาดประเภทสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต นอกเหนือจาก
สินค้าหลักเดิมในหมวดโน้ตบุก๊ คอมพิวเตอร์
		
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

นับตัง้ แต่ปี 2558 เป็นต้นมา อัตราการขยายตัวของต้นทุนในการขายและบริการลดลงเป็นอัตราเฉลีย่ ร้อยละ
0.03 แม้วา่ อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการจะเพิม่ ขึน้ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
นับตัง้ แต่ปี 2558 ถึงปี 2560 บริษทั ฯ มีอตั รากำ�ไรขัน้ ต้นคิดเป็นร้อยละ 9.86 ร้อยละ 10.30 และร้อยละ
11.14 ตามลำ�ดับ และในปี 2561 บริษทั ฯ มีอตั รากำ�ไรขัน้ ต้นคิดเป็นร้อยละ 11.49
ในปี 2558 ถึงปี 2560 และในปี 2561 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารคิดเป็นสัดส่วนอัตราส่วน
เฉลีย่ ร้อยละ 11.17 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารหลัก
ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยพนักงานประมาณร้อยละ 23.19 ของค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารทัง้ หมด ค่าเช่าพืน้ ทีป่ ระมาณ
ร้อยละ 35.95 ของค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารทัง้ หมด และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ซึง่ ได้แก่ ค่าเสือ่ มราคา ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 22.74 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด ทั้งนี้
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เห็นว่า เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ ในสภาวะปัจจุบนั บริษทั ฯ จำ�เป็นต้อง
บริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมให้มากที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะ
ลดอัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารต่อรายได้รวมของบริษทั ฯ ให้ลดลงในอนาคต
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ใช้แหล่งเงินทุนในการดำ�เนินงานจากการกู้ยืมเป็นหลัก ในอดีตบริษัทฯมีเงินกู้ยืมจาก
ธนาคาร หากแต่ในระยะเวลา 10 ปีท่ผี ่านมา บริษัทฯนำ�เงินที่ได้รับจากผลการดำ�เนินงานมาลดภาระหนี้ได้ท้งั หมด
นับตัง้ แต่ปี 2543 บริษทั ฯไม่มภี าระหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินกูย้ มื จากธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด
ก�ำไรสุทธิ

ในปี 2559 บริษทั ฯ มีกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 15.36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.25 จากผลการดำ�เนินงานของปี 2558  
แม้ว่ารายได้จากการขายและบริการมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.64 อันเป็นผลจากความต้องการสินค้าไอทียังคง
ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเติบโตของสมาร์ทโฟน อย่างไรก็ตาม อัตรากำ�ไรขัน้ ต้นเพิม่ สูงขึน้ สะท้อนถึงการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมไอทีท่ีลดความรุนแรงลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.05
อันเป็นผลจากการเปิดสาขาเพิม่ 11 สาขา และปิดดำ�เนินการ 1 สาขา และการตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภท
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ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั กิ ารจำ�นวน 13.19 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 สำ�หรับปี 2560 บริษทั ฯ มีกำ�ไรสุทธิเท่ากับ
63.38 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 312.59 จากผลการดำ�เนินงานของปี 2559  โดยทีร่ ายได้จากการขายและบริการมีอตั รา
การเติบโตเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 0.11 อย่างไรก็ตาม อัตรากำ�ไรขัน้ ต้นเพิม่ สูงขึน้ สะท้อนถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอที
ทีล่ ดความรุนแรงลง ในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารมีอตั ราการเติบโตลดลงร้อยละ 2.89 อันเป็นผลจากการเปิด
สาขาเพิม่ 7 สาขา และปิดดำ�เนินการ 9 สาขา
สำ�หรับปี 2561 บริษทั ฯ มีกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 42.16 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.49 จากผลการดำ�เนินงานของ
ปี 2560 โดยทีร่ ายได้จากการขายและบริการมีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 2.36 อย่างไรก็ตาม อัตรากำ�ไร
ขัน้ ต้นเพิม่ สูงขึน้ สะท้อนถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีทล่ี ดความรุนแรงลง ในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
มีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.45 อันเป็นผลจากการเปิดสาขาเพิม่ 41 สาขา และปิดดำ�เนินการ 13 สาขา
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ากับ 1,672.03 ล้านบาท 1,809.68 ล้านบาท และ
1,519.14 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ  สิน้ ปี   2560 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน
ร้อยละ 78 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 22 ทัง้ นี้ พบว่าสินทรัพย์หมุนเวียนกว่าร้อยละ 50 เป็นสินค้าคงเหลือ
สุทธิและสินทรัพย์หมุนเวียนกว่าร้อยละ 19 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 1,494 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2560
คิดเป็นร้อยละ 1.66 อันเป็นผลมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือสุทธิ นอกจากนี้ ลูกหนี้การค้าสุทธิลดลงจาก
101  ล้านบาท เป็น 95 ล้านบาท  ทัง้ นี  
้ สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2561  ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน
ร้อยละ 74 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 26 โดยที่สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 47 เป็นสินค้าคงเหลือสุทธิ
และสิ
นทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 19 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร
			
้ ารค้าสุทธิ
ลูกหนีก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และปี 2561 บริษทั ฯ มีลกู หนีก้ ารค้ารวมเท่ากับ 101.15 ล้านบาท และ
95.20 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายการตัง้ สำ�รองหนีส้ ญ
ู ทีเ่ ข้มงวดดังนี้ ลูกหนีค้ า้ งชำ�ระทีม่ อี ายุเกิน 3 เดือน
บริษทั ฯ จะตัง้ สำ�รองร้อยละ 50 ของยอดหนีค้ า้ งชำ�ระ และสำ�หรับลูกหนีค้ า้ งชำ�ระทีม่ อี ายุเกิน 6 เดือน บริษทั ฯ จะ
ตัง้ สำ�รองร้อยละ 100 ของยอดหนีค้ า้ งชำ�ระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีลกู หนีท้ ม่ี อี ายุเกิน 3 เดือน
เท่ากับ 105,260 บาท และลูกหนี้ค้างชำ�ระที่มีอายุเกิน 6 เดือน เท่ากับ 0 บาท และมีการตั้งสำ�รองหนี้สงสัย
จะสูญไว้แล้ว 52,630 บาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของลูกหนีท้ ง้ั หมด
ปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีลกู หนีท้ ม่ี อี ายุเกิน 3 เดือนเท่ากับ 0 บาท และลูกหนีค้ า้ งชำ�ระ
ทีม่ อี ายุเกิน 6 เดือนเท่ากับ 15,480 บาท โดยมีการตัง้ สำ�รองหนีส้ งสัยจะสูญไว้แล้ว 15,480 บาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ
0.02 ของลูกหนีท้ ง้ั หมด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เน้นการขายปลีกเป็นหลักซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของรายได้จาก
การขายและบริการอีกทั้งสัดส่วนรายได้จากการค้าปลีกจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
และผลกำ�ไรของบริษัทฯ ให้มีสัดส่วนสูงขึ้น ในขณะเดียวกันจะเป็นการลดความเสี่ยงในการรับภาระการสำ�รองหนี้สูญ
ซึ่งโดยรวมจะส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่ดีข้ึน นอกจากนี้ ลูกค้าขายส่งของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมของ
บริษทั ฯ ทีม่ ปี ระวัตกิ ารซือ้ ขายสินค้าและประวัตกิ ารชำ�ระเงินทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่คาดว่าบริษทั ฯ จะได้รบั ความเสียหาย
อย่างมีนยั สำ�คัญจากการเก็บหนีจ้ ากลูกหนีก้ ารค้าของบริษทั ฯ ในปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้ตง้ั สำ�รองหนีส้ ญ
ู ครบทัง้ จำ�นวนแล้ว
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ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ของลูกค้าค้าส่งของบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่าง
24 ถึง 32 วัน
สินค้าคงเหลือสุทธิ

ณ สิน้ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือสุทธิจำ�นวน 614.46 ล้านบาท
719.40 ล้านบาท 757.62 ล้านบาท และ 695.91 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  สินค้า
คงเหลือสุทธิประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 46 อุปกรณ์ตอ่ พ่วงคิดเป็นร้อยละ 7 แอ็กเซสเซอรีค่ ดิ เป็น
ร้อยละ 32 และสินค้าอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 15 โดยการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือเป็นผลสะท้อนถึงจำ�นวนสาขา
ทีเ่ ปิดเพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี โดยในปี 2558 บริษทั ฯ เปิดสาขาเพิม่ ขึน้ 11 สาขา และปิดดำ�เนินการ 1 สาขา ในปี 2559
บริษทั ฯ เปิดสาขาเพิม่ ขึน้ 11 สาขา และปิดดำ�เนินการ 1 สาขา และในปี 2560 บริษทั ฯ เปิดสาขาเพิม่ ขึน้ 7 สาขา
ปิดดำ�เนินการ 9 สาขา และในปี 2561 บริษทั ฯ เปิดสาขาเพิม่ ขึน้ 41 สาขา และปิดดำ�เนินการ 13 สาขา
จากการทีบ่ ริษทั ฯ เป็นบริษทั ฯ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าประเภทไอที ซึง่ เป็นสินค้าทีม่ เี ทคโนโลยีสงู และมีการพัฒนา
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งจากการทีส่ นิ ค้าคงเหลือทีเ่ สือ่ มความนิยมและล้าสมัย ดังนัน้
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญในการบริหารสินค้าคงเหลือให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ
มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสินค้าแต่ละหมวดสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะศึกษา ตรวจสอบ ติดตาม
คุณลักษณะของสินค้า และความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้านั้น จากนั้นจึงนำ�เอาข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ตลอดจนติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าของ
บริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจดำ�เนินแผนงานทางการตลาดที่เหมาะสม เช่น หากบริษัทฯ พบว่าสินค้าบางตัว
ที่มีอยู่เริ่มมีความล้าสมัยหรือลูกค้าเสื่อมความนิยม หรือบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทผู้ผลิตสินค้ามีแผนการเสนอสินค้า
รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมความนิยม
หรือทีค่ าดว่าจะล้าสมัยหรือเสือ่ มความนิยมในอนาคตอันใกล้เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2548 บริษทั ฯ ได้นำ� Software ใหม่ชอ่ื Epicor มาใช้แทนระบบเดิมโดยเป็นการ
นำ�ระบบ POS (Point of Sale) มาใช้ในการบริหารงาน โดยเชือ่ มโยงเข้ากับระบบบัญชีในลักษณะ near real time
และมีการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงระบบการสื่อสารภายในองค์กร ทำ�ให้ผ้บู ริหารของบริษัทฯ รับทราบ
ข้อมูลทีท่ นั สมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว เพือ่ ทีจ่ ะสามารถนำ�ข้อมูลมาใช้ในการจัดหาสินค้า และ/หรือ บริหารสินค้าคงเหลือ
ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้
ในปี 2548 บริษัทฯ มีการกำ�หนดนโยบายในการตั้งสำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัยให้เข้มงวดขึ้น โดยบริษัทฯ
จะตัง้ สำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัย สำ�หรับสินค้าอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน เท่ากับร้อยละ 25 ของสินค้า
คงเหลือและสำ�หรับสินค้าอายุเกิน 9 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 50 ของสินค้าคงเหลือ และสำ�หรับสินค้า
อายุเกิน 1 ปี บริษัทฯ จะตั้งสำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัยทั้งจำ�นวน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ
ได้ตง้ั ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยเท่ากับ 14.18 ล้านบาท และ 13.86 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 1.93 และร้อยละ 1.79
ของสินค้าคงเหลือในงวดนัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ ได้ตง้ั ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยเท่ากับ 15.5 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 2.18
ของสินค้าคงเหลือ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ เท่ากับ 47 วันในปี 2558 เท่ากับ 54 วันในปี 2559 และ
เท่ากับ 61 วัน ในปี 2560 และเท่ากับ 59 วัน ในปี 2561 และมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเท่ากับ
7.72 เท่าในปี 2558 เท่ากับ 6.63 เท่า ในปี 2559 เท่ากับ 5.94 เท่า ในปี 2560 และเท่ากับ 6.15 เท่า
ในปี 2561 จะเห็นว่าบริษทั ฯ มีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในอัตราส่วนทีค่ อ่ นข้างสูง ดังนัน้ บริษทั ฯ คาดว่าบริษทั ฯ
จะไม่มภี าระการตัง้ สำ�รองสินค้าล้าสมัยในสัดส่วนทีส่ งู อย่างมีนยั สำ�คัญ
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ในปี 2558 ถึงปี 2561 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.10 เท่า 1.94 เท่า 1.79 เท่า และ
1.72 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.96 เท่า 0.91 เท่า 0.58 และ 0.58 เท่า ตามลำ�ดับ
ในปี 2558-2559 สภาพคล่องของบริษทั ฯ อยูใ่ นอัตราทีส่ งู เนือ่ งจาก บริษทั ฯ มีการเพิม่ ทุนชำ�ระแล้ว 12 ครัง้ ให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิม ประชาชนทัว่ ไป กรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ และนักลงทุนเฉพาะเจาะจง เพือ่ รองรับการขยาย
สาขาของบริษทั ฯ และยอดขายทีเ่ ติบโตขึน้ ในอัตราทีส่ งู ในปี 2560 สภาพคล่องของบริษทั ฯ ลดลง เนือ่ งจากบริษทั ฯ
ได้ซอ้ื คืนหุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ เป็นจำ�นวนรวม 63 ล้านหุน้ มูลค่ารวมของหุน้ ทุนซือ้ คืนเป็นจำ�นวน 252 ล้านบาท
ในปี 2561 สภาพคล่องของบริษทั ฯ ทรงตัวเมือ่ เทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำ�เนินงานเป็นบวกเท่ากับ 86.17 ล้านบาท บริษทั ฯ
มีรายได้ลดลงร้อยละ 0.30 กำ�ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 297.20 สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.03 นอกจากนี้ บริษทั ฯ
มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 173.15 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
86.98 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 86.60 ล้านบาท
ในปี 2559 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำ�เนินงานเป็นบวกเท่ากับ 97.32 ล้านบาท บริษทั ฯ
มีรายได้ลดลงร้อยละ 0.64 กำ�ไรสุทธิลดลงร้อยละ 31.25 สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.08 นอกจากนี้ บริษทั ฯ
มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 13.23 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 93.08
ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 179.68 ล้านบาท
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำ�เนินงานเป็นบวกเท่ากับ 42.63 ล้านบาท บริษทั ฯ
มีรายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.11 กำ�ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 312.59 สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.31 นอกจากนี้ บริษทั ฯ
มี เ งิ น สดสุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมลงทุ น เท่ า กั บ 277.44 ล้ า นบาท เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดเพิ่ม ขึ้น สุ ท ธิ
54.09 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 233.77 ล้านบาท
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำ�เนินงานเป็นบวกเท่ากับ 113.06 ล้านบาท บริษทั ฯ
มีรายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.36 กำ�ไรสุทธิลดลงร้อยละ 33.49 สินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 8.15 นอกจากนี้ บริษทั ฯ
มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 48.92 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
12.59 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 246.36 ล้านบาท
้ ิน
หนีส

ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวมเท่ากับ 664.13 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.33 ของหนีส้ นิ รวม
ในปี 2560 สาเหตุท่บี ริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลง เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการ
ซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ ดังนั้น ในแต่ละปีบริษัทฯ จะมีภาระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศอยู่
จำ�นวนหนึง่ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราอย่างเคร่งครัด โดยบริษทั ฯ จะทำ�
สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของภาระหนีท้ เ่ี ป็นเงินตราต่างประเทศทัง้ หมด
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 208,573
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันในการใช้เงินฝากประจำ�ประเภท 3 เดือน มูลค่า 12.50
ล้านบาท เพือ่ คา้ํ ประกันการออกหนังสือคํา้ ประกัน (L/G) ซึง่ มีมลู ค่ารวม 11.50 ล้านบาท และ 200,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา เพือ่ ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
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จากอดีตทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ใช้แหล่งทีม่ าของเงินทุนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และจากเงินทุนหมุนเวียน
จากการดำ�เนินงานโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีทนุ ชำ�ระแล้วเท่ากับ 286,398,859 บาท และมี
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 829.77 ล้านบาท ซึง่ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.12 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2560 เนือ่ งจาก
กำ�ไรสะสมลดลง 9.39 ล้านบาท อันเป็นผลจากโครงการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นในปี 2561 และมีส่วนแบ่งกำ�ไร
จากบริษทั ฯ ร่วมลงทุนเท่ากับ 13.86 ล้านบาท
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

เมือ่ พิจารณาอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 พบว่า บริษทั ฯ
มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.60 เท่า 0.74 เท่า 0.81 และ 0.80 เท่า ตามลำ�ดับ อัตราส่วนดังกล่าว
ใกล้เคียงปี 2560 หนี้สินรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.33 ของหนี้สินรวมในปี 2561 และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
อันเป็นผลจากโครงการซือ้ หุน้ คืนจากผูถ้ อื หุน้ อัตราส่วนนีถ้ อื ว่ายังตา่ํ เมือ่ เทียบกับบริษทั ฯ อืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
่ าจมีผลต่อการด�ำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยและอิทธิพลทีอ

ตามทีบ่ ริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเปิดสาขาทัง้ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ในหลายจังหวัด โดยภายในปี 2562
บริษัทฯ ได้ต้งั เป้าที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 5 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งในการเปิดสาขาดังกล่าวบริษัทฯ ได้วางแผนที่จะ
ใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำ�เนินงานซึง่ เพียงพอต่อการลงทุน ทัง้ นี้ ในการขยายสาขา บริษทั ฯ คาดว่า บริษทั ฯ จะ
สามารถเพิม่ ยอดขายและกำ�ไรสุทธิให้สงู ขึน้ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อยอดขายของแต่ละสาขาทีม่ อี ยูเ่ ดิมในปัจจุบนั ให้ลดลง
เนือ่ งจาก บริษทั ฯ มีนโยบายเปิดสาขาใหม่ เพือ่ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการใหม่ทไ่ี ม่ซา้ํ ซ้อนกับพืน้ ทีใ่ ห้บริการของสาขา
เดิมทีม่ อี ยู่ อีกทัง้ อัตราการเติบโตของความต้องการสินค้าคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยยังคงมีอตั ราทีส่ งู และอัตราการใช้
คอมพิวเตอร์ตอ่ ประชากรในประเทศยังอยูใ่ นอัตราส่วนทีต่ า่ํ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำ�ขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยได้มกี ารพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสมา่ํ เสมอ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำ�กับดูแล
งบการเงิน และประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
ถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติ ซึง่ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า
งบการเงินของ บริษัท ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด
ถูกต้องในสาระสำ�คัญแล้ว

นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ

นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา
         กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้
		
1. นายวิชติ ญาณอมร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
							
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง		
2. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง				
3. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการตรวจสอบ
				
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสำ�คัญกับการสอบทานงบการเงิน การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์   ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการเสนอ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในปี 2561 ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำ�คัญ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้

1) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดขึน้ รวม 5 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุม และ
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง, ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
		
2) การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ
งบการเงินประจำ�ปี 2561 โดยเชิญฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจง
และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรือ่ งความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีทส่ี ำ�คัญ
ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีซ่ึงได้พิจารณาและสอบทานแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  
		
3) สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านและกำ�กับให้บริษทั ฯ ดำ�เนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามระบบงานทีก่ ำ�หนดไว้
บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าบริษทั ฯ มีการดำ�เนินการตามเงือ่ นไขทางธุรกิจ
ปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึง่ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบรายการทีบ่ ริษทั ฯ กระทำ�การทีข่ ดั ต่อ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำ�หรับรายการที่เกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า บริษทั ฯ ได้ดำ�เนินการตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล      

4) สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน พบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบให้เกิดความเป็นอิสระ โดยอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบประจำ�ปี
2562 การสอบทานผลการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการดำ�เนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ
รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพแนวทางปฏิบตั งิ าน และติดตามการพัฒนาระบบ Smart Core เพือ่ ให้สามารถสอบทาน
และกำ�กับดูแลการควบคุมภายใน และลดความด้อยประสิทธิภาพและการทุจริตขององค์กร
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5) การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์ และ/หรือ นางสาวศิรวิ รรณ
นิตย์ดำ�รง เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจำ�ปี 2562 และได้พจิ ารณาแล้วว่าค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
			

นายวิชติ   ญาณอมร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียของบริษทั ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแส
เงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทั ฯ
ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้า
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรือ่ งเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย
ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกี ารตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรือ่ งมีดงั ต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการบัญชีที่มีจ�ำนวนรายการและจ�ำนวนเงินที่มีนัยส�ำคัญและส่งผล
กระทบโดยตรงต่อก�ำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีรายการขายและบริการผ่านสาขาเป็นจ�ำนวนมาก
ซึ่งกระจายทั่วประเทศ โดยเป็นการขายผ่านเงินสดและบัตรเครดิต นอกจากนี้ สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สอื่ สารต่าง ๆ มีความรุนแรงขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ ต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้รวมถึงส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจาก
ผู้ขาย ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมทั่วไปของระบบ
สารสนเทศโดยรวมและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ ท�ำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพือ่ ทดสอบการปฏิบตั ติ ามการควบคุมทีบ่ ริษทั ฯ ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ได้สมุ่ ตัวอย่างรายการขายและบริการทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปีและช่วงใกล้สนิ้ รอบระยะเวลารายงานเพือ่ ตรวจสอบกับเอกสาร
ประกอบรายการขายและบริการ และสอบทานใบลดหนีท้ บี่ ริษทั ฯ ออกภายหลังวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ประกอบกับ
ได้วเิ คราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย  (Disaggregated data) เพือ่ สอบทานความผิดปกติทอี่ าจเกิดขึน้
ของรายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีทที่ ำ� ผ่านใบส�ำคัญทัว่ ไป นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ได้ตรวจสอบการรับรู้ส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย โดยสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการส่วนลด
และการส่งเสริมการขาย

ค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ
เนือ่ งจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผลิตภัณฑ์กลุม่ เทคโนโลยีทมี่ กี าร
พัฒนาเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ การประมาณการ
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ของสินค้าคงเหลือตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และข้อ 10 ต้องอาศัย
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ส�ำหรับสินค้าทีล่ า้ สมัยหรือเสือ่ มสภาพซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การวิเคราะห์ในรายละเอียดเกีย่ วกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขัน
ทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความเสีย่ งเกีย่ วกับจ�ำนวนค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและท�ำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อ      
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ ท�ำความเข้าใจเกณฑ์ทใี่ ช้ในการพิจารณาค่าเผือ่
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม�ำ่ เสมอของการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว ประกอบกับได้วเิ คราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลือ่ นไหวของสินค้าคงเหลือเพือ่ ระบุถงึ กลุม่ สินค้าทีม่ ขี อ้ บ่งชีว้ า่ มีการ
หมุนเวียนของสินค้าทีช่ า้ กว่าปกติ และวิเคราะห์เปรียบเทียบจ�ำนวนเงินสุทธิทกี่ จิ การได้รบั จากการขายสินค้าภายหลัง
วันทีใ่ นงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
่
ข้อมูลอืน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานนัน้ )
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้           
ความเชือ่ มัน่ ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอืน่ นัน้
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น
มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฎว่า
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่น
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่อง
ดังกล่าวทีต่ อ้ งรายงาน
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ความรับผิดชอบของผูบ
้ ริหารและผูม
้ ห
ี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ
งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
การเปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงาน
ต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกบริษทั ฯ หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ งต่ออีกไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผูส
้ อบบัญชีตอ
่ การตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชือ่ มัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านดังต่อไปนีด้ ว้ ย
•ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง
ทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของบริษทั ฯ
•ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ บู้ ริหารจัดท�ำ
•สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และ
สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
ถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่
เปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทั ฯ ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งได้
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•ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
•รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ กิจการ ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกั บ ผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ล ข้ า พเจ้ า ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ มากที่ สุ ด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ทีย่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จาก
การสือ่ สารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)		

งบแสดงฐานะการเงิน		

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่
31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินมัดจ�ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

246,360,359   233,770,780 246,360,359
30,000,000
51,358,877
30,000,000
121,099,596 121,857,077 121,099,596
695,908,895 757,621,790 695,908,895
8,731,928
12,373,028
8,731,928
4,399,548
8,197,448
4,399,548
1,106,500,326 1,185,179,000 1,106,500,326

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

233,770,780
51,358,877
121,857,077
757,621,790
12,373,028
8,197,448
1,185,179,000

12,500,000
12,500,000
12,500,000 12,500,000
109,536,657 101,627,512
70,000,000 71,444,077
149,078,592 123,975,987 149,078,592 123,975,987
10,188,265
2,123,226
10,188,265 2,123,226
97,522,804
85,169,852
97,522,804 85,169,852
23
8,568,877
8,562,524
8,568,877 8,559,494
387,395,195 333,959,101 347,858,538 303,772,636
1,493,895,521 1,519,138,101 1,454,358,864 1,488,951,636
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บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)		

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)		
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่
31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน  
     หุน้ สามัญ 303,798,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
   ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
     หุน้ สามัญ 286,398,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ก�ำไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
   ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

17

639,212,322
3,051,495
642,263,817

658,340,407
3,136,882
661,477,289

639,212,322 658,340,407
3,051,495
3,136,882
642,263,817 661,477,289

18

21,863,614
21,863,614
664,127,431

18,498,623
18,498,623
679,975,912

21,863,614 18,498,623
21,863,614 18,498,623
664,127,431 679,975,912

303,798,859

303,798,859

303,798,859 303,798,859

286,398,859
368,384,650

286,398,859
368,384,650

286,398,859 286,398,859
368,384,650 368,384,650

36,679,886
138,304,695
829,768,090
1,493,895,521

36,679,886
147,698,794
839,162,189
1,519,138,101

36,679,886 ไ36,679,886
98,768,038 117,512,329
790,231,433 808,975,724
1,454,358,864 1,488,951,636

19

20
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บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)		

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่
31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2561

ก�ำไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�ำไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

5,050,376,688 4,933,829,496 5,050,376,688 4,933,829,496
14.2
4,640,000
1,392,000
21
54,593,957 68,186,125
54,593,957
68,186,125
5,104,970,645 5,002,015,621 5,109,610,645 5,003,407,621
4,470,313,688 4,384,297,502 4,470,313,688 4,384,297,502
472,191,092 428,560,355 472,191,092 428,560,355
126,541,508 118,547,980 126,676,322 123,103,903
5,069,046,288 4,931,405,837 5,069,181,102 4,935,961,760
14.2

23

35,924,357 70,609,784
13,858,408
6,304,019
49,782,765 76,913,803
(689,072)
(583,567)
49,093,693 76,330,236
(6,935,997) (12,948,656)
42,157,696 63,381,580

40,429,543
40,429,543
(689,072)
39,740,471
(6,932,967)
32,807,504

67,445,861
67,445,861
(583,567)
66,862,294
(12,951,686)
53,910,608
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บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)		

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)		
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่
31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2561

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
   ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
   ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

-

(1,426,544)
285,309

-

(1,426,544)
285,309

-

(1,141,235)

-

(1,141,235)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

-

(1,141,235)

-

(1,141,235)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

42,157,696

62,240,345

32,807,504

52,769,373

0.147

0.204

0.115

0.173

286,398,859 310,735,845

286,398,859

310,735,845

ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส�ำหรับปี
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้

23

24

25

25
19
19
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
หุ้นทุนซื้อคืน
จัดสรรก�ำไรสะสมเป็นส�ำรองหุ้นทุนซื้อคืน
ตัดจ�ำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)		

286,398,859
286,398,859

349,398,859
(63,000,000)
286,398,859

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

หุ้นทุน
ซื้อคืน

368,384,650
368,384,650

-

368,384,650
- (252,000,000)  
- 252,000,000
368,384,650
-

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

36,679,886
36,679,886

-

36,679,886
- 252,000,000
- (252,000,000)
36,679,886
-

147,698,794
42,157,696
(51,551,795)
138,304,695

288,434,363
62,240,345
(13,975,914)
(252,000,000)
63,000,000
147,698,794

ส�ำรอง
ส�ำรอง
ยังไม่ได้จัดสรร
ตามกฎหมาย หุ้นทุนซื้อคืน

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

839,162,189
42,157,696
(51,551,795)
829,768,090

1,042,897,758
62,240,345
(13,975,914)
(252,000,000)
839,162,189

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)
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25

25
19
19
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
หุ้นทุนซื้อคืน
จัดสรรก�ำไรสะสมเป็นส�ำรองหุ้นทุนซื้อคืน
ตัดจ�ำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		

286,398,859
286,398,859

349,398,859
(63,000,000)
286,398,85

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)		

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)		

หุ้นทุน
ซื้อคืน

368,384,650
368,384,650

-

368,384,650
- (252,000,000)
- 252,000,000
368,384,650
-

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

36,679,886
36,679,886

-

36,679,886
- 252,000,000
- (252,000,000)
36,679,886
-

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

117,512,329
32,807,504
(51,551,795)
98,768,038

808,975,724
32,807,504
(51,551,795)
790,231,433

267,718,870 1,022,182,265
52,769,373
52,769,373
(13,975,914) (13,975,914)
- (252,000,000)
(252,000,000)
63,000,000
117,512,329
808,975,724

ส�ำรอง
ส�ำรอง
ยังไม่ได้จัดสรร
ตามกฎหมาย หุ้นทุนซื้อคืน

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

งบการเงิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)
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บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)		

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
   จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
   ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
   ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจ�ำเพิ่มขึน้
ขาดทุนสุทธิจาก/ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
   ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินค้าคงเหลือ
   ขาดทุนจากการจ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
   ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
   ดอกเบี้ยรับ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   สินค้าคงเหลือ
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น
   ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

49,093,693

76,330,236

39,740,471

66,862,294

49,722,555
1,672,441
(37,150)
150,348
1,471,867
12,897
4,065,480
(13,858,408)
3,941,291
(2,911,030)

51,481,393
(317,523)
52,630
314,181
890,098
2,234,499
(6,304,019)
2,269,104
(3,791,715)

49,722,555
1,672,441
(37,150)
150,348
1,471,867
134,814
12,897
4,065,480
3,941,291
(4,640,000)
(2,911,030)

51,481,393
(317,523)
52,63O
314,181
4,555,923
890,098
2,234,499
2,269,104
(1,392,000)
(3,791,715)

93,323,984

123,158,884

93,323,984

123,158,884

471,199 58,657,207
52,379,846 (44,998,686)
6,339,589
(789,220)
(13,824,819) (1,617,884)

471,199 58,657,207
52,379,846 (44,998,686)
6,339,589
(789,220)
(13,824,819) (1,617,884)

(19,128,085) (90,203,478)
(85,387)
(294,742)
(576,300)
118,900,027 43,912,081
(16,058,055) (13,437,478)
10,215,116 12,157,604
113,057,088 42,632,207

(19,128,085) (90,203,478)
(85,387)
(294,742)
(576,300)
118,900,027 43,912,081
(16,058,055) (13,437,478)
10,215,116 12,157,604
113,057,088 42,632,207
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บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)		

งบกระแสเงินสด (ต่อ)		
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
เงินสดรับจากการช�ำระคืนเงินลงทุนจากบริษทั ร่วม
เงินปันผลรับจากบริษทั ร่วม
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ซือ้ อุปกรณ์
ซือ้ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายหุน้ ทุนซือ้ คืน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี(หมายเหตุ7)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่ เติม
รายการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

21,358,877
1,309,263
4,640,000
3,234,462
28,037
(71,094,859)
(8,391,494)
(48,915,714)

2560

298,641,123
12,000,000
1,392,000
4,097,035
102,669
(38,796,793)
277,436,034

- (252,000,000)
(51,551,795) (13,975,914)
(51,551,795) (265,975,914)
12,589,579
54,092,327
233,770,780 179,678,453
246,360,359 233,770,780

7,647,711

6,204,219

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

21,358,877
1,309,263
4,640,000
3,234,462
28,037
(71,094,859)
(8,391,494)
(48,915,714)

2560

298,641,123
12,000,000
1,392,000
4,097,035
102,669
(38,796,793)
277,436,034

- (252,000,000)
(51,551,795) (13,975,914)
(51,551,795) (265,975,914)
12,589,579
54,092,327
233,770,780 179,678,453
246,360,359 233,770,780

7,647,711

6,204,219
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บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้อมูลทั่วไป

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำ�เนาในประเทศไทย โดยมี
บริษทั เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทย เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ บริษัทฯ ดำ�เนิน
ธุรกิจหลักคือการจำ�หน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 604/3 อาคารพันธุท์ พิ ย์พลาซา ชัน้ 5 - 6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีสาขาทีเ่ ปิดให้บริการแล้วเป็นจำ�นวน 130 สาขา (2560: 102 สาขา)
2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

งบการเงินนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ�หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทำ�ขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ ในนโยบายการบัญชี
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯ ได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุง
หรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงและอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ไ้ี ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับ
งบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมือ่ นำ�มาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซง่ึ ได้มี
การเปลีย่ นแปลงหลักการสำ�คัญ สามารถสรุปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี

15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง รายได้
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ น
เกีย่ วกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้าง		
อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาทีท่ ำ�กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา
ทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน่ มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้กำ�หนดหลักการ 5 ขัน้ ตอนสำ�หรับ การรับรูร้ ายได้
ทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาทีท่ ำ�กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรูร้ ายได้ในจำ�นวนเงินทีส่ ะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนทีก่ จิ การคาดว่าจะมีสทิ ธิ
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำ�หนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขัน้ ตอน
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีท่เี ริ่มนำ�มาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

ค.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำ�นวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9

การเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
เครือ่ งมือทางการเงิน

ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน

ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19

การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การช�ำระหนีส้ นิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ ดังกล่าวข้างต้น กำ�หนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำ�หน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกีย่ วกับวิธกี ารคำ�นวณ
การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ
การบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน และเมือ่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำ�ให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีบางฉบับทีม่ ผี ลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป

IT CITY ANNUAL REPORT 2018

86

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีท่เี ริ่มนำ�มาตรฐาน
กลุม่ ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4. นโยบายการบัญชีท่ส
ี �ำคัญ

		 4.1 การรับรู้รายได้
		 ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ บริษทั ฯ ได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั สำ�คัญของความเป็นเจ้าของ
สินค้าให้กบั ผูซ้ อ้ื แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ สำ�หรับสินค้า
ทีไ่ ด้สง่ มอบหลังจากหักส่วนลดและรับคืนสินค้าแล้ว

		 รายได้ค่าบริการ

รายได้คา่ บริการรับรูเ้ มือ่ ได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขัน้ ความสำ�เร็จของงาน

		 รายได้จากการสนับสนุนการขาย

รายได้จากการสนับสนุนการขายถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

		 รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ตอ่ พ่วงกับคอมพิวเตอร์ถอื เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างเป็นรายเดือนตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา

		 ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบีย้ รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง

		 เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมือ่ บริษทั ฯ มีสทิ ธิในการรับเงินปันผล

		 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้น ที่มี
สภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงกำ�หนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีไ่ ด้มาและไม่มขี อ้ จำ�กัดในการเบิกใช้

		 4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั บริษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ
การวิเคราะห์อายุหนี้

		 4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือตีราคาตามราคาทุน (ตามวิธเี ข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตา่ํ กว่า
มูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั ของสินค้าประมาณจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จา่ ย ในการ
ขายสินค้านัน้
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตัง้ ขึน้ สำ�หรับสินค้าทีล่ า้ สมัย เคลือ่ นไหวช้าหรือเสือ่ มสภาพ

		 4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย แสดงมูลค่าตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ข) เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุน บริษทั ฯ จะบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

IT CITY ANNUAL REPORT 2018

87

		 4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสือ่ มราคาของอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ ดังนี้
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
6  ปี
อุปกรณ์สำ�นักงาน
5  ปี
เครือ่ งตกแต่งและติดตัง้
5  ปี
เครือ่ งมือ
5  ปี
ยานพาหนะ
5  ปี
สินทรัพย์เพือ่ การให้เช่า
5  ปี
ค่าเสือ่ มราคารวมอยูใ่ นการคำ�นวนผลการดำ�เนินงาน
ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับงานระหว่างก่อสร้างและติดตัง้

		 4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นน้ั
บริษัทฯ ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการ
ด้อยค่า บริษทั ฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธกี ารตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปี
เป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
		
สนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการใช้ประโยชน์จำ�กัดมีดงั นี								
้
					 		
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
10 ปี

		 4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษทั ฯ ควบคุมไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษทั ฯ ทีม่ อี ำ�นาจในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ

		 4.9สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบนั สุทธิของจำ�นวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะตา่ํ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ย
ทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพย์ทไ่ี ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเ่ี ช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน จำ�นวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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		 4.10เงินตราต่างประเทศ
บริษทั ฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์
และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
กำ�ไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ นได้รวมอยูใ่ นการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน

		 4.11การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ จะทำ�การประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนอืน่
ของบริษทั ฯ หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯ รับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้
รับคืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าตา่ํ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นน้ั ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษทั ฯ จะรับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

		 4.12ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษทั ฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดรายการ

		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษทั ฯ และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงิน
ที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ
เงินทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในปีทเ่ี กิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
	

บริษัทฯ มีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน

บริษัทฯ คำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูท้ นั ทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

		 4.13ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว
และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และ
บริษทั ฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนัน้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ
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		 4.14หุ้นทุนซื้อคืน

หุน้ ทุนซือ้ คืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด หาก
ราคาขายของหุน้ ทุนซือ้ คืนสูงกว่าราคาซือ้ หุน้ ทุนซือ้ คืน บริษทั ฯ จะรับรูผ้ ลต่างเข้าบัญชีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ ทุนซือ้ คืน และ
หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่าํ กว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะนำ�ผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน
ให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำ�ผลต่างทีเ่ หลืออยูไ่ ปหักจากบัญชีกำ�ไรสะสม

		 4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำ�นวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณ
จากกำ�ไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทก่ี ำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร

		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บ ริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน

บริษทั ฯ รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าที่
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯ จะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
ทีใ่ ช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้นน้ั

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะทำ�การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทง้ั หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษทั ฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเ่ี กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการ
ทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้

		 4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม
ม ลู ค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ
ให้ผอู้ น่ื โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มในตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไ่ี ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
สำ�หรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั ฯ
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูล
ทีส่ ามารถสังเกตได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ให้มากทีส่ ดุ

ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่ ำ�มาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
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ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือ้ ขายของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกันในตลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
ใช้ขอ้ มูลอืน่ ทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การประมาณขึน้


ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ จะประเมินความจำ�เป็นในการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชัน้ ของมูลค่า
ยุตธิ รรมสำ�หรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบบเกิดขึน้ ประจำ�
5.การใช้ดุลยพิ นิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป
จากจำ�นวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการทีส่ ำ�คัญมีดงั นี้

		 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเ่ี ช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุน
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ ค่ี งค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็นต้น

		 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการ ผลขาดทุน
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากสินค้าคงเหลือนัน้ โดยค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั พิจารณาจากราคาทีค่ าดว่าจะ
ขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จา่ ยในการขายสินค้านัน้ และค่าเผือ่ สำ�หรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลือ่ นไหวช้าหรือ
เสือ่ มคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

		 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึน้
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนตํา่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นน้ั ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องใช้
ดุลยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จา่ ยในอนาคตซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับสินทรัพย์นน้ั

		 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯ จะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษี
ทีไ่ ม่ได้ใช้เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ จะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทางภาษีทค่ี าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลีย่ นแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
6.รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น       
ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

2561
รายการธุรกิจกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(บริษทั เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน))
ขายสินค้า
ค่าสนับสนุนการตลาดรับ
ซือ้ สินค้า

1
2
111

ค่าบริหารจัดการจ่าย
ค่าส่งเสริมการขายจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษทั ร่วม
เงินปันผลรับ
ซือ้ สินค้า
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า

1
3

ค่าบริการจ่าย
ค่าพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จา่ ย

9
6

5
1
2

2560

นโยบายการก�ำหนดราคา

- ราคาทุนบวกก�ำไรขัน้ ต้น
  โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 13
1 ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
93 ราคาทุนบวกก�ำไรขัน้ ต้น
  โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 2
  (2560: ร้อยละ 3)
1 ราคาตามสัญญา
- ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
1 ตามอัตราทีป่ ระกาศจ่าย
- ราคาตลาด
- ราคาทุนบวกก�ำไรขัน้ ต้น
  โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 5
11 ราคาตลาด
- ราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุ 9)
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (มีผถู้ อื หุน้ และมีกรรมการร่วมกัน)
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

2561

2560

204
133
337

297
111
408
(หน่วย: พันบาท)

2561

2560

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

(หมายเหตุ 17)
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
9,106
13,931
บริษทั ร่วม
626
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (มีผถู้ อื หุน้ และมีกรรมการร่วมกัน)
2,601
2,938
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
12,333
16,869
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในระหว่างปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานทีใ่ ห้แก่
กรรมการและผูบ้ ริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2561
24.0
1.0
25.0

2560
23.0
1.0
24.0

7.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2561
13,936
232,424
246,360

2560
10,579
223,192
233,771

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ�มีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง
1.20 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี)
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8. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชัว่ คราวตามทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คือ เงินฝากประจำ�
ทีม่ อี ายุเกินกว่า 3 เดือน ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.63 ต่อปี (2560: ร้อยละ 1.38 ถึง 1.40 ต่อปี)
9.
ื
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่น

(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
อายุหนีค้ งค้างนับจากวันทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
   ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
อายุหนีค้ งค้างนับจากวันทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
   ไม่เกิน 3 เดือน
   3 - 6 เดือน
   6 - 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ
ลูกหนีอ้ น่ื
ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมลูกหนีอ้ นื่
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ - สุทธิ

2561

2560

163

261

169
332

125
386

72,826

53,524

22,038
15
94,879
(15)
94,864
95,196

47,189
105
100,818
(53)
100,765
101,151

5
25,712
186
25,903
121,099

22
20,175
509
20,706
121,857

10. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สินค้าส�ำเร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
รวม

2561
711,445
711,445

2560
765,964
5,521
771,485

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ - สินค้าล้าสมัย
2561
(15,536)
(15,536)

2560
(13,863)
(13,863)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
2561
695,909
695,909

2560
752,101
5,521
757,622
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ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯ บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั เป็นจำ�นวน
1.7 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนขาย (2560: บริษทั ฯ มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เป็นจำ�นวน 0.3 ล้านบาท โดยนำ�ไปหักจากมูลค่าสินค้าคงเหลือทีร่ บั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในระหว่างปี)
11.ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ยอดคงเหลือของภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามปีได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

ปี
2559
2560
2561

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2,159
6,573
8,732

2560
10,247
2,126
12,373

ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทั ฯ ได้รบั คืนภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยสำ�หรับปี 2559 แล้วทัง้ จำ�นวน สำ�หรับ
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยรอรับคืนสำ�หรับปี 2560 อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพากร อย่างไรก็ตาม
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าบริษทั ฯ จะได้รบั คืนเงินภาษีดงั กล่าวจากกรมสรรพากรเต็มจำ�นวน ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงไม่ได้ตง้ั สำ�รองเผือ่ ผลขาดทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ ไว้ในบัญชี
12.สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีซอื้ ทีย่ งั ไม่ได้รบั ใบก�ำกับภาษี
อืน่ ๆ
รวม

2561
1,285
3,114
4,399

2560
8,157
40
8,197

13.เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้นำ�เงินฝากประจำ�ธนาคารจำ�นวน 12.5 ล้านบาท (2560:
12.5 ล้านบาท) ไปวางไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อเป็นประกันหนังสือคํ้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ
เพือ่ คา้ํ ประกันการซือ้ สินค้าและบริการซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ

24

ไทย

บริษทั ทัช ปรินท์ตงิ้ ประกอบธุรกิจน�ำเข้า
รีพบั ลิค จ�ำกัด
จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
การพิมพ์ และ
บริการการพิมพ์
ครบวงจร
รวม

ไทย

-

ประกอบธุรกิจเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่าย
สินค้าและอุปกรณ์
ประเภทไอที

บริษทั เอส พี วี ไอ
จ�ำกัด (มหาชน)

24

33

2561 2560
ร้อยละ ร้อยละ
29
29

สัดส่วนเงิน
ลงทุน

บริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์
อี-คอมเมอร์ส                                             ไทย
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (หยุดด�ำเนินการ
ในปี 2560)

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั

จัดตั้งขึ้น
ใน
ประเทศ

14.1รายละเอียดของบริษัทร่วม

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

70,000

109,537 101,628

-

58,000

2561

12,000

1,429

87,224

2560

76,000

12,000

6,000

58,000

2560

ราคาทุน
2561

-

-

- (4,556)

-

- (4,556)

-

2560

70,000

12,000

-

58,000

2561

71,444

12,000

1,444

58,000

2560

ค่าเผือ่ การด้อยค่า เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ของเงินลงทุน
- สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน

12,975

13,744

-

95,793

2561

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตาม
วีธสี ว่ นได้เสีย

เงินลงทุน

(หน่วย: พันบาท)
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   เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ร่วมลงทุนในบริษทั
ร่วมทุนทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศไทยชือ่ บริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพือ่ จัดจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ผา่ นทางระบบอี-คอมเมอร์ส ของบริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยบริษทั ฯ ได้ซอ้ื หุน้
เพิม่ ทุนจำ�นวน 60,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 300 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 18 ล้านบาท ซึง่ เป็นการจ่ายเงินลงทุนในจำ�นวน
ที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าบริษัท
ดังกล่าวจะสามารถดำ�เนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ขา้ มพรมแดนจากการทีบ่ ริษทั ดังกล่าวมีเครือข่ายอยูใ่ นหลายประเทศ
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทั ฯ ได้เจรจากับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ร่วมดังกล่าวเพือ่ ขอคืนเงินลงทุนสำ�หรับ
ส่วนที่ได้จ่ายซื้อหุ้นสามัญเกินกว่ามูลค่าที่ตราไว้เนื่องด้วยข้อจำ�กัดบางประการทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ข้ามพรมแดนของบริษทั ร่วมดังกล่าวไม่ประสบผลสำ�เร็จ โดยเมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มีมติอนุมตั คิ นื เงินลงทุนในหุน้ ของบริษทั ให้แก่บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
เป็นจำ�นวน 12 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้รบั คืนเงินลงทุนดังกล่าวในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทัง้ นี้ อัตราส่วน
การถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ร่วมดังกล่าวไม่เปลีย่ นแปลง
เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2561 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มีมติอนุมติ
ให้บริษทั ร่วมดังกล่าวเลิกกิจการ โดยบริษทั ร่วมได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด จดทะเบียนเสร็จสิน้ การชำ�ระบัญชี และ
ได้จา่ ยชำ�ระคืนเงินลงทุนให้แก่บริษทั ฯ จำ�นวน 1.3 ล้านบาท บริษทั ฯ รับรูผ้ ลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจำ�นวน
ประมาณ 0.1 ล้านบาทในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

		 14.2ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)และเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษทั ฯ รับรูส้ ว่ นแบ่งกำ�ไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษทั ร่วมในงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตาม
วิธสี ว่ นได้เสียและรับรูเ้ งินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุนดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

บริษัท

บริษทั เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษทั ทัช ปรินท์ตงิ้ รีพบั ลิค จ�ำกัด
รวม

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตาม งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดง
วิธสี ว่ นได้เสีย
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมระหว่างปี

2561
13,209
(120)
769
13,858

2560
8,931
(3,224)
597
6,304

เงินปันผลทีบ่ ริษทั ฯ
รับระหว่างปี

2561
4,640
4,640

2560
1,392
1,392
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		 14.3มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในบริษทั เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน) มีมลู ค่ายุตธิ รรม ซึง่ คำ�นวณ
จากการเสนอซือ้ ครัง้ สุดท้ายของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามจำ�นวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯ ถืออยูเ่ ป็นจำ�นวน
128 ล้านบาท (2560: 208 ล้านบาท)
ลำ�ดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ่ ช้ในการเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
อยูใ่ นระดับที่ 1 คือ ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือ้ ขายของสินทรัพย์อย่างเดียวกันในตลาดทีม่ สี ภาพคล่อง

		 14.4ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�ำคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษทั เอส พี วี ไอ จ�ำกัด
(มหาชน)
2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ - สุทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของ
กิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของกิจการในบริษทั ร่วม

2560

บริษทั ทัช ปริน้ ท์ตงิ้             
รีพบั ลิค จ�ำกัด

2561

2560

492
109
(258)
(15)
328
29%

393
100
(181)
(11)
301
29%

62
15
(19)
58
24%

57
13
(15)
(1)
54
24%

95
-

87
-

14
-

13
-

95

87

14

13

สรุปรายการกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้
กำ�ไร (ขาดทุน)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

บริษทั เอส พี วี ไอ จ�ำกัด
(มหาชน)
2561
2560

บริษทั ทัช ปริน้ ท์ตงิ้             
รีพบั ลิค จ�ำกัด
2561
2560

2,589
45
45

179
3
3

2,096
30
30

159
3
3
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15.อุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซือ้ เพิม่
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
จ�ำหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซือ้ เพิม่
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมส�ำหรับ
   ส่วนทีจ่ ำ� หน่าย            
   ส่วนทีโ่ อน            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมส�ำหรับ
   ส่วนทีจ่ ำ� หน่าย            
   ส่วนทีโ่ อน            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
บันทึกเพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บันทึกเพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
กลับรายการระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี

(หน่วย: พันบาท)
นทรัพย์
เครือ่ ง
สินทรัพย์ สิระหว่
าง
ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์
ตกแต่ง เครือ่ งมือ ยานพาหนะ เพือ่
ก่
อ
สร้
อาคารเช่า ส�ำนักงาน และติ
ดตัง้
การให้เช่า และติดาตังง้

รวม

492,235 122,037
22,440
5,098
92
(34,147) (11,217)
10,814
838
491,342 116,848
46,405
9,795
2,787
115
(36,477) (4,544)
4,733
309
508,790 122,523

44,765
(1,068)
43,697
469
(265)
43,901

907
907
907

12,573 52,982
- 725,499
- 11,258 38,796
6,204
6,112
(321) (14,957)
- (61,710)
(486) (11,166)
12,252 43,651
92 708,789
9,494
4,932 71,095
7,648
4,746
- (41,286)
(112) (4,930)
21,746 48,285
94 746,246

385,590
37,828

103,896
8,006

44,248
251

907
-

12,573
-

45,571
5,002

- 592,785
- 51,087

(31,829) (11,200)
484
391,589 101,186
37,189
7,396

(1,066)
43,433
222

907
-

(321) (14,957)
(484)
12,252 35,132
494
4,095

- (59,373)
- 584,499
- 49,396

(32,411)
396,367

(4,517)
112
104,177

(264)
43,391

907

12,746

(112)
39,115

- (37,192)
- 596,703

314
314
465
(314)
465

-

-

-

-

-

99,439
111,958

15,662
18,346

264
510

-

9,000

8,519
9,170

92 123,976
94 149,078

2560 (5.0 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริการ ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)
2561 (4.0 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริการ ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

51,087
49,396

-

314
314
465
(314)
465

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีอปุ กรณ์จำ�นวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 367 ล้านบาท (2560: 384 ล้านบาท)
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16.สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ระหว่างติดตัง้

รวม

15,729
(13,932)

8,391
-

24,120
(13,932)

1,797

8,391

10,188

15,729
(13,606)
2,123

-

15,729
(13,606)
2,123

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสำ�หรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
2,123
2,517
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ ปี
ซือ้ เพิม่ ระหว่างปี
8,391
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
(394)
(326)
2,123
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี
10,188
17.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่น
ื

2561
เจ้าหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนีก้ ารค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
เจ้าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนีอ้ นื่ - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รายได้รบั ล่วงหน้า
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่

9,625
549,358
2,708
11,493
45,505
20,523
639,212

(หน่วย: พันบาท)
2560
13,819
560,576
3,050
14,564
45,458
20,873
658,340
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18.ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็นเงินชดเชยพนักงานเมือ่ ออกจากงานแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
14,803
18,499
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน
1,901
3,452
  ต้นทุนบริการในปัจจุบนั
368
489
  ต้นทุนดอกเบีย้
ส่วนทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
  (ก�ำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
2,381
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
1,046
    ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติทางการเงิน
(2,000)
    ส่วนทีเ่ กิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
(576)
ผลประโยชน์ทจี่ า่ ยระหว่างปี
18,499
21,864
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ คาดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้างหน้า เป็นจำ�นวนประมาณ 0.5 ล้านบาท (2560: ไม่ม)ี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงนา้ํ หนักในการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษทั ฯ ประมาณ 26 ปี  (2560: 26 ปี)


สมมติฐานทีส่ ำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดงั นี้
2561

อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือน (ขึน้ กับช่วงอายุ)
อัตราการเปลีย่ นแปลงในจ�ำนวนพนักงาน (ขึน้ กับช่วงอายุ)

2.04
3
10 - 35

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
2560
2.04
3
10 - 35

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำ�คัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2561
2560
เพิม่ ขึน้ 1%
ลดลง 1% เพิม่ ขึน้ 1% ลดลง 1%
(1.62)
1.86
(1.14)
1.30
อัตราคิดลด
(1.89)
1.30
(1.16)
อัตราการขึน้ เงินเดือน
2.13
0.57
(1.20)
0.38
อัตราการเปลีย่ นแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
(1.70)
เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้มมี ติผา่ นร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติค้มุ ครองแรงงานฉบับใหม่น้กี ำ�หนด
อัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำ�หรับลูกจ้างซึง่ ทำ�งานติดต่อกันครบ 20 ปีขน้ึ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชย
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ไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำ�หรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ ขึน้ จำ�นวนประมาณ
5.5 ล้านบาท บริษทั ฯ จะบันทึกผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยรับรูต้ น้ ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จา่ ยทันที
ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนของงวดทีก่ ฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
19.หุ้นทุนซื้อคืน/ก�ำไรสะสมจัดสรรส�ำหรับหุ้นทุนซื้อคืน

เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2560 ทีป่ ระชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั โิ ครงการซือ้ หุน้ คืน
เพือ่ บริหารทางการเงิน โดยมีวงเงินไม่เกิน 252 ล้านบาท และมีราคาทีจ่ ะเสนอซือ้ คืน 4.00 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจำ�นวนหุน้
ทีจ่ ะซือ้ คืนไม่เกิน 63 ล้านหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.03 ของหุน้ ทีจ่ ำ�หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำ�นาจพิจารณากำ�หนด
รายละเอียดอืน่ ๆ ในคำ�เสนอซือ้ หุน้ คืนจากผูถ้ อื หุน้ เป็นการทัว่ ไป ต่อมาเมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2560 บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�
คำ�เสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น โดยมีกำ�หนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 22
พฤษภาคม 2560 โดยบริษทั ฯ ได้ซอ้ื คืนหุน้ สามัญภายใต้โครงการดังกล่าวนีเ้ ป็นจำ�นวนรวม 63 ล้านหุน้ มูลค่ารวมของ
หุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำ�นวนเงิน 252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.03 ของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ซึง่ ครบตามวงเงินทีเ่ สนอซือ้ หุน้ คืนแล้ว
ตามจดหมายของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี ก.ล.ต. ชส. (ว)2/2548
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นทุนของบริษัทคืนได้กำ�หนดว่าบริษัทมหาชนจำ�กัดจะซื้อหุ้นคืนได้
ไม่เกินวงเงินกำ�ไรสะสม และให้บริษทั ฯ ต้องกันกำ�ไรสะสมไว้เป็นเงินสำ�รองเท่ากับจำ�นวนเงินทีไ่ ด้จา่ ยหุน้ คืนจนกว่าจะมี
การจำ�หน่ายหุ้นซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนที่ชำ�ระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่จำ�หน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี บริษัทฯ
ได้จดั สรรกำ�ไรสะสมเป็นสำ�รองสำ�หรับหุน้ ทุนซือ้ คืนดังกล่าวข้างต้นเต็มจำ�นวนในระหว่างไตรมาสทีส่ องปี 2560
เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติให้นำ�หุน้ ซือ้ คืนทัง้ หมดออกจำ�หน่าย
ในระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2560 (ภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซือ้ หุน้ คืนเสร็จสิน้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี)
ในกรณีท่ีบริษัทฯ จำ�หน่ายหุ้นไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำ�หนด บริษัทฯ จะลดทุนจดทะเบียนลงโดยวิธีตัดหุ้นทุน
ซื้อคืนที่เหลืออยู่จากการจำ�หน่าย โดยภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจำ�หน่ายหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมี
หุน้ ทุนซือ้ คืนคงเหลือจำ�นวน 63 ล้านหุน้
ต อ่ มาเมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โดยตัดจำ�หน่ายหุน้ ทุนซือ้ คืนจำ�นวน 63 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 63 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) ส่งผลให้ทนุ จดทะเบียน
ของบริษทั ฯ ลดลงจากเดิม 366.8 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 366.8 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน
จำ�นวน 303.8 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 303.8 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) และทุนทีอ่ อกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว
ของบริษทั ฯ ลดลงจากเดิม 349.4 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 349.4 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เป็นทุนทีอ่ อกจำ�หน่าย
และชำ�ระแล้วจำ�นวน 286.4 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 286.4 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ  1 บาท) และเมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม
2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้มมี ติรบั ทราบการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าว
20.ส�ำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯ ต้องจัดสรร
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนีจ้ ะมีจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ
นำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้
ในปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้จดั สรรสำ�รองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ  แล้ว
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21.รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
รายได้คา่ สนับสนุนการตลาด
รายได้คา่ กระจายสินค้า
ดอกเบีย้ รับ
รายได้คา่ คอมมิชชัน่
อืน่ ๆ
รวม

16,995
16,199
2,911
9,182
9,307
54,594

37,890
15,551
3,792
8,509
2,444
68,186

22.ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จา่ ยแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จา่ ยทีส่ ำ�คัญดังต่อไปนี้
2561

ต้นทุนสินค้า
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานและค่าบริการอาคารส่วนกลาง
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อน่ื ของพนักงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าบริการสาธารณูปโภค
ค่าขนส่ง
ค่าวัสดุสำ�นักงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

(หน่วย: พันบาท)
2560

4,432,444
220,789
187,607
49,722
35,781
18,130
14,386
1,673

4,353,270
196,785
168,167
51,481
37,963
15,924
7,289
4,556
(318)

23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั :
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง      
   ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561

2560

2561

2560

6,942

11,312

6,942

11,312

(6)

1,637

(9)

1,640

6,936

12,949

6,933

12,952
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จำ�นวนภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีส้ินสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

-

(285)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับผลขาดทุนจาก
   การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รายการกระทบยอดระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้มดี งั นี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2561
2560
ก�ำไรทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
อัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ก�ำไรทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำ� หรับ:
   ค่าใช้จา่ ยต้องห้าม
   รายได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้นภาษี
   ค่าใช้จา่ ยทีม่ สี ทิ ธิหกั ได้เพิม่
รวม
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยูใ่ น
   งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

49,094

76,330

39,740

66,862

20%

20%

20%

20%

9,819

15,266

7,948

13,372

124

69

124

69

(2,796)

(2,175)

(928)

(278)

(211)

(211)

(211)

(211)

(2,883)

(2,317)

(1,015)

(420)

6,936

12,949

6,933

12,952
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเสือ่ มราคาสะสม - สินทรัพย์เพือ่ การให้เช่า
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินมัดจ�ำ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
  (บริษทั ฯ จะขายเงินลงทุนนีใ้ นอนาคต)
รวม

3,107
699
4,373
93
294
3
-

2,773
1,102
3,700
63
10
-

3,107
699
4,373
93
294
3
-

2,773
1,102
3,700
63
10
911

8,569

915
8,563

8,569

8,559

24.ก�ำไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลีย่
ถ่วงนาํ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปี
25.เงินปันผลจ่าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดงั นี้
อนุมตั โิ ดย

ปี 2561
เงินปันผลประกาศจากก�ำไรสะสม
  ที่ยังไม่ได้จัดสรรซึ่งเสียภาษีเงินได้
  นิตบิ คุ คลในอัตราร้อยละ 20
รวมเงินปันผลจ่ายส�ำหรับปี 2561
ปี 2560
เงินปันผลประกาศจากก�ำไรสะสม
  ที่ยงั ไม่ได้จดั สรรซึง่ เสียภาษีเงินได้
  นิตบิ คุ คลในอัตราร้อยละ 30
รวมเงินปันผลจ่ายส�ำหรับปี 2560

ทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้
วันที่ 11 เมษายน 2561

ทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้
วันที่ 11 เมษายน 2560

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

51,552
51,552

0.18
0.18

13,976
13,976

0.04
0.04
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26.ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานที่นำ�เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผ้มู ีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การดำ�เนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสมํา่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมิน
ผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน ทัง้ นีผ้ มู้ อี ำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ คือกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำ�เนินงานทีร่ ายงานเพียงส่วนงานเดียวคือการจำ�หน่ายเครือ่ งคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์เดียวคือในประเทศไทย บริษทั ฯ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียว
กับทีใ่ ช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานในงบการเงิน ดังนัน้ รายได้ กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน และสินทรัพย์
ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำ�เนินงานและเขตภูมศิ าสตร์ตามทีก่ ล่าวไว้
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 และ 2560 บริษทั ฯ ไม่มรี ายได้จากลูกค้ารายใดทีม่ มี ลู ค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้ของกิจการ
27.กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รอง
เลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั ฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำ�กัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ฯ ในระหว่างปี 2561 บริษทั ฯ รับรูเ้ งินสมทบดังกล่าว
เป็นค่าใช้จา่ ยจำ�นวน 2.1 ล้านบาท (2560: 1.9 ล้านบาท)
28.ภาระผูกพั นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

		 28.1ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการ
บริษทั ฯ ได้เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานและสัญญาบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าอาคารสำ�นักงาน คลังสินค้าและ
พืน้ ทีส่ าขา อายุของสัญญามีระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ถึง 5 ปี
บริษทั ฯ มีจำ�นวนเงินขัน้ ตํา่ ทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดำ�เนินงานและสัญญาบริการ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
จ่ายช�ำระ
   ภายใน 1 ปี
   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
   มากกว่า 5 ปี

168
144
-

2560
187
162
2

		 28.2การคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีหนังสือคา้ํ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคารในนามบริษทั ฯ เหลืออยูเ่ ป็นจำ�นวน
11.5 ล้านบาท (2560: 22 ล้านบาท) และ 200,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 6.5 ล้านบาท (2560:
200,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ หรื อ เที ย บเท่ า ประมาณ 6.6 ล้ า นบาท) เพื่อ ค้ํา ประกั น การซื้อ สิ น ค้ า และบริ ก ารซึ่ง
เป็นไปตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ
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29.เครื่องมือทางการเงิน

		 29.1นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ�คัญของบริษทั ฯ ตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคา้ํ ประกัน และเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื บริษทั ฯ มีความเสีย่ ง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสีย่ งดังนี้

	

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษทั ฯ มีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ งนี้
โดยการกำ�หนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสียหายทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกจากนี้ การให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯ ไม่มกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษทั ฯ
มีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ ำ�นวนมากราย จำ�นวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือ
มูลค่าตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ�คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากสินทรัพย์
และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ ง่ึ ใกล้เคียงกับอัตรา
ตลาดในปัจจุบนั ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ของบริษทั ฯ จึงอยูใ่ นระดับตา่ํ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบกำ�หนด หรือวันทีม่ กี ารกำ�หนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันที่
มีการกำ�หนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ถงึ ก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้
คงที่
ปรับขึน้ ลงตาม
ภายใน 1 ปี
ราคาตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคํา้ ประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่

ไม่มอี ตั รา
ดอกเบีย้

รวม

อัตราดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

30
13
43

232
232

14
121
135

246
30
121
13
410

0.10 - 1.20
1.63
  1.00

-

-

639
639

639
639

-
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้
คงที่
ปรับขึน้ ลงตาม
ภายใน 1 ปี
ราคาตลาด

ไม่มอี ตั รา
ดอกเบีย้

รวม

อัตราดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคํา้ ประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่

51
13
64

223
223

11
122
133

234
51
122
13
420

0.10 - 1.25
1.38 - 1.40
  1.00

-

-

658
658

658
658

-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำ�คัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ สินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทั ฯ
ได้ตกลงทำ�สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึง่ ปีเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหาร
ความเสีย่ ง
บริษทั ฯ มียอดคงเหลือของหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

หนีส้ นิ ทางการเงิน                         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(ล้าน)
(ล้าน)
0.1
0.3

อัตราแลกเปลีย่ น - อัตราขาย                                                    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.6148
32.8472

บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราแลกเปลีย่ นตามสัญญา
จ�ำนวนทีซ่ อื้
ของจ�ำนวนทีซ่ อื้
วันครบก�ำหนด
ตามสัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
(ล้าน)
ต่างประเทศ)
0.21
32.72 - 33.09
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราแลกเปลีย่ นตามสัญญา
จ�ำนวนทีซ่ อื้
วันครบก�ำหนด
ของจ�ำนวนทีซ่ อื้
ตามสัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
(ล้าน)
ต่างประเทศ)
0.21
32.67 - 32.87
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
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		 29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ จัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ หรือมีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯ จึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแ่ี สดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน
30.การบริหารจัดการทุน

ว ตั ถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ ำ�คัญของบริษทั ฯ คือการจัดให้มซี ง่ึ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสม เพือ่ สนับสนุน
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ
0.80:1 (2560: 0.81:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 0.83:1 (2560: 0.84:1)
31.การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยกรรมการผูม้ อี ำ�นาจของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
โดยเชือ่ มัน่ เป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยยกระดับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตได้
อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ อันได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น
คณะกรรมการบริษทั จึงยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี อันประกอบด้วย
ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบตั ิ และทิศทางทีใ่ ช้ปฏิบตั ภิ ายในของบริษทั ฯ ซึง่ จะช่วยสร้าง
ความมั่นใจให้กับธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดำ�เนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากลและเป็นไป
ตามกฎหมาย โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบ
ปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
่ ี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด

1) คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและนำ�หลักการกำ�กับดูแลทีด่ ี
มาปรับใช้ในการดำ�เนินงาน โดยบูรณาการกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กร
ให้มรี ะบบบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
2) คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจน
อำ�นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิในเรือ่ งต่าง ๆ
3) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ
กับผูม้ สี ว่ นได้เสีย พร้อมทัง้ กำ�หนดช่องทางทีเ่ หมาะสมในการสือ่ สารระหว่างกัน
4) คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ
ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้าและผูบ้ ริโภค คูแ่ ข่งทางการค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม
5) คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทในการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมตั แิ นวทางการกำ�หนดกลยุทธ์
นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำ�กับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ทีก่ ำ�หนดไว้ เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
6) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ประธานคณะผูบ้ ริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ การป้องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายในทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
7) คณะกรรมการบริษัท กำ�กับดูแลให้จัดทำ�งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีท่ีมี
ความสามารถและมีความเป็นอิสระ
8) คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ทั่วถึงและทันเวลา
ผ่านช่องทางต่าง ๆ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทีส่ ามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน
9) คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรอง
งานที่ มี ค วามสำ�คั ญ และรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งสม่ํ า เสมอ รวมถึ ง รายงาน
การปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ
10) คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบการคัดสรรบุคลากรในตำ�แหน่งบริหารทีส่ ำ�คัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส
และเป็นธรรม
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11) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำ�คัญในการจัดให้มี คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ทำ�ความเข้าใจและยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
และมีมาตรการในการติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการบริหารและ
ดำ�เนินงานของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง และได้พฒ
ั นาระดับการกำ�กับดูแลกิจการให้มปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษทั ฯ
มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินจากองค์กรต่าง ๆ ดังนี้
การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี 2561

ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนประจำ�ปี 2561 จากข้อมูลประจำ�ปี 2560 ปรากฏว่า บริษทั
ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน) ได้รบั คะแนนในระดับ “ดี” (โดยได้รบั คะแนนเฉลีย่ รวม 79 คะแนน)  
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจ�ำปี 2561

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2561 (Annual General Meeting Checklist)
ซึง่ ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (Thai Investors Association) บริษทั ฯ ได้ 93 คะแนน อยูใ่ นระดับ “ดีมาก”
ผลการปฏิบัติ

บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ตี ลอดปี 2561 ยกเว้นบางเรือ่ ง ดังนี้
1) นโยบายกำ�หนดจำ�นวนบริษัทฯ จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่ง เนื่องจากกรรมการ
แต่ละคนได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี และสามารถช่วยพัฒนาบริษทั ฯ ได้ การกำ�หนดเงือ่ นไขในการ
ดำ�รงตำ�แหน่งเกรงว่าจะทำ�ให้บริษทั ฯ สูญเสียหรือเสียโอกาสในการได้บคุ คลทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ทัง้ นี้
คณะกรรมการได้มกี ารพิจารณาผลการปฏิบตั งิ าน ความรูค้ วามสามารถ และคุณสมบัตขิ องกรรมการเป็นประจำ�ทุกปี
2) คณะกรรมการไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ (CG Committee) เนื่องจากคณะกรรมการ
ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็นอย่างดี
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด
1. สิทธิของผูถ
้ อ
ื หุน
้

ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ โดยจัดขึน้ ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี
บัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ ได้นำ�รายละเอียดจดหมายเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระ
เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ก่อนวันประชุม 1 เดือน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาเพียงพอในการทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เรื่องสำ�คัญรวมทั้งได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระแผนที่ของสถานที่
จัดประชุมและรายงานประจำ�ปีให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน และได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้ง
กำ�หนดวัน เวลา สถานทีป่ ระชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ มีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2561 รวม 9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานคณะผูบ้ ริหาร ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมประกาศจำ�นวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ และจำ�นวนหุ้นของผู้ท่ี
มาร่วมประชุมให้ท่ีประชุมทราบและได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนแล้วจึงดำ�เนินการประชุมตามวาระที่กำ�หนด
ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ซักถาม
แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อแนะนำ�ต่าง ๆ ต่อกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
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นอกจากนี้ เลขานุการบริษทั ได้จดบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ ำ�คัญและเหมาะสมไว้ในรายงานการประชุม
การจัดทำ�รายงานการประชุมดำ�เนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และบริษทั ฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
2. การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ อย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการกำ�กับดูแลให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั ิ และปกป้องสิทธิขน้ั พืน้ ฐานทีไ่ ด้กล่าว
ไว้แล้วในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน โดยกระบวนการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายเข้าประชุมได้สะดวก
เปิดโอกาสให้มกี ารมอบฉันทะได้ โดยเสนอทางเลือกให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระได้ พร้อมทัง้ การจัดสรร
เวลาอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำ�ถามใด ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ในทีป่ ระชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษทั จะไม่เพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
โดยไม่จำ�เป็น โดยเฉพาะวาระสำ�คัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ
กำ�หนด เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการตัง้ แต่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2552 โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการได้ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นระยะเวลา 1 เดือน
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือ
เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการ
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญ
ในการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวอย่างครบถ้วนชัดเจนและทันเวลา เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นสำ�คัญ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบาย
กำ�กับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกำ�หนดไว้ในระเบียบข้อบังคับบริษทั ฯ พร้อมมีบทลงโทษในการทีผ่ บู้ ริหารหรือพนักงาน
นำ�ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งยังมีการเปิดเผยโครงสร้าง
การถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำ�ปีและเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ของคณะกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูงอย่างครบถ้วนอีกด้วย
3. บทบาทของผูม
้ ส
ี ่วนได้เสีย

บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ายเพือ่ ประโยชน์รว่ มกันอย่างยัง่ ยืน
โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ�กับดูแลให้ระบบการบริหารจัดการทีเ่ ชือ่ มัน่ ได้วา่ บริษทั ฯ รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันและสังคม รวมทั้ง
ได้กำ�หนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั แิ ก่พนักงานทุกคน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2546 เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2546 ได้มกี ารกำ�หนดแนวทาง
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพือ่ ให้กรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ทิ อ่ี งค์กร
คาดหวัง ทัง้ นี้ คณะกรรมการ และฝ่ายบริหารจะให้การสนับสนุนแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวอย่างเต็มทีแ่ ละแจ้งให้พนักงาน
ทุกคนในองค์กรรับทราบ ดังต่อไปนี้

1. พฤติบญ
ั ญัติ

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนพึงใส่ใจเสมอว่าเราจะต้อง
1.1 ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หมัน่ ประกอบกรรมดีตอ่ สังคม
1.2 ประพฤติดี ด�ำรงไว้ซงึ่ ชือ่ เสียงและยึดถือกฎข้อบังคับของบริษทั ฯ
1.3 ปฏิบตั ใิ ห้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ โดยค�ำนึงถึงข้อพึงปฏิบตั ติ ามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
บริษทั ฯ ละเว้นการใช้อำ� นาจหน้าทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์สว่ นตน
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2. ข้อพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการ
นอกเหนือจากพฤติบญ
ั ญัติ กรรมการควรคำ�นึงถึงข้อพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการ ซึง่ กำ�หนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย ดังนี้
2.1 สรรหาผูบ้ ริหารทีม่ คี วามสามารถทีเ่ หมาะสมและให้อำ�นาจผูบ้ ริหารอย่างเพียงพอในการบริหารและจัดการ		
ธุรกิจขององค์กร
2.2 ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั งิ านภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจทีไ่ ด้กำ�หนดขึน้
2.3 ปฏิบัติหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำ�เนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรม
ต่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และรายย่อย เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
2.4 ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ผลประโยชน์ของตนเองหรือญาติพน่ี อ้ งและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

3. ข้อพึงปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหาร
นอกเหนือจากพฤติบญ
ั ญัติ ผูบ้ ริหารควรคำ�นึงถึงข้อพึงปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหาร ซึง่ กำ�หนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย ดังนี้
3.1 ผูบ้ ริหารต่อผูถ้ อื หุน้
				 3.1.1 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ตัดสินใจดำ�เนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรม
ต่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และรายย่อย เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
3.1.2 รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสมา่ํ เสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
3.1.3 ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยการประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
3.1.4 เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่โดยมีระบบการดำ�เนินงานที่มีมาตรฐานและการควบคุมที่ดีด้วยข้อมูล
ทีเ่ พียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้
				 3.1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ
3.1.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
3.1.7 ไม่ดำ�เนินการใด ๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ องค์กร
3.2 ผูบ้ ริหารต่อพนักงาน
3.2.1 ใช้ความเป็นผูน้ ำ�ประสานงานและดำ�เนินการโดยใช้ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของทุกคนทีม่ อี ยู่
เพือ่ ความสัมฤทธิผ์ ลขององค์กร
3.2.2 ส่งเสริมให้มกี ารติดต่อประสานงานและเสริมสร้างบรรยากาศของการทำ�งานทีด่ ี มีระเบียบวินยั การ
ทำ�งานเป็นทีม และความสำ�นึกดีในหมูพ่ นักงาน
3.2.3 ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยทัว่ ถึงและสมา่ํ เสมอ
				 3.2.4 ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานและสือ่ สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
และสำ�นึกในสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองและของบุคคลอืน่
				 3.2.5 การแต่งตัง้ และโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงานต้องกระทำ�ด้วยความสุจริตใจ และตัง้ อยู่
					
บนพืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้ ๆ
3.2.6 ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมต่อพนักงาน
3.2.7 ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิศ์ รีของความ
เป็นมนุษย์
3.3 ผูบ้ ริหารต่อลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ คูแ่ ข่งขันและสังคม
				 3.3.1 ให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง
3.3.2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้า
เพือ่ ผลประโยชน์ของบุคคลทีส่ าม
3.3.3 ปรับปรุงและเสริมสร้างบริการใหม่ ๆ เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ
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3.3.4 หาแนวทางเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืนระหว่างองค์กรกับคู่ค้าให้เป็นไปด้วยดี
ประกอบด้วยไมตรีจิตและพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย นำ�มาซึ่งบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
ตรงความต้องการ และประหยัด
3.3.5 ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ดีของบริษัท โดยยึดหลักสุจริตธรรมไม่ให้และไม่รับสินบน ไม่สนับสนุน
การกระทำ�อันผิดกฎหมาย หรือการกระทำ�อันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมัน่ คงของประเทศ
3.3.6 ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าทีด่ ี
3.3.7 หาทางใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยให้สูญเสียน้อยที่สุด และพยายามหา
สิง่ ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติทน่ี ำ�มาใช้ โดยคำ�นึงถึงสภาวะแวดล้อมทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
3.3.8 อนุรกั ษ์ ปรับปรุง บำ�รุงรักษาซึง่ อาคาร สถานที่ และสิง่ แวดล้อมให้ดขี น้ึ ให้อยูใ่ นสภาพทีเ่ รียบร้อย
งดงาม และถูกสุขลักษณะ
3.3.9 รักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย เพือ่ ขจัดอุบตั เิ หตุและอันตรายอันอาจเกิดต่อสถานที่
และสภาวะแวดล้อมให้เหลือน้อยทีส่ ดุ
				 3.3.10 ไม่กระทำ�การช่วยเหลือ สนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำ�ให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ
				 3.3.11 ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง และหน้าทีท่ พ่ี งึ มีตอ่ เจ้าหนี้
		

4. ข้อพึงปฏิบตั ขิ องพนักงาน

นอกเหนือจากพฤติบญ
ั ญัติ พนักงานควรคำ�นึงถึงข้อพึงปฏิบตั ขิ องพนักงาน ซึง่ กำ�หนดไว้เป็นมาตรฐานด้วยดังนี้
4.1 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และด้วยความมานะอดทน
4.2 รักษาความลับของลูกค้า คูค่ า้ และองค์กรอย่างเคร่งครัด
4.3 กระทำ�ต่อผู้ร่วมงานอื่นโดยปราศจากอคติช่วยเสริมสร้างการทำ�งานเป็นทีม และเสริมสร้างความสามัคคี
ในหมูพ่ นักงานด้วยกัน
4.4 เอาใจใส่ตอ่ ความเป็นอยูแ่ ละทุกข์สขุ ของผูร้ ว่ มงาน โดยคำ�นึงถึงการอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขเป็นสำ�คัญ
4.5 เอาใจใส่และปฏิบตั อิ ย่างจริงจังต่อกิจกรรมทัง้ ปวงทีจ่ ะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนา
องค์กรไปสูค่ วามเป็นเลิศ
4.6 ใฝ่หา ปรับปรุง เพิม่ พูนความรู้ ความสามารถของตนอยูเ่ สมอ
4.7 ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำ�เนินการทีจ่ ะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มคี วามสะอาดปลอดภัย และ
น่ารืน่ รมย์อยูเ่ สมอ
4.8 ไม่กล่าวร้ายหรือบั่นทอนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อเกียรติคุณความก้าวหน้าของผู้อ่ืน หรือองค์กร
โดยปราศจากซึง่ ข้อมูลความจริง
นอกจากนี้ ในการดำ�เนินการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังกล่าว
ข้ า งต้ น แล้ ว บริ ษั ท ฯ ได้ คำ�นึ ง ถึ ง กลไกการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อี ก เป็ น สำ�คั ญ จึ ง ได้ กำ�หนดนโยบายที่
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของผู้บริหารและพนักงานในระดับจัดการ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ ได้ติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท คุณชาญชัย บุณยสุรกุล ผ่านทาง
E-mail: chanchai_b@itcity.co.th หรือส่งเป็นหนังสือไปที่ฝ่ายเลขานุการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) เลขที่
604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซาชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
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นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ดังนี้

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมกับลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น
จากการดำ�เนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำ�หนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่ ทีเ่ หมาะสมกับความเสีย่ งทีป่ ระเมินได้ วิธวี ดั ความสำ�เร็จ ตลอดจนทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ลดความเสีย่ งและ
มีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสีย่ งทีก่ ำ�หนดขึน้

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น ดังนี้
2.1 จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ระบบงานสำ�คัญต่าง ๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซือ้ จัดจ้าง การจัดทำ�สัญญา ระบบการจัดทำ�และ
ควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำ�ระเงิน เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการ
ทุจริตและคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางในการแก้ไขทีเ่ หมาะสม
2.2 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืนการกระทำ�ผิดกฎหมายหรือจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นหรือข้อสงสัยในรายงาน
ทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูล
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นความลับ รวมทัง้ มีมาตรการในการตรวจสอบและกำ�หนดบทลงโทษทางวินยั ของบริษทั ฯ และ/หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีทส่ี ามารถติดต่อผูใ้ ห้เบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนได้ บริษทั ฯ จะแจ้งผลการดำ�เนินการให้รบั ทราบ
เป็นลายลักษณ์อกั ษร
2.3 หัวหน้าสายงานทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั งิ าน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี)
และรายงานให้ผมู้ อี ำ�นาจทราบตามลำ�ดับ

3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
3.1 ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น และ
จรรยาบรรณ / ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
3.2 จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การกำ�กับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำ�เนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำ�คัญและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 กำ�หนดให้ฝา่ ยควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำ�มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตลอดจนติดตาม
ทบทวนและปรับปรุง มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสมํ่าเสมอ
3.4 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียนมีหลักฐานทีม่ เี หตุอนั ควร
ให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำ�ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำ�ผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
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การมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจ
สอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ อย่างสมํา่ เสมอ
การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าทีท่ แ่ี จ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยคำ�หรือให้ขอ้ มูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้
มีเจตนาในการให้รา้ ยหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผใู้ ดหรือต่อบริษทั ฯ จะได้รบั การคุม้ ครองจากบริษทั ฯ เช่น ไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงตำ�แหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีท่ ำ�งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือการอืน่ ใดทีม่ ี
ลักษณะเป็นการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมต่อผูน้ น้ั ทัง้ นี้ ถ้ามีความจำ�เป็นต้องมีการเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกการคุม้ ครอง
บุคคลใดก่อนทีจ่ ะดำ�เนินการตามนโยบายนีจ้ นถึงทีส่ ดุ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์
สภาวะโลกร้อน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจ จึงได้จดั ตัง้ ระบบบริหารคุณภาพ การจัดการ
พลังงาน สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึน้ โดยผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุง่ มัน่ ยึดถือ
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมาตรฐานและข้อกำ�หนดอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. พั ฒ นาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ด้ ว ยกระบวนการทำ�งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพือ่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มาตรฐานคุณภาพ และบริการทีด่ เี ยีย่ มในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า
3. ยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจการปฏิบตั งิ าน โดยมุง่ เน้นการควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยในงาน
4. ดูแลในเรือ่ งอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานทีด่ ี และส่งเสริมให้ทกุ คนมีสขุ ภาพดีและมีความสุข
ในการทำ�งาน
5. ประเมินและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยเน้นการปรับปรุงและป้องกันทีแ่ หล่งกำ�เนิด รวมทัง้ ใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พนักงานทุกคนได้รบั ความเคารพสิทธิและคุม้ ครองให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดมาตรฐานแรงงานไทย
รวมทัง้ ได้รบั การพัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ สร้างขวัญกำ�ลังใจ
ผูบ้ ริหารทุกระดับในบริษทั ฯ จะรับผิดชอบ และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำ�รงไว้ซง่ึ ระบบการจัดการคุณภาพ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม
ในการนำ�นโยบายไปปฏิบตั ิ
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงาน โดยบริษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ จึงได้จดั ตัง้
ระบบการจัดการ ฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ ใช้เป็นแนวทางยึดถือและปฏิบตั ิ ดังนี้
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1. พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทุกคนจะได้รบั การพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนือ่ งด้านการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
โดยการให้ความรูแ้ ละด้วยการฝึกอบรม
2. พนักงานใหม่ จะได้รบั การฝึกอบรมทัง้ ในเรือ่ งการปฏิบตั งิ านและการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
3. ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำ�รงไว้ซ่ึงระบบการจัดการ
ฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
นำ�นโยบายไปปฏิบตั ิ
นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง
ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำ�การอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งได้ประกาศเป็นข้อปฏิบัติของพนักงานในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้พนักงานทุกคนทราบ และมีการสื่อสาร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทั ฯ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินรวมถึงรายงาน
ทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีกำ�หนดและผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปีแล้ว ยังมีการ
เปิดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอืน่ ๆ ด้วย เช่น Website ของบริษทั ฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบนั อย่างสมํา่ เสมอ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ ในเรือ่ งคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยมีนโยบายในการกำ�กับ
ดูแลให้ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานประจำ�ปี
นอกเหนือจากการเปิดเผยตามข้อกำ�หนดต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษทั ยังได้ให้มกี ารเปิดเผยบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวนครั้งของการประชุม จำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่าน
เข้าร่วมประชุมในปีทผ่ี า่ นมา รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทัง้ รูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน ค่าสอบ
บัญชีและค่าบริการอืน่ ๆ และบริษทั ฯ ได้กำ�หนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการซือ้ -ขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการรับทราบ และมีการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และรายงานประจำ�ปี
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1. กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
2. กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ซึง่ เป็นผูท้ ท่ี ราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ รวมถึงงบการเงินของบริษทั ฯ
ซึง่ มีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลีย่ งหรืองดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะ
เวลาก่อนทีจ่ ะมีการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าว
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3. พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และครอบครัวห้ามทำ�การซื้อขายหุ้น หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย
เสนอซือ้ หรือเสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่วา่ ด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ในขณะทีย่ งั ครอบครองข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 ดังนี้

ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายชือ่ คณะกรรมการ
นายกมล จันทิมา
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา
ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายปริญญา ภาจิตรยรรยง
นายพิภพ โชควัฒนา
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน
นายวิชติ ญาณอมร
นายด�ำเนิน แก้วทวี
นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
ดร.สาธิต ปิตวิ รา
นายบุญเจิด หาญวิชติ ชัย
นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ
นางพันทิพา ถิรกนกวิไล
นายโสภณ อิงค์ธเนศ
นางวนิดา แสงแก้ว
นางสาวลลิตวดี พุฒพิ งศ์ทรัพย์

จ�ำนวนหุน้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
1,007,312
803,000
1,266,978
437,688
200,000
19,823,881
639,440
-

จ�ำนวนหุน้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
1,007,312
803,000
1,266,978
1,472,688
319,000
19,823,881
639,440
-

ความสัมพั นธ์กบ
ั ผูล
้ งทุน

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นน้ั แม้บริษทั ฯ ยังไม่ได้จดั ตัง้ หน่วยงานขึน้ มาดูแลโดยเฉพาะ แต่กไ็ ด้มอบหมาย
ให้ นางสาวนันท์นภัส ถิรกนกวิไล ตำ�แหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ รับผิดชอบในการติดต่อสือ่ สารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลที่บริษัทฯ สามารถเปิดเผยได้โดย
ติดต่อได้ทห่ี มายเลขโทรศัพท์ 0 2656 5030 หรือที่ E-mail: nannaphat_t@itcity.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ค ณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการชีแ้ นะทิศทาง
กา รด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ติดตามดูแลการท�ำงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส
ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ทีม่ ตี อ่ บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนเป็น
อิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีแนวทางปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญ ดังนี้
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1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
1.1 คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มจี ำ�นวนกรรมการทีเ่ หมาะสมกับขนาดของบริษทั ฯ โดยประกอบด้วยกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินฐานอยู่ใน
ราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึง่ คนมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
1.2 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทัง้ คณะ
และมีจำ�นวนอย่างน้อย 3 คน
1.3 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละถ่วงดุลระหว่างกรรมการ
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารกับกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน และในจำ�นวนนีม้ อี ย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวน
กรรมการทัง้ คณะต้องเป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ

2. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษทั มีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนข้อกำ�หนดของ ตลท. และ กลต. และข้อบังคับของบริษทั ฯ
2.2 เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทเ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ
2.3 มีภาวะผูน้ ำ� วิสยั ทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
2.4 มีความรับผิดชอบทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ และสามารถอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั ฯ
ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสมา่ํ เสมอ และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง รักษา
ผลประโยชน์ชองบริษทั ฯ
2.5 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจ

3. คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วมหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ� หรือ
ผูม้ อี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ�นาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
3.4 ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
		
รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ มื
คา้ํ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อน่ื ทำ�นองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั ฯ

119

IT CITY ANNUAL REPORT 2018

120

3.5

3.6

3.7
3.8

หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท
หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะตา่ํ กว่า ทัง้ นี้ การคำ�นวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตาม
วิธกี ารคำ�นวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล ทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
สำ�นักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู่
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ ด้วย
ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ

4. วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษทั ได้กำ�หนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษทั ฯ กล่าวคือ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี กรรมการบริษทั ต้องหมุนเวียนออกจากตำ�แหน่งเป็น
จำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมด โดยให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง
ก่อน ถ้าจำ�นวนกรรมการทีอ่ อกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 และ
กรรมการซึง่ พ้นจากตำ�แหน่งแล้ว อาจได้รบั เลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
จะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และนำ�เสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้อกี ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั เห็นว่าเหมาะสม

5. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการ
1. การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้ประธาน
กรรมการ เป็นคนละคนกับประธานกรรมการบริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำ�นาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
โดยการอนุมตั แิ ละการดำ�เนินการต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบอำ�นาจอนุมตั แิ ละดำ�เนินการ ทีผ่ า่ นการพิจารณา
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลการทำ�งาน
ของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
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2. การถ่วงดุลของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มอี งค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั อย่างเหมาะสม และมีการแบ่งแยกบทบาท
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการทีช่ ดั เจน กรรมการทุกคนมีความเป็น
อิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำ�เนินงานบริษทั ฯ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
โดยไม่ถูกครอบงำ�  ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
่ องประธานกรรมการบริษัท
บทบาทและหน้าทีข

•บทบาทและหน้าทีต่ อ่ บริษทั ฯ
สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์และ
พันธกิจขององค์กรด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำ�เนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี
•บทบาทและหน้าทีต่ อ่ คณะกรรมการบริษทั
กำ�กั บ ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท มี โ ครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติท่ีเ หมาะสมต่ อ การปฏิ บัติง านเพื่อ ประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกำ�กับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและ
ความรับผิดชอบในหน้าทีอ่ ย่างทุม่ เท ซือ่ สัตย์สจุ ริต และสร้างสรรค์ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นสำ�คัญ
•บทบาทและหน้าทีต่ อ่ คณะผูบ้ ริหาร
สนับสนุนคณะผูบ้ ริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรืน่ และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบ
กติกาของกฎหมายและหน่วยงานกำ�กับดูแล เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ควบคูไ่ ปกับ
การส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาทักษะและความชำ�นาญอย่างต่อเนือ่ ง
•บทบาทและหน้าทีต่ อ่ พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ส่งเสริมให้พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย เกิดความเชือ่ มัน่ ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทำ�ธุรกิจ
ของบริษทั ฯ โดยให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
สังคมและสิง่ แวดล้อม
่ องประธานกรรมการบริหาร
บทบาทและหน้าทีข

ประธานกรรมการบริหาร มีอำ�นาจและหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบริหารฯ และบริษทั ในเครือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย และบริหารบริษทั ฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย อำ�นาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการบริหาร
ให้รวมถึงเรือ่ งหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. นำ�วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั ฯ มากำ�หนดเป็นกลยุทธ์ในการดำ�เนินการ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. กำ�กับดูแลการบริหารงานบริษทั ฯ ให้มกี ารเชือ่ มโยงและเกือ้ หนุนกันทัง้ บริษทั ฯ
3. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมทัง้ ข้อมูลการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบอำ�นาจ
อนุมตั แิ ละดำ�เนินการของบริษทั ฯ โดยมีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสมา่ํ เสมอ
4. กำ�หนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนการดำ�เนินงานในทุกหน่วยงานเพือ่ ให้สามารถ
พัฒนาและใช้ศกั ยภาพทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ
5. ให้คำ�แนะนำ�และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำ�งาน การกำ�หนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงาน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
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6. บริหารจัดการด้านการเงิน และใช้จา่ ยงบประมาณของบริษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ทัง้ นี้ ภายใต้วตั ถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การใช้อำ�นาจของประธานกรรมการบริหาร
ไม่สามารถกระทำ�ได้หากประธานกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ
ในการใช้อำ�นาจดังกล่าวกับบริษทั ฯ เว้นแต่ได้รบั มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม่ กี รรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านัน้
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 4 ท่าน ซึง่ ทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำ�หนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการทำ�งาน
เป็นที่ยอมรับ และนายวิชิต ญาณอมร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
รายชือ่ คณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี้
1. นายวิชติ ญาณอมร
							
2. นายดำ�เนิน แก้วทวี

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง		
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง				
3. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.สาธิต ปิตวิ รา
กรรมการอิสระ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวจิระวรรณ ทิพโกมุท ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบ

่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดง
ขอบเขตหน้าทีแ
ั นี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2551 เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มกี ารกำ�หนด
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
(ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและ
ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ จัดทำ�รายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจำ�ปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบ
บัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ ห็นว่าจำ�เป็นและเป็นเรือ่ งสำ�คัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ ได้
(ข) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
(ค) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
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(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
(จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั ฯ
(ฉ) จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(ช) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นประจำ�อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
(ฌ) รายงานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ�อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครัง้
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 5/2559 เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ซึง่ มี 2 ท่าน ทีเ่ ป็น
กรรมการอิสระ รายชือ่ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีดงั นี้
1. นายดำ�เนิน แก้วทวี

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายกมล จันทิมา
3. นายวิชติ ญาณอมร      กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
					 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยมีขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. การสรรหา
1) กำ�หนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจำ�นวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำ�หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ เพือ่ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีเ่ หมาะสมให้ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการบริษทั ทีค่ รบวาระ และ/หรือ
มีตำ�แหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตัง้ เพิม่
3) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดเกีย่ วกับการสรรหาตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
2. การก�ำหนดค่าตอบแทน
1) จัดทำ�หลักเกณฑ์และนโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
2) กำ�หนดค่าตอบแทนที่จำ�เป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็น
รายบุคคล โดยการกำ�หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ให้พจิ ารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุมตั ิ
3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าทีใ่ ห้คำ�ชีแ้ จง ตอบคำ�ถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั
ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ตามข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1) และรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ
5) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการกำ�หนดค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำ�เสนอข้อมูลและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิท่ีจะได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุดโดยพิจารณาจากความเหมาะสม จากทักษะ ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์เป็น
ที่ยอมรับ มีประวัติการทำ�งานโปร่งใส มีวุฒิภาวะและความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัทฯ และ
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง ความรู้ ความชำ�นาญเฉพาะด้านหรือทักษะ
ทีจ่ ำ�เป็นเพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของคณะกรรมการให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย
โดยได้พจิ ารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่ ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทนได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ก รรมการและผู้ ถื อ หุ้ น มี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอชื่ อ กรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกทีก่ ำ�หนด
่ ะแต่งตัง
้ เป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารคัดเลือกบุคคลทีจ

1) บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายทีถ่ อื หุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.1 ของ
ทุนทีช่ ำ�ระแล้วของบริษทั ฯ เสนอชือ่ บุคคลทีส่ มควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการผ่านทาง website ของ
บริษทั ฯ หรือส่งเป็นจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการบริษทั จะส่งต่อให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำ�หนดเวลาในการเสนอชื่อผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ นำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
4.1) หนึง่ หุน้ มีหนึง่ เสียง
4.2) ให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการทีละคน
4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด
5) ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำ�นวนกรรมการ
ทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 ขัน้ ตอนการสรรหา
จะเป็นไปตามข้อ 1-4
การสรรหาผูบ
้ ริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผูม้ าดำ�รงตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ จิ ารณาในเบือ้ งต้น ในการ
กลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะ
ความเป็นผู้นำ�  ความสามารถด้านการบริหาร และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยจะนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วม

การเสนอชือ่ และการใช้สทิ ธิออกเสียงแต่งตัง้ บุคคลเป็นกรรมการในบริษทั ร่วม ดำ�เนินการโดยฝ่ายจัดการและต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษทั ร่วมมีหน้าทีด่ ำ�เนินการเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ร่วมนัน้ ๆ บริษทั ได้กำ�กับดูแลบริษทั ร่วมในเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
การทำ�รายการระหว่างบริษทั ฯ ร่วมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการเปิดเผยข้อมูลทีส่ อดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ
รวมถึงกำ�กับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูล
มาจัดทำ�งบการเงินรวมให้ทนั ภายในกำ�หนด
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำ�หนด
ให้รบั รูเ้ ฉพาะผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องเท่านัน้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผ้บู ริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึง
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สำ�นักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้หา้ มมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของ
บุคคลดังกล่าว ทำ�การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยใช้ขอ้ มูลภายในซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
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สำ�หรับกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทำ�การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่เข้าข่ายกรณีขา้ งต้นให้รายงานต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ทีท่ ำ�การซือ้
ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีเ่ กิดรายการขึน้ พร้อมทัง้ ส่งสำ�เนารายงานนีใ้ ห้กบั
รองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเพือ่ เก็บเป็นหลักฐานทุกครัง้
ทัง้ นี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำ�ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว บริษทั ฯ ถือว่าบุคคล
ดังกล่าวมีความผิดทางวินยั อย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษทั ฯ ต่อไป
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี (Audit fee)
บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
•ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในรอบปีบญ
ั ชีทผ่ี า่ นมามีจำ�นวนเงินรวม 0 บาท
•สำ�นักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชี
  ทีผ่ สู้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปีบญ
ั ชีทผ่ี า่ นมามีจำ�นวนเงินรวม 1,359,500 บาท

ค่าบริการอืน่ (Non-audit fee)
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การสังเกตุการณ์ทำ�ลายสินค้าชำ�รุด/เสียหายค่าใช้จ่าย
เดินทาง และค่าถ่ายเอกสาร ให้แก่
•ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 42,441 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงทีย่ งั ให้บริการไม่แล้วเสร็จ ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมามีจำ� นวนเงินรวม - บาท
•ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชี
ดังกล่าว ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมามีจำ� นวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงทีย่ งั ให้บริการ
ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมามีจำ� นวนเงินรวม - บาท

โลตัส ชัยนาท ชัน้ 1
9 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Chainat
โลตัส โรจนะ อยุธยา ชัน้ 2
10 เทสโก้
2nd Floor, Tesco Lotus Rochana, Ayutthaya
โลตัส นครนายก ชัน้ 1
11 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Nakhonnayok
โรบินสัน กาญจนบุรี ชัน้ 2F
12 2F Floor, Robinson Department Store
Kanchanaburi
บลูพอร์ท หัวหิน ชัน้ 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ท
13 รีสrdอร์ท มอลล์
3 Floor, Blu’port Hua Hin Resort Mall
เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย สมุทรสาคร ชัน้ 2
14 2nd Floor, Central Plaza Mahachai
Samut Sakhon
มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน
15 ศูrdนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ ชั้น 32
3 Floor, Market Village Hua Hin
เทสโก้โลตัส อูท่ อง สุพรรณบุรี ชัน้ 1
16 1st Floor, Tesco Lotus U-Thong,
Suphanburi
โลตัส ราชบุรี ชัน้ 1
17 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Ratchaburi
โลตัส ลพบุรี ชัน้ 1
18 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Lopburi
เทสโก้โลตัส โคกส�ำโรง ลพบุรี ชัน้ 1
19 1st Floor, Tesco Lotus Khok Samrong
Lopburi

ภาคเหนือ

0-5641-2318
0-3533-0355
0-3731-6741
0-3460-3268
0-3290-8243
0-3446-6827
0-3252-6140
0-3549-5177
0-3232-0203
0-3642-2593
09-2823-1822
หมายเลข
โทรศัพท์

นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ ชัน้ 3
1 เซ็
3rd Floor, Central Airport, Chiang Mai 0-5320-1990
ท์ พิ ย์พลาซ่า เชียงใหม่ ชัน้ 2
0-5328-8333
2 พั2ndนธุFloor,
Phantip Plaza, Chiang Mai
อาร์เขต พิษณุโลก ชัน้ 2
3 ท็2ndอปแลนด์
Floor, Topland Arcade, Phisanulok 0-5522-5385
คโฟร์พลาซ่า แพร่ ชัน้ 3
0-5362-7000
4 ห้3rdางมาร์
Floor, Markfour Plaza, Phrae
โลตัส รวมโชค เชียงใหม่ ชัน้ 1
5 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Ruamchok, Chiangmai 0-5324-3276
นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ชัน้ 3
6 เซ็
3rd Floor, Central Festival, Chiangmai 0-5399-8999
โลตัส หล่มสัก เพชรบูรณ์ ชัน้ 1
7 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Lom Sak, Phetchabun 0-5670-4375
เทสโก้โลตัส The Walk นครสวรรค์ ชัน้ 1
0-5638-2219-220
8 1st Floor, Tesco Lotus The Walk,
Nakhonsawan
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พิษณุโลก ชัน้ 2
9 บิ2ndก๊ ซีFloor,
Big C Supercenter, Phisanulok 0-5530-1305
ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์ ชัน้ 1
10 1st Floor, Sripong Park Shopping Complex, 0-5541-4990
Uttaradit
นทรัลพลาซ่า ล�ำปาง ชัน้ 2
0-5481-1850
11 เซ็
2nd Floor, Central Plaza Lampang

นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ชัน้ 2
12 เซ็
2nd Floor, Central Plaza Phisanulok
แควร์ นครสวรรค์ ชัน้ B
13 วีBสFloor,
V-Square Department Store
เทสโก้โลตัส เชียงของ เชียงราย ชัน้ 1
14 1st Floor, Tesco Lotus Chiang Khong,
Chiang Rai
โลตัส พะเยา ชัน้ 1
15 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Phayao
โลตัส อุตรดิตถ์ ชัน้ 1
16 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Uttaradit

ภาคตะวันออก
ศรีราชา ชัน้ 3
1 ตึ3กrdคอม
Floor, Tukcom, Sriracha
พลาซ่า ระยอง ชัน้ 1
2 สตาร์
1st Floor, Rayong Star Complex, Rayong
พัทยา ชัน้ 5
3 ตึ5กth คอม
Floor, Tukcom, Pattaya
ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง ชลบุรี ชัน้ 3
4 3rd Floor, Harbor Mall Lamchabang,
Shopping Complex, Chonburi
ชลบุรี ชัน้ 3
5 ตึ3กrdคอม
Floor, Tuk Com, Chonburi
โลตัส แกลง ระยอง ชัน้ 1
6 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Klaeng, Rayong
แหลมทองช้อปปิง้ พลาซ่า ชลบุรี ชัน้ 2
7 2nd Floor, Laemtong Shopping Plaza,
Chonburi
โรบินสัน ปราจีนบุรี ชัน้ 2
8 2nd Floor, Robinson Department Store
Prachinburi
คอม ศรีราชา 2 ชัน้ G
9 ตึGกFloor,
Tukcom Kosa
นทรัลพลาซ่า ระยอง ชัน้ 2
10 เซ็
2nd Floor, Central Plaza Rayong
เบอร์ พัทยา ชัน้ 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา
11 ฮาร์
3rd Floor, Harbor Pattaya Department Store
โลตัส บ่อวิน ชลบุรี ชัน้ 1
12 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Bo Win Chonburi
สระแก้ว ชัน้ 1
13 บิ1stก๊ ซีFloor,
Big C Supercenter Sa Kaeo
โลตัส ชลบุรี ชัน้ 1
14 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Chonburi
เทสโก้โลตัสพนัสนิคม ชลบุรี ชัน้ 1
15 1st Floor, Tesco Lotus Phanat Nikhom,
Chonburi
โลตัส วังน�ำ้ เย็น สระแก้ว ชัน้ 1
16 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Wang Nam Yen, Sa Kaeo
โลตัส อรัญประเทศ สระแก้ว ชัน้ 1
17 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Aranyaprathet, Sa Kaeo
โลตัส อมตะนคร ชลบุรี ชัน้ 1
18 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Amata Nakorn, Chonburi

0-5533-8615
0-5623-3062
0-5372-7148,
06-3197-6865
0-5443-1248
09-2274-9772
หมายเลข
โทรศัพท์
0-3877-3377
0-3886-1899
0-3872-4111
0-3849-3516
0-3818-4031
0-3867-0488
0-3815-3811
0-3745-4867
0-3831-2596
0-3894-2718
0-3819-5979
0-3819-8437
0-3724-7145
0-3828-4206,
06-4932-7463
0-3819-6875
0-3755-0408
06-3179-6856
0-3811-1686

โลตัส จันทบุรี ชัน้ 1
19 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Chanthaburi
เทอร์มนิ อล 21 พัทยา
การค้าเทอร์มนิ อล 21 ชัน้ 1
20 ศู1นst ย์Floor,
Terminal 21 Shopping Mall
Pattaya
เทสโก้โลตัส อูต่ ะเภา ระยอง ชัน้ 1
21 1st Floor, Tesco Lotus Amata Nakorn,
Chonburi
โลตัส ระยอง ชัน้ 1
22 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Rayong
เทสโก้โลตัส มาบตาพุด ชลบุรี ชัน้ 1
23 1st Floor, Tesco Lotus Map Ta Phut,
Chonburi

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยง หนองคาย ชัน้ 2
1 บิ2ndก๊ เจีFloor,
Big Jieng, NongKhai
นครราชสีมา ชัน้ 3
2 เดอะมอลล์
3rd Floor, The Mall, Nakhonratchasima
นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชัน้ 5
3 เซ็
5th Floor Central Plaza Khonkhan
ศูนย์การค้าตึกคอมแลนด์มาร์ค อุดรธานี ชัน้ 1, 3
4 1st, 3rd Floor, Landmark Plaza Tukcom,
Udon Thani
กจิ ซุปเปอร์เซนเตอร์ บุรรี มั ย์ ชัน้ 1
5 ทวี
1st Floor, Taweekit Supercenter, Burirum
เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ชัน้ 2
6 2nd Floor, Sermthai Complex,
Mahasarakham
โรบินสัน ร้อยเอ็ด ชัน้ 2
7 2nd Floor, Robinson Department Store,
Roi-Et
โรบินสัน มุกดาหาร ชัน้ 2F
8 2nd Floor, Robinson Department Store,
Mukdahan
โรบินสัน บุรรี มั ย์ ชัน้ 2F
9 2F Floor, Robinson Department Store,
Burirum
นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ชัน้ 2
10 เซ็
2nd Floor, Central Plaza Udon Thani
เทสโก้โลตัส พยัคฆภูมพิ สิ ยั มหาสารคาม ชัน้ 1
11 1st Floor, Tesco Lotus Phayakkhaphum
Phisai Mahasarakham
เทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ชั้น 3
12 3rd Floor, Terminal 21
Nakhonratchasima
ซูเปอร์เซ็นเตอร ร้อยเอ็ด ชัน้ 1
13 บิ1stก๊ ซีFloor,
Big C Supercenter Roi-Et
โลตัส ยโสธร ชัน้ 1
14 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Yasothorn
เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ชัน้ 2
15 2nd Floor, Central Plaza Nakhon
Ratchasima
เทสโก้โลตัส โพนทอง ร้อยเอ็ด ชัน้ 1
16 1st Floor, Tesco Lotus Phon Thong,
Roi Et

09-2274-9641
0-3325-2335
09-8254-9473
09-2823-1642
09-2823-2123
หมายเลข
โทรศัพท์
0-4246-4967
0-4439-3433
0-4328-8144
0-4224-7313
0-4460-2271
0-4397-0721
0-4354-0872
08-5667-4975
0-4460-0659
0-4292-1336
0-4379-1590
0-4449-8959
0-4362-4711
0-4571-1282
0-4422-9389
0-4357-2421

เทสโก้โลตัส นครพนม ชัน้ 1
17 1st Floor, Tesco Lotus
Nakhon Phanom
โลตัส สมเด็จ กาฬสินธุ์ ชัน้ 1
18 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Somdet, Kalasin
เทสโก้โลตัส อุทมุ พรพิสยั ศรีสะเกษ ชัน้ 1
19 1st Floor, Tesco Lotus Uthumphon
Phisai, Si Sa Ket
โลตัส ปราสาท สุรนิ ทร์ ชัน้ 1
20 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Prasat, Surin
เทสโก้โลตัส พิบลู มังสาหาร อุบลราชธานี ชัน้ 1
21 1st Floor, Tesco Lotus Phibun Mangsahan,
Ubon Ratchathani
โลตัส ศรีสะเกษ ชัน้ 1
22 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Si Sa Ket
เทสโก้โลตัส บ้านผือ อุดรธานี ชัน้ 1
23 1st Floor, Tesco Lotus Ban Phue,
Udon Thani
โลตัส พล ขอนแก่น ชัน้ 1
24 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Phon Khon Kaen
เทสโก้โลตัส ประโคนชัย บุรรี มั ย์ ชัน้ 1
25 1st Floor, Tesco Lotus Pra Khon Chai,
Buriram
เทสโก้โลตัส บรบือ มหาสารคาม ชัน้ 1
26 1st Floor, Tesco Lotus Borabue,
Mahasarakham

ภาคใต้
เทสโก้โลตัส เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ชัน้ 1
1 1st Floor, Tesco Lotus Wiangsa,
Suratthani
โลตัส สงขลา ชัน้ 1
2 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus, Songkhla
โลตัส ฉลอง ภูเก็ต ชัน้ 1
3 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Chalong, Phuket
นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ชัน้ 3
4 เซ็
3rd Floor, Central Festival, Hatyai
โลตัส สามกอง ภูเก็ต ชัน้ 1
5 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Samkong, Phuket
เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ชัน้ 2
6 2nd Floor Central Plaza
Nakonsrithammarat
โลตัส สุราษฎร์ธานี ชัน้ 1
7 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Suratthani
โลตัส ถลาง ภูเก็ต ชัน้ 1
8 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Thalang, Phuket

0-4253-0712,
06-3197-6831
0-4386-1126,
06-3197-6861
04-5692-2112
0-4455-1398
0-4525-1960
09-2823-2043
09-8254-9509
09-2823-2154
09-2823-2087
08-1803-0954
หมายเลข
โทรศัพท์
0-7725-7263
0-7430-7961
0-7637-4654
0-7433-9713
0-7630-4477
0-7539-2757
0-7740-5887
09-2823-1925
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