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สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการผู้อำ�นวยการ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปีที่ผ่านมา
ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของไทยอย่างเห็นได้ชัด
รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ทำ�ให้ไอที ซิตี้ ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ โดยดำ�เนิน
นโยบายทั้งเชิงรับและเชิงรุก ทั้งการกระจายสาขาให้เข้าถึง
ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกโลเคชั่นทั่วไทย การเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ในหมวดซึง่ เป็นทีน่ ยิ มของลูกค้าและลดผลิตภัณฑ์
ที่ซึ่งล้าสมัยลง อีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด
เพื่อกระตุ้นยอดขาย

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคงให้ความสำ�คัญด้านมาตรฐานการ
บริการเพื่อมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจ พร้อมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ ไอที ซิตี้ มีฐาน
ลูกค้าเดิมทีม่ อบความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจให้เสมอมา อีกทัง้
จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้าง
ฐานลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพให้พร้อมแข่งขันในแวดวง
ธุรกิจค้าปลีกค้าไทย โดยในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ
ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ รวมถึงคูค่ า้ และลูกค้าทุกท่าน ทีร่ ว่ มเป็น
ส่วนหนึ่งให้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างไม่
หยุดยั้ง ทั้งในอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำ�ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
สินค้าประเภทไอที สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น”

พันธกิจ

1. เราจะมุง่ สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ความพึงพอใจ
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า และสังคม
2. เราจะดำ�รงไว้ซึ่งความเข้มแข็งทางด้านการเงินและการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3. เราจะทำ�งานร่วมกันเป็นทีมโดยทุกคนมีความสำ�คัญเท่าเทียมกัน
4. เราจะให้ความสำ�คัญและจะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ
ทำ�งานและมีความรับผิดชอบ
5. เราจะปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
6. เราจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน

จุดเด่นทางการเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2562

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)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (Profitability ratio)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
อัตรากำ�ไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

ข้อมูลต่อหุน้

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) - มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
จำ�นวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)

อัตราการเติบโต
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สินทรัพย์รวม (%)
หนี้สินรวม (%)
รายได้จากการขายและบริการ (%)
ต้นทุนขายและบริการ (%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)
กำ�ไรสุทธิ (%)

2559

2560

2561

2562

1.94
0.91
0.14
35.39
10
11.12
32
6.60
55
7.39
49
38

1.79
0.58
0.06
38.67
9
14.92
24
5.91
61
7.16
50
35

1.72
0.58
0.17
51.41
7
12.94
28
6.11
59
7.84
46
41

1.06
0.25
(0.07)
35.74
10
11.64
31
4.58
79
6.65
54
55

11.18
0.05
0.25
4,303.31
0.31
1.47

12.02
1.29
0.25
66.83
1.28
6.74

12.01
0.46
0.52
491.18
0.83
5.05

13.81
(0.11)
0.61
1,663.59
0.46
2.62

0.88
47.54
2.85

3.81
89.50
2.98

2.80
67.30
3.36

1.00
34.63
2.19

0.74
N/A
3.16
91

0.81
N/A
0.47
81

0.80
N/A
1.24
48

1.52
(11.69)
(1.46)
-

1.00
1.00
1.00
1.00
2.82
2.82
2.82
2.82
0.044
0.204
0.147
0.080
0.04
0.18
0.07
0.03
349,398,859 310,735,845 286,398,859 306,563,242
8.23
22.29
(0.61)
(1.24)
5.27
(31.25)

(16.05)
(11.32)
0.02
(0.93)
(3.57)
312.59

(1.66)
(2.33)
1.81
1.82
9.60
(33.49)

74.60
137.10
5.90
3.75
27.59
(42.03)

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้ง
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ชนิดและจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายแล้ว
เลขทะเบียนบริษัท
สาขา

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore)
จำ�หน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ (Smart
Phone) รวมถึงสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง ทางด้านไอที และ Smart Phone แบบครบวงจร ภายใต้
ชื่อทางการค้าว่า “ไอที ซิตี้” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอที ซูเปอร์สโตร์ ภายใต้
สโลแกนว่า “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร” (The IT Superstore)
บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน) (สำ�นักงานใหญ่) ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ชอ็ ปปิง้
เลขที่ 555 ชัน้ B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
www.itcity.co.th โทรศัพท์ 0 2656 5030-39 โทรสาร 0 2656 5049
366,398,859 บาท แบ่งออกเป็น 366,398,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 366,398,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
0107545000349
ปัจจุบันบริษัทมีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 130 สาขา ดังนี้
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สาขา

สถานที่ตั้ง

วันที่เปิดทำ�การ

1. พันธุ์ทิพย์พลาซา
2. เซียร์ รังสิต
3. ซีคอนไอทีมาร์เก็ต ศรีนครินทร์
4. ตึกคอม ศรีราชา
5. สตาร์ไอที ระยอง
6. ไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์
7. เซ็นทรัล พระราม 3
8. เซ็นทรัล บางนา
9. เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่
10. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
11. ไอทีพลาซ่า สำ�โรง
12. ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี
13. ศูนย์พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
14. ตึกคอม พัทยา
15. ไอทีสแควร์ หลักสี่
16. สยามพารากอน
17. รอยัลพาร์ค ราชบุรี
18. ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
19. พันธุ์ทิพย์พลาซา งามวงศ์วาน
20. แฟชั่นไอส์แลนด์
21. ท็อปไอที พิษณุโลก
22. บิ๊กเจียง หนองคาย
23. ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง
24. สิงห์บุรี
25. เดอะมอลล์ บางแค
26. เดอะมอลล์ นครราชสีมา
27. มาร์คโฟร์ แพร่
28. เมกา บางนา
29. ซีคอน บางแค
30. เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
31. เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
32. ตึกคอม อุดรธานี
33. เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
34. ฟอร์จูนเมอร์เคียว

ชั้น 5 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซา
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
ชั้น 3 อาคารตึกคอม ศรีราชา
ชั้น 1 ศูนย์การค้าระยองสตาร์ ระยอง
ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาวน์
ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา
ชั้น 3 เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่
ชั้น 5 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ชั้น 4 ไอทีพลาซ่า สำ�โรง
ชั้น 3 ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี
ชั้น 2 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่
ชั้น 5 อาคารตึกคอม พัทยา
ชั้น 2 อาคารหลักสี่พลาซ่า
ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ชัน้ 2 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์คชอปปิง้ มอลล์
ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ชั้น 4 พันธุ์ทิพย์พลาซา งามวงศ์วาน
ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ชั้น 2 อาคารท็อปแลนด์อาเขต
ชั้น 2 ศูนย์การค้าไอที บิ๊กเจียง
ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์
ชั้น 3 ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
ชัน้ 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค
ชัน้ 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ชั้น 3 มาร์คโฟร์พลาซ่า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมกา บางนา
ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค
ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าตึกคอมแลนด์มาร์ค
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาวน์

พฤศจิกายน 2539
พฤษภาคม 2543
เมษายน 2544
ธันวาคม 2544
มิถุนายน 2545
สิงหาคม 2545
สิงหาคม 2546
กันยายน 2546
กันยายน 2546
ธันวาคม 2546
ธันวาคม 2546
ธันวาคม 2546
ตุลาคม 2547
ธันวาคม 2547
ตุลาคม 2548
ธันวาคม 2548
พฤษภาคม 2549
สิงหาคม 2549
กันยายน 2549
พฤศจิกายน 2549
พฤษภาคม 2551
พฤศจิกายน 2551
ธันวาคม 2551
ตุลาคม 2552
กุมภาพันธ์ 2553
เมษายน 2553
มกราคม 2554
พฤษภาคม 2555
กันยายน 2555
ธันวาคม 2555
มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556
เมษายน 2556

สาขา

สถานที่ตั้ง

วันที่เปิดทำ�การ

35. เทสโก้ โลตัส สมุทรสงคราม
36. เทสโก้ โลตัส สิงห์บุรี (ท่าวุ้ง)
37. เทสโก้ โลตัส รวมโชค เชียงใหม่
38. เทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม
39. เทสโก้ โลตัส แกลง ระยอง
40. เทสโก้ โลตัส เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
41. เทสโก้ โลตัส สุพรรณ
42. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
43. สุขอนันต์ สระบุรี
44. เทสโก้ โลตัส สงขลา
45. เทสโก้ โลตัส ฉลอง ภูเก็ต
46. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
47. เทสโก้ โลตัส ชัยนาท
48. ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์
49. เทสโก้ โลตัส หล่มสัก เพชรบูรณ์
50. เทสโก้ โลตัส โรจนะ อยุธยา
51. เทสโก้ โลตัส The Walk นครสวรรค์
52. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
53. เทสโก้ โลตัส สามกอง ภูเก็ต
54. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กัลปพฤกษ์
55. เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
56. เทสโก้ โลตัส นครนายก
57. โรบินสัน ร้อยเอ็ด
58. ศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์
59. โรบินสัน ปราจีนบุรี
60. ตึกคอม ศรีราชา 2
61. เซ็นทรัลพลาซ่า ลำ�ปาง
62. โรบินสัน กาญจนบุรี
63. เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
64. เซ็นทรัลเวสท์เกต
65. เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า
66. เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
67. ฮาร์เบอร์ พัทยา
68. โรบินสัน ศรีสมาน

ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
ชั้น 2 ศูนย์การค้าสุขอนันต์
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าทวีกจิ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 เสริมไทยคอมเพล็กซ์
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 1 ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น G ศูนย์การค้าตึกคอม
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสท์เกต
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา
ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

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
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557
เมษายน 2558
เมษายน 2558
เมษายน 2558
สิงหาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
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สาขา

สถานที่ตั้ง

วันที่เปิดทำ�การ

69. เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช
70. บลูพอร์ท หัวหิน
71. เทสโก้ โลตัส พยัคฆภูมิพิสัย
72. เทสโก้ โลตัส ลาดพร้าว
73. เทสโก้ โลตัส แจ้งวัฒนะ
74. เทอร์มินอล 21 โคราช
75. เทสโก้ โลตัส บางแค
76. เทสโก้ โลตัส บ่อวิน
77. วีสแควร์ นครสวรรค์
78. เทสโก้ โลตัส ยโสธร
79. เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา
80. พันธุ์ทิพย์พลาซา 2
81. เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย สมุทรสาคร
82. เทสโก้ โลตัส โพนทอง ร้อยเอ็ด
83. มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน
84. เทสโก้ โลตัส นครอินทร์ นนทบุรี
85. เทสโก้ โลตัส อู่ทอง สุพรรณบุรี
86. เทสโก้ โลตัส นครพนม
87. เทสโก้ โลตัส สุราษฎร์ธานี
88. เทสโก้ โลตัส สมเด็จ กาฬสินธุ์
89. เทสโก้ โลตัส เชียงของ เชียงราย
90. บิ๊กซี สระแก้ว
91. เทสโก้ โลตัส ชลบุรี
92. เทสโก้ โลตัส ราชบุรี
93. เทสโก้ โลตัส พนัสนิคม
94. เทสโก้ โลตัส ลพบุรี
95. เทสโก้ โลตัส กำ�แพงแสน นครปฐม
96. เทสโก้ โลตัส วังนํ้าเย็น สระแก้ว
97. เทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ สระแก้ว
98. เทสโก้ โลตัส อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
99. เทสโก้ โลตัส ปราสาท สุรินทร์
100. เทสโก้ โลตัส บางกรวย-ไทรน้อย นนทบุรี
101. เทสโก้ โลตัส พิบลู มังสาหาร อุบลราชธานี
102. เทสโก้ โลตัส ศรีสะเกษ

ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ท รีสอร์ท มอลล์
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
ชั้น 2 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น B ศูนย์การค้าวีสแควร์
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 1 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก ้โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส

กรกฎาคม 2559
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
กันยายน 2560
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 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

สาขา

สถานที่ตั้ง

วันที่เปิดทำ�การ

103. เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์
104. เทสโก้ โลตัส อมตะนคร
105. เทสโก้ โลตัส จันทบุรี
106. เทสโก้ โลตัส โคกสำ�โรง ลพบุรี
107. ACE เซียร์ รังสิต
108. เทสโก้ โลตัส พะเยา
109. ACE MEGA BANGNA
110. เทสโก้ โลตัส อุตรดิตถ์
111. เทสโก้ โลตัส บางปะกอก
112. เทอร์มินอล 21 พัทยา
113. เทสโก้ โลตัส อู่ตะเภา
114. ACE ZPELL
115. เทสโก้ โลตัส บ้านผือ อุดรธานี
116. เกตเวย์ บางซื่อ
117. เทสโก้ โลตัส ระยอง
118. เทสโก้ โลตัส มาบตาพุด ชลบุรี
119. เทสโก้ โลตัส พล ขอนแก่น
120. เทสโก้ โลตัส ประโคนชัย บุรีรัมย์
121. เทสโก้ โลตัส บรบือ มหาสารคาม
122. เทสโก้ โลตัส ถลาง ภูเก็ต
123. ACE เดอะมอลล์ โคราช
124. เทสโก้ โลตัส พิษณุโลก
125. เทสโก้ โลตัส จอมทอง เชียงใหม่
126. เทสโก้ โลตัส อ่างทอง
127. ACE เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า
128. VIVO SHOP ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
129. ACE เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
130. เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมกา บางนา
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชัน้ 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิน่ เกล้า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
ชัน้ G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
กันยายน 2561
กันยายน 2561
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562

หมายเหตุ – บริษัทฯ ได้ปิดดำ�เนินการ
			
			
			
			
			

- สาขาโรบินสัน มุกดาหาร, สาขาโรบินสัน บุรีรัมย์ เดือนมกราคม 2562
- สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
- สาขาเดอะมอลล์ รามคำ�แหง เดือนมีนาคม 2562
- สาขาตึกคอม ชลบุรี, สาขาแหลมทอง บางแสน ชลบุรี เดือนเมษายน 2562
- สาขาบิ๊กซี ร้อยเอ็ด เดือนสิงหาคม 2562
- สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เดือนพฤศจิกายน 2562
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บุคคลอ้างอิง
ก. นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9382
โทรสาร : 0 2009 9001 ต่อ 9382
ข. ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
ชั้น 11 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2264 0777
โทรสาร : 0 2264 0789-90
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ค. ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำ�กัด
75 ซอยพึ่งมี 11 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 08 1836 7236
โทรสาร : 0 2332 7685
สำ�นักงานที่ปรึกษากฎหมายและบัญชีสากล
ธรรมประวิตร
481 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสาร
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0 2279 0751-2
โทรสาร : 0 2271 1652

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอด โดยนำ�หลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาเป็นนโยบายในการบริหารงานของ
บริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง นำ � แนวทางปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นกรอบในการดำ�เนินงาน
ทั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย
ผู้ถือหุ้นคู่ค้า พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง สังคม และสิ่งแวดล้อม
เกิดการพัฒนารอบด้าน และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่า การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอันจะเป็นผลดี
ต่อการดำ�เนินธุรกิจในระยะยาว ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงดำ�เนินธุรกิจ
โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และ
มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ รัก ษาผลประโยชน์ของผู้มีส่ว นได้ ส่ ว นเสี ย
โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกติกาทีก่ �ำ หนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
และมีจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ รวมไปถึง ความซือ่ สัตย์
สุจริตในการติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานภาครัฐ
รวมทั้ ง ต่ อ ต้ า นการให้ สิ น บนต่ า ง ๆ ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
เพื่ออำ�นวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ตัดสินใจดำ�เนินการต่าง ๆ ด้วยความบริสทุ ธิ์
โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ บริหารกิจการ
ของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิด
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง
หรือผู้อ่นื จากการปฏิบัติหน้าที่การงาน ไม่เปิดเผยความลับของ
บริษทั ฯ และไม่น�ำ ข้อมูลความลับของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์
ตนเองหรือบุคคลอืน่ โดยมิได้รบั อนุญาตจากบริษทั และไม่ด�ำ เนินการ
ใด ๆ ในลักษณะซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
รักษาความลับของคูค่ า้ ไม่เอารัดเอาเปรียบในการบริหารจัดการ
และดำ�เนินธุรกรรมกับคู่ค้า และให้ความสำ�คัญต่อคู่ค้า โดยยึด
ประโยชน์รว่ มกันปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีม่ ตี อ่ คูค่ า้ บริษทั ฯ เคารพสิทธิ
ของคู่ ค้ า ในการได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ จำ � เป็ น เพื่ อ ประเมิ น บริ ษั ท ฯ
โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการฐานะการเงิน
พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง อีกทั้งรักษา
สัมพันธภาพทีด่ ี รวมถึงไม่น�ำ ข้อมูลของคูค่ า้ มาใช้เพือ่ ประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริ ษั ท ฯ ให้ ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมตามความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และมีการส่งเสริมพัฒนา และเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ
ของพนักงาน ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เกีย่ วกับ
กฎหมายแรงงานและสวัดิภาพของพนักงาน และปฏิบัติต่อ
พนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้
ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

2. การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใด ๆ ทั้งสิ้น และกำ�หนด
ให้บริษทั ฯ รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ ดำ�เนินการ
ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุม
ให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำ�เนินการ
หรือกระทำ�การใด ๆ โดยให้ความสำ�คัญกับความโปร่งใส และ
คำ�นึงถึงความซือ่ สัตย์สจุ ริตในการติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำ�เนินการที่อาจส่งผล
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ต่อการกระทำ�ที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหาร
เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มี จัดการทีด่ ี รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่
รายละเอียดและขัน้ ตอนการใช้งาน บริษทั ฯ จึงได้จดั ให้มเี จ้าหน้าที่ อำ�นวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั และ
คอยให้การบริการด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำ�ปรึกษาและข้อมูล มีการกำ�หนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระทำ�ความผิด
ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจ เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถเลือกซือ้ ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางในการแจ้งเรื่อง
สิ น ค้ า ได้ ต รงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ ง านมากที่ สุ ด สิ น ค้ า ที่ เบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน ดังนี้
บริษทั ฯ จำ�หน่ายได้ผา่ นการคัดเลือกและเป็นสินค้าทีถ่ กู กฎหมาย
โดยทางบริษัทฯ ไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้
(1) ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยจดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์
บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถให้คำ�แนะนำ�หรือ
หรือส่งโดยตรงที่เลขานุการบริษัท
ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า และบริ ก าร รวมถึ ง การให้ บ ริ ก าร 		 บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) (สำ�นักงานใหญ่)
ของพนักงานหรือความไม่สะดวกอื่นใดที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ช็อปปิ้ง เลขที่ 555
www.itcity.co.th หรือที่ Facebook.com : Itcity
ชั้ น B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ แขวงมั ก กะสั น
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
		 หรือ E-mail : chanchai_b@itcity.co.th
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกา
(2) ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ 		 บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) (สำ�นักงานใหญ่)
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย และ
ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ช็อปปิ้ง เลขที่ 555
ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือ
ชั้ น B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ แขวงมั ก กะสั น
กระทำ�การใด ๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
		 หรือ E-mail : chirawan_p@itcity.co.th
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน การให้ความคุม้ ครองบุคคลผูแ้ จ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิด
และสังคมส่วนรวม ไม่กระทำ�การใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อ หรือข้อร้องเรียน
ชือ่ เสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ไม่ให้
พนักงานหรือเจ้าหน้าทีท่ แี่ จ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใด ๆ ที่ทำ�ธุรกิจผิดกฎหมาย ให้ถ้อยคำ�หรือให้ข้อมูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนา
หรื อ เป็ น ภั ย ต่ อ สั ง คมและความมั่ น คงของประเทศ อี ก ทั้ ง ในการให้รา้ ยหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผใู้ ด หรือต่อบริษทั
ยังปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นในองค์กร
ตำ � แหน่ ง งาน ลั ก ษณะงาน สถานที่ ทำ � งาน พั ก งาน ข่ ม ขู่
รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะ
เป็นการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมต่อผูน้ นั้ ทัง้ นี้ ถ้ามีความจำ�เป็น
ต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง หรื อ ยกเลิ ก การคุ้ ม ครองบุ ค คลใด
ก่อนที่จะดำ�เนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด จะต้องได้รับ
ความเห็นขอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

พนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความ
บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดย เคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงานประจำ� พนักงานชั่วคราว คู่ค้า และ ในการทำ�งานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพอนามัยร่างกาย
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ เคารพสิทธิ และทรัพย์สินของพนักงาน
มนุษยชนในเรือ่ งของสวัสดิภาพการใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก
มีการกำ�หนดชัว่ โมงการทำ�งานตามกฎหมายแรงงาน การทำ�งาน 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าและ
ล่วงเวลา (OT) รวมถึงวันหยุดที่เหมาะสม
บริ ก ารอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง เป็ น ธรรมแก่ ลู ก ค้ า และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และสนองความต้องการของผู้บริโภค
การรักษาข้อมูลของลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องการดูแลรักษาข้อมูล ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีให้การรับประกันสินค้า
ของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าทัง้ หมดจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ และบริการภายใต้ข้อกำ�หนดที่เหมาะสม จัดกลไกและระบบ
ฐานข้อมูล การเข้าดูขอ้ มูล การบันทึกข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล การบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจ
ในสินค้า และบริการได้ที่เว็บไซต์หรือเฟสบุ๊คของบริษัทฯ
ต่าง ๆ จะมีการกำ�หนดสิทธิ์การใช้งาน
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีเป้าหมายและนโยบายการให้บริการลูกค้า
โดยเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน พร้อมถ่ายทอดไปสู่พนักงาน
ทุกหน่วยงาน ทุกระดับเพื่อการปฏิบัติ โดยมีการกำ�หนดแนว
ปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา
โดยให้การดูแลลูกค้าทุกคน ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ในแบบ
เดียวกันไม่มเี ลือกปฏิบตั แิ ละให้บริการอย่างเท่าเทียมกันทุกคน
มี ก ารจั ด ลำ � ดั บ การให้บ ริก ารก่อนหลัง มีระบบการจองคิ ว
ในการใช้บริการ จัดนํ้าดื่มสำ�หรับบริการแก่ลูกค้าทุกคน
การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ สนับสนุนนโยบายของรัฐ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยนำ�ไปใช้
เป็นพื้นฐานเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาและ
ตรวจสอบระบบงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม บุคลากร
ในสายงานทรัพยากรบุคคล มีความรู้และเข้าใจในข้อกำ�หนด
สำ�คัญเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน และมีความรูด้ า้ นกฎหมายแรงงาน
เพือ่ ใช้ปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นธรรม เพือ่ ให้สามารถเป็นผูข้ บั เคลือ่ น
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน และ
สิทธิแรงงานไปสู่พนักงานในสาขา

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมบน
พืน้ ฐานของกฎหมาย และความเหมาะสมของสภาวะทางธุรกิจ
พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพและปฏิบัติต่อ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของคุณภาพสินค้า
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม สถานการณ์ ส ภาวะ
โลกร้อน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึง่ ของ
ธุรกิจ มีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดใช้พลังงาน โดยการ
ปิ ด เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข ณะพั ก เที่ ย งหรื อ ขณะไม่ ใช้ ง าน
มีการบริหารจัดการนํ้า ขยะ และของเสีย อย่างเป็นระบบ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมัน่ ในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ
และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทฯ
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝัง
จิตสำ�นึกกับการรับผิดชอบต่อสังคม แก่พนักงานในองค์กร
ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เข้าไปมีบทบาทในการ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่าง ๆ โดย
มุง่ หวังให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคมและชุมชน ได้ด�ำ เนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์และอำ�นวยประโยชน์ในการสนับสนุน
กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้ การให้การสนับสนุนทางด้าน
การเงินและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ การศึกษา เพือ่ เป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ของเยาวชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพือ่ เสริมสร้าง
รากฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป
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บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore)
จำ�หน่ายเครือ่ งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ตอ่ พ่วง
โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือ แบบครบวงจรภายใต้ชื่อ
ทางการค้าว่า “ไอที ซิตี้” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอที
ซูปเปอร์สโตร์ ภายใต้สโลแกนว่า “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร”
(The IT Superstore) โดยมีความหลากหลายของสินค้า
กว่า 10,000 รายการ นอกจากเป็นร้านค้าปลีกแล้ว บริษัทยัง
จำ�หน่ายให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small
Medium Enterprises) รวมทัง้ จำ�หน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
ของบริษทั www.itcityonline.com และบนมาร์เก็ตเพลสหลัก
ปัจจุบันบริษัทมีลักษณะการประกอบ ธุรกิจ ดังนี้

กลุม่ คอมพิวเตอร์ (Computer) ประกอบด้วย
บริ ษั ท เป็ น ผู้ ค้ า ปลี ก เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก
(Personal Computer) โดยแบ่งเป็นคอมพิวเตอร์ตง้ั โต๊ะ (Desktop)
โน้ตบุค๊ (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) แอลอีดมี อนิเตอร์ เป็นต้น
โดยมีรายละเอียดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(ก) คอมพิวเตอร์ตง้ั โต๊ะ (Desktop) โน้ตบุค๊ (Notebook)
แท็บเล็ต (Tablet) โดยบริษัทเป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าชั้นนำ�
หลากหลายยี่ ห้ อ อาทิ Acer Apple Asus Dell HP
Huawei Lenovo MSI Samsung Microsoft Surface เป็นต้น
(ข) แอลอีดี มอนิเตอร์ (LED Monitor) โดยมียหี่ อ้ ชัน้ นำ�
อาทิ Acer AOC Asus BenQ Dell HP Lenovo LG Samsung
เป็นต้น

1. เป็นศูนย์คา้ ปลีกจำ�หน่ายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์
ดิ จิ ทั ล แอลอี ดี (Digital LED TV) และโทรศัพ ท์ มือถื อ
(Smart Phone) รวมถึง สินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอที
แบบครบวงจร (One Stop Shopping IT & Smart Phone
Products) โดยจัดจำ�หน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงยีห่ อ้ ชัน้ นำ� โดยอุปกรณ์ตอ่ พ่วงกับคอมพิวเตอร์ทสี่ �ำ คัญ
ได้แก่ พริน้ เตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น ซึง่ ประเภทของสินค้าหลัก
สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มด้วยกัน คือ

กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals)
ประกอบด้วย พริน้ เตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น โดยสามารถ
สรุปรายละเอียดตัวอย่างสินค้าหลักได้ ดังนี้
(ก) พริ้นเตอร์ ประกอบด้วย อิงค์เจ็ต ด็อทแม็ตทริกซ์
เลเซอร์ มัลติฟงั ก์ชนั่ และเครือ่ งถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยมียหี่ อ้
ชัน้ นำ� ดังนี้ Brother Canon Epson HP Lexmark OKI Ricoh
Samsung Xerox เป็นต้น
(ข) สแกนเนอร์ บริษทั ได้จดั จำ�หน่ายสแกนเนอร์หลาย
ยี่ห้อ อาทิ Brother Canon Epson HP เป็นต้น

2. เป็นศูนย์บริการซ่อมบำ�รุง ดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำ�หน่ายอะไหล่แท้จากผู้ผลิต และให้บริการ
โดยช่ า งผู้ เชี่ ย วชาญ โดยบริ ษั ท ได้ แ ยกประเภทของการ
ให้บริการ ดังนี้
(ก) จำ�หน่ายบริการ “iCare” ขยายระยะเวลาการ
รั บ ประกั น สิ น ค้ า (Extended Warranty) สำ� หรั บ สิ น ค้ า
คอมพิ ว เตอร์ จอมอนิ เ ตอร์ เครื่ อ งฉายภาพ (Projector)
กลุ่มแอ็กเซสเซอรี่ (Accessories)
โทรทัศน์แอลซีดี และโทรศัพท์มือถือ
ประกอบด้วย อุปกรณ์เล่นเกม กล้องวงจรปิด อุปกรณ์
(ข) “iClinic” ให้บริการติดตั้งและอัพเกรดซอฟต์แวร์
Internet of Thing (IOT) กล้องติดรถยนต์ กล้อง Action เซ็ทอัพคอมพิวเตอร์ และบริการกำ�จัดไวรัส
Camera หุ่นยนต์ 3G/4G Aircard เม้าส์ (Mouse) แป้นพิมพ์
(ค) “iFix” เป็นศูนย์บริการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั
(Keyboard) ซอฟต์แวร์ (Software) หมึกพิมพ์ กระดาษ ผูผ้ ลิตหรือบริษทั ผูจ้ ดั จำ�หน่าย เพือ่ ให้บริการทางด้านฮาร์ดแวร์
เครือ่ งสำ�รองไฟ (UPS) แบตเตอรีส่ �ำ รอง (Powerbank) ปลัก๊ ไฟ ในการติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข และบริการนำ�ส่งสินค้าที่ไม่ได้
ลำ�โพง หูฟัง (Headphone) เครื่องอ่านเขียน (Optical Drive) ดำ�เนินการซ่อมเองให้บริษทั ผูผ้ ลิตหรือบริษทั ผูจ้ ดั จำ�หน่ายต่อไป
ฮาร์ดดิส (Harddisk) อุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
Network สายเคเบิลชนิดต่าง ๆ กระเป๋าใส่อุปกรณ์และ
ซึ่งเป็นการให้บริการที่ครบวงจร สร้างความแตกต่าง
อุปกรณ์เสริมทีใ่ ช้รว่ มกับโทรศัพท์มอื ถือ Smart Phone เป็นต้น จากคูแ่ ข่งขัน ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ ลูกค้า และ
เป็นส่วนช่วยเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั อีกทางหนึง่ ด้วย นอกจากนี้
กลุ่มสินค้าอื่น ๆ (Others)
บริษทั ยังประสานงานกับบริษทั ไฟแนนซ์ ในการให้บริการชำ�ระ
ประกอบด้วย โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั แอลอีดี (Digital LED TV) ค่าสินค้าผ่านโปรแกรมผ่อนชำ�ระต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัท
เครื่องเสียง อุปกรณ์สำ�นักงาน โดยสามารถสรุปรายละเอียด ไฟแนนซ์ให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท ดังนี้ คือ First Choice,
ตัวอย่างสินค้าหลักได้ ดังนี้
Paylite, Aeon เป็นต้น ซึ่งเป็นการอำ�นวยความสะดวกและ
(ก) โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั แอลอีดี มียห่ี อ้ ชัน้ นำ� LG Samsung เพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้ เราได้เริ่ม
เป็นต้น
ให้บริการ “AirPay” โดยการีนา เพื่อให้บริการชำ�ระเงินค่านํ้า
(ข) อุปกรณ์สำ�นักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องตัด ค่าไฟ ภาษีรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อ เติมเงินโทรศัพท์มือถือ
สติกเกอร์ เครือ่ งพิมพ์ฉลาก เครือ่ งอ่านบาร์โค้ด เครือ่ งฉายภาพ และเกมต่าง ๆ
(Projector) เป็นต้น
(ค) เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก (Small Home
Appliances) อาทิ เครือ่ งฟอกอากาศ เครือ่ งใช้ในครัวขนาดเล็ก
เป็นต้น
กลุ่มโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
ประกอบด้วย โทรศัพท์มอื ถือและอุปกรณ์เชือ่ มต่อ ดังนี้
(ก) โทรศัพท์มอื ถือ (Smart Phone) โดยมียหี่ อ้ ชัน้ นำ�
อาทิ Asus Huawei Oppo Realme Samsung Vivo เป็นต้น
(ข) อุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Device) อาทิ Fitbit
Huawei TicWatch Samsung Xiaomi เป็นต้น
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทในระยะ 4 ปี มีดังนี้ (พ.ศ. 2559 - 2562)
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขาย
1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่องพิมพ์
3. โทรศัพท์มือถือ
4. แอ็กเซสเซอรี่
5. สินค้าอื่น ๆ
6. เครื่องมือและอะไหล่
รวมรายได้จากการขาย
รายได้จากค่าบริการ
7. ค่าเช่าและค่าบริการ
8. อื่น ๆ
รวมรายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้ทั้งสิ้น
อัตราการเติบโต

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ

2559

2560

2561

2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

2,490.01
491.01
654.28
739.86
470.71
15.05
4,860.92

50.12 2,289.96
9.88 490.38
13.17 713.40
14.89 740.37
9.47 456.63
0.30 154.89
97.84 4,845.63

46.14
9.88
14.37
14.92
9.20
3.12
97.63

2,356.62
436.30
774.25
787.63
400.19
219.82
4,974.81

46.58 2,140.40
8.62 366.48
15.30 1,412.45
15.57 723.29
7.91 345.07
4.34 217.86
98.33 5,205.55

39.97
6.84
26.38
13.51
6.44
4.07
97.22

48.71
0.98 48.46
0.98 43.28
0.86 41.36
0.77
46.81
0.94 63.12
1.27 28.94
0.57 98.00
1.83
4,956.44 99.76 4,957.21 99.88 5,047.03 99.76 5,344.91 99.82
11.61
0.24
6.24
0.12 12.22
0.24
9.46
0.18
4,968.05 100.00 4,963.45 100.00 5,059.25 100.00 5,354.37 100.00
-0.67%
-0.09%
1.93%
5.83%

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2553 ของบริษทั ไอที ซิต้ี
บริ ษั ท มี เ ป้ า หมายในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ น หนึ่ ง จำ�กัด (มหาชน) (“ไอที ซิต”้ี ) ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2553
ในผู้นำ�ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ (Retail Superstore) สินค้า ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัทร่วมทุนจัดตั้งใหม่ (“บริษัท
ประเภทไอที สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วยผลกำ�ไรที่เติบโต ร่วมทุน”) ในวงเงินรวม 48 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 40 เปอร์เซนต์
อย่างยั่งยืน (One of The IT Smart phone and Tablet ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 ล้านบาทของ “บริษัทร่วมทุน”
Superstore Leaders with Sustainable Profit) โดยบริษทั โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ได้เปิดดำ�เนินการบริษัทร่วมทุน
คาดว่า ณ สิ้นปี 2563 บริษัทจะมีจำ�นวนสาขาทั้งสิ้นประมาณ ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด” ซึ่งประกอบธุรกิจเป็น
136 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทได้รับประโยชน์จาก ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องประเภทไอที
การประหยัดในเชิงธุรกิจ (Economy of Scale) เพิม่ ขึน้ และ ภายใต้ยี่ห้อ APPLE ผ่านการเปิดร้าน iStudio และผ่านร้าน
สามารถรักษาอันดับการเป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายทีม่ มี ลู ค่าซือ้ สินค้าสูง U Store ซึ่งเปิดตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยร้าน U Store
เป็นอันดับแรก (First Tier) เป็นการซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิต มีนโยบายที่จะจำ�หน่ายสินค้าให้เฉพาะนิสิต นักศึกษา ในราคา
และผูจ้ ดั จำ�หน่ายโดยตรง ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ได้รบั ส่วนลดในการ ตํ่ากว่าทั่วไป
ซือ้ สินค้าทีม่ ากกว่า นอกจากนี้ บริษทั มีความมุง่ มัน่ อย่างต่อเนือ่ ง
ในการนำ � เสนอสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ มี ค วามหลากหลาย
ภายใต้แนวคิด “One Stop Shopping”
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เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด
ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนจากเดิม 120 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท
โดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม ประชาชนทัว่ ไป
กรรมการและ/หรือพนักงาน ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้านบาท หลังจากการซื้อหุ้น
เพิม่ ทุนในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีเงินลงทุนจำ�นวนทัง้ สิน้ 58 ล้านบาท
คิ ด เป็ น 29 เปอร์ เซ็ น ต์ ข องทุ น จดทะเบี ย น และเมื่ อ วั น ที่
6 ธันวาคม 2556 บริษทั เอส พี วี ไอ จำ�กัด ได้เข้าจดทะเบียนเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยที่หุ้นเริ่ม
ทำ�การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตง้ั แต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2556

เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด จดทะเบียนเสร็จสิน้ การชำ�ระบัญชี และได้จา่ ยชำ�ระคืนเงิน
ลงทุนให้แก่บริษัทฯ จำ�นวน 1.3 ล้านบาท

เนื่ อ งด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงในเทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์
ทีม่ คี วามสามารถหลากหลายในการพิมพ์บนวัตถุตา่ ง ๆ โปรแกรม
การบริหารจัดการการพิมพ์ทำ�ได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุน
ทีต่ าํ่ ลง ประกอบกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทัง้ ภาคองค์กร และ
ภาคบุคคลที่มีความต้องการที่หลากหลาย สามารถปรับแต่งได้
(Customize) และรวดเร็วในการบริการ แนวโน้มและทิศทาง
ดังกล่าวจึงทำ�ให้ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้มกี ารร่วมลงทุนในบริษทั
ร่วมทุนจัดตัง้ ใหม่ ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2559
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 ของบริษัท ของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11
ไอทีซติ ้ี จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สิงหาคม 2559 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารลงทุนในบริษทั ร่วมทุนจัดตัง้ ใหม่
ได้มมี ติอนุมตั กิ ารลงทุนในบริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (“บริษัทร่วมทุน”) ในวงเงินรวม 12 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 24
(“ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย)”) โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน เปอร์เซ็นต์ ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท โดยใช้ชื่อว่า
จำ�นวน 60,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 300 บาท (ราคาพาร์หุ้นละ บริษทั ทัช ปรินท์ตงิ้ รีพบั ลิค จำ�กัด (“TPR”) ซึง่ ประกอบธุรกิจ
100 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนทัง้ สิน้ 18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายชิน้ ส่วนอุปกรณ์การพิมพ์สนิ ค้าและบริการ
33.33 ของทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้จ่ายเงิน การพิมพ์อย่างครบวงจร โดยมีแผนธุรกิจทีจ่ ะดำ�เนินการต่อไป ดังนี้
1. ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของเครือ่ งพิมพ์และอุปกรณ์ตอ่ เนือ่ ง
ลงทุนในจำ�นวนทีส่ งู กว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ ในบริษทั ดังกล่าว
2. ธุรกิจโซลูชนั่ การพิมพ์ทใี่ ห้ค�ำ แนะนำ�แก่ลกู ค้าครบวงจร
เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่า
บริษทั ดังกล่าวจะสามารถดำ�เนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ขา้ มพรมแดน
3. ธุรกิจการให้บริการการพิมพ์ ที่จะผลิตสินค้าที่พิมพ์
จากการที่บริษัทดังกล่าวมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศ
บนความต้องการของลูกค้าทัง้ ภาคองค์กรและบุคคลทัว่ ไป
4. ธุรกิจตลาดกลางของนักออกแบบ โดยจะเอื้อโอกาส
ให้ แก่ นั ก ออกแบบให้ ส ามารถนำ � แนวคิ ด และสิ นค้า
ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้เจรจากับ
ของตนเข้าสู่ตลาดได้โดยง่าย
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ร่วมดังกล่าว เพือ่ ขอคืนเงินลงทุนสำ�หรับส่วน
ที่ได้จ่ายซื้อหุ้นสามัญเกินกว่ามูลค่าที่ตราไว้ เนื่องด้วยข้อจำ�กัด
ในเบื้องต้นได้กำ�หนดเป้าหมายที่จะมีสาขาในธุรกิจ
บางประการ ทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ขา้ มพรมแดน
ของบริษัทร่วมดังกล่าวไม่ประสบผลสำ�เร็จ โดยเมื่อวันที่ 11 การพิมพ์ที่ 35 สาขา และมีรายได้ในปีที่ 5 (พ.ศ. 2563) ที่
พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ยูอิท๊อกซ์ 295 ล้ า นบาท และอั ต รากำ � ไรก่ อ นค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้
(ประเทศไทย) จำ�กัด มีมติอนุมัติคืนเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท ที่ 16% นอกจากนี้ มีการกำ�หนดแผนกลยุทธ์ให้นำ�บริษัท
ให้แก่ บริษทั ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) เป็นจำ�นวน 12 ล้านบาท ร่วมทุนนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ คื น เงิ น ลงทุ น ดั ง กล่ า วแล้ ว ในวั น ที่ 12 ภายใน 3 - 5 ปี นับจากวันเริ่มดำ�เนินการ
พฤษภาคม 2560 ทัง้ นี้ อัตราส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั
ร่วมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลง
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด มีมติอนุมัติการเลิกกิจการโดยได้จดทะเบียนเลิกกิจการ
กับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และอยูใ่ นระหว่าง
ดำ�เนินการเพือ่ ชำ�ระบัญชี บริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
มีทนุ จดทะเบียนชำ�ระแล้ว 18 ล้านบาท IT มีสดั ส่วนการถือหุน้
คิดเป็นร้อยละ 33.33%
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บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีก
จำ�หน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน รวมถึงสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านไอทีและโทรศัพท์
มือถือแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี เรามุ่งมั่น
อย่างไม่ลดละในการสร้างความมัน่ ใจ และเปิดประสบการณ์ใหม่
ในการเลือกซือ้ สินค้าไอที ด้วยการยกระดับการให้บริการทีย่ อด
เยี่ ย มเหนื อ ความคาดหมาย สิ น ค้ า ที่ ค รบครั น ทั น สมั ย
สาขาที่ เข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ในทุ ก ภาคของประเทศ และช่ อ งทาง
การช้อปปิ้ง itcityonline.com ที่เพิ่มความเพลิดเพลินให้กับ
การช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยสินค้าที่ครบครัน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท
คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด
(“CSC”) จำ�นวน 1.4 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้น
ที่ จำ � หน่ า ยแล้ ว ทั้ ง หมด โดยในวั น เดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ได้ เข้ า
ทำ�สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSC จากผู้ถือหุ้นเดิม
จำ�นวน 1.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในมูลค่า
ซื้อขายรวมทั้งสิ้น 336.5 ล้านบาท โดยการซื้อหุ้นสามัญนี้
ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่
30 สิงหาคม 2562

ในปัจจุบัน การเล่นเกมไม่ได้เป็นการสันทนาการที่ให้
แต่ เ พี ย งความบั น เทิ ง เท่ า นั้ น แต่ ไ ด้ พั ฒ นาไปเป็ น การกี ฬ า
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีสปอร์ต (E-Sports) ที่ได้รับความนิยม
จากทุกเพศทุกวัย และเริม่ ได้รบั การยอมรับในระดับโลกให้เป็น
กีฬาชนิดหนึ่ง สำ�หรับประเทศไทย E-Sports เป็นเรื่องที่ค่อน
ข้างใหม่และได้รบั ความสนใจมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยจะเห็นได้
จากการแข่ ง ขั น E-Sports ในเกมต่าง ๆ ที่จัด ขึ้ น ทั่ ว โลก
นอกจากนี้ การเล่นเกมได้กลายเป็นหนึ่งในเส้นทางการสร้าง
อาชีพของเยาวชนรุ่นใหม่ อาทิ การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต
อย่างทีม “ไอที ซิตี้ เบคอน” ทีมอีสปอร์ตของเกมอาร์โอวี
(ROV, Realm of Valor) ที่เพิ่งได้รับตำ�แหน่งรองชนะเลิศ
อั น ดั บ 1 จากการแข่ ง ขั น รายการชิ ง แชมป์ โ ลกที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา อีกทั้งเรายังได้เห็นภาคการศึกษาเริ่มเข้ามีส่วน
ในการผลักดันอีสปอร์ตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดยจะ
เห็นได้จากการเริ่มเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติอนุมัติการชำ�ระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญของ CSC
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ CSC ตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้างต้น บริษทั ฯ
ได้จ่ายชำ�ระค่าหุ้นล่วงหน้าเป็นเงินสดจำ�นวน 100 ล้านบาท
ในวันที่ 30 กันยายน 2562 และได้จ่ายชำ�ระค่าหุ้นส่วนที่เหลือ
เป็นเงินสดจำ�นวน 236.5 ล้านบาท ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษทั ฯ ได้รบั โอนหุน้ ในบริษทั
คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด
ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน
17.4 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 303.8 ล้านบาท
(หุ้นสามัญ 303,798,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจด
ทะเบียนจำ�นวน 286.4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 286,398,859
“ไอที ซิต”้ี ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตและความเปลีย่ นแปลง หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออก
ที่เกิดขึ้น และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันวงการ จำ�หน่ายจำ�นวน 17.4 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ทัง้ นี้
E-Sports ให้เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างขึน้ ในประเทศไทย สนับสนุน หุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้จ�ำ หน่ายดังกล่าว เป็นหุน้ เพือ่ รองรับการใช้
คนรุ่นใหม่ให้ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมนักกีฬา สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิ์ที่ให้แก่กรรมการและพนักงานของ
E-Sports สั ญ ชาติ ไ ทยไปสู่ เวที ร ะดั บ โลก เราจึ ง ได้ เข้ า ไป บริษทั ฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและ
สนับสนุน ทีมนักกีฬา E-Sports ไอที ซิตี้ เบคอน และในวันนี้ พนักงาน (ESOP Scheme) จำ�นวน 17.4 ล้านหน่วย ตามที่
เรากำ�ลังจะก้าวไปอีกขัน้ ด้วยการเปิดให้บริการร้านใหม่ ภายใต้ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี 2555
ชือ่ ทางการค้า “เอซ” (ACE) ด้วยคอนเซ็ปต์ Ultimate Gamer ซึ่ ง หมดอายุ ใ นเดื อ นพฤษภาคม 2558 โดยการลดทุ น
หรือ “ที่สุด ของนักเล่นเกม” เรามีความตั้งใจให้ “เอซ” เป็น จดทะเบียนนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
มากกว่ า ร้ า นค้ า ปลี ก แต่ จ ะเป็ น ทั้ ง Community และ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้จดทะเบียน
Platform ที่นักเล่นเกมสามารถเข้ามาเปิดประสบการณ์และ การลดทุ น จดทะเบี ย นกั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ เ มื่ อ วั น ที่ 16
แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรที่เป็นเกมเมอร์ตัวจริง อีกทั้งยัง กันยายน 2562
ให้คำ�แนะนำ�จากมุมของนักเล่นเกม
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นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน 80 ล้านบาท
จากทุ น จดทะเบี ย นจำ � นวน 286.4 ล้ า นบาท (หุ้ น สามั ญ
286,398,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน
366.4 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 366,398,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำ�นวน 80 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 1 บาท และอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษัทฯ จำ�นวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 200 ล้านบาท
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement)
โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้
จดทะเบียนการเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่
17 กันยายน 2562
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษทั ฯ ได้รบั ชำ�ระค่าหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
แก่บุคคลในวงจำ�กัดข้างต้นจำ�นวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.50 บาท รวมเป็นมูลค่า
200 ล้านบาท และได้จดทะเบียนทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว
จำ�นวน 366.4 ล้านบาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2
ตุลาคม 2562

การขายสินค้าออนไลน์และบริการรับชำ�ระค่าสินค้า
เพือ่ เป็นการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคยุคใหม่
ด้วยระบบออนไลน์ พบกับสินค้าที่หลากหลายและช่องทาง
บริการที่สามารถซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งลูกค้าจะได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ Website :
itcity.co.th, Facebook : IT CITY, Line ID : @itcityonline,
IG : itcityonline, Youtube : IT CITY ONLINE บริการจัดส่ง
และรับประกันคุณภาพสินค้า ระบบการชำ�ระเงินสามารถชำ�ระ
เป็นเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หลังจากทีล่ กู ค้าได้รบั สินค้าแล้ว
นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของ ไอที ซิต้ี ออนไลน์ ผ่านทาง E-mail :
webmaster_itc@itcity.co.th
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนของ “แอร์เพย์”
ในการให้บริการรับชำ�ระค่าสินค้า ค่าบริการ และบริการเติมเงิน
แก่ลกู ค้า เพือ่ เพิม่ ความสะดวกและรวดเร็ว บริการ “แอร์เพย์”
เป็นอีกหนึ่งบริการที่บริษัทฯ เล็งเห็นความสำ�คัญ และคาดว่า
จะมีสว่ นในการช่วยเพิม่ ยอดขายอีกทางหนึง่ นอกจากการขาย
ออนไลน์ดังกล่าว
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ

มาใช้แทนระบบเดิม โดยเป็นการใช้ระบบ POS (Point of Sale)
ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบบัญชีในลักษณะ Near Real Time และ
สินค้าคงเหลือล้าสมัยง่าย
คอมพิวเตอร์และสินค้าประเภทไอที ถือเป็นผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระบบการสื่อสาร
ที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภายในองค์กร ทำ�ให้ผบู้ ริหารของบริษทั รับทราบข้อมูลทีท่ นั สมัย
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้า และสามารถนำ�ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดหาสินค้า และบริหาร
คงเหลื อ ที่ ยั ง มิ ไ ด้ จำ � หน่ า ย และอาจทำ � ให้ บ ริ ษั ท ประสบ สินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งด้วยระบบงาน
ผลขาดทุนจากการขายสินค้าล้าสมัยเหล่านัน้ ออกไป ดังนัน้ บริษทั ดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของสินค้าคงเหลือล้าสมัยได้ใน
จึงมีความเสีย่ งจากการบริหารสินค้าคงเหลือ ซึง่ เกิดจากการทีบ่ ริษทั ระดับหนึง่ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีนโยบายการจัดรายการส่งเสริม
มีสินค้าคงเหลือที่เสื่อมความนิยมและสินค้าคงเหลือที่ล้าสมัย การขายทุกเดือนเพื่อระบายสินค้าที่ล้าสมัย หรือที่คาดว่าจะ
ล้าสมัยออกอีกทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีมาตรการ ในเรือ่ งการบริหารสินค้า
อย่างไรก็ตาม ในปี 2545 บริษัทมีการปรับนโยบาย
คงเหลืออย่างรัดกุม โดยมีหน่วยงานที่กำ�กับดูแลสินค้าแต่ละ
หมวดสินค้า โดยหน่วยงานดังกล่าวจะวิเคราะห์และตรวจสอบ ในการตั้งสำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณลักษณะของสินค้า และความต้องการของลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย ในการบริหารสินค้าคงเหลือให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 และ
เพื่อวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า โดยดำ�เนินการสั่งซื้อ ปี 2562 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยคิดเป็นร้อยละ 2.18
สินค้าให้สัมพันธ์กับการประมาณการยอดขาย นอกจากนี้ และร้อยละ 2.62 ของสินค้าคงเหลือของงวดนั้น ๆ โดยมี
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2548 บริษทั ได้น�ำ Software ใหม่ชอ่ื “Epicor” รายละเอียดดังต่อไปนี้
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การตั้งสำ�รองปี 2561

อายุสินค้า

เกิน 6 เดือน
เกิน 9 เดือน
เกิน 1 ปีขึ้นไป
รวม

%

25.00
50.00
100.00

มูลค่าสินค้า
(ล้านบาท)

การตั้งสำ�รองปี 2562
จำ�นวนเงินทีต่ ง้ั สำ�รอง
(ล้านบาท)

25.05
6.21
6.17
37.43

ลูกหนี้การค้า
ปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย (ค้าปลีก) ซึ่งเป็นการซื้อขายเงินสด
และกลุ่ ม ลู ก ค้ า ขายส่ ง โดยการให้ เ ครดิ ต ในการชำ � ระเงิ น
ซึ่ง ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สัดส่วนยอดขายของกลุม่ ลูกค้า
ทัง้ สองเท่ากับร้อยละ 98 และร้อยละ 2 ของรายได้จากการขาย
ทัง้ หมด ในกรณีทลี่ กู หนีก้ ารค้าของบริษทั มีลกั ษณะเป็นหนีส้ ญ
ู
หรือหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำ�นวนมากอาจส่งผลต่อสภาพคล่อง
ของบริษัท ในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้าของ
บริษัท

6.26
3.11
6.17
15.54

%

25.00
50.00
100.00

มูลค่าสินค้า
(ล้านบาท)

32.01
12.00
12.54
56.55

จำ�นวนเงินทีต่ ง้ั สำ�รอง
(ล้านบาท)

8.00
6.00
12.54
26.54

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯ ไม่มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือน และลูกหนี้ค้างชำ�ระ
เกิน 6 เดือน จึงไม่มีการตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอที
ทีม่ คี แู่ ข่งทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยคูแ่ ข่งโดยตรงของ บริษทั
ได้แก่ ซูปเปอร์สโตร์ทคี่ า้ ปลีก สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ตอ่ พ่วง โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าทีม่ แี ผนกสินค้า ไอที
ร้านค้าปลีกรายย่อย และตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีนโยบายในการให้สนิ เชือ่ ทีร่ ดั กุม จัดจำ�หน่ายโดยตรง และคูแ่ ข่งทางอ้อมของบริษทั ได้แก่ บริษทั
และบริษัทมีฐานของลูกค้าขายส่งที่หลากหลาย โดยลูกค้า ที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและวางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศ
ขายส่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมที่มีประวัติการซื้อขายสินค้าที่ดี ที่ครบวงจร
ดังนัน้ ในปัจจุบนั บริษทั จึงไม่คาดว่า บริษทั จะได้รบั ความเสียหาย
อย่ า งมีนัยสำ�คัญในการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัท
โดยบริษทั มีนโยบายการตั้งสำ�รองหนี้สูญที่เข้มงวด ดังนี้ ลูกหนี้ ต่างชาติทป่ี ระกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอที เข้ามาลงทุน
ค้างชำ�ระที่มีอายุเกิน 3 เดือน บริษัทจะตั้งสำ�รองร้อยละ 50 เปิดสาขาในประเทศ อาทิ Best Buy – ประเทศสหรัฐอเมริกา,
ของยอดหนี้ค้างชำ�ระ และสำ�หรับลูกหนี้ค้างชำ�ระที่มีอายุเกิน Courts – ประเทศอังกฤษ, Harvey Norman – ประเทศ
6 เดือน บริษัทจะตั้งสำ�รองร้อยละ 100 ของยอดหนี้ค้างชำ�ระ ออสเตรเลีย ซึ่งการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติดังกล่าว จะส่ง
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน ผลกระทบต่อบริษทั ร้านค้ารายย่อยและผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าไอที
3 เดือน เท่ากับ 0 บาท และลูกหนีค้ า้ งชำ�ระทีม่ อี ายุเกิน 6 เดือน
เท่ากับ 15,480 บาท และมีการตัง้ สำ�รองหนีส้ งสัยจะสูญไว้แล้ว
เนื่ อ งจากความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต
15,480 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของลูกหนี้ทั้งหมด
สินค้าประเภทไอทีอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้บริษทั ผูผ้ ลิตสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนการผลิตได้มากยิ่งขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมบริษัทฯ ดังนั้น แนวโน้มต้นทุนสินค้าประเภทไอทีจะมีแนวโน้มลดลง
มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือน เท่ากับ 0 บาท และลูกหนี้ค้าง ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าการลดลงของต้นทุน
ชำ�ระเกิน 6 เดือน เท่ากับ 11.72 ล้านบาท โดยมีการตัง้ สำ�รอง สินค้าดังกล่าว จะส่งผลให้ราคาต่อหน่วยของสินค้าประเภท
หนีส้ งสัยจะสูญไว้แล้วเท่ากับ 8.21 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 4 ไอทีในตลาดมีแนวโน้มลดลงในทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ จึงไม่นา่
ของลูกหนีท้ งั้ หมด ส่วนทีไ่ ม่ได้ตงั้ อีก 3.50 ล้านบาท บริษทั ย่อย จะมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
คาดว่าจะได้รบั ชำ�ระคืนทัง้ จำ�นวน เนือ่ งจากลูกหนีไ้ ด้ท�ำ สัญญา อย่างมีนัยสำ�คัญ
ผ่อนชำ�ระและได้ทยอยชำ�ระมาแล้ว
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ปัจจุบัน บริษัทดำ�เนินมาตรการรองรับการเพิ่มขึ้นของ
การแข่งขันในธุรกิจ โดยบริษัทได้ดำ�เนินมาตรการเพิ่มจำ�นวน
สาขาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่หลัก
ทีเ่ ป็นแหล่งชุมชน ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ทส่ี �ำ คัญ
ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ได้รบั ประโยชน์จากการประหยัดทางธุรกิจ
(Economies of Scales) และขยายฐานลูกค้าทีส่ �ำ คัญของบริษทั
ดังนัน้ บริษทั จึงคาดว่าบริษทั จะได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ ง
ดังกล่าวไม่มาก

ที่ผ่านมาบริษัทและกลุ่มเอสวีโอเอมีการซื้อขายสินค้า
ระหว่างกัน โดยในปี 2561 และในปี 2562 บริษทั ซือ้ สินค้าจาก
กลุ่มเอสวีโอเอคิดเป็นร้อยละ 2.45 ของยอดซื้อในปี 2561
และร้อยละ 2.32 ของยอดซือ้ ในปี 2562 ตามลำ�ดับ และบริษทั
ขายสินค้าให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของ
ยอดขายในปี 2561 และร้อยละ 0.04 ของยอดขายในปี 2562
ตามลำ�ดับ

อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความเป็ น ไปได้
3. ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ ที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น ระหว่างบริษัทและ
ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25
กลุ่มเอสวีโอเอ ดังนั้น บริษัทจึงมีมาตรการป้องกันและขจัด
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 (ซึ่งเป็นวัน Record Date) ความขัดแย้งดังกล่าว ดังนี้
1) ปัจจุบนั ทัง้ บริษทั และกลุม่ เอสวีโอเอมีการบริหารงาน
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน)
ซึง่ ถือหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.477 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษทั ที่เป็นอิสระจากกัน โดยผู้บริหารของบริษัทมีอำ�นาจในการ
ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว ทำ�ให้สามารถ บริหารงานอย่างเต็มที่ แม้ว่าบริษัทและกลุ่มเอสวีโอเอจะมี
ควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ ในเรือ่ งทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับ กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง โดยบริษทั
บริษัทกำ�หนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวน ได้มีการกำ�หนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ง โดยกำ�หนด
เสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง เนือ่ งจากผูถ้ อื อำ�นาจกระทำ�การในนามบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
หุน้ รายใหญ่สามารถใช้เสียง ซึง่ เกินร้อยละ 25 สำ�หรับการใช้สทิ ธิ ว่ากรรมการจากกลุม่ เอสวีโอเอจะต้องลงนามร่วมกับกรรมการ
ในการคัดค้านในมติต่าง ๆ ได้ส่งผลให้ผ้ถู ือหุ้นรายอื่นไม่อาจ ผู้มีอำ�นาจลงนามท่านอื่น พร้อมประทับตราบริษัท
2) บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้มหี น้าที่
ถ่วงดุลการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ได้
ตรวจสอบให้ความเห็นและเปิดเผยการทำ�รายการระหว่างกัน
4. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมี ของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงกลุ่ม
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนือ่ งจากมีกจิ การ เอสวีโอเอด้วย
3) นอกจากนี้ ในข้อบังคับของบริษัทได้กำ�หนดให้
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับบริษัท
ปัจจุบนั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เอสวีโอเอ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย งดออกเสียงในการอนุมตั กิ ารทำ�รายการ
จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ กลุม่ เอสวีโอเอ ดำ�เนินธุรกิจการจัดจำ�หน่าย ที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
สินค้า ให้ค�ำ ปรึกษา ให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษทั เอกชน ซึง่ ในการจัดจำ�หน่ายสินค้า
ประเภทไอทีนั้นมีความคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท หากแต่
บริษทั ไม่มกี ารให้ค�ำ ปรึกษาและให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์
แก่ลกู ค้า และบริษทั มีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกันกับกลุม่
เอสวีโอเอ โดยบริษทั มุง่ เน้นการขายสินค้าปลีกให้แก่ลกู ค้ารายย่อย
ที่เข้ามาซื้อสินค้าจากสาขาของบริษัท ในขณะที่กลุ่มเอสวีโอเอ
เน้นการขายสินค้าให้แก่ร้านค้าและองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลัก
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น
บร�ษัท เอสว�โอเอ จำกัด (มหาชน)

30.477%

ผูถือหุนรายอื่น ๆ

69.523%
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ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 (ซึ่งเป็นวัน Record Date) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ประกอบด้วย
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
จำ�นวนหุ้น
อัตราส่วน

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน)

111,666,601

30.477

2. นายพิชัย นีรนาทโกมล

80,000,000

21.834

3. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน

19,823,881

5.410

4. นางสุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์

12,887,101

3.517

5. นางสาวพิรดา อิงค์ธเนศ

7,000,000

1.910

6. นายชวลิต วิสราญกุล

5,457,000

1.489

7. นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร

4,999,999

1.365

8. บริษัท สัมพันธมิตร จำ�กัด

3,541,218

0.966

9. บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำ�กัด (มหาชน)

3,541,015

0.966

10. นางสาวพรวลัญช์ พานิชภักดี

3,500,000

0.955

113,982,044

31.109

ผู้ถือหุ้นรายอื่น

รวม
366,398,859
100.00
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.itcitycorporate.com) ก่อนการ
		 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม
บริษัทอาจกำ�หนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำ�หนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำ�เป็นที่จะต้องนำ�เงิน
กำ�ไรสุทธิจำ�นวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดำ�เนินงานของบริษัทต่อไป

การจัดการ
โครงสรางจัดการ
คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะผูบร�หาร

หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

กรรมการผูอำนวยการ

รองกรรมการผูอ ำนวยการ
ฝายบัญชีและการเง�น

รองกรรมการผูอ ำนวยการ
ฝายปฎิบตั กิ าร
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ผูจัดการฝายการเง�น

ผูจัดการทั่วไปฝายบัญชี

ผูจัดการทั่วไป

โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิ
ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะผู้บริหาร, คณะกรรมการ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และ หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
คณะกรรมการบริษัท
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ� หรือผูม้ อี �ำ นาจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ประกอบด้วย กรรมการ 12 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
1. นายกมล จันทิมา : ประธานกรรมการ และ
การจดทะเบี ย นตามกฎหมายในลั ก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด ามารดา
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา : กรรมการ และ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการ
ประธาน คณะผู้บริหาร
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทหรือ
3. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง : กรรมการ
บริษัทย่อย
4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน : กรรมการ
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
5. นายพิภพ โชควัฒนา : กรรมการ
6. นายพิ ชั ย นี ร นาทโกมล : กรรมการ และ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
รองประธานคณะผู้บริหาร
7. นายโสภณ อิงค์ธเนศ : กรรมการ และกรรมการ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่ ง ไม่ ใช่ ก รรมการอิ ส ระหรื อ ผู้ บ ริ ห าร ของผู้ ที่ มี
ผู้อำ�นวยการ
8. นายวิชิต ญาณอมร : กรรมการอิสระ, ประธาน ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำ�รายการทาง
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายดำ�เนิน แก้วทวี : กรรมการอิสระ, กรรมการ การค้า ที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า
ตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน อสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้ ห รื อ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ : กรรมการอิสระ, กู้ยมื คํา้ ประกันการให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
ั ญา
กรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง พฤติการณ์อนื่ ทำ�นองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
มีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
11. นายสาธิต ปิติวรา : กรรมการอิสระ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป
12. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ : กรรมการอิสระ
แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะตา่ํ กว่า ทัง้ นี้ การคำ�นวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
เลขานุการบริษัท
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริษัท
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณา ภาระหนี้
หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำ�หน้าที่คุ้มครอง ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันที่
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล ทีอ่ าจมีความขัดแย้งและ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขั ด แย้ ง ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เป็ น
นิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้ มี อำ � นาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท
ประกอบด้วย 1) นายกมล จันทิมา 2) นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา
3) นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง 4) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
5) นายพิ ภ พ โชควั ฒ นา 6) นายพิ ชั ย นี ร นาทโกมล
7) นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทสำ�หรับปี 2562
ชื่อ
1. นายกมล จันทิมา

7/7

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

5/5

3. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา

7/7

4. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

7/7

5. นายปริญญา ภาจิตรยรรยง

4/5

6. นายพิภพ โชควัฒนา

7/7

7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน

5/7

8. นายวิชิต ญาณอมร

6/7

9. นายดำ�เนิน แก้วทวี

5/7

10. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ

7/7

11. นายสาธิต ปิติวรา

7/7

12. นายพิชัย นีรนาทโกมล

2/4

13. นายโสภณ อิงค์ธเนศ

2/2

14. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ

2/2

หมายเหตุ : ลำ�ดับที่ 2, 5 ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
		 ลำ�ดับที่ 12
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
		 ลำ�ดับที่ 13 - 14 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
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จำ�นวนเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท มีดังนี้
คณะกรรมการมีอ�ำ นาจและหน้าทีจ่ ดั การบริษทั ให้เป็น
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจน
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย ด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยสรุป
อำ�นาจหน้าที่ที่สำ�คัญ ดังนี้
(ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจำ�ปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท
(ข) จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน
ต่อครั้ง
(ค) จัดให้มกี ารทำ�งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษทั
ณ วั น สิ้ น สุ ด รอบระยะเวลาบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ซึ่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี
ตรวจสอบแล้วและนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมัติ
(ง) คณะกรรมการอาจมอบอำ�นาจให้กรรมการคนหนึง่
หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้
โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ
มอบอำ�นาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าว มีอ�ำ นาจตามทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
บุคคลที่ได้รับมอบอำ�นาจหรืออำ�นาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอำ�นาจให้คณะผูบ้ ริหาร
มีอำ�นาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด
การมอบอำ�นาจตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
ซึ่งการมอบอำ�นาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจ
ที่ ทำ � ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห ารสามารถพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ร ายการ
ที่ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อน่ื ใดทำ�กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และ/หรือ
เป็นรายการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรม
การค้ า ปกติท่ัวไปของบริษัทที่กำ�หนดกรอบการพิจารณาไว้
ชัดเจนแล้ว
(จ) กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายแผนงานและ
งบประมาณของบริษัทควบคุมกำ�กับดูแลการบริหาร และ
การจัดการของคณะผู้บริหาร

ให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เว้นแต่ในเรือ่ ง
ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ก่อนการดำ�เนินการ อันได้แก่ เรือ่ งทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้
ต้องได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน
การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ
บางส่วนทีส่ �ำ คัญให้แก่บคุ คลอืน่ หรือการซือ้ หรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขตหน้าที่
ในการกำ�กับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น
การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สิน
ที่สำ�คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ฉ) พิ จ ารณาโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน แต่ ง ตั้ ง
คณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำ�นวยการ และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
(ช) ติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
(ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจกรรมอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัท หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จ�ำ กัดความรับผิดชอบ
ในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่วา่ จะทำ�เพือ่ ประโยชน์ตน
หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(ฌ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้าหาก
มีสว่ นได้เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาทีบ่ ริษทั ทำ�ขึน้
หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผูบ้ ริหารประกอบด้วย
ผู้บริหาร 6 ท่าน ดังนี้
1. นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา : ประธานคณะผูบ้ ริหาร
2. นายบุญเจิด หาญวิชติ ชัย : รองประธานคณะผูบ้ ริหาร
3. นายพิชยั นีรนาทโกมล : รองประธานคณะผูบ้ ริหาร
4. นายโสภณ อิงค์ธเนศ : กรรมการผู้อำ�นวยการ
5. นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ : รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
6. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล : รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผูบ้ ริหาร
มีดังนี้
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำ�หนด
ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร
ในการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการดำ�เนินงานตามปกติและ
งานบริหารของบริษัท กำ�หนดนโยบายแผนธุรกิจงบประมาณ
โครงการการบริหารงาน และอำ�นาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทั
หลักเกณฑ์ในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
เพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมตลอดถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำ�หนด
โดยสรุปอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำ�คัญได้ดังนี้
(ก) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี
ตามทีฝ่ า่ ยจัดการเสนอก่อนทีจ่ ะนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ทั้ ง นี้ ให้ ร วมถึ ง การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าร
เปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม งบประมาณรายจ่ า ยประจำ � ปี
ในระหว่างทีไ่ ม่มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้น�ำ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
(ข) อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
(ค) อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ �ำ คัญ ๆ ทีไ่ ด้ก�ำ หนด
ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้เคยมีการอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
(ง) เป็นคณะทีป่ รึกษาฝ่ายจัดการในเรือ่ งเกีย่ วกับนโยบาย
ด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคลและด้านการ
ปฏิบัติการอื่น ๆ
(จ) จัดสรรเงินบำ�เหน็จรางวัล ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำ�กิจการให้บริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายวิชิต ญาณอมร : กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายดำ�เนิน แก้วทวี : กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ : กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมี นางสาวจีระวรรณ ทิพโกมุท เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการอิสระ
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ดังนี้
1. นายวิชิต ญาณอมร : กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายดำ�เนิน แก้วทวี : กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ : กรรมการอิสระ,
กรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. นายสาธิต ปิติวรา : กรรมการอิสระ
5. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ : กรรมการอิสระ
หมายเหตุ นายวิชิต ญาณอมร เป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ อำ�นาจของคณะผู้บริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติ ตรวจสอบ มีดังนี้
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
รายการใดทีอ่ าจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดทีค่ ณะผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการกำ�หนดขอบเขต
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตาม
(ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ การรายงาน
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
(ก) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่าง
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
และอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือ ถู ก ต้ อ งและเพี ย งพอ โดยประสานงานกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็น ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ จัดทำ�รายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาส
ลักษณะการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติทว่ั ไป ของบริษทั ทีก่ �ำ หนด และประจำ�ปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบ
บัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ ห็นว่าจำ�เป็นและ
กรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
เป็นเรื่องสำ�คัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

(ข) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
(ค) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบ
บัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
(จ) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(ฉ) จั ด ทำ � รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
		 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท
		 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ � หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญชี
		 5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
		 6) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
		 8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(ช) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(ซ) รายงานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ�อย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้รับ
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
กรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งมี 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระ
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีดังนี้
1. นายดำ�เนิน แก้วทวี : กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกมล จันทิมา : ประธานกรรมการ และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3. นายวิชิต ญาณอมร : กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมี นางสาวนันท์นภัส ถิรกนกวิไล เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีดังนี้
1. กำ � หนดนโยบายการสรรหากรรมการ และ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
ระดับสูงเพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบอนุมตั ิ
2. สรรหาบุคคลที่เหมาะสม และเป็นคุณต่อธุรกิจมา
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการทีห่ มดวาระ และ/หรือมีต�ำ แหน่งว่างลง
มาเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาเห็ น ชอบ และ
ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
3. กำ�หนดค่าตอบแทนที่จำ�เป็นและเหมาะสมทั้งที่
เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลงาน
4. รายงานผลการประชุ ม ที่ มี นั ย สำ � คั ญ และเป็ น
ประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ให้ค�ำ ชีแ้ จงและหรือตอบคำ�ถาม กรณีเกิดข้อสงสัย
เกี่ยวกับนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ที่มีความสำ�คัญ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
5/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ
จำ�นวน 3 ท่าน ทัง้ หมดเป็นกรรมการอิสระ รายชือ่ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ : กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการตรวจสอบ
2. นายดำ�เนิน แก้วทวี : กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิชิต ญาณอมร : กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมี นายเกษม ศรีเลิศชัยพานิช เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท
ประกอบด้วย 9 ท่าน ดังนี้
1. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา : ประธานคณะผู้บริหาร
2. นายบุญเจิด หาญวิชติ ชัย : รองประธานคณะผูบ้ ริหาร
3. นายพิชยั นีรนาทโกมล : รองประธานคณะผูบ้ ริหาร
4. นายโสภณ อิงค์ธเนศ : กรรมการผู้อำ�นวยการ
5. นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ : รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
6. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล : รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ : ผู้จัดการทั่วไป
8. นางวนิดา แสงแก้ว : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
9. นางสาวลิลิตวดี พุฒิพงศ์ทรัพย์ : ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายบัญชี

ขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้อำ�นวยการ มีดังนี้
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
บริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. สอบทานและนำ�เสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ ง 5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำ�หนด
และความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) ให้ แ ก่ ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำ�นวยการ
ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำ�เนินงานตามปกติธุระ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำ�กับ ดูแลการพัฒนา และการปฏิบัติตามกรอบ และงานบริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้
(ก) ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการและ/หรือบริหารงาน
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ติดตาม ประจำ�วันของบริษัท
(ข) ดำ�เนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ความเสี่ยงที่สำ�คัญและดำ�เนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กร
แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
มีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
4. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำ�หรับการจัดการความเสี่ยง และ/หรือคณะผู้บริหารของบริษัท
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง
(ค) เป็นผูร้ บั มอบอำ�นาจของบริษทั ในการบริหารกิจการ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ของบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
5. ขอความเห็นชอบจากทีป่ รึกษาภายนอก เมือ่ เห็นว่า ข้อกำ�หนด คำ�สั่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุม
มี ค วามจำ � เป็ น และเหมาะสม รวมทั้ ง การได้ รั บ การอบรม คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทุกประการ
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำ�เนินงานของ
ทัง้ นี้ การมอบอำ�นาจให้แก่กรรมการผูอ้ �ำ นวยการตลอดจน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
การมอบอำ�นาจแก่บคุ คลอืน่ ทีก่ รรมการผูอ้ �ำ นวยการเห็นสมควร
ค่าใช้จ่าย
6. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท จะไม่รวมถึงอำ�นาจ และ/หรือการมอบอำ�นาจในการอนุมัติ
มอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน รายการใดทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานด้วยความเห็นชอบของประธาน ผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี)
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการ
กรรมการบริหาร
อนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา และ อนุมตั ิ
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รายการดั ง กล่ า ว ตามที่ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท หรื อ กฎหมาย
1. นายดำ�เนิน แก้วทวี : ประธานกรรมการสรรหา
ทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นลักษณะ และกำ�หนดค่าตอบแทน
การดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติทวั่ ไป ของบริษทั ทีก่ �ำ หนดกรอบ
2. นายกมล จั น ทิ ม า : กรรมการสรรหาและ
การพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
กำ�หนดค่าตอบแทน
3. นายวิ ชิ ต ญาณอมร : กรรมการสรรหาและ
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ กำ�หนดค่าตอบแทน
3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีมติมอบอำ�นาจให้แก่
เพื่อ ทำ � หน้ า ที่ส รรหาบุ ค คลที่ จ ะดำ � รงตำ � แหน่ ง เป็ น
นายกมล จันทิมา ลงนามร่วมกับนายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
ประธานคณะผู้ บ ริ ห าร หรื อ นางพั น ทิ พ า ถิ ร กนกวิ ไ ล กรรมการของบริษัท และการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
รองกรรมการ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงินในการกระทำ� ตามแนวทางปฏิบตั ทิ ตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด
นิตกิ รรม และ/หรือสัญญาเพือ่ ขอใช้หรือรับบริการ หรือลงนาม จนกว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท จะได้ จั ด ให้ มีข้ อ บั ง คั บสำ � หรับ
ในเอกสารอืน่ ใดกับนิตบิ คุ คล หน่วยราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการสรรหาและกำ � หนด
หรือบุคคลอื่นใด ในการดำ�เนินการอย่างใด ๆ อันเกี่ยวเนื่อง ค่าตอบแทนเสร็จเรียบร้อย ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้า
ธุรกิจของบริษทั ในทางการค้าปกติ เกีย่ วเนือ่ งกับการดำ�เนินการ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและ
เปิดสาขา และเกีย่ วเนือ่ งกับการติดต่อธนาคาร หรือสถาบันการ กำ�หนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกฎเกณฑ์
เงินทัง้ นี้ เพือ่ ให้การดำ�เนินงานในเรือ่ งเกีย่ วกับปฏิบตั งิ านทัว่ ไป คุณสมบัติของมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติมหาชนจำ�กัด
พ.ศ. 2535 เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา เพือ่ เสนอ
ประจำ�วันของบริษัทมีความคล่องตัว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียง
ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจให้แก่ นายกมล จันทิมา ลงนาม ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ
ร่วมกับ นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา หรือ นางพันทิพา ถิรกนกวิไล
2. ในการเลื อ กตั้ ง กรรมการ อาจใช้ วิ ธี อ อกเสี ย ง
ข้างต้น จะไม่รวมถึงอำ�นาจ และ/หรือการมอบอำ�นาจในการ
อนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละ
ได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใด ความขัดแย้งกับบริษทั หลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเห็นสมควร
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน
แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว ที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อย
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม เพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้
ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณา และอนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า วตามที่
ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด เว้นแต่ เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุม
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะที่เป็นการดำ�เนินธุรกรรม เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
การค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่กำ�หนดกรอบการพิจารณาไว้
ค่าตอบแทนกรรมการ
ชัดเจนแล้ว
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจาก
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ บริษทั ในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนกรรมการรวม 14 คน
5/2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ทัง้ ปี 2562 รวมทัง้ สิน้ 7,074,356 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
และกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
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ชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทน
สประจำ�ปี
รายเดือนรวม โบนั2562
สำ�หรับปี 2562

1. นายกมล จันทิมา

ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

3,281,856

-

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร

360,000

-

3. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา

กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร

-

-

4. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

กรรมการ

360,000

-

5. นายปริญญา ภาจิตรยรรยง

กรรมการ

300,000

-

6. นายพิภพ โชควัฒนา

กรรมการ

360,000

-

7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน

กรรมการ

360,000

-

8. นายวิชิต ญาณอมร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

625,000

-

9. นายดำ�เนิน แก้วทวี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

507,500

-

10. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

505,000

-

11. นายสาธิต ปิติวรา

กรรมการอิสระ

360,000

-

12. นายพิชัย นีรนาทโกมล

กรรมการ และรองประธานคณะผู้บริหาร

-

-

13. นายโสภณ อิงค์ธเนศ

กรรมการ และกรรมการผู้อำ�นวยการ

-

-

14. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ

กรรมการอิสระ

55,000

-

7,074,356

-

รวม

หมายเหตุ :			 (1) ลำ�ดับที่ 1 ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบตั งิ านประจำ� และกำ�กับดูแลการทำ�งานของผูบ้ ริหาร
		 ระดับสูง ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำ�หนดไว้ และมีรถยนต์ของบริษัทใช้ปฏิบัติงาน
			 (2) ลำ�ดับที่ 2, 5 ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
			 ลำ�ดับที่ 12 ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
			 ลำ�ดับที่ 13 - 14 ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
			 (3) ลำ�ดับที่ 3, 12 - 13 ได้เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงาน
		 ประจำ�ของบริษัท
ข. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัทในรูปเงินเดือนและโบนัสรวม 9 คน
ในปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 19.13 ล้านบาท
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ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทฯ ได้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ให้แก่ผู้บริหารจำ�นวน 7 คน ในปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
711,628 บาท
ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

รอบปีบัญชี 2562
1,780,000
1,442,370

การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบริหารงานของ
องค์ ก ร ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
จะช่วยยกระดับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
และเป็นหัวใจสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ อันได้แก่ การเพิ่ม
มูลค่าสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงยึดมัน่
ในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำ�กับดูแล
กิ จ การที่ดี อั น ประกอบด้ ว ย ความซื่อ สั ต ย์ ความโปร่ ง ใส
ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ความเป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายใน
ของบริษทั ซึง่ จะช่วยสร้างความมัน่ ใจให้กบั ธุรกิจสามารถแข่งขัน
ได้ดภี ายใต้การดำ�เนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล
และเป็ น ไปตามกฎหมาย โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

อีกทั้งบริษัทฯ ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว ทำ�การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ โดยใช้ขอ้ มูลภายในซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
สำ�หรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ทำ�การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสำ�นักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทำ�การซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีเ่ กิดรายการขึน้
พร้อมทั้งส่งสำ�เนารายงานนี้ให้กับรองกรรมการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชี และการเงินเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง
ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำ�ข้อมูลภายในของ
บริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว บริษทั ฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าว
มีความผิดทางวินยั อย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับ
พนักงานของบริษัทฯ ต่อไป
พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น
408 คน ดังนี้
แผนก

จำ�นวนพนักงาน
(คน)

ผู้บริหาร
ค้าส่งและจัดการคลังสินค้า
ค้าปลีกและจัดการผลิตภัณฑ์
การบริหารฮาร์ดแวร์ - Store
พนักงานขาย - Store
สต็อกสินค้า - Store
บริการลูกค้า - Store
เก็บเงิน (Cashier)
บัญชี การเงิน บุคคล และธุรการ
การตลาด MIS และ Maintenance
ผู้ตรวจสอบภายใน
รวม

9
32
199
5
68
13
20
21
29
7
5
408

การกำ�กับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การป้องกันข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
เป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งยังมิได้
เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำ�หนดให้รบั รูเ้ ฉพาะ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่
ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตน รวมถึงคูส่ มรส
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจำ�นวน
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่ นแปลง พนักงานทั้งสิ้น 386 คน
การถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ในปี 2561 และในปี 2562 บริษัทให้ค่าตอบแทนแก่
พนักงานทัง้ หมดในรูปเงินเดือนและโบนัสเท่ากับ 105.98 ล้านบาท
และเท่ากับ 104.47 ล้านบาท ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รอง
เลีย้ งชีพจำ�นวนทั้งสิ้น 2,098,784 บาท และ 2,435,669 บาท
ตามลำ�ดับ
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สำ�หรับนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และข้อกำ�หนด
เกีย่ วกับจริยธรรม (Code of conduct) บริษทั ฯ ได้มกี ารกำ�หนด
ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกฝ่าย โดยระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ
ดังกล่าวได้กำ�หนดขึ้น โดยคำ�นึงถึงกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้มีส่วนได้เสีย
2. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีการประเมิน
นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารอบรมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถ ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ของพนักงานอย่างสมํา่ เสมอ โดยนับตัง้ แต่การรับพนักงานใหม่ อย่างสมาํ่ เสมอ เพือ่ กำ�หนดวิธบี ริหาร และควบคุมให้ความเสีย่ ง
บริษัทจะจัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่ เพื่อความเข้าใจถึง อยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ พร้ อ มกั บ แจ้ ง ให้ พ นั ก งานทุ ก คน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านใหม่ในส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ นอกจากนัน้ ทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบ และปฏิบตั ติ ามมาตรการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ได้จดั อบรมและสัมมนาภายใน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ ที่กำ�หนดไว้
ทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
3. การควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร
ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ยังคงมุง่ เน้นการฝึกอบรมพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯ
ในเรื่องการให้บริการทั้งในส่วนของผู้จัดการร้าน พนักงานขาย มีการกำ�หนดขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ และวงเงินอำ�นาจอนุมัติ
ช่างเทคนิค สต็อกสินค้า และแคชเชียร์ นอกจากต้องมีความรู้ ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์
และทักษะ สามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและ อักษร และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการอนุมัติ
น่าเชื่อถือแล้ว ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและ การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บ
ด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการ เพื่อปลูกฝัง ทรั พ ย์ สิ น ออกจากกั น โดยเด็ ด ขาด เพื่ อ เป็ น การตรวจสอบ
พนักงานทุกคนให้มีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ และจริงใจในการ ซึ่ง กั น และกั น ในกรณี ท่ีบ ริ ษัท มี ก ารทำ � ธุ ร กรรมกั บ ผู้ถือ หุ้น
ปฏิบัติ ต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ซึ่งบริษัทคาดว่า บริษัทจะเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
แนวคิดปฏิบตั ิ ดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพ และกระทำ�รายการนั้นเสมือนที่กระทำ�กับบุคคลภายนอก
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั ได้มกี ารจัดทำ�
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ โดยมีขอ้ มูลและรายละเอียด
ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ของวาระทีจ่ ะเข้าร่วมประชุม ให้คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
ไม่มี
ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และจัดให้มกี ารบันทึก
รายงานการประชุม ซึง่ ทำ�ให้สามารถอ้างอิงและตรวจสอบความ
การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ เหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการได้ ในการจัดทำ�บัญชี
11 ธันวาคม 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วม บริษทั ได้เลือกใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
ประชุมด้วยคณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอของ และได้จดั เก็บเอกสารประกอบการบันทึกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
5. ระบบการติดตาม
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำ�คัญได้
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั มีการบรรจุ
ดังนี้
วาระการประชุมเกีย่ วกับการติดตามผลการดำ�เนินงานในทุก ๆ
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯ ไตรมาส เพือ่ รายงานแก่คณะกรรมการรับทราบ และให้ขอ้ เสนอแนะ
มีโครงสร้างองค์กรทีช่ ดั เจน และได้ก�ำ หนดขอบเขตอำ�นาจความ ในการปฏิ บั ติ ง านสำ � หรั บ แผนงานในการดำ � เนิ น งาน และ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย มีการกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนิน งบประมาณบริษทั ฯ จะมีการจัดทำ�และทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี
กรณีที่มีการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้
ธุรกิจที่ชัดเจน โดยฝ่ายจัดการและผู้บริหารร่วมกันพิจารณา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลในปีที่ผ่านมาเพื่อปรับกลยุทธ์ ผู้ตรวจสอบต้องรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมและ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง
สามารถดำ�เนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนด

ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
อายุ 81 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.2749
การศึกษา

• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (รุ่นที่ 33)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (รุ่นที่ 3)
• หลักสูตรประธานกรรมการบริษัท
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (รุ่นที่ 4)

ประสบการณ์ทำ�งาน
ช่วงเวลา

ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

2543 - 2545

ประธานกรรมการ, กรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาการเงินและการบัญชี
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
ประธานกรรมการ

2540 - 2541
2539 - 2541
2538 - 2539

อธิบดี
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2551 - 2556
2550 - 2555

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
สำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงศึกษาธิการ
องค์การเพื่อการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน
กระทรวงการคลัง
สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการ, ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
อายุ 65 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.3458
การศึกษา

ประสบการณ์ทำ�งาน
ช่วงเวลา

• Master of Business Information ปัจจุบัน
System, Georgia State University
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Accreditation Program รุ่นที่ 33
(DAP)

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
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นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
กรรมการและกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
อายุ 53 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0
ประสบการณ์ทำ�งาน

การศึกษา

• 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
Practising Accountants (Australia)
• IIA, The Institute of Internal
Auditors (U.S.A.)
• DAP, Director Accreditation
Program

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษทั บิซเิ นส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำ�กัด

2549-มี.ค. 2563 กรรมการ

บริษทั ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำ�กัด

2543-ก.พ. 2563 กรรมการ

บริษัท เอเซิร์ทส์ จำ�กัด

2549-2562

กรรมการ

บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชัน จำ�กัด

2543-2562

กรรมการ

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำ�กัด

2555-2556

กรรมการ

บริษัท ลิซ อิท จำ�กัด (มหาชน)

นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
กรรมการและกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
อายุ 49 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 5.4105
การศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา
การจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Certification Program
รุ่นที่ 283/2019 (DCP)
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ประสบการณ์ทำ�งาน
ช่วงเวลา

ปัจจุบนั
ต.ค. 2562- ปัจจุบนั

2539 - ปัจจุบนั
2537 - ปัจจุบนั
2537 - ปัจจุบนั
2537 - ปัจจุบนั
2537 - ปัจจุบนั
2533 - ปัจจุบนั

ตำ�แหน่ง

กรรมการ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำ�กัด
บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้แลนด์ จำ�กัด
บริษัท ยูนิคแฟชั่น จำ�กัด
บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำ�กัด
บริษัท ยูนีฟันด์ส จำ�กัด
บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำ�กัด
บริษัท ยู บี อุตสาหกรรมเคมี จำ�กัด

นายพิภพ โชควัฒนา
กรรมการ และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
อายุ 43 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0871
การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขา Management
Information System The University
of Central Florida, สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Certification Program Class
264/2018

ประสบการณ์ทำ�งาน
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
และประธานกรรมการบริหาร
2551 - ปัจจุบนั รองเลขาธิการ
ปัจจุบัน
กรรมการ
ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
ปัจจุบัน
กรรมการ
ปัจจุบัน
กรรมการ
ปัจจุบัน
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จำ�กัด (มหาชน)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บุญวัฒนโชค จำ�กัด
บริษัท เอกปกรณ์ จำ�กัด
บริษัท สหแคปปิตอล ทาวเวอร์ จำ�กัด

นายพิชัย นีรนาทโกมล
กรรมการ และรองประธานคณะผู้บริหาร
อายุ 66 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 21.8341
การศึกษา

ประสบการณ์ทำ�งาน
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบนั
กรรมการ และรองประธาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 2526 - ปัจจุบนั ประธานบริหาร
Certification Program (Class 180/2013)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่
อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด
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นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการ และกรรมการผู้อำ�นวยการ
อายุ 37 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0
การศึกษา

• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์และ
การธนาคาร The University of
Sydney, NSW, Australia
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน
The University of Sydney, NSW,
Australia
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) 2013
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง ปี 2556 สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง

ประสบการณ์ทำ�งาน
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ปัจจุบัน
ส.ค. 2561 พ.ย. 2562
2559 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2559 - 2561
2553 - 2559
2557

กรรมการ และกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาด และผลิตภัณฑ์
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จัดการทั่วไป
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภันฑ์
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำ�กัด
บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ 73 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0
การศึกษา

• Master of Science (Computer
Science), University of IOWA, USA.
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี (สาขาสถิติ) (เกียรตินิยม
อันดับสอง) 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
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ประสบการณ์ทำ�งาน
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ปัจจุบัน
กรรมการ
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยี
ปัจจุบัน
กรรมการ
ปัจจุบัน
กรรมการ
2558 - ปัจจุบนั กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร, กรรมการ
บริหารความเสี่ยง, กรรมการ
สรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน &
ธรรมาภิบาล
2557 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
& กำ�หนดค่าตอบแทน
ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท นวทวีป จำ�กัด
บริษัท เอ็มบีเค จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ยูบี จำ�กัด
บริษัท อมรชีวิน จำ�กัด
บริษัท ทุนธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มหาชน)

นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ 73 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0
การศึกษา

• ประกาศนียบัตรโรงเรียนการไปรษณีย์
และโทรคมนาคม (คปท.23)
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สื่อสาร
โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์ศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา
ฝ่ายอำ�นวยการ รุ่นที่ 82
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
• หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำ�งาน
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
2556 - 2557 อนุกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2547 - 2550 ที่ปรึกษา
2549 - 2550
2551 - 2552

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษาประจำ�

2551 - 2553

กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั บางกอกชีทเม็ททัล จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั คัมเวลคอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั อินฟินทิ เทคโนโลยีคอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
สมาคมสโมสรการสือ่ สารแห่งประเทศไทย
การประปานครหลวง
สหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
บริษทั กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมาธิการการสื่อสารและ
โทรคมนาคม สนง. เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล กระทรวงวัฒนธรรม

นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0
การศึกษา

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุน่ 2550)
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุน่ 12)
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาโท นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ( รป.ม.) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ทำ�งาน
ช่วงเวลา

ปัจจุบัน
2550 - 2558
2549 - 2550
2543 - 2549
2540 - 2543

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริหารความเสีย่ ง และกรรมการ
ตรวจสอบ
รองเลขาธิการ
สำ�นักงานกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กระทรวงการคลัง
รองอธิบดี
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ประกันภัย (นิติกร ระดับ9 )
ผู้อำ�นวยการกองนิติการ
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
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นายสาธิต ปิติวรา
กรรมการอิสระ
อายุ 55 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0
ประสบการณ์ทำ�งาน

การศึกษา

• ส่งเสริมการเกษตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2537)
• NIDA-CP : Mini Executive MBA.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(พ.ศ. 2540)
• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (พ.ศ. 2549)
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา (พ.ศ. 2555)

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
2559 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษา
2558 – 2560 อาจารย์พิเศษ
2556 – 2559 นายกสมาคมศิษย์เก่า
2555 – 2557 อาจารย์บางส่วนเวลา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
ร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา

นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
กรรมการอิสระ
อายุ 58 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0
ประสบการณ์ทำ�งาน

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Audit Committee Program
(ACP) ปี 2548
• Company Secretary Program
ปี 2548
• Director Certification Program
(DCP) ปี 2548
• Role of the Compensation
Committee (RCC) ปี 2548

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษทั คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์
โซลูชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอ็น บี ไอ โฟว์ บิส จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอเชีย ฟู้ด โซลูชั่น จำ�กัด
2550 - 2554 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำ�กัด
สายงานการเงินและบัญชี
(มหาชน)
มี.ค.- ธ.ค. 2549 รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
บริษัท อาร์ เอส จำ�กัด (มหาชน)
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
2541- 2549 ผู้อำ�นวยการอาวุโสกลุ่มงานบัญชี บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำ�กัด
และการเงิน
(มหาชน)

นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย
รองประธานคณะผู้บริหาร
อายุ 59 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0
การศึกษา
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• Master of Insurance, Georgia
State University

ประสบการณ์ทำ�งาน
ช่วงเวลา

ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

รองประธานคณะผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ 59 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.1745
ประสบการณ์ทำ�งาน

การศึกษา

ช่วงเวลา

• Master of Business Information ปัจจุบัน
System, Georgia State University

ตำ�แหน่ง

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

นายประวิทย์ รักษ์ ไพเศษ
ผู้จัดการทั่วไป
อายุ 56 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.01745
ประสบการณ์ทำ�งาน

การศึกษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ช่วงเวลา

ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

ผู้จัดการทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

นางพันทิพา ถิรกนกวิไล
รองกรรมการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ 59 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0
ประสบการณ์ทำ�งาน

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลา

ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

นางวนิดา แสงแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
อายุ 53 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0
ประสบการณ์ทำ�งาน

การศึกษา

ช่วงเวลา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตำ�แหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวลลิตวดี พุฒิพงศ์ทรัพย์
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชี
อายุ 31 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0
การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำ�งาน
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

2560 - ปัจจุบนั ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชี

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
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นายชาญชัย บุณยสุรกุล
เลขานุการบริษัท
อายุ 60 ปี สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0
การศึกษา

ประสบการณ์ทำ�งาน
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และ 2545 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษัท
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบนั
เลขานุการบริษัท
ปัจจุบัน
กรรมการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ ออดิตติ้ง จำ�กัด

หมายเหตุ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
ไอที ซิตี้

1. นายกมล จันทิมา
2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
3. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
5. นายพิภพ โชควัฒนา
6. นายพิชัย นีรนาทโกมล
7. นายโสภณ อิงค์ธเนศ
8. นายวิชิต ญาณอมร
9. นายดำ�เนิน แก้วทวี
10. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
11. นายสาธิต ปิติวรา
12. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
13. นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย
14. นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
15. นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ
16. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล

เอสวีโอเอ

กลุ่มแอดวานซ์
รีเสิร์ช

คอร์ แอนด์ พีค

ln

ln

ln

n
lnt
ln
ln
ln
lnt
lnt
l
l
l
l
l
t
t
t
t

หมายเหตุ: s = ประธานกรรมการ l = กรรมการ n = กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม u = ผู้บริหารในคณะผู้บริหาร

ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
ลำ�ดับ

ชื่อ - สกุล
ตำ�แหน่ง

1 นางสาวจิระวรรณ ทิพโกมุท
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อายุ
(ปี)

การศึกษา

50 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ช่วงเวลา

2545 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

ผูจ้ ดั การฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

รายการระหว่างกัน
การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำ�รายการ
รายละเอียดรายการระหว่างกัน ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ ระหว่างกัน

สำ�หรับขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำ�รายการระหว่างกันใน
อนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนด
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็น มี ค วามขั ด แย้ ง มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็น ผลประโยชน์อนั ใดกับบริษทั ให้บคุ คลนัน้ ๆ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
รายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และไม่มี อนุมตั กิ ารทำ�รายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในข้อบังคับของบริษทั ได้มกี าร
กำ�หนดในเรื่องการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มา
ความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น
จำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ไว้แล้ว เว้นแต่เป็นการอนุมตั ิ
รายการที่เป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไป
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
การทำ�รายการระหว่างกัน เป็นความจำ�เป็นและมีความ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจในการ
สมเหตุสมผลของการทำ�รายการ เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด อนุมัติไว้อย่างชัดเจน
ของบริษัท และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำ�รายการ
ไว้แล้วข้างต้น
ประกอบงบการเงินที่ 7 รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกัน มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
ในอนาคต
บริษทั ฯ มีขอ้ กำ�หนดทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ คาดว่า รายการระหว่างกันดังกล่าว จะยังคง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกัน
ของบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามลักษณะ
การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นผู้ดำ�เนินการตรวจสอบและ
พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด เกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือ
จำ�หน่ายทรัพย์สิน และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนด โดย
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�งานร่วมกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ
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และการได้มาหรือจำ�หน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ในข้อบังคับ
บริษทั ฯ โดยกำ�หนดให้กรรมการหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่เป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไป
ของบริ ษั ท ฯ ที่ กำ � หนดกรอบการพิ จ ารณาไว้ ชั ด เจนแล้ ว
นอกจากนี้ บริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเกีย่ วกับความจำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการ
และพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำ�ปี
ของบริษัทฯ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำ�นาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั จะจัดหา
ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ หรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็น
เกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี

คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายในงบการเงินรวมเพิม่ ขึน้
เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
รายได้
ในปี 2562 รายได้หลักของบริษัทฯ ในงบการเงินรวม สมาร์ ท โฟนของบริ ษั ท ย่ อ ยในไตรมาสที่ สี่ ซึ่ ง นำ � มารวม
และงบเฉพาะกิจการมาจากการขายสินค้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ในงบการเงินรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.75 ขณะทีต่ น้ ทุนขาย
99.82 และ 99.72 ของรายได้รวมของบริษัทฯ โดยสินค้าหลัก ในงบเฉพาะกิ จ การลดลงคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 8.66 ซี่ ง
คือกลุม่ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แอ็กเซสเซอรี่ อุปกรณ์ตอ่ พ่วง สอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง
ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กลุม่ อืน่ ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.22 และ 97.29 และมีรายได้
จากค่าเช่าและค่าบริการคิดเป็นร้อยละ 2.60 และ 2.43 ในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.59 และร้อยละ 6.38
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายในงบการเงินรวม เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีการเปิดสาขาเพิ่มในปี 2562
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.90 จำ � นวน 8 สาขา และปิดดำ�เนินการ 8 สาขา โดยมีสาขา
เป็นการเพิม่ ขึน้ ของยอดขายกลุม่ สมาร์ทโฟน จากการนำ�รายได้ ทัง้ สิน้ 130 สาขา บริษัทย่อยมีการเปิดสาขาเพิ่มในไตรมาสที่สี่
จากการขายสมาร์ทโฟนในไตรมาสที่สี่ของบริษัทย่อยมารวม ปี 2562 จำ�นวน 32 สาขา และปิดดำ�เนินการ 2 สาขา
ในงบการเงินรวม ในขณะที่รายได้จากการขายในงบการเงิน โดยมีสาขาทัง้ สิน้ 190 สาขา ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยหลักคือ ค่าเช่าพืน้ ที่
เฉพาะกิ จ การเมื่อ เที ย บกั บ ปี 2561 ลดลงคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น ค่าใช้จา่ ยพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสือ่ มราคา ค่าธรรมเนียม
ร้ อ ยละ 7.93 เป็ น ผลจากการลดลงของกลุ่ ม สิ น ค้ า ไอที บัตรเครดิต รวมค่าใช้จา่ ยหลักทัง้ หมดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.90
โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วงและกลุ่มสินค้าอื่น ๆ โดยมี ของค่าใช้จา่ ยรวมในงบการเงินรวม และร้อยละ 81.29 ของค่าใช้จา่ ย
สาเหตุ จ ากสภาวะเศรษฐกิ จ และการเปลี่ ย นแปลงด้ า น รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนัน้ ในปี 2562 บริษทั ฯ
มีรายจ่ายพิเศษเพิม่ ขึน้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นค่าทีป่ รึกษา
เทคโนโลยี

ผลการดำ�เนินงาน
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ในการซื้อกิจการ และมีหนี้สินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาว
หลังออกจากงานของพนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน สำ�หรับลูกจ้างซึง่ ทำ�งานติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 400 วัน
กำ�ไรสุทธิ
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีก�ำ ไรสุทธิเท่ากับ 24.44 ล้านบาท
ในงบการเงินรวมลดลงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.03 เป็นผล
มาจากมีผลประกอบการขาดทุนในงบเฉพาะกิจการเท่ากับ
13.62 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขาย
กลุ่ ม สิ น ค้ า ไอที ซึ่ ง มี ผ ลมาจากสภาวะเศรษฐกิ จ และการ
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม
เท่ากับ 2,608 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 1,896 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
ณ สิ้นปี 2562 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 60
ในงบการเงินรวม และร้อยละ 64 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 40 ในงบการเงินรวม
และร้อยละ 36 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อเปรียบเทียบ
กับสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 74.6
ในงบการเงิ น รวม และคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30 ในงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า
และลูกหนีอ้ น่ื สินค้าคงเหลือ ซีง่ ทัง้ สองรายการคิดเป็นร้อยละ 51
ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม และคิดเป็นร้อยละ 54
ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์
ไม่มตี วั ตนคือ เครือ่ งหมายการค้าทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน และค่าความนิยมเพิ่มขึ้นในงบการเงินรวม เป็นผล
มาจากการซือ้ กิจการโดยเครือ่ งหมายการค้า และค่าความนิยม
ได้รับการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
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ลูกหนี้การค้าสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมบริษัทฯ
มีลกู หนีท้ ม่ี อี ายุเกิน 3 เดือนเท่ากับ 0 บาท และลูกหนีค้ า้ งชำ�ระเกิน
6 เดือนเท่ากับ 11.72 ล้านบาท โดยมีการตั้งสำ�รองหนี้สงสัย
จะสูญไว้แล้วเท่ากับ 8.21 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของ
ลูกหนี้ทั้งหมด ส่วนที่ไม่ได้ตั้งอีก 3.50 ล้านบาทบริษัทย่อย
คาดว่าจะได้รบั ชำ�ระคืนทัง้ จำ�นวนเนือ่ งจากลูกหนีไ้ ด้ท�ำ สัญญา
ผ่อนชำ�ระและได้ทยอยชำ�ระมาแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯ ไม่มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือน และลูกหนี้ค้างชำ�ระ
เกิน 6 เดือน จึงไม่มีการตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
มาจากการขายปลีกเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98
ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากรายได้ของบริษัทย่อย
มาจากการขายปลีกร้อยละ 100 ทำ�ให้ชว่ ยเพิม่ สภาพคล่องและ
ลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำ�ระหนี้ของลูกค้า บริษัทฯ มีขาย
เครดิตให้กับลูกค้าขายส่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้จาก
การขายและบริการ แต่เนือ่ งจากลูกค้าขายส่งของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่
เป็นลูกค้าเดิมที่มีประวัติการซื้อสินค้าและการชำ�ระเงินที่ดี
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างมี
นัยสำ�คัญจากการผิดนัดชำ�ระหนี้จากลูกหนี้ขายส่ง
ในปี 2561 และปี 2562 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ของลูกค้าค้าส่งของบริษัทฯ อยู่ระหว่าง 28 ถึง 31 วัน
สินค้าคงเหลือสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมบริษัทฯ
มีสินค้าคงเหลือสุทธิจำ�นวน 987.62 ล้านบาท และ 634.06
ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยสินค้าส่วนใหญ่
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยสินค้าหลักคือ สมาร์ทโฟนร้อยละ
40.30 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร้อยละ 32.24 แอ็กเซสเซอรี่
ร้อยละ 15.72 อุปกรณ์ต่อพ่วงและสินค้าอื่น ๆ ร้อยละ 11.74
ในขณะที่สินค้าหลักส่วนใหญ่ในงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร้อยละ 49.88 แอ็กเซสเซอรีร่ ้อยละ 18.3
สมาร์ทโฟนร้อยละ 14.95 อุปกรณ์ต่อพ่วงและสินค้าอื่น ๆ
ร้อยละ 16.87
จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น บริ ษั ท ผู้ จั ด จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า
ประเภทไอที ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนา
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งจากการ
ที่สินค้าคงเหลือที่เสื่อมความนิยมและล้าสมัย ดังนั้น ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญในการบริหารสินค้าคงเหลือ
ให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ มีหน่วยงาน
ที่ดูแลรับผิดชอบสินค้าแต่ละหมวดสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานจะศึกษา ตรวจสอบ ติดตามคุณลักษณะของสินค้า
และความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้านั้น

จากนัน้ จึงนำ�เอาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการสัง่ ซือ้ สินค้าล่วงหน้า
ตลอดจนติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ
ของลูกค้าของบริษทั ฯ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจดำ�เนินแผนงาน
ทางการตลาดทีเ่ หมาะสม เช่น หากบริษทั ฯ พบว่าสินค้าบางตัว
ทีม่ อี ยูเ่ ริม่ มีความล้าสมัยหรือลูกค้าเสือ่ มความนิยม หรือบริษทั ฯ
ทราบว่าบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้ามีแผนการเสนอสินค้ารุ่นใหม่
ออกสู่ตลาด บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดรายการส่งเสริมการขาย
เพื่อระบายสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมความนิยม หรือที่คาดว่า
จะล้าสมัยหรือเสือ่ มความนิยมในอนาคตอันใกล้ เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่สี่ ปี 2562 บริษัทฯ ได้นำ�
Software ใหม่ ชื่ อ Smartcore มาใช้ แ ทนระบบเดิ ม
โดยเป็นการนำ�ระบบ POS (Point of Sale) มาใช้ในการบริหารงาน
โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบบัญชีในลักษณะ Near real time
และมี ก ารพั ฒ นาระบบการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล รวมถึ ง ระบบ
การสื่อสารภายในองค์กร ทำ�ให้ผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบ
ข้อมูลทีท่ นั สมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว เพือ่ ทีจ่ ะสามารถนำ�ข้อมูล
มาใช้ในการจัดหาสินค้า และ/หรือบริหารสินค้าคงเหลือให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ในปี 2548 บริษัทฯ มีการกำ�หนดนโยบายในการ
ตั้งสำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัยให้เข้มงวดขึ้น โดยบริษัทฯ
จะตัง้ สำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัยสำ�หรับสินค้าอายุเกิน 6 เดือน
แต่ไม่เกิน 9 เดือน เท่ากับร้อยละ 25 ของสินค้าคงเหลือ
และสำ�หรับสินค้าอายุเกิน 9 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี เท่ากับ
ร้อยละ 50 ของสินค้าคงเหลือ และสำ�หรับสินค้าอายุเกิน 1 ปี
บริษัทฯ จะตั้งสำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัยทั้งจำ�นวน ทั้งนี้
ปี 2561 บริษทั ฯ ได้ตง้ั ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยเท่ากับ 15.50 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.18 ของสินค้าคงเหลือในงวดนั้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเท่ากับ
26.54 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.62 ของสินค้าคงเหลือ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ เท่ากับ
59 วัน ในปี 2561 เท่ากับ 79 วัน ในปี 2562 และมีอัตราส่วน
หมุนเวียนสินค้าคงเหลือเท่ากับ 6.11 เท่า ในปี 2561 และ
เท่ากับ 4.58 เท่า ในปี 2562 จะเห็นว่าบริษทั ฯ มีการหมุนเวียน
ของสินค้าคงเหลือในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทฯ
คาดว่ า บริ ษั ท ฯ จะไม่ มี ภ าระการตั้ ง สำ � รองสิ น ค้ า ล้ า สมั ย
ในสัดส่วนที่สูงอย่างมีนัยสำ�คัญ

สภาพคล่อง
ในปี 2562 ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีกระแสเงินสด
ใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงานเท่ากับ 98.57 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน ร้อยละ 191.50
ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ส่งเสริมการขายของบริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.92 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.90 กำ�ไรสุทธิลดลงร้อยละ 42.03 นอกจากนี้ บริษทั ฯ
มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 310.95 ล้านบาท
ซึง่ เป็นเงินสดสุทธิจา่ ยซือ้ บริษทั ฯ ย่อยเท่ากับ 313.77 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิเท่ากับ
63.46 ล้านบาท ในขณะทีม่ เี งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 182.90 ล้านบาท
ในปี 2562 ในงบการเงินเฉพาะกิจการบริษทั ฯ มีกระแส
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงานเท่ากับ 187.23 ล้านบาท
เป็ น ผลมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของลู ก หนี้ ก ารค้ า และลู ก หนี้ อื่ น
ร้อยละ 223.19 ซึง่ เป็นการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าบริษทั ย่อย
สินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 8.89 บริษัทฯ มีรายได้ลดลง
ร้อยละ 7.93 กำ�ไรสุทธิลดลงร้อยละ 141.53 นอกจากนี้ บริษทั ฯ
มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 310.95 ล้านบาท
ซึง่ เป็นเงินสดสุทธิจา่ ยซือ้ บริษทั ฯ ย่อยเท่ากับ 336.50 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิเท่ากับ
93.31 ล้านบาท ในขณะทีม่ เี งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 153.05 ล้านบาท
หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,574.62
ล้านบาท ในงบการเงินรวม และเท่ากับ 938.51 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 137.10
ของหนีส้ นิ รวมในปี 2561 ในงบการเงินรวม และเพิม่ ขึน้ คิดเป็น
ร้อยละ 41.31 ของหนี้สินรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เนือ่ งมาจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการกูย้ มื เงินระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในแต่ละปี บริษัทฯ จะมีภาระ
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศอยู่จำ�นวนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ
มี น โยบายบริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
อย่างเคร่งครัด โดยบริษทั ฯ จะทำ�สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าของภาระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมด
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 212,480
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพัน
หนังสือคํ้าประกัน (L/G) ซึ่งมีมูลค่ารวม 15.5 ล้านบาท และ
100,000 เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ ใช้ ใ นการดำ � เนิ น งาน
ของบริษัทฯ
แหล่งที่มาของเงินทุน
จากอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ใช้แหล่งที่มาของเงินทุน
จากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจากเงินทุนหมุนเวียน
จากการดำ�เนินงานโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ
มีทนุ ชำ�ระแล้วเท่ากับ 366,398,859 บาท และมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้
เท่ากับ 1,033.76 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24.58
ของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 เนื่องจากกำ�ไรสะสมเพิ่มขึ้น
2.28 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษัทฯ ร่วมลงทุน
เท่ากับ 23.68 ล้านบาท
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
เมือ่ พิจารณาอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2559
ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 พบว่า บริษัทฯ มีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.74 เท่า 0.81 เท่า 0.80 เท่า
และ 1.52 เท่า ตามลำ�ดับ อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 137.10 ของหนี้สินรวม
ในปี 2561 อันเป็นผลจากการกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำ�เนินงานหรือ
ฐานะการเงินในอนาคต
ตามทีบ่ ริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเปิดสาขา ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดใหญ่ในหลายจังหวัด โดยภายในปี 2563 บริษัทฯ
ได้ตงั้ เป้าทีจ่ ะเปิดสาขาเพิม่ ขึน้ อีก 6 สาขาทัว่ ประเทศ ซึง่ ในการ
เปิดสาขาดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะใช้เงินทุนหมุนเวียน
จากการดำ�เนินงานซึง่ เพียงพอต่อการลงทุน ทัง้ นี้ ในการขยาย
สาขา บริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มยอดขายและ
กำ�ไรสุทธิให้สูงขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของแต่ละ
สาขาทีม่ อี ยูเ่ ดิมในปัจจุบนั ให้ลดลง เนือ่ งจาก บริษทั ฯ มีนโยบาย
เปิดสาขาใหม่ เพือ่ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการใหม่ ทีไ่ ม่ซาํ้ ซ้อน
กับพื้นที่ให้บริการของสาขาเดิมที่มีอยู่ อีกทั้งอัตราการเติบโต
ของความต้องการสินค้าคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ยังคงมี
อั ต ราที่ สู ง และอั ต ราการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ต่ อ ประชากรใน
ประเทศยังอยู่ในอัตราส่วนที่ตํ่า

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำ�กับดูแล งบการเงิน
และประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วน
อย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงิน
ของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำ�คัญแล้ว

นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ
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นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการผู้อำ�นวยการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้
1. นายวิชติ ญาณอมร
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเน้นบทบาทการสอบทานการปฏิบตั งิ าน และติดตามผล
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนด และให้ความสำ�คัญกับการสอบทานงบการเงิน, การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี, ระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน และการสอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจัดขึน้ รวม 6 ครัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าที่ พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา อนุมตั ิ เห็นชอบหรือ
เพื่อทราบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระสำ�คัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
		 1) การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจำ�ปี 2562 โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญ และได้รับคำ�ชี้แจงจากผู้สอบบัญชีฝ่ายจัดการจนเป็นที่พอใจว่า
การจัดทำ�งบการเงิน เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มี
สาระสำ�คัญในการจัดทำ�งบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้
งบการเงิน
		 2) สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานการปฏิบตั งิ านและกำ�กับให้บริษทั ฯ ดำ�เนินกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามระบบงานทีก่ �ำ หนดไว้ บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อกำ�หนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำ�เนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
		 3) สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำ�เนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับ
ดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบให้เกิดความเป็นอิสระ โดยอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำ�ปี 2563 ส่วนผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน พบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ
		 4) บริษัทมีมาตรการและการกำ�หนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอตามระเบียบปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน เบาะแสการทุจริตและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการ
		 5) การพิจารณาและรับทราบ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ (IFA Report) ในการรวม
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด และ บริษทั คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด
		 6) การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือก
ผูส้ อบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูส้ อบบัญชีจากบริษทั
สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด และได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

นายวิชิต ญาณอมร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำ�คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทั ฯตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อกำ�หนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสำ�หรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำ เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน
ผลของวิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบสำ�หรับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำ�หรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการบัญชีทมี่ จี �ำ นวนรายการและจำ�นวนเงินทีม่ นี ยั สำ�คัญและส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อกำ�ไรขาดทุนของกลุม่ บริษทั ประกอบกับกลุม่ บริษทั มีรายการขายและบริการผ่านสาขาเป็นจำ�นวนมาก ซึง่ กระจายทัว่ ประเทศ
โดยเป็นการขายผ่านเงินสดและบัตรเครดิต นอกจากนี้ สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
ต่าง ๆ มีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อ
กระตุ้นยอดขาย อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมีส่วนลดและ การส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและ
ระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมทั่วไปของระบบ
สารสนเทศโดยรวมและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ทำ�ความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพือ่ ทดสอบการปฏิบตั ติ ามการควบคุมทีก่ ลุม่ บริษทั ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สมุ่ ตัวอย่าง
รายการขายและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลารายงานเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการ
ขายและบริการ และสอบทานใบลดหนีท้ ก่ี ลุม่ บริษทั ออกภายหลังวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ประกอบกับได้วเิ คราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพือ่ สอบทานความผิดปกติทอ่ี าจเกิดขึน้ ของรายการขายและบริการตลอดรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำ�ผ่านใบสำ�คัญทั่วไป นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้ส่วนลดและการส่งเสริม
การขายที่ได้รับจากผู้ขาย โดยสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการส่วนลดและการส่งเสริมการขาย
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เนื่องจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ การประมาณการมูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั
ของสินค้าคงเหลือตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ ข้อ 6 ต้องอาศัยดุลยพินจิ ของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำ�หรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับ
การวิเคราะห์ในรายละเอียดเกีย่ วกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึง่ อาจทำ�ให้
เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับจำ�นวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทำ�ความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินค่าเผือ่ การลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ทำ�ความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำ�เสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลา
การถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
และวิเคราะห์เปรียบเทียบจำ�นวนเงินสุทธิทก่ี จิ การได้รบั จาก การขายสินค้าภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
การรวมธุรกิจ
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 ในเดือนตุลาคม 2562 บริษทั ฯได้ลงทุนในบริษทั คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม
คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่ลแนล จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจจำ�หน่ายโทรศัพท์มือถือ ณ วันที่ซื้อกิจการ บริษัทฯได้รับรู้
และวัดมูลค่าสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ทไี่ ด้มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มาด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ตลอดจนรับรูค้ า่ ความนิยมทีเ่ กิดขึน้ จากการรวมธุรกิจ
จากการวัดมูลค่าตามวิธซี อ้ื ข้าพเจ้าให้ความสำ�คัญกับรายการซือ้ ธุรกิจนี้ เนือ่ งจากเป็นรายการทีม่ สี าระสำ�คัญต่องบการเงินโดยรวม
และฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างมากในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทไี่ ด้มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มาดังกล่าวรวม
ถึงการรับรู้ค่าความนิยม
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อตกลงและเงือ่ นไขในสัญญาซือ้ ขายธุรกิจ และสอบถามฝ่ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ใน
การเข้าทำ�รายการซือ้ ดังกล่าวเพือ่ ประเมินว่ารายการซือ้ ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามคำ�นิยามของ การรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมูลค่าการซื้อธุรกิจกับ
เอกสารประกอบการซื้อธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อประเมินว่ามูลค่าดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้และ
ไม่รวมถึงต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ธุรกิจ ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ทไี่ ด้มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มา ทีร่ ะบุในเอกสาร
การวัดมูลค่าตามวิธีซื้อซึ่งจัดทำ�โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและข้อสมมติต่าง ๆ ที่สำ�คัญที่ผู้ประเมินราคาอิสระ
ใช้ในการคำ�นวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน สอบทานองค์ประกอบของข้อมูลในแบบจำ�ลอง พิจารณาข้อสมมติ
ที่สำ�คัญ เช่น อัตราคิดลด และอัตราการเจริญเติบโต เป็นต้น รวมถึงพิจารณาความรู้ ความสามารถและความเที่ยงธรรมของ
ผูป้ ระเมินราคาอิสระ และพิจารณาเหตุผลสนับสนุนค่าความนิยม ทีบ่ ริษทั ฯบันทึกไว้โดยทำ�การวิเคราะห์รปู แบบในการกำ�หนดราคา
ซื้อขาย (Pricing Model) ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ค่าความนิยมและเครื่องหมายทางการค้าที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
ข้าพเจ้าให้ความสำ�คัญเรือ่ งการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและเครือ่ งหมายทางการค้าทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนทีเ่ กิดขึน้ จากการรวมธุรกิจ ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ 21 เนือ่ งจากการประเมินการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายทางการค้าถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูง
ในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่ม
สินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำ�หนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำ�ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่า
ค่าความนิยมและเครื่องหมายทางการค้า
ในการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและเครือ่ งหมายทางการค้าทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ข้าพเจ้า
ได้ประเมินการกำ�หนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำ�ลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการ
ทำ�ความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าได้ท�ำ การทดสอบข้อสมมติทสี่ �ำ คัญทีใ่ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ทจี่ ดั ทำ�
โดยฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ โดยการเปรียบเทียบ ข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษทั ฯ รวมถึงเปรียบเทียบ
ประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดขึน้ จริงเพือ่ ประเมินการใช้ดลุ ยพินจิ ของฝ่ายบริหารในการประมาณ
การกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั ฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของบริษัทฯ และของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายในสำ�นักงานฯสำ�หรับ
ค่าความนิยมและเครือ่ งหมายทางการค้าทีเ่ กิดจากการรวมธุรกิจทีม่ สี าระสำ�คัญเพือ่ ช่วยประเมินข้อมูลดังกล่าวโดยการเทียบเคียง
กับแหล่งข้อมูลภายนอกตามฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนทดสอบการคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รบั คืนของสินทรัพย์ดงั กล่าวตามแบบจำ�ลองทาง การเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติทส่ี �ำ คัญต่อมูลค่า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายทางการค้า รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำ�คัญ
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยูใ่ นรายงานประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีทแ่ี สดงอยูใ่ นรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัด
แย้งทีม่ สี าระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั ตามทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำ�เนินการแก้ไข
ที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ� งบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
การเปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทม่ี เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับ การดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่ออีกไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของ กลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี
ซึง่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
อการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ�
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับกิจการที่ดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
อไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงินหรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีก่ �ำ กับดูแลในเรือ่ งต่างๆซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่กำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดใน การตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ การกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำ�เสนอรายงานฉบับนี้

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2563

62
IT CITY
ANNUAL
REPORT
2019

งบการเงิน
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บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
เงินมัดจำ�
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

246,360,359
30,000,000
121,099,596
695,908,895
8,731,928
4,399,548
1,106,500,326

8
9
10
11
12
13

182,900,349
353,008,074
987,615,802
45,524,188
6,825,088
1,575,873,501

246,360,359
30,000,000
121,099,596
695,908,895
8,731,928
4,399,548
1,106,500,326

153,048,089
391,384,167
634,062,020
23,012,165
5,066,358
1,206,572,799

14
15
16
17
18
19
20
21

125,933,724
126,258,909
8,919,157
8,200,000
246,942,918
230,613,681
77,384,995
179,090,133
21,962,707
7,206,721
1,032,512,945
2,608,386,446

12,500,000
109,536,657
149,078,592
10,188,265
97,522,804
8,568,877
387,395,195
1,493,895,521

- 12,500,000
70,000,000 70,000,000
336,500,000
148,565,202 149,078,592
17,623,504 10,188,265
103,300,427 97,522,804
13,259,960
8,568,877
689,249,093 347,858,538
1,895,821,892 1,454,358,864

31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 366,398,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2561: หุ้นสามัญ 303,798,859 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 366,398,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2561:หุ้นสามัญ 286,398,859 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

22
23
24

678,576,115
- 250,000,000
800,518,079 639,212,322 656,329,870 639,212,322
770,500
-

25

788,096
4,202,186
3,051,495
3,470,400
3,051,495
1,484,854,976 642,263,817 909,800,270 642,263,817

25
26
31

2,368,517
43,480,450 21,863,614 28,709,967 21,863,614
42,512,000
1,408,658
89,769,625 21,863,614 28,709,967 21,863,614
1,574,624,601 664,127,431 938,510,237 664,127,431

27

366,398,859 303,798,859 366,398,859 303,798,859

366,398,859 286,398,859 366,398,859 286,398,859
488,384,650 368,384,650 488,384,650 368,384,650
28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้

36,679,886 36,679,886 36,679,886 36,679,886
142,298,450 138,304,695 65,848,260 98,768,038
1,033,761,845 829,768,090 957,311,655 790,231,433
2,608,386,446 1,493,895,521 1,895,821,892 1,454,358,864
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บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562
2561

(ปรับปรุงใหม่)

กำ�ไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
29
เงินปันผลรับ
15.2
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
30
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วม, ค่าใช้จา่ ยทางการเงินและภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
15.2
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
31
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)

5,344,909,619 5,047,028,615 4,646,868,703 5,047,028,615
6,960,000
4,640,000
9,456,896 12,217,855
6,023,344 12,217,855
5,354,366,515 5,059,246,470 4,659,852,047 5,063,886,470
4,607,113,694 4,440,788,260 4,056,128,075 4,440,788,260
581,850,995 455,992,345 478,362,118 455,992,345
161,100,559 126,541,508 141,182,672 126,676,322
5,350,065,248 5,023,322,113 4,675,672,865 5,023,456,927
4,301,267
23,682,252

35,924,357
13,858,408

(15,820,818)
-

40,429,543
-

27,983,519
(8,545,744)
19,437,775
5,000,621
24,438,396

49,782,765
(689,072)
49,093,693
(6,935,997)
42,157,696

(15,820,818)
(2,682,300)
(18,503,118)
4,879,119
(13,623,999)

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

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2562
2561

2562

(ปรับปรุงใหม่)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

26
31

การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)

(495,901)
99,180

-

2561

(ปรับปรุงใหม่)

940,177
(188,036)

-

(396,721)
(396,721)
24,041,675

752,141
752,141
42,157,696 (12,871,858)

32,807,504

24,438,396

42,157,696 (13,623,999)

32,807,504

24,438,396

42,157,696

24,041,675
-

42,157,696 (12,871,858)
-

24,041,675

42,157,696

32,807,504

32
0.08
0.15
(0.04)
0.11
306,563,242 286,398,859 306,563,242 286,398,859

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้
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บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ�เพิ่มขึ้น
ขาดทุนสุทธิจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

19,437,775

49,093,693 (18,503,118)

39,740,471

58,957,495
(6,274,379)
(15,480)
(464,529)
-

49,722,555
1,672,441
(37,150)
150,348
1,471,867

50,678,236
873,183
(15,480)
(464,529)
-

49,722,555
1,672,441
(37,150)
150,348
1,471,867

153,767
12,897
1,485,306
4,065,480
(1,043,494)
(23,682,252) (13,858,408)
8,463,030
3,941,291
(1,825,973) (2,911,030)
12,340,640
-

153,767
1,402,765
(6,960,000)
8,220,330
(1,393,880)
1,656,491

134,814
12,897
4,065,480
(4,640,000)
3,941,291
(2,911,030)
-

35,647,765

93,323,984

67,531,906

93,323,984

(134,275,335)
471,199 (270,454,984)
471,199
35,114,638 52,379,846 52,851,870 52,379,846
(1,944,056)
6,339,589
(666,810) 6,339,589
(22,231,562) (13,824,819) (5,777,623) (13,824,819)
(13,356,346) (19,128,085)
(488,730)
(85,387)
81,963
(1,156,464)
(576,300)

17,117,548 (19,128,085)
393,015
(85,387)
(433,800)
(576,300)

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2562
2561

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง
เงินสดรับจากการชำ�ระคืนเงินลงทุนจากบริษัทร่วม
เงินสดสุทธิจ่ายซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 16)
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ซื้อสิทธิการเช่า
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
(หมายเหตุ 8)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(70,723,986) 118,900,027 (171,323,019) 118,900,027
(11,423,161)
- (1,630,601)
(16,424,659) (16,058,055) (14,280,237) (16,058,055)
- 10,215,116
- 10,215,116
(98,571,806) 113,057,088 (187,233,857) 113,057,088
30,000,000 21,358,877 30,000,000 21,358,877
43,499,826
- 12,500,000
1,309,263
- 1,309,263
(313,766,658)
- (336,500,000)
6,960,000
4,640,000
6,960,000 4,640,000
917,390
3,234,462
1,579,773 3,234,462
44,028
28,037
44,028
28,037
(67,447,398) (71,094,859) (42,451,798) (71,094,859)
(8,162,496) (8,391,494) (8,162,496) (8,391,494)
(3,000,000)
(310,955,308) (48,915,714) (336,030,493) (48,915,714)
166,675,531
- 250,000,000
(337,500)
(223,007)
200,000,000
- 200,000,000
(20,047,920) (51,551,795) (20,047,920) (51,551,795)
346,067,104 (51,551,795) 429,952,080 (51,551,795)
(63,460,010) 12,589,579 (93,312,270) 12,589,579
246,360,359 233,770,780 246,360,359 233,770,780
182,900,349 246,360,359 153,048,089 246,360,359

7,968,055
6,868,212

7,647,711
-

7,968,055
-

7,647,711
-
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27
33

33

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

70
286,398,859
80,000,000
366,398,859

286,398,859
286,398,859

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำ�ระแล้ว

368,384,650
120,000,000
488,384,650

368,384,650
368,384,650

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

กำ�ไรสะสม

36,679,886
36,679,886

36,679,886
36,679,886

จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

138,304,695
24,438,396
(396,721)
24,041,675
(20,047,920)
142,298,450

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

ยังไม่ได้จัดสรร

829,768,090
24,438,396
(396,721)
24,041,675
200,000,000
(20,047,920)
1,033,761,845

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

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

27
33

33

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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286,398,859
80,000,000
366,398,859

286,398,859
286,398,859

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำ�ระแล้ว

368,384,650
120,000,000
488,384,650

368,384,650
368,384,650

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

36,679,886
36,679,886

36,679,886
36,679,886

98,768,038
(13,623,999)
752,141
(12,871,858)
(20,047,920)
65,848,260

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
สำ�รองตามกฎหมาย

790,231,433
(13,623,999)
752,141
(12,871,858)
200,000,000
(20,047,920)
957,311,655

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

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อมูลทั่วไป
บริษทั ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั
มหาชน ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท
เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศไทย เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจหลัก
คื อ การจำ � หน่ า ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์ พลาซา ชั้น 5 - 6 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสาขาที่เปิด
ให้บริการแล้วเป็นจำ�นวน 130 สาขา (2561: 130 สาขา)
2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีก่ �ำ หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547

โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้ อ กำ � หนดในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ
ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ น นี้ ไ ด้ จั ด ทำ � ขึ้ น โดยใช้ เ กณฑ์ ร าคาทุ น เดิ ม
เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
		 ก) งบการเงินรวมนี้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงิน
ของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“บริษทั ฯ”) และบริษทั ย่อย (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ย่อย”) ดังนี้

ทุนจดทะเบียน
ชื่อบริษัท
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ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

2562
2561
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

140

-

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2562
2561
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท คอมพิวเตอร์
จำ�หน่ายโทรศัพท์มือถือและ
ซีสเท็มคอนเน็คชั่น
อุปกรณ์ รวมทั้งให้บริการ
อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด ที่เกีย่ วข้อง

ไทย

100

-

ในระหว่ า งปี ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯได้ ล งทุ น และมี อำ � นาจ
การควบคุมในบริษทั ย่อย จึงถือว่าเป็นการจัดทำ�งบการเงินรวม
ขึน้ เป็นครัง้ แรก ซึง่ เป็นการรวมผลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในงบการเงินรวมนี้
		 ข) บริษทั ฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไป
ลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วน
ได้เสียในผลตอบแทนของกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุน และสามารถใช้
อำ�นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญ
ต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
		 ค) บริษัทฯ นำ�งบการเงินของบริษัทย่อยมารวม
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำ�นาจในการ
ควบคุ ม บริ ษั ท ย่ อ ย จนถึ ง วั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ สิ้ น สุ ด การควบคุ ม
บริษัทย่อยนั้น

		 ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยมี
รอบระยะเวลาบั ญ ชี แ ละใช้ น โยบายการบั ญ ชี ที่ สำ � คั ญ
เช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
		 จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย
รายการค้ า ระหว่ า งกั น ที่ มี ส าระสำ � คั ญ ได้ ถู ก ตั ด ออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
		 ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
คือจำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
ส่วนทีไ่ ม่ได้เป็นของบริษทั ฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในส่ ว นของกำ � ไรหรื อ ขาดทุ น รวมและส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
		 ช) บริษัทฯ บันทึกบัญชีสำ�หรับการรวมธุรกิจ
โดยปฏิบตั ติ ามวิธรี าคาซือ้ ยกเว้นกรณีทเ่ี ป็นการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

บริษัทฯ วัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมตาม
สัดส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เป็นผลจากการ
รวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษาถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
2.3 บริษัทฯ จัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดง
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เริ่ มมี ผ ล
บังคับใช้ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ�ำ นวนหลายฉบับ
ซึง่ มีผลบังคับใช้ส�ำ หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ไี้ ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
สำ�คัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง
รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทน
มาตรฐานการบั ญ ชี แ ละการตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง รายได้
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริการโฆษณา
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
15 กับสัญญาที่ทำ�กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้
กำ�หนดหลักการ 5 ขัน้ ตอน สำ�หรับการรับรูร้ ายได้ทเี่ กิดขึน้ จาก
สัญญาที่ทำ�กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำ�นวนเงินที่
สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ
กำ�หนดให้กจิ การต้องใช้ดลุ ยพินจิ และพิจารณาข้อเท็จจริงและ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการ
ในแต่ละขั้นตอน
การนำ � มาตรฐานฉบั บ นี้ ม าถื อ ปฏิ บั ติ มี ผ ลทำ � ให้ เ กิ ด
รายการปรับปรุงจากรายการดังต่อไปนี้

รายได้จากการบริการ
กลุ่มบริษัทพิจารณาว่ารายได้จากการบริการ ที่กลุ่ม
บริษัทเป็นตัวแทนในการดำ�เนินการให้เป็นภาระที่ต้องปฏิบัติ
ตามสัญญาให้แล้วเสร็จจะต้องรับรู้รายได้ด้วยจำ�นวนเงินสุทธิ
หลังจากจ่ายสิ่งตอบแทนที่ได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับ
สินค้าและบริการทีโ่ อนไป จากเดิมทีร่ บั รูเ้ ป็นรายได้ดว้ ยจำ�นวน
เงินขั้นต้น กลุ่มบริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่
แสดงเป็ น ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บเสมื อ นหนึ่ ง ว่ า กลุ่ ม บริ ษั ท ใช้
นโยบายการบัญชีนี้มาตั้งแต่แรก โดยเลือกใช้แนวทางปฏิบัติที่
ผ่อนปรนที่ไม่เปิดเผยผลกระทบต่อ งบการเงินสำ�หรับงวด
ปัจจุบันจากการนำ�มาตรฐานฉบับนี้มาใช้
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีแสดง
อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ จ ะมี ผ ล
บั ง คั บ ใช้ สำ � หรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการ
เงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนว
ปฏิบตั ทิ างบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
สำ�คัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จำ�นวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
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ของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น และหลั ก การเกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี
ป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้จะทำ�ให้มาตรฐาน การบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั คาดว่าการนำ�มาตรฐานฉบับนี้
มาใช้จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่ม
บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ
สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำ�เป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน้ ก่อน กลุม่ บริษทั จะใช้วธิ กี ารอย่างง่าย
ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
สำ�หรับลูกหนี้การค้า
- การรับรูร้ ายการตราสารอนุพนั ธ์ - กลุม่ บริษทั ต้อง
รับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันทีเ่ ข้าทำ�สัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
ปั จ จุ บั น ฝ่ า ยบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการ
ประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ นำ�มาตรฐาน
กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง
สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทน
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรือ่ ง สัญญาเช่า และการตีความ
ฉบับที่ 32
มาตรฐานบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้ก�ำ หนดหลักการ
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำ�หนดให้ผเู้ ช่ารับรูส้ นิ ทรัพย์
และหนีส้ นิ สำ�หรับสัญญาเช่าทุกรายการทีม่ รี ะยะเวลาในการเช่า
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ มากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสำ�หรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ฉบับที่ 19
สาระสำ�คัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคง
การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญา
เช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ฉบับที่ 17
กำ�หนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ปั จ จุ บั น ฝ่ า ยบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหรื อ ราคาทุ น ตั ด ประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ นำ�มาตรฐาน
จำ�หน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ
(Business Model) หลักการเกีย่ วกับวิธกี ารคำ�นวณการด้อยค่า

4. ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการ
บัญชีเนือ่ งจากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบัติ
ตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุม่
บริษทั ได้น�ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือ
ปฏิบตั ใิ นระหว่างงวดปัจจุบนั โดยกิจการได้เลือกปรับย้อนหลัง
งบการเงิ น งวดก่ อ นที่ แ สดงเป็ น ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บ ทั้ ง นี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสด
จำ � นวนเงิ น ของรายการปรั บ ปรุ ง ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
รายการในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

กำ�ไรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำ�ไรขาดทุน
รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
รายได้อื่น
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย
5. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
5.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอน
อำ�นาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการ
ส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือ
คาดว่าจะได้รบั สำ�หรับสินค้าทีไ่ ด้สง่ มอบหลังจากหักประมาณการ
สินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ค่าบริการ
รายได้คา่ บริการทีก่ ลุม่ บริษทั เป็นตัวแทนในการดำ�เนินการ
ให้รบั รูเ้ ป็นรายได้ดว้ ยจำ�นวนเงินสุทธิหลังจากจ่ายสิง่ ตอบแทน
ที่ได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการที่โอนไป
รายได้จากการสนับสนุนการขาย
รายได้จากการสนับสนุนการขายถือเป็นรายได้ตาม
เกณฑ์คงค้าง
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
รับรู้เป็นรายได้อย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาของสัญญา
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบีย้ รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึง
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

(29.53)
(16.20)
29.53
16.20

(29.53)
(16.20)
29.53
16.20

เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมือ่ บริษทั ฯ มีสทิ ธิในการรับ
เงินปันผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด
และเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง
ซึ่ ง ถึ ง กำ � หนดจ่ า ยคื น ในระยะเวลาไม่ เ กิ น 3 เดื อ นนั บ จาก
วันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
5.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั
กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ก ารเก็ บ เงิ น และ
การวิเคราะห์อายุหนี้
5.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือตีราคาตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ของสินค้าประมาณจากราคาทีค่ าด
ว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย
สินค้านั้น
ค่ า เผื่ อ การลดลงของมู ล ค่ า สิ น ค้ า คงเหลื อ จะตั้ ง ขึ้ น
สำ�หรับสินค้าที่ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ
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5.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินรวม
แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่
ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุน บริษทั ฯ
จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วมในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
5.6 สิทธิการเช่าและค่าตัดจำ�หน่าย
สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่าย
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าตัดจำ�หน่ายของสิทธิการเช่าคำ�นวณจากราคาทุน
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าและรวมอยู่ในการคำ�นวณ
ผลการดำ�เนินงาน
5.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุม่ บริษทั บันทึกมูลค่าเริม่ แรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่
การลงทุนในราคาทุนซึง่ รวมต้นทุนการทำ�รายการ หลังจากนัน้
กลุม่ บริษทั จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยราคาทุน
หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่ ที่ดินที่ถือครอง
เพือ่ หาประโยชน์จากมูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคา
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินที่ได้รับสุทธิ
จากการจำ�หน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนออกจากบัญชี
5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหัก
ค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ คำ � นวณจาก
ราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
อาคาร		
- 20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า		
- 6 ปี
อุปกรณ์สำ�นักงาน		
- 5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง		
- 5 ปี
เครื่องมือ		
- 5 ปี
ยานพาหนะ		
- 5 ปี
สินทรัพย์เพื่อการให้เช่า		
- 5 ปี
กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวณ
ผลการดำ�เนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดิน
และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
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5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำ�หน่าย
กลุม่ บริษทั บันทึกต้นทุนเริม่ แรกของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น
กลุม่ บริษทั จะบันทึกต้นทุนเริม่ แรกของสินทรัพย์นน้ั ตามราคาทุน
และภายหลังการรับรูร้ ายการเริม่ แรก สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
กลุ่มบริษัทตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการ
ให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า
กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธีการ
ตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย
ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จ�ำ กัดมีดงั นี้
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
10 ปี
กลุม่ บริษทั ไม่มกี ารตัดจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา
กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ได้แก่ เครื่องหมาย
ทางการค้า แต่จะใช้วธิ กี ารทดสอบการด้อยค่าทุกปีทงั้ ในระดับ
ของแต่ ล ะสิ น ทรั พ ย์ น้ั น และในระดั บ ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์
ทีก่ อ่ ให้เกิดเงินสด กลุม่ บริษทั จะทบทวนทุกปีวา่ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
5.10 ค่าความนิยม
บริษทั ฯ บันทึกมูลค่าเริม่ แรกของค่าความนิยมในราคาทุน
ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
ทีไ่ ด้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษทั ฯจะรับรูส้ ว่ นทีส่ งู กว่านี้
เป็นกำ�ไรในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
บริ ษั ท ฯแสดงค่ า ความนิ ย มตามราคาทุ น หั ก ค่ า เผื่ อ
การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ
จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับ
หน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด (หรือกลุม่ ของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการ
รวมกิจการ และบริษทั ฯจะทำ�การประเมินมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้

รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ
(หรือกลุม่ ของหน่วยของสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด) หากมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสด
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน และบริษทั ฯ ไม่สามารถกลับบัญชี
ขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง
บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯหรือ ถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวม
ถึงบริษทั ร่วม และบุคคลหรือกิจการทีม่ สี ทิ ธิ ออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึง่ ทำ�ให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญกับบริษทั ฯ
ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำ�นาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัท
5.12 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
จำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก
เป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า ถือเป็นสัญญาเช่า
ดำ � เนิ น งาน จำ � นวนเงิ น ที่ จ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า ดำ � เนิ น งาน
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
5.13 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีร่ วมอยูใ่ นงบการเงิน
รวมวั ด มู ล ค่ าด้ ว ยสกุลเงิน ที่ใช้ในการดำ�เนิน งานของแต่ ล ะ
กิจการนั้น
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน

กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำ�การ
ประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์
ที่ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่าของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทำ�การประเมินการด้อยค่า
ของค่ า ความนิ ย ม และสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ มี อ ายุ ก ารให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุน
จากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มี
มูลค่าตํา่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นน้ั ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่า
จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ กลุม่ บริษทั ประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์
แ ล ะ คำ � น ว ณ คิ ด ล ด เ ป็ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น โ ด ย ใช้ อั ต ร า
คิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพ
ตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทกี่ �ำ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำ�ลอง
การประเมินมูลค่าทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ เหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึง่ สะท้อน
ถึ ง จำ � นวนเงิ น ที่ กิ จ การสามารถจะได้ ม าจากการจำ � หน่ า ย
สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำ�หน่าย โดยการจำ�หน่ายนั้น
ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท้ ไ่ี ม่มี
ความเกีย่ วข้องกัน
กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าใน
ส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้
ทีแ่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทรี่ บั รู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผล
ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ที่ รั บ รู้ ใ นงวดก่ อ นก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ช้ก�ำ หนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดย
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะ
เป็ น หากกิ จ การไม่ เ คยรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุนทันที
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5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษทั ฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ
จ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในปีทเี่ กิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่
พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน กลุ่มบริษัท
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานสำ�หรับพนักงาน
กลุ่มบริษัทคำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำ�หรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้
ทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำ�นวนในกำ�ไรหรือ
ขาดทุ น ทั น ที ที่ มี ก ารแก้ ไขโครงการหรื อ ลดขนาดโครงการ
หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
5.16 ประมาณการหนี้สิน
กลุม่ บริษทั จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่
ภาระผูกพัน ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และ
กลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่าง
น่าเชื่อถือ
5.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุม่ บริษทั บันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจำ�นวนทีค่ าดว่า
จะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุม่ บริษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่าง
ชั่ ว คราวระหว่ า งราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทม่ี ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ
vผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี ทุ ก รายการ แต่ รั บ รู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่
ใช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่า
ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำ�ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่
ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะ
ทำ�การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการ
นำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วน
มาใช้ประโยชน์
กลุม่ บริษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรง
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่
ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
5.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการ
ขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ให้ผอู้ นื่
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่าง
ผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัท
ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกำ � หนดให้ ต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับ
สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อ ไม่ ส ามารถ
หาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะ
ประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยใช้ เ ทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่า ที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถ
สั ง เกตได้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ จ ะวั ด มู ล ค่ า
ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออก
เป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่ �ำ มาใช้ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และ
ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่า
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
6. การใช้ดลุ ยพินจิ และประมาณการทางบัญชี ค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ที่สำ�คัญ
ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการจั ด ทำ � งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงาน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์
ทางการเงิ น ฝ่ า ยบริ ห ารจำ � เป็ น ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการ ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจ ในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการกระแสเงินสด
และการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่ ทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์
แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสม
งบการเงิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อาจแตกต่ า งไปจากจำ � นวนที่ ในการคำ�นวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนัน้ ๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการทีส่ �ำ คัญ
กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
มีดังนี้
สำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญา ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมี
เช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ กำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ดุลยพินจิ ในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ ชั่ ว คราวและขาดทุ น นั้ น ในการนี้ ฝ่ า ยบริ ห ารจำ � เป็ น ต้ อ ง
พิ จ ารณาว่ า กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ โ อนหรื อ รั บ โอนความเสี่ ย งและ ประมาณการว่า กลุม่ บริษทั ควรรับรูจ้ �ำ นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไร
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งานตาม
ในการประมาณค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้
ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการ ผลขาดทุน โครงการผลประโยชน์
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและ พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตรา
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
คิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตรา
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่ า เผื่ อ การลดลงของมู ล ค่ า สิ น ค้ า การเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
คงเหลื อ ฝ่ า ยบริ ห ารได้ ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณการ
7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากสินค้าคงเหลือนัน้ โดยค่าเผือ่
การลดลงของมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั พิจารณาจากราคาทีค่ าดว่า ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือ
จะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จา่ ยในการขายสินค้านัน้ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไข
และค่าเผื่อสำ�หรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อม ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ
คุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติ
และสภาวะตลาดในขณะนั้น
ธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือ
		
หนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืน่ ทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือ
		
หนีส้ นิ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับ
		
กระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การประ มาณขึน้
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริษทั จะประเมิน
ความจำ�เป็นในการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่า
ยุตธิ รรมสำ�หรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะ
เวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ�
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2562

2561

2562

2561

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขายและบริการ

-

-

3

-

ซื้อสินค้า

-

-

11

-

รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(บริษทั เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน))
ขายสินค้า

-

1

-

1

2
112

2
111

2
112

2
111

1
-

1
3

1
-

1
3

3

-

2

-

เงินปันผลรับ
ซื้อสินค้า
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ขายสินค้า

7
1

5
1

7
-

5
1

1

2

1

2

ค่าบริการจ่าย
ค่าพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จ่าย

9
4

9
6

9
4

9
6

ค่าสนับสนุนการตลาดรับ
ซื้อสินค้า
ค่าบริหารจัดการจ่าย
ค่าส่งเสริมการขายจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
ขายสินค้า
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งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

นโยบายการกำ�หนดราคา

ราคาทุนบวกกำ�ไรขัน้ ต้น
โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 1.5 - 2.0
ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2
ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 13
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2
(2561: ร้อยละ 2)
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7
(2561: ร้อยละ 5)
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 10)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 20)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

460
16,300
16,760

204
133
337

460
203,224
1,050
204,734

204
133
337

15,442
177
5,551
21,170

9,106
626
2,601
12,333

15,442
9,232
177
5,551
30,402

9,106
626
2,601
12,333

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

30.0
2.5
32.5

24.0
1.0
25.0

2562

2561

26.2
1.0
27.2

24.0
1.0
25.0

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

22,064
160,836
182,900

13,936
232,424
246,360

13,228
139,820
153,048

13,936
232,424
246,360

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ แ ละเงิ น ฝากประจำ � มี อั ต ราดอกเบี้ ย ระหว่ า งร้ อ ยละ 0.1 ถึ ง
1.625 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.20 ต่อปี)
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9. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คือเงินฝากประจำ�ทีม่ อี ายุเกินกว่า 3 เดือน ซึง่ ครบกำ�หนดในวันที่ 6 กันยายน 2562
และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.63 ต่อปี
10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

1,502

163

112,256

163

717
2,219

169
332

92,470
204,726

169
332

143,693

72,826

115,661

72,826

42,222
11,722
197,637
(8,210)
189,427
191,646

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

31,570
147,231
147,231
351,957

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

14,541
146,821
161,362
353,008

5
25,712
186
25,903
121,099

8
39,419
39,427
391,384

5
25,712
186
25,903
121,099

11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ราคาทุน

2562

สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
รวม

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ - สินค้าล้าสมัย
2561

1,008,106
6,055
1,014,161

711,445
711,445

2562

2561

(26,545)
(26,545)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2562

(15,536)
(15,536)

2561

981,561
6,055
987,616

695,909
695,909
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2562

สินค้าสำ�เร็จรูป
รวม

650,471
650,471

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ - สินค้าล้าสมัย
2561

711,445
711,445

2562

2561

(16,409)
(16,409)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2562

(15,536)
(15,536)

2561

634,062
634,062

695,909
695,909

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำ�นวน
6.3 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 0.9 ล้านบาท (2561: 1.7 ล้านบาท)) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย
12. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ยอดคงเหลือของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามปีได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ปี

2560
2561
2562

งบการเงินรวม
2562
2561

5,793
14,749
24,982
45,524

2,159
6,573
8,732

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2,159
6,659
14,194
23,012

2,159
6,573
8,732

ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทั ย่อยได้รบั คืนภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยสำ�หรับปี 2556 และ 2557 แล้วทัง้ จำ�นวน สำ�หรับ
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยรอรับคืนสำ�หรับปี 2560 และปี 2561 บริษทั ย่อยได้ยนื่ ปรับปรุงภาษีเงินได้ และอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับคืนเงินภาษีดังกล่าวจาก
กรมสรรพากรเต็มจำ�นวน ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ตั้งสำ�รองเผื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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13. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

ภาษีซื้อที่ยังไม่ได้รับใบกำ�กับภาษี
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

3,217
3,608
6,825

2562

1,285
3,114
4,399

2561

1,496
3,570
5,066

1,285
3,114
4,399

14. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
ยอดคงเหลือนีค้ อื เงินฝากประจำ�ธนาคารซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไปวางไว้กบั ธนาคารแห่งหนึง่ เพือ่ เป็นประกันหนังสือ
คํ้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อคํ้าประกันการซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
15.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
(หน่วย: พันบาท)
สัดส่วนเงินลงทุน
บริษัท

บริษัท เอส พี วี ไอ
จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้ง
ขึ้นใน
ประเทศ

2562
ร้อยละ

2561
ร้อยละ

งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2562

2561

ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน ไทย
จำ�หน่ายสินค้าและ
อุปกรณ์ประเภทไอที

29

29 110,784 95,793 58,000 58,000

ไทย

24

24 15,475 13,744 12,000 12,000

บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง ประกอบธุรกิจนำ�เข้า
รีพับลิค จำ�กัด
จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
การพิมพ์และบริการ
การพิมพ์ครบวงจร
รวม

126,259 109,537 70,000 70,000

15.2 ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับ
จากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)
บริษัท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี

2562

บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ทัช ปริ้นท์ติ้ง รีพับลิค จำ�กัด
รวม

2561

21,952
1,730
23,682

2562

13,209
(120)
769
13,858

2561

6,960
6,960

4,640
4,640

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มีมติอนุมัติให้
บริษัทร่วมเลิกกิจการ โดยบริษัทร่วมได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และจดทะเบียน
เสร็จสิน้ การชำ�ระบัญชีเมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ ได้รบั ชำ�ระคืนเงินลงทุนจำ�นวน 1.3 ล้านบาท และรับรูผ้ ลขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวนประมาณ 0.1 ล้านบาทในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
15.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในบริษทั เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน) มีมลู ค่ายุตธิ รรม ซึง่ คำ�นวณจากการเสนอซือ้
ครั้ ง สุ ด ท้ า ยของหุ้ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ ตามจำ� นวนหุ้ น สามั ญ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ถื อ อยู่ เ ป็ น จำ � นวน 353 ล้ า นบาท
(2561:128 ล้านบาท)
ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ใน
ระดับที่ 1 คือ ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์อย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
15.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำ�คัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด
(มหาชน)
2562
2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ ในสินทรัพย์ - สุทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม

621
108
(327)
(23)
379
29%
110
110

492
109
(258)
(15)
328
29%
95
95

บริษัท ทัช ปริ้นท์ติ้ง
รีพับลิค จำ�กัด
2562
2561

77
12
(24)
65
24%
16
16

62
15
(19)
58
24%
14
14
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สรุปรายการกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด
(มหาชน)
2562

รายได้
กำ�ไร
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

3,610
76
(5)
71

บริษัท ทัช ปริ้นท์ติ้ง
รีพับลิค จำ�กัด

2561

2562

2,589
45
45

2561

199
7
7

179
3
3

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

สัดส่วนเงินลงทุน
ชื่อบริษัท

ทุนชำ�ระแล้ว

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด

140,000

ร้อยละ

ราคาทุน
2562

100

2561

336,500

-

เมื่ อ วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2562 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเข้ า ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ทั้ ง หมดของ
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด (“CSC”) จำ�นวน 1.4 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้น
ที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมด โดยในวันเดียวกันบริษัทฯ ได้เข้าทำ�สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSC จากผู้ถือหุ้นเดิมจำ�นวน
1.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 336.5 ล้านบาท โดยการซื้อหุ้นสามัญนี้ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการชำ�ระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญของ CSC
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ CSC ตามสัญญาซื้อขายหุ้นข้างต้น บริษัทฯ ได้จ่ายชำ�ระค่าหุ้นล่วงหน้าเป็น เงินสดจำ�นวน 100 ล้านบาท
ในวันที่ 30 กันยายน 2562 และได้จ่ายชำ�ระค่าหุ้นส่วนที่เหลือเป็นเงินสดจำ�นวน 236.5 ล้านบาท ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษทั ฯ ได้รบั โอนหุน้ ในบริษทั คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชชัน่ แนล จำ�กัด
ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นเรียบร้อยแล้ว
งบการเงินของบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำ�นาจควบคุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (“วันที่ซื้อกิจการ”) โดยมีรายละเอียดการซื้อกิจการดังนี้
ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก: มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
ค่าความนิยม
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ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อ
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)
336,500
(259,115)
77,385
336,500
(22,733)
313,767

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการ
โดยการวัดมูลค่านีไ้ ด้เสร็จสมบูรณ์แล้วในระหว่างปีปจั จุบนั ซึง่ อยูภ่ ายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า 12 เดือน นับจากวันทีซ่ อื้ กิจการ
ตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่องการรวมธุรกิจ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการของบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม
คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด มีรายละเอียดดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - เครื่องหมายทางการค้า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
ค่าความนิยม
ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)
22,733
96,709
328,669
20,368
482
156,933
6,817
8,200
78,140
659
212,560
8,294
66,542
(511,900)
(173,229)
(752)
(1,108)
(3,349)
(13,814)
(1,327)
(42,512)
259,115
77,385
336,500
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ผลต่างจำ�นวน 77.4 ล้านบาท ระหว่างผลรวมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายไป ณ วันที่ซื้อ และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
ที่ระบุได้ที่ได้รับมา ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าความนิยมทีเ่ กิดขึน้ จากการรวมธุรกิจดังกล่าว โดยหลักประกอบด้วยส่วนของพลังจากการรวมกัน (Synergy) และการ
ประหยัดจากขนาดที่คาดว่าจะเกิดจากการรวมการดำ�เนินงานของผู้ซื้อและผู้ถูกซื้อเข้าด้วยกัน
รายได้และกำ�ไรของบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด ที่ถูกรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และหากการรวมธุรกิจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นงวดของปีปัจจุบัน รายได้
และกำ�ไรของบริษัทคอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด จะถูกรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได้
กำ�ไร (ขาดทุน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ตั้งแต่วันต้นงวดของปีปัจจุบัน สำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

715
21

2,720
(9)

17. สิทธิการเช่า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ซื้อเพิ่มระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
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29,580
3,000
32,580
22,763
898
23,661
8,919

18. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

8,200
8,200

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ ที่ดินรอการขายที่บริษัทย่อยถือครองเพื่อหาประโยชน์จาก
มูลค่าที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจำ�นวนเงิน 8.2 ล้านบาท
ซึง่ ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) การวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลำ�ดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ราคาต่อตารางวา (บาท)

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น

2562

2562

17,500

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำ�อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
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19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
เครือ่ ง
ส่วน
ปรับปรุง สำอุ�ปนักรณ์
ตกแต่
กงาน และติดตังง้ เครือ่ งมือ
อาคารเช่า

ทีด่ นิ

นทรัพย์
สินทรัพย์ สิระหว่
เพือ่ การ ก่อสร้าางง
ให้เช่า และติดตัง้

ยาน
พาหนะ

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิม่ ขึน้ จากการรวมธุรกิจ

- 508,790 122,523

43,901

907

21,746

48,285

94 746,246

41,163 161,612

-

24,005

-

- 232,780

3,540

2,460

ซือ้ เพิม่

-

13,227

12,921

25,490

-

-

132

18,155

69,925

รับโอนจากสินค้าคงเหลือ

-

-

982

-

-

-

6,986

-

7,968

จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย

- (15,417)

(5,345)

(1,017)

(907)

โอนเข้า (ออก)

-

1,610

-

-

-

3,540 522,260 173,854 229,986

-

45,751

44,151

3,789 1,023,331

43,391

907

12,746

39,115

- 596,703

25,465 109,575

-

19,382

-

- 154,640

2,189

6,171

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

13,200

- (10,902)

- (33,588)

(350) (14,460)

-

ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- 396,367 104,177

เพิม่ ขึน้ จากการรวมธุรกิจ

-

218

ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสำ�หรับ
ส่วนทีจ่ �ำ หน่าย/
ตัดจำ�หน่าย
ส่วนทีโ่ อน

-

34,419

8,478

5,846

-

- (13,987)
-

(5,318)
394

(945)
-

(907)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 417,017 133,196 157,866

-

34,317

33,991

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

-

465

-

-

-

-

-

-

465

กลับรายการระหว่างปี

-

(465)

-

-

-

-

-

-

(465)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- 111,958

18,346

510

-

9,000

9,170

94 149,078

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,540 105,243

40,658

72,119

-

11,434

10,160

3,789 246,943

- (10,901)
(394)

-

57,103

- (32,058)
- 776,388

ค่าเผือ่ การด้อยค่า

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับงวด
2562 (6.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
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57,103

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วน
ปรับปรุง
อาคารเช่า

เครือ่ ง
ตกแต่งและ
ติดตัง้

อุปกรณ์
สำ�นักงาน

เครือ่ งมือ

ยานพาหนะ

นทรัพย์
สินทรัพย์ สิระหว่
าง
เพือ่ การ ก่อสร้างและ
ให้เช่า
ติดตัง้

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

491,342

116,848

43,697

907

12,252

43,651

92

708,789

46,405

9,795

469

-

9,494

-

4,932

71,095

2,787

115

-

-

-

4,746

-

7,648

(36,477)

(4,544)

(265)

-

-

-

-

(41,286)

4,733

309

-

-

-

(112)

(4,930)

-

508,790

122,523

43,901

907

21,746

48,285

94

746,246

13,227

10,060

1,344

-

-

131

17,689

42,451

-

982

-

-

-

6,986

-

7,968

(15,417)

(5,333)

(26)

(907)

-

(10,901)

-

(32,584)

13,200

1,610

-

-

-

(349)

(14,461)

-

519,800

129,842

45,219

-

21,746

44,152

3,322

764,081

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

391,589

101,186

43,433

907

12,252

35,132

-

584,499

ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับ
ส่วนทีจ่ �ำ หน่าย

37,189

7,396

222

-

494

4,095

-

49,396

(32,411)

(4,517)

(264)

-

-

-

-

(37,192)

-

112

-

-

-

(112)

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

396,367

104,177

43,391

907

12,746

39,115

-

596,703

ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับ
ส่วนทีจ่ �ำ หน่าย/ตัดจำ�หน่าย

34,388

7,268

225

-

1,899

6,170

-

49,950

(13,987)

(5,316)

(26)

(907)

-

(10,901)

-

(31,137)

-

394

-

-

-

(394)

-

-

416,768

106,523

43,590

-

14,645

33,990

-

615,516

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

314

-

-

-

-

-

-

314

บันทึกเพิม่ ขึน้ ระหว่างปี

465

-

-

-

-

-

-

465

กลับรายการระหว่างปี

(314)

-

-

-

-

-

-

(314)

465

-

-

-

-

-

-

465

ซือ้ เพิม่
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซือ้ เพิม่
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ส่วนทีโ่ อน

ส่วนทีโ่ อน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเผือ่ การด้อยค่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วน
ปรับปรุง
อาคารเช่า

กลับรายการระหว่างปี

เครือ่ ง
ตกแต่งและ
ติดตัง้

อุปกรณ์
สำ�นักงาน

เครือ่ งมือ

นทรัพย์
สินทรัพย์ สิระหว่
าง
เพือ่ การ ก่อสร้างและ
ให้เช่า
ติดตัง้

ยานพาหนะ

รวม

(465)

-

-

-

-

-

-

(465)

-

-

-

-

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

111,958

18,346

510

-

9,000

9,170

94

149,078

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

103,032

23,319

1,629

-

7,101

10,162

3,322

148,565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปี
2561 (4.0 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริการ ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

49,396

2562 (6.2 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริการ ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

49,950

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ บริษทั มีอาคารและอุปกรณ์จ�ำ นวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยูม่ ลู ค่าตาม
บั ญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมและค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วมี จำ � นวนเงิ น ประมาณ 495 ล้ า นบาท
(เฉพาะของบริษัทฯ: 388 ล้านบาท (2561: 367 ล้านบาท)
20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
เครื่องหมาย
ทางการค้า

ราคาทุน
1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
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คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

212,560
212,560

15,729
13,909
5,589
10,965
46,192

8,391
2,574
(10,965)
-

24,120
226,469
8,163
258,752

-

13,932
13,250
956
28,138

-

13,932
13,250
956
28,138

212,560

18,054

-

230,614

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

15,729
15,729
5,589
10,965
32,283

8,391
8,391
2,574
(10,965)
-

15,729
8,391
24,120
8,163
32,283

13,606
326
13,932
728
14,660

-

13,606
326
13,932
728
14,660

1,797
17,623

8,391
-

10,188
17,623

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างปี
เครือ่ งหมายทางการค้าทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจจะมีการต่ออายุทกุ ๆ 10 ปี และมีหลักฐานสนับสนุนว่าสินทรัพย์ดงั กล่าว
มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ฝ่ายบริหารได้ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
21. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่มีอายุให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
ตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 บริษทั ฯ มีคา่ ความนิยมทีเ่ กิดจากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั คอมพิวเตอร์
ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด และมีเครื่องหมายทางการค้าที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนจากการ
รวมธุรกิจ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ค่าความนิยม
77,385
เครื่องหมายทางการค้า
212,560
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ในการทดสอบการด้อยค่าประจำ�ปี บริษทั ฯ พิจารณามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดจาก
มูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ โดยใช้เกณฑ์วธิ พี จิ ารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึง่ ประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคต
ที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าว
ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี การวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ 3 ของลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ข้อสมมติที่สำ�คัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของค่าความนิยมและเครื่องหมายทางการค้าที่มีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
อัตราการเติบโตระยะยาว
3.0
อัตราคิดลดก่อนภาษี
6.2
ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตระยะยาวจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาดและอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษี
ที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมและเครื่องหมายทางการค้าที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไม่เกิด
การด้อยค่า
22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ในระหว่างปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน มีการเคลือ่ นไหวดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บวก: เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก: ชำ�ระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

511,900
974,223
(807,547)
678,576

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

250,000
250,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.15 ถึง
5.60 ต่อปี
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ได้ระบุขอ้ กำ�หนดบางประการเพือ่ ให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยต้องปฏิบตั ติ าม เช่น การดำ�รง
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามอัตราทีก่ �ำ หนดในสัญญา และการดำ�รงอัตราส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ในบริษัทฯ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินของบริษทั ย่อยคาํ้ ประกันโดยบัญชีเงินฝากของบริษทั ย่อยตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 14 และการจำ�นองที่ดินของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
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23. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

16,741
661,576
4,429
33,602
82,874
1,296
800,518

2561

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

24,630
558,673
5,772
14,368
51,917
970
656,330

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

24. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ

771
(771)
-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
บวก: เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,108
(337)
771

ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยได้เข้าทำ�สัญญากู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในวงเงินจำ�นวน 4 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย
ในอัตราเงินให้กู้ยืมขั้นตํ่า (Minimum Loan Rate) ลบร้อยละ 1 ต่อปี และมีเงื่อนไขให้จ่ายชำ�ระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน นับจาก
วันเบิกเงินกูค้ รัง้ แรกและชำ�ระคืนเงินต้นเป็นงวด จำ�นวนงวดละ 112,500 บาท โดยจะชำ�ระเงินต้นงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2560
และให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2563 เงินกู้ยืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทย่อย
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ภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ บริษทั ย่อยต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการเงินบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา เช่น การดำ�รงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น
25. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำ�หน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

3,399
(242)
3,157
(788)
2,369

บริษทั ย่อยได้ท�ำ สัญญาเช่าการเงินกับบริษทั ลีสซิง่ เพือ่ เช่าเครือ่ งจักรและยานพาหนะสำ�หรับใช้ในการดำ�เนินงานของกิจการ
โดยมีกำ�หนดการชำ�ระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี
บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่เกิน 1 ปี

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

1 - 5 ปี

892
(104)
788

รวม

2,507
(138)
2,369

3,399
(242)
3,157

26. สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

96
IT CITY
ANNUAL
REPORT
2019

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

21,864
13,814

18,499
-

21,864
-

18,499
-

3,782
394
4,287

3,452
489
-

3,599
334
4,287

3,452
489
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

536
1,322
(1,362)
(1,157)
43,480

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

(576)
21,864

2561

536
483
(1,959)
(434)
28,710

(576)
21,864

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งได้กำ�หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำ�หรับลูกจ้างซึ่งทำ�งานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ
มีหนี้สินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำ�นวนประมาณ 4.3 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนของปีปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า
เป็นจำ�นวนประมาณ 13.0 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 7.0 ล้านบาท (2561: 0.5 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงนาํ้ หนักในการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุม่ บริษทั
ประมาณ 12 - 25 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 25 ปี (2561: 26 ปี))
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2562

2561

1.48 - 1.69
0-4
4 - 46

1.48
0-3
9 - 33

2.04
3
10 - 35

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำ�คัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1%

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

(2.74)
3.13
(2.93)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง 1%

3.15
(2.62)
2.08

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

(1.84)
2.13
(1.93)

2.15
(1.72)
0.78
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

(1.62)
2.13
(1.70)

ลดลง 1%

1.86
(1.89)
0.57

27. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน
17.4 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 303.8 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 303,798,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน
จำ�นวน 286.4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 286,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน
17.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำ�หน่ายดังกล่าวเป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิทใ่ี ห้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme)
จำ�นวน 17.4 ล้านหน่วย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 ซึ่งหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2558
โดยการลดทุนจดทะเบียนนีไ้ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียน
การลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำ�นวน 80.0 ล้านบาท
จากทุนจดทะเบียนจำ�นวน 286.4 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 286,398,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 366.4
ล้านบาท (หุน้ สามัญ 366,398,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำ�นวน 80 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
1 บาท และอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำ�นวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 200 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) โดยการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้จดทะเบียน
การเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับชำ�ระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
แก่บุคคลในวงจำ�กัดข้างต้นจำ�นวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นมูลค่า
200 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำ�นวน 120 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว
จำ�นวน 366.4 ล้านบาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562
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28. สำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้
ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว
29. รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

(ปรับปรุงใหม่)

ประเภทของสินค้าหรือบริการ
ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รายได้ค่าสนับสนุนการตลาด
รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์ต่อพ่วง
รายได้ค่าคอมมิชชั่น
ตัวแทนรับซ่อมและขายอุปกรณ์
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า

2561
(ปรับปรุงใหม่)

5,209,366
79,393
30,329
18,260
7,562
5,344,910

4,981,508
16,995
31,841
9,182
7,502
5,047,028

4,550,785
46,368
30,329
11,825
7,562
4,646,869

4,981,508
16,995
31,841
9,182
7,502
5,047,028

5,314,581
30,329
5,344,910

5,015,187
31,841
5,047,028

4,616,540
30,329
4,646,869

5,015,187
31,841
5,047,028
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

ต้นทุนสินค้า
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานและ
ค่าบริการอาคารส่วนกลาง
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าบริการสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุสำ�นักงาน
ค่าขนส่ง
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562

2561
(ปรับปรุงใหม่)

4,614,912

4,432,494

4,045,897

4,432,444

289,482
236,674
58,059
41,649
10,373
7,917
(6,274)

220,789
187,607
49,722
35,781
14,386
1,931
1,673

239,888
196,428
50,678
37,579
9,000
5,960
873

220,789
187,607
49,722
35,781
14,386
1,931
1,673

31. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำ�ไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

-

6,942

-

6,942

(5,001)
(5,001)

(6)
6,936

(4,879)
(4,879)

(9)
6,933

จำ�นวนภาษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

2562

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำ�ไร
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

(99)

2562

-

2561

188

-

รายการกระทบยอดระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกับภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

กำ�ไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

19,438

49,094

(18,503)

39,740

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
รวม
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำ�ไรขาดทุน

20%

20%

20%

20%

3,888

9,819

(3,701)

7,948

474
(4,736)
(4,627)
(8,889)
(5,001)

124
(2,796)
(211)
(2,883)
6,936

425
(1,392)
(211)
(1,178)
(4,879)

124
(928)
(211)
(1,015)
6,933

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ�
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินงานบริการ
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ
รวม
รวมสินทรัพย์ (หนีส้ นิ ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,643
5,309
846
294
8,696
513
4,662
21,963

3
3,107
699
93
294
4,373
8,569

3,282
800
294
5,742
85
3,057
13,260

3
3,107
699
93
294
4,373
8,569

(42,512)
(42,512)
(20,549)

8,569

13,260

8,569
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32. กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจำ�นวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
32.1 จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

(หน่วย: พันหุ้น)
2562

ยอดยกมา
บวก: จำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

2561

286,399
20,164
306,563

286,399
286,399

32.2 กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
งบการเงินรวม
2562

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี (พันบาท)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุ้น)
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

24,438
306,563
0.08

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

42,158
286,399
0.15

2561

(13,624)
306,563
(0.04)

32,808
286,399
0.11

33. เงินปันผลจ่าย
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้
อนุมัติโดย

ปี 2562
เงินปันผลประกาศจากกำ�ไรสะสม
ที่ยังไม่ได้จัดสรร
รวมเงินปันผลจ่ายสำ�หรับปี 2562
เงินปันผลประกาศจากกำ�ไรสะสม
ที่ยังไม่ได้จัดสรร
รวมเงินปันผลจ่ายสำ�หรับปี 2561
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ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
วันที่ 11 เมษายน 2562

ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
วันที่ 11 เมษายน 2561

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

20,048
20,048

0.07
0.07

51,552
51,552

0.18
0.18

34. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานที่นำ�เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดำ�เนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล
การดำ�เนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานของบริษัทฯ คือกรรมการผู้จัดการ
กลุม่ บริษทั ดำ�เนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำ�เนินงานทีร่ ายงานเพียงส่วนงานเดียวคือการจำ�หน่ายเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
เคลือ่ นที่ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์เดียวคือในประเทศไทย บริษทั ฯ ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงาน ซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ ช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุน
จากการดำ�เนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการ
รายงานตามส่วนงานดำ�เนินงานและเขตภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2562 และ 2561 กลุม่ บริษทั ไม่มรี ายได้จากลูกค้ารายใดทีม่ มี ลู ค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
35. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริหาร
โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำ�กัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า
ด้วยกองทุนของบริษทั ฯ ในระหว่างปี 2562 บริษทั ฯ รับรูเ้ งินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จา่ ยจำ�นวน 2.4 ล้านบาท (2561: 2.1 ล้านบาท)
36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
36.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงานและสัญญาบริการ
กลุ่มบริษัทได้เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำ�นักงาน คลังสินค้า
และพื้นที่สาขา อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
กลุ่มบริษัทมีจำ�นวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานและสัญญาบริการ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2562

จ่ายชำ�ระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

392
255
1

2562

168
144
-

2561

213
113
-

168
144
-

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการสำ�หรับการเช่าพื้นที่สาขาบางแห่งตามอัตราร้อยละ
ของรายได้ของสาขาตามที่ระบุในสัญญา
36.2 การค้ำ�ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯมีหนังสือค้�ำ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคารในนามบริษทั ฯ เหลืออยูเ่ ป็นจำ�นวน 15.5 ล้านบาท
(2561: 11.5 ล้านบาท) และ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 3.0 ล้านบาท (2561: 200,000 เหรียญสหรัฐฯ
หรือเทียบเท่าประมาณ 6.5 ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกันการซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
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37. เครื่องมือทางการเงิน
37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน และเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการกำ�หนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย
ที่เป็นสาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้า
ที่หลากหลายและมีอยู่จำ�นวนมากราย จำ�นวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืม อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับตํ่า
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ �ำ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และสำ�หรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงิน
ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนด หรือ วันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
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อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่ภายใน 1 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

-

160
126
286

23
353
376

183 0.10 - 1.625
353
126 0.875 - 1.250
662

679
1
680

3
3

801
801

679 3.1 - 5.6
801
1
0.5
3 2.47 - 4.90
1,484

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่ภายใน 1 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

-

140
140

13
391
404

153 0.10 - 1.625
391
544

250
250

-

656
656

250
656
906

3.1 - 5.0

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่ภายใน 1 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

30
13
43

232
232

14
121
135

246 0.10 - 1.20
30
1.63
121
13
1.00
410

-

-

639
639

639
639

-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัท
ได้ตกลงทำ�สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึง่ ปี เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ ง
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กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินทางการเงิน
สกุลเงิน

งบการเงินรวม
(ล้าน)

เหรียญสหรัฐอเมริกา
หยวนจีน

อัตราแลกเปลี่ยน - อัตราขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้าน)

0.7
0.2

0.1
-

30.3313
4.3736

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนี้สินทางการเงิน
สกุลเงิน

งบการเงินรวม
(ล้าน)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

อัตราแลกเปลี่ยน - อัตราขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้าน)

0.1

0.1

32.6148

กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สกุลเงิน

อัตราแลกเปลีย่ นตามสัญญา
ของจำ�นวนทีซ่ อ้ื
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

จำ�นวนที่ซื้อ
(ล้าน)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

0.21

วันครบกำ�หนดตามสัญญา

30.20 - 30.27 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

อัตราแลกเปลีย่ นตามสัญญา
ของจำ�นวนทีซ่ อ้ื
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

จำ�นวนที่ซื้อ
(ล้าน)

0.21

วันครบกำ�หนดตามสัญญา

32.72 - 33.09 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

37.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุม่ บริษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ หรือมีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้
ในตลาด กลุม่ บริษทั จึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแ่ี สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
38. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
กลุม่ บริษทั บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุม่ บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 1.52:1 (2561: 0.80:1) และเฉพาะบริษทั ฯ มีอตั ราหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.98:1 (2561:
0.84:1)
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39. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน
ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
จะช่วยยกระดับผลการดำ�เนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน และเป็นหัวใจสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ อันได้แก่
การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี อันประกอบด้วย ความซือ่ สัตย์ ความโปร่งใส
ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ความเป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายใน
ของบริษทั ซึง่ จะช่วยสร้างความมัน่ ใจให้กบั ธุรกิจ สามารถแข่งขัน
ได้ดี ภายใต้การดำ�เนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐาน
สากลและเป็นไปตามกฎหมาย โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1) คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และนำ�หลักการกำ�กับดูแลทีด่ ี
มาปรับใช้ในการดำ�เนินงาน โดยบูรณาการกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กร
ให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำ�ไปสู่การเพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2) คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิ และปฏิบัติต่อ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอำ�นวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ
3) คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างบริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
พร้อมทั้งกำ�หนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน
4) คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดนโยบายของบริษัท
เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผูถ้ อื หุน้
ลูกค้าและผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
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5) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำ�หนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำ�หนด
กลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำ�กับ
และควบคุมดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กำ�หนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
6) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร
การแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานคณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ
อย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการ
ป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
7) คณะกรรมการบริษทั กำ�กับ ดูแลให้จดั ทำ�งบการเงิน
และสารสนเทศทางการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอ
และเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถ
และมีความเป็นอิสระ
8) คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทมีการสื่อสาร
และเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้องครบถ้วน
เชื่อถือได้ โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ
และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทีส่ ามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและ
เท่าเทียมกัน
9) คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงาน
ที่มีความสำ�คัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั อย่างสมา่ํ เสมอ รวมถึงรายงานการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำ�ปีของบริษัท
10) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคัดสรร
บุคลากรในตำ�แหน่งบริหารที่สำ�คัญทุกระดับอย่างเหมาะสม
โปร่งใส และเป็นธรรม
11) คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสำ�คัญในการจัดให้
มี คู่ มื อ การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
รับทราบ ทำ�ความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ
มีมาตรการในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ ยึ ด มั่ น ในการนำ � หลั ก การกำ � กั บ
ดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการบริหาร
และดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับ
การกำ�กับดูแลกิจการ ให้มปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษทั ฯ
มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กร
ต่าง ๆ ดังนี้
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การประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนประจำ�ปี 2562
ผลการประเมิ น การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท
จดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies) ซึง่ ประเมินผลโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการประเมิน
การกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำ�ปี 2562
จากข้อมูลประจำ�ปี 2561 ปรากฏว่า บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน) ได้รับคะแนนในระดับ “ดีมาก” (มีคะแนนอยู่ในช่วง
80 - 89 คะแนน)

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจำ�ปี 2562
จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2562 (Annual General Meeting Checklist)
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors
Association) บริษทั ฯ ได้ 100 คะแนน อยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม”

ผลการปฏิบตั ิ
บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ตี ลอดปี
2562 ยกเว้นบางเรื่อง ดังนี้
1) นโยบายกำ�หนดจำ�นวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการ
แต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่ง เนื่องจากกรรมการแต่ละคน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี และสามารถ
ช่วยพัฒนาบริษัทได้ การกำ�หนดเงื่อนไขในการดำ�รงตำ�แหน่ง
เกรงว่าจะทำ�ให้บริษัทสูญเสียหรือเสียโอกาสในการได้บุคคล
ที่มีคุณภาพมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ได้มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และ
คุณสมบัติของกรรมการเป็นประจำ�ทุกปี
2) คณะกรรมการไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการ (CG Committee) เนื่องจากคณะกรรมการได้
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการ ให้เป็นไปตาม
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ หน่วยงานดังกล่าวสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

การปฏิ บัติตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ดี 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการกำ�กับดูแลให้
แบ่งเป็น 5 หมวด

ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าว
ไว้แล้ว ในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน โดยกระบวนการจัดประชุม
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญประจำ�ปี ผู้ ถื อ หุ้ น สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายเข้ า ประชุ ม ได้ ส ะดวก
ผู้ถือหุ้น โดยจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เปิดโอกาสให้มกี ารมอบฉันทะได้ โดยเสนอทางเลือกให้ผถู้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ ได้น�ำ รายละเอียดจดหมายเชิญประชุม สามารถมอบฉั น ทะให้ แก่ ก รรมการอิ ส ระได้ พร้ อ มทั้ ง การ
ผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระเผยแพร่ จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสใน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 เดือน เพื่อให้ การแสดงความเห็นและตั้งคำ�ถามใด ๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่
ผูถ้ อื หุน้ มีเวลาเพียงพอในการทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งสำ�คัญ ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ
รวมทั้งได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูล จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดย
ประกอบการประชุมแต่ละวาระ แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุมและ ไม่จ�ำ เป็น โดยเฉพาะวาระสำ�คัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาการศึกษา
รายงานประจำ�ปีให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า ข้อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
21 วัน และได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำ�หนดวัน เวลา รายย่อยเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชือ่
สถานที่ประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำ�หนด เพื่อรับ
ก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่การประชุมสามัญ
2562 รวม 11 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2552 โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระ
และประธานคณะผู้ บ ริ ห าร ประธานกรรมการตรวจสอบ การประชุมหรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการได้ในช่วงเดือน
ธันวาคมเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
กรรมการตรวจสอบ
ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมประกาศ ประจำ�ปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็น
จำ�นวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำ�นวนหุ้นของผู้ท่ีมา วาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
ร่วมประชุมให้ทปี่ ระชุมทราบ และได้แจ้งวิธกี ารลงคะแนนและ
นับคะแนนแล้ว จึงดำ�เนินการประชุมตามวาระทีก่ �ำ หนด ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดสรรเวลา ตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่าง
ให้อย่างเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความคิดเห็น เคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญในการจัดการ
และเสนอข้อแนะนำ�ต่าง ๆ ต่อกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงเกีย่ วกับ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
เป็นธรรมและโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่าง
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ
นอกจากนี้ เลขานุการบริษทั ได้จดบันทึกประเด็นซักถาม ครบถ้วนชัดเจน และทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และข้อคิดเห็นที่สำ�คัญและเหมาะสมไว้ในรายงานการประชุม เป็นสำ�คัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายกำ�กับดูแลการใช้
การจัดทำ�รายงานการประชุมดำ�เนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วัน ข้อมูลภายใน โดยกำ�หนดไว้ในระเบียบข้อบังคับบริษทั ฯ พร้อม
นับจากวันประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม มีบทลงโทษในการทีผ่ บู้ ริหารหรือพนักงานนำ�ข้อมูลภายในของ
บริษทั ฯ ไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำ�ไปใช้ประโยชน์สว่ นตน
ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
รวมทั้งยังมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้ใน
รายงานประจำ � ปี แ ละเปิ ด เผยการถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ของ
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างครบถ้วนอีกด้วย
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ ประโยชน์ ร่ ว มกั น อย่ า งยั่ ง ยื น
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�กับดูแลให้ระบบการบริหาร
จัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน
ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน และสังคม รวมทั้งได้กำ�หนดเป็น
ลายลักษณ์อักษรชัดเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
3/2546 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 ได้มีการกำ�หนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน ได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่องค์กร
คาดหวัง ทัง้ นี้ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะให้การสนับสนุน
แนวทางปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วอย่ า งเต็ ม ที่ และแจ้ ง ให้ พ นั ก งาน
ทุกคนในองค์กรรับทราบ ดังต่อไปนี้
พฤติบัญญัติ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนพึงใส่ใจเสมอว่า
เราจะต้อง
1. ประพฤติต นเป็น พลเมืองดี มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมาย หมั่นประกอบกรรมดีต่อสังคม
2. ประพฤติดี ดำ�รงไว้ซง่ึ ชือ่ เสียงและยึดถือกฎข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
3. ปฏิบตั ใิ ห้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ โดยคำ�นึงถึง
ข้อพึงปฏิบตั ิ ตามหลักการการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
ละเว้นการใช้อำ�นาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ
นอกเหนือจากพฤติบญ
ั ญัติ กรรมการควรคำ�นึงถึงข้อพึง
ปฏิบัติของกรรมการ ซึ่งกำ�หนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย ดังนี้
1. สรรหาผูบ้ ริหารทีม่ คี วามสามารถทีเ่ หมาะสม และ
ให้อำ�นาจผู้บริหารอย่างเพียงพอในการบริหารและจัดการธุรกิจ
ขององค์กร
2. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานปฏิ บั ติ ง าน
ภายใต้กรอบจริธรรมทางธุรกิจที่ได้กำ�หนดขึ้น
3. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อั น ชอบด้ ว ยกฎหมาย ด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำ�เนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรม
ต่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และรายย่อย เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
โดยรวม
4. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือ
ญาติพี่น้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร
นอกเหนือจากพฤติบญ
ั ญัติ ผูบ้ ริหารควรคำ�นึงถึงข้อพึง
ปฏิบัติของผู้บริหาร ซึ่งกำ�หนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย ดังนี้
1. ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น
1.1 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต ตัดสินใจดำ�เนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และรายย่อย เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
1.2 รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสมํ่าเสมอ และ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง
1.3 ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้ และทักษะ
การบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
1.4 เสริมสร้างการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยมีระบบการดำ�เนินงาน
ที่มีมาตรฐานและการควบคุมที่ดี ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมี
หลักฐานสามารถอ้างอิงได้
1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้องโดยใช้
ข้อมูลใด ๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
1.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
1.7 ไม่ด�ำ เนินการใด ๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
2. ผู้บริหารต่อพนักงาน
2.1 ใช้ ค วามเป็ น ผู้ นำ � ประสานงานและดำ � เนิ น การ
โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถในวิ ช าชี พ ของทุ ก คนที่ มี อ ยู่
เพื่อความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร
2.2 ส่งเสริมให้มกี ารติดต่อประสานงาน และเสริมสร้าง
บรรยากาศของการทำ�งานทีด่ ี มีระเบียบวินยั การทำ�งานเป็นทีม
และความสำ�นึกดีในหมู่พนักงาน
2.3 ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของพนักงานโดยทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
2.4 ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสำ�นึก
ในสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองและของบุคคลอืน่
2.5 การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัล และ
ลงโทษพนักงานต้องกระทำ�ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของ
พนักงานนั้น ๆ
2.6 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
2.7 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความ
เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์

3. ผู้บริหารต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันและสังคม
3.1 ให้บริการที่มีคุณภาพ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เกีย่ วกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
3.2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
หลีกเลีย่ งการให้ขอ้ มูลอันเป็นความลับของลูกค้าเพือ่ ผลประโยชน์
ของบุคคลที่สาม
3.3 ปรับปรุงและเสริมสร้างบริการใหม่ ๆ เพือ่ ให้ลกู ค้า
เกิดความพึงพอใจ
3.4 หาแนวทางเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดี และ
ยัง่ ยืนระหว่างองค์กรกับคูค่ า้ ให้เป็นไปด้วยดี ประกอบด้วยไมตรีจติ
และพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย นำ�มาซึง่ บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ถูกต้อง
รวดเร็ว ตรงความต้องการและประหยัด
3.5 ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายทีด่ ขี องบริษทั โดยยึดหลัก
สุจริตธรรมไม่ให้และไม่รับสินบน ไม่สนับสนุนการกระทำ�
อันผิดกฎหมาย หรือการกระทำ�อันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือ
ความมั่นคงของประเทศ
3.6 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน
ทางการค้าที่ดี
3.7 หาทางใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีส่ ดุ โดยให้สญู เสียน้อยทีส่ ดุ และพยายามหาสิง่ ทดแทนทรัพยากร
ธรรมชาติที่นำ�มาใช้ โดยคำ�นึงถึงสภาวะแวดล้อมทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
3.8 อนุรักษ์ ปรับปรุง บำ�รุงรักษาซึ่งอาคาร สถานที่
และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย งดงาม
และถูกสุขลักษณะ
3.9 รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานความปลอดภั ย
เพือ่ ขจัดอุบตั เิ หตุ และอันตรายอันอาจเกิดต่อสถานที่ และสภาวะ
แวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
3.10 ไม่กระทำ�การช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็น
เครื่องมือที่จะทำ�ให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบต่าง ๆ
3.11 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และ
หน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้

ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
นอกเหนื อ จากพฤติ บั ญ ญั ติ พนั ก งานควรคำ � นึ ง ถึ ง
ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งกำ�หนดไว้เป็นมาตรฐานด้วยดังนี้
1. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และด้ ว ย
ความมานะอดทน
2. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่าง
เคร่งครัด
3. กระทำ�ต่อผู้ร่วมงานอื่นโดยปราศจากอคติ ช่วย
เสริมสร้างการทำ�งานเป็นทีม และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
พนักงานด้วยกัน
4. เอาใจใส่ตอ่ ความเป็นอยูแ่ ละทุกข์สขุ ของผูร้ ว่ มงาน
โดยคำ�นึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นสำ�คัญ
5. เอาใจใส่และปฏิบัติอย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวง
ทีจ่ ะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่
ความเป็นเลิศ
6. ใฝ่หา ปรับปรุง เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถของตน
อยู่เสมอ
7. ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำ�เนินการ ที่จะรักษา
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความสะอาดปลอดภัย และ
น่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
8. ไม่กล่าวร้ายหรือบั่นทอน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ต่อเกียรติคุณความก้าวหน้าของผู้อ่นื หรือองค์กรโดยปราศจาก
ซึง่ ข้อมูลความจริง
นอกจากนี้ ในการดำ�เนินการดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
บริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอีก
เป็นสำ�คัญ จึงได้ก�ำ หนดนโยบายทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อ
หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบของผูบ้ ริหารและพนักงานในระดับ
จัดการ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มชี อ่ งทางการติดต่อสือ่ สารเพือ่ ให้
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้ติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท คุณชาญชัย บุณยสุรกุล
ผ่านทาง E-mail : chanchai_b@itcity.co.th หรือส่งเป็น
หนังสือไปที่ฝ่ายเลขานุการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
(สำ�นักงานใหญ่) ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ช็อปปิ้ง
เลขที่ 555 ชั้น B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
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นโยบายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และการมี ส่ ว น 3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

3.1 กำ�หนดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเอง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ และจรรยาบรรณ/
ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
3.2 จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่ตรวจสอบ
1. กระบวนการในการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริต
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงการกำ�กับดูแล
คอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม กิจการ และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนือ่ ง โดยดำ�เนินการตรวจสอบ
กั บ ลั ก ษณะการดำ�เนิน ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้อ งกั น และ ตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ที่มี คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มี
ความเสีย่ งสูงจากการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ นัยสำ�คัญ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 กำ�หนดให้ฝ่ายควบคุมภายใน รับผิดชอบในการ
ดำ�เนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสีย่ งทัง้ โอกาสเกิดและผลกระทบ
กำ�หนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม ทดสอบ และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และคอร์รัปชั่น
กับความเสีย่ งทีป่ ระเมินได้ วิธวี ดั ความสำ�เร็จ ตลอดจนทรัพยากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำ�มาตรการต่อต้านการทุจริต และ
ทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ลดความเสีย่ งและมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการ คอร์รปั ชัน่ ไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตามทบทวน
และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่าง
ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำ�หนดขึ้น
สมํ่าเสมอ
3.4 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจาก
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลและควบคุมดูแล
เพื่ อ ป้ อ งกั น และติ ด ตามความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต การตรวจสอบหรื อ ข้อ ร้ องเรี ย น มี หลั กฐานที่ มีเ หตุ อั นควร
ให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำ�ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
คอร์รัปชั่น ดังนี้
2.1 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบ นัยสำ�คัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำ�ผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ
ระบบงานสำ�คัญต่าง ๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด ของบริษทั ฯ หรือแนวทางปฏิบตั ใิ นการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้อง
การจัดซือ้ จัดจ้าง การจัดทำ�สัญญา ระบบการจัดทำ�และควบคุม กับการคอร์รปั ชัน่ หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบ
งบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำ�ระเงิน เป็นต้น การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และ คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข ภายใน
คอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางในการแก้ไข ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน
2.2 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียนการฝ่าฝืนการกระทำ�ผิดกฎหมาย หรือจริยธรรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้าน
ธุรกิจของบริษทั ฯ หรือแนวทางปฏิบตั ใิ นการป้องกันการมีสว่ น การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ
เกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน
หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็น
ความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำ�หนด
บทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ
จะแจ้งผลการดำ�เนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการ
ติดตาม การปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี)
และรายงาน ผู้มีอำ�นาจทราบตามลำ�ดับ
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดแนวทางปฏิบตั เิ พิม่ เติม
ในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น โดยผ่าน
การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
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การให้ความคุม้ ครองบุคคลผูแ้ จ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิด
หรือข้อร้องเรียน
พนักงานหรือเจ้าหน้าทีท่ แี่ จ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ให้ถ้อยคำ�หรือให้ข้อมูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนา
ในการให้รา้ ยหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผใู้ ด หรือต่อบริษทั
จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตำ�แหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีท่ �ำ งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือการอืน่ ใดทีม่ ลี กั ษณะเป็นการปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามีความจำ�เป็นต้องมีการ
เปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกการคุม้ ครองบุคคลใด ก่อนทีจ่ ะดำ�เนินการ
ตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อม
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์
การอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม สถานการณ์สภาวะโลกร้อน
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
จึงได้จดั ตัง้ ระบบบริหารคุณภาพการจัดการพลังงาน สิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยขึน้ โดยผูบ้ ริหารระดับสูงและ
พนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นยึดถือแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมรวมถึงมาตรฐานและข้อกำ�หนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วย
กระบวนการทำ�งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยมในการ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
3. ยึ ด ถื อ ความปลอดภั ย เป็ น หั ว ใจการปฏิ บั ติ ง าน
โดยมุ่งเน้นการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจ
เกิดขึน้ จากอุบตั เิ หตุ อัคคีภยั และการบาดเจ็บเหรือเจ็บป่วยในงาน
4. ดู แ ลในเรื่ อ งอาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการทำ�งานทีด่ ี และส่งเสริมให้ทกุ คนมีสขุ ภาพดีและมีความสุข
ในการทำ�งาน
5. ประเมินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้น
การปรับปรุงและป้องกันที่แหล่งกำ�เนิด รวมทั้งใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

6. พนั ก งานทุ ก คนได้ รั บ ความเคารพสิ ท ธิ และ
คุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดมาตรฐาน
แรงงานไทย รวมทั้งได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างขวัญกำ�ลังใจ
ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเป็น
แบบอย่างในการพัฒนา และธำ�รงไว้ซง่ึ ระบบการจัดการคุณภาพ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุน
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
นำ�นโยบายไปปฏิบัติ
นโยบายเกี่ ย วกั บ การจั ด การฝึ ก อบรมแก่ พ นั ก งาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ฯ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของพนั ก งาน
โดยบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า จึงได้จัดตั้ง
ระบบการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้
เป็นแนวทางยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้
1. พนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับ ทุกคนจะได้รับการ
พัฒนาอย่างเพียงพอ และต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยการให้ความรู้และด้วยการฝึกอบรม
2. พนักงานใหม่จะได้รบั การฝึกอบรม ทัง้ ในเรือ่ งการ
ปฏิบัติงาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
3. ผูบ้ ริหารทุกระดับในบริษทั ฯ จะรับผิดชอบและเป็น
แบบอย่างในการพัฒนา และธำ�รงไว้ซง่ึ ระบบการจัดการฝึกอบรม
แก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่าง
เพียงพอ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำ�นโยบาย
ไปปฏิบัติ
นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กั บ การไม่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาหรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ รวมถึ ง
ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำ�การอันเป็นการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้
ประกาศเป็นข้อปฏิบัติของพนักงาน ในการใช้งานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้พนักงานทุกคนทราบ และมีการสื่อสารผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน รวมถึงรายงาน
ทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อ
กำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยนอกจากการเผยแพร่
ข้อมูลตามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56 - 1)
และรายงานประจำ�ปีแล้ว ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอืน่ ๆ ด้วย เช่น Website ของบริษทั
โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งในเรื่อง
คุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยมีนโยบายในการกำ�กับดูแล
ให้ขอ้ มูลทีแ่ สดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้จดั ทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำ�ปี
นอกเหนือจากการเปิดเผยตามข้อกำ�หนดต่าง ๆ แล้ว
คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้ให้มกี ารเปิดเผยบทบาท และหน้าที่
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวนครั้ง
ของการประชุม จำ�นวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
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ในปีทผ่ี า่ นมา รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทัง้ รูปแบบ
และลักษณะของค่าตอบแทน ค่าสอบบัญชีและ ค่าบริการอืน่ ๆ
และบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารต้อง
รายงานการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการรับทราบ และมีการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
ของคณะกรรมการ และผู้บริหารในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
รายงานประจำ�ปี
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
1. กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร มีหน้าทีต่ อ้ งรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้ง
จัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์
2. กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบ
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำ�คัญ รวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ
ซึง่ มีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลีย่ ง
หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา
ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
3. พนั ก งานทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท ฯ และครอบครั ว
ห้ามทำ�การซือ้ ขายหุน้ หรือชักชวนให้บคุ คลอืน่ ซือ้ ขาย เสนอซือ้
หรือเสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่วา่ ด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า
ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
ลำ�ดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายชื่อคณะกรรมการ

จำ�นวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

นายกมล จันทิมา
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายปริญญา ภาจิตรยรรยง
นายพิภพ โชควัฒนา
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
นายวิชิต ญาณอมร
นายดำ�เนิน แก้วทวี
นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
นายสาธิต ปิติวรา
นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย
นายพิชัย นีรนาทโกมล
นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
นายโสภณ อิงค์ธเนศ
นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ
นางพันทิพา ถิรกนกวิไล
นางวนิดา แสงแก้ว
นางสาวลลิตวดี พุฒิพงศ์ทรัพย์

1,007,312
803,000
1,266,978
437,688
200,000
19,823,881
639,440
-

จำ�นวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

1,007,312
803,000
1,266,978
1,472,688
319,000
19,823,881
80,000,000
639,440
-

หมายเหตุ ลำ�ดับที่ 2, 5 ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
		 ลำ�ดับที่ 13 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
		 ลำ�ดับที่ 14 - 15 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น แม้บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ แต่ก็ได้มอบหมายให้
นางสาวนันท์นภัส ถิรกนกวิไล ตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลที่บริษัทฯ สามารถเปิดเผยได้ โดยติดต่อได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2656 5030 หรือที่ E-mail : nannaphat_t@itcity.co.th
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการชีแ้ นะทิศทาง
การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ติดตามดูแลการทำ�งานของฝ่ายจัดการ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง และ
มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
ที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดจนเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำ�คัญ ดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำ�นวนกรรมการ
ที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวน
กรรมการทัง้ หมด ต้องมีถนิ่ ฐานอยูใ่ นราชอาณาจักร และต้องมี
กรรมการอย่างน้อยหนึง่ คนมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
2) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็น
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งคณะและ
มีจำ�นวนอย่างน้อย 3 คน
3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ว ยกรรมการ
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละถ่วงดุลระหว่างกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และ
ในจำ�นวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งคณะ
ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1) มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อกำ�หนดของ ตลท. และ ก.ล.ต.
และข้อบังคับของบริษัทฯ
2) เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
3) มีภาวะผู้นำ� วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการ
ตัดสินใจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
4) มีความรับผิดชอบทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ และ
สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ
ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสมา่ํ เสมอ
และตัดสินใจด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ชองบริษทั ฯ
5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม
ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
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3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ� หรือผูม้ อี �ำ นาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ มี อำ � นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท
หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าทีก่ ระทำ�เป็นปกติ เพือ่ ประกอบ
กิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ ห รื อ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คํา้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์
เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีก
ฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั
หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะตํา่ กว่า ทัง้ นี้
การคำ�นวณภาระหนีด้ งั กล่าว ให้เป็นไปตามวิธกี ารคำ�นวณมูลค่า
ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใด ทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
4. วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนด
ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาชนจำ � กั ด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำ�แหน่งเป็น
จำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้
กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่งก่อน
ถ้าจำ�นวนกรรมการทีอ่ อกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้
ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จะคัดเลือก
และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อ
คณะกรรมการบริษัท และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ
คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการ บริหารความเสีย่ ง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง คราวละ
2 ปี และอาจได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป
ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
5. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการ
1) การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการและประธาน
คณะผูบ้ ริหาร คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้ประธานกรรมการ
เป็นคนละคนกับประธานคณะผูบ้ ริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยก
อำ�นาจหน้าทีไ่ ว้อย่างชัดเจน โดยการอนุมตั แิ ละการดำ�เนินการ

ต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบอำ�นาจอนุมัติและดำ�เนินการ ที่ผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทั ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลการทำ�งาน
ของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
2) การถ่วงดุลของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม
และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการทีช่ ดั เจน กรรมการทุกคน
มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำ�เนินงานบริษทั ฯ
ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยไม่ถกู
ครอบงำ� ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
• บทบาทและหน้าที่ต่อบริษัทฯ
สร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้เกิดขึน้ แก่ธรุ กิจของบริษทั ฯ
และกลุม่ บริษทั ฯ ในภาพรวม ภายใต้วสิ ยั ทัศน์และพันธกิจของ
องค์กร ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำ�เนินธุรกิจ และการ
บริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
กำ�กับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีโครงสร้างและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกำ�กับ
ดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบ
ในหน้าทีอ่ ย่างทุม่ เท ซือ่ สัตย์สจุ ริต และสร้างสรรค์ โดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ
• บทบาทและหน้าที่ต่อคณะผู้บริหาร
สนับสนุนคณะผูบ้ ริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจ
อย่างโปร่งใส ราบรืน่ และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบกติกา
ของกฎหมายและหน่วยงานกำ�กับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาทักษะและความชำ�นาญอย่างต่อเนื่อง
• บทบาทและหน้ า ที่ ต่ อ พนั ก งาน ผู้ ถื อ หุ้ น และ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งาน ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
เกิดความเชือ่ มัน่ ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทำ�ธุรกิจของ
บริษทั ฯ โดยให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
และจิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหาร
ประธานคณะผูบ้ ริหาร มีอ�ำ นาจและหน้าทีเ่ กีย่ วกับการ
บริหารฯ และบริษทั ในเครือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
และบริหารบริษทั ฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย อำ�นาจ
หน้าที่ของประธานคณะผู้บริหาร ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. นำ�วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ มากำ�หนด
เป็นกลยุทธ์ในการดำ�เนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. กำ�กับดูแลการบริหารงานบริษทั ฯ ให้มกี ารเชือ่ มโยง
และเกื้อหนุนกันทั้งบริษัทฯ
3. บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการบริหารงาน
ทัว่ ไปของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบอำ�นาจอนุมัติและดำ�เนินการ
ของบริษทั ฯ โดยมีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสมํ่าเสมอ
4. กำ�หนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
และสนับสนุนการดำ�เนินงานในทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถ
พัฒนาและใช้ศกั ยภาพทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ
5. ให้ค�ำ แนะนำ�และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำ�งาน
การกำ�หนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
6. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จา่ ยงบประมาณ
ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การใช้อ�ำ นาจของประธานกรรมการบริหาร
ไม่สามารถกระทำ�ได้ หากประธานกรรมการบริหารมีสว่ นได้เสีย
หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นลั ก ษณะใด ๆ
ในการใช้อำ�นาจดังกล่าวกับบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับมติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ทีม่ กี รรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านัน้
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระจำ�นวน
3 ท่าน ซึง่ ทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามที่
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำ�หนด
โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์
ในการทำ�งานเป็นทีย่ อมรับ และนายวิชติ ญาณอมร เป็นผูม้ คี วามรู้
ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
1) นายวิชิต ญาณอมร : กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นายดำ�เนิน แก้วทวี : กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายสรศั ก ดิ์ ทั น ตสุ ว รรณ : กรรมการอิ ส ระ
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมี นางสาวจีระวรรณ ทิพโกมุท เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
3/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการกำ�หนดขอบเขต
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง การรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
(ก) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหาร
ที่รับผิดชอบ จัดทำ�รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจำ�ปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผ้สู อบบัญชี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำ�เป็น และ
เป็นเรื่องสำ�คัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
(ข) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
(จ) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(ฉ) จั ด ทำ � รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
		 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท
		 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
		 5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
		 6) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
		 8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(ช) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) รายงานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ�อย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครั้ง

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้รับ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 5/2559 เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
กรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งมี 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระ
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีดังนี้
1) นายดำ�เนิน แก้วทวี : กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นายกมล จั น ทิ ม า : ประธานกรรมการและ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3) นายวิชิต ญาณอมร : กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
2.2.1. การสรรหา
1) กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายในการสรรหา
กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาความเหมาะสม
ของจำ�นวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือเสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีเ่ หมาะสม
ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ทีค่ รบวาระ และ/หรือมีต�ำ แหน่ง
ว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
3) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ การสรรหาตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.2.2. การกำ�หนดค่าตอบแทน
1) จั ด ทำ � หลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายในการกำ � หนด
ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2) กำ�หนดค่าตอบแทนที่จำ�เป็นและเหมาะสม ทั้งที่
เป็นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล
โดยการกำ�หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ให้พจิ ารณา
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และ
เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์
ทีค่ าดว่าจะได้รบั จากกรรมการ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
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3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่
ให้คำ�ชี้แจง ตอบคำ�ถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำ�หนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำ�หนด ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(56 - 1) และรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
5) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการกำ�หนดค่าตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำ�เสนอข้อมูลและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และ
กำ�หนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
5/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจำ�นวน 3 ท่าน ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในอันที่จะดำ�เนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้มีการ
ทบทวนองค์คณะอย่างสมาํ่ เสมอ เพือ่ ให้เหมาะสมกับโครงสร้าง
องค์กร และลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ตามที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1. นายสรศั ก ดิ์ ทั น ตสุ ว รรณ : กรรมการอิ ส ระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
2. นายดำ � เนิ น แก้ ว ทวี : กรรมการอิ ส ระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิ ชิ ต ญาณอมร : กรรมการอิ ส ระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมี นายเกษม ศรีเลิศชัยพานิช เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. สอบทานและนำ�เสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
และความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำ�กับ ดูแลการพัฒนา และการปฏิบัติตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

3. สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ติดตาม
ความเสี่ยงที่สำ�คัญและดำ�เนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กร
มีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
4. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำ�หรับการจัดการความเสี่ยง
รวมถึ ง ปั ญหาและอุ ปสรรคในการพั ฒ นาระบบการบริ หาร
ความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5. ขอความเห็นชอบจากทีป่ รึกษาภายนอก เมือ่ เห็นว่ามี
ความจำ�เป็นและเหมาะสม รวมทัง้ การได้รบั การอบรมเสริมสร้าง
ความรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง ต่อการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
6. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานด้วยความเห็นชอบของประธาน
กรรมการบริหาร

3. การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น
ผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรองผูท้ รงคุณวุฒทิ จ่ี ะได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงสุด โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
จากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ
มีประวัตกิ ารทำ�งานโปร่งใส มีวฒ
ุ ภิ าวะและความมัน่ คง มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั รวมถึง ความรู้ ความชำ�นาญ
เฉพาะด้าน หรือทักษะที่จำ�เป็น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
และประสิทธิผลของคณะกรรมการให้ได้กรรมการมืออาชีพ
และมีความหลากหลาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด
และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและ
ผูถ้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการเสนอชือ่ กรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำ�หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการ
1) บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ รายเดียวหรือ
หลายรายที่ถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของทุน
ทีช่ �ำ ระแล้วของบริษทั เสนอชือ่ บุคคลทีส่ มควรได้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการผ่านทาง Website ของบริษทั หรือส่งเป็นจดหมาย
ถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
จะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยบริษทั จะแจ้งกำ�หนดเวลาในการเสนอชือ่ ผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นต่อไป
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้
เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
		 4.1) หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
		 4.2) ให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลทีไ่ ด้รบั
การเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
		 4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับ
ลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมี ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5) ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี ทุ ก ครั้ ง
ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทส่ี ดุ
กับส่วน 1 ใน 3 ขั้นตอนการสรรหาจะเป็นไปตามข้อ 1) – 4)
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้มาดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ในการ
กลั่ น กรองสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น เหมาะสม
มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะความเป็นผูน้ �ำ
ความสามารถด้านการบริหาร และมีความเข้าใจในธุรกิจของ
บริษทั เป็นอย่างดี โดยจะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ร่วม
การเสนอชือ่ และการใช้สทิ ธิออกเสียงแต่งตัง้ บุคคลเป็น
กรรมการในบริษทั ร่วมดำ�เนินการโดยฝ่ายจัดการและต้องได้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็น
กรรมการในบริษทั ร่วมมีหน้าทีด่ �ำ เนินการเพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั ร่วมนัน้ ๆ บริษทั ได้ก�ำ กับดูแลบริษทั ร่วมในเรือ่ งการ
เปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน การทำ�รายการ

ระหว่างบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการเปิดเผย
ข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงกำ�กับดูแล
ให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำ�งบการเงินรวม
ให้ทันภายในกำ�หนด

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การกำ�กับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การป้องกันข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
เป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งยังมิได้
เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับโดยกำ�หนดให้รับรู้เฉพาะ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่
ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตน รวมถึงคูส่ มรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อีกทั้งบริษัทฯ ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานรวมถึงคูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคล
ดังกล่าวทำ�การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ บริษทั ฯ
โดยใช้ขอ้ มูลภายในซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน สำ�หรับกรณี
ทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ทำ�การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่เข้าข่าย
กรณีขา้ งต้น ให้รายงานต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ทุกครั้งที่ทำ�การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ดังกล่าว
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำ�เนา
รายงานนีใ้ ห้กบั รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง
ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำ�ข้อมูลภายในของ
บริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว บริษทั ฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าว
มีความผิดทางวินยั อย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับ
พนักงานของบริษัทฯ ต่อไป
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
• ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จำ�นวนเงินรวม 0 บาท
• สำ�นักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำ�นักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม
1,780,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
ค่ า การตรวจสอบวิ เ คราะห์ ส ถานะของกิ จ การที่ เข้ า ลงทุ น
(Due diligence) การสังเกตุการณ์ท�ำ ลายสินค้าชำ�รุด/เสียหาย
ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าถ่ายเอกสาร ให้แก่
• ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
มีจำ�นวนเงินรวม 1,442,370 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม 0 บาท
• สำ�นักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัดบุคคล หรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำ�นักงานสอบบัญชี
ดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม 0 บาท และ
จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงทีย่ งั ให้บริการไม่แล้ว
เสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม 0 บาท
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130
สาขาทั่วประเทศ
ลำ�
ดับ

กรุงเทพฯและปริมณฑล

หมายเลข
โทรศัพท์

20 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กัลปพฤกษ์ ชั้น 1
Big C Supercenter Kanlapaphruek, 1st Floor

02-416-4652

21 เซ็นทรัลพลาซ่า เวสท์เกต ชั้น 2
Central Plaza West Gate, 2nd Floor

02-194-2835

22 เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 2
Central Plaza Pinklao, 2nd Floor

02-884-7008

23 โรบินสัน ศรีสมาน นนทบุรี ชั้น 2F
Robinson Srisaman Department Store
Nonthaburi, 2F Floor

02-501-5807

1 พันธุ์ทิพย์พลาซา ประตูนํ้า ชั้น 5
Pantip Plaza, 5th Floor

02-656-5030

24 เทสโก้โลตัส ลาดพร้าว ชั้น 2
Tesco Lotus Ladprao, 2nd Floor

02-513-6657

2 เซียร์ รังสิต ชั้น 3
Zeer Rangsit, 3rd Floor

02-992-6800

25 เทสโก้โลตัส แจ้งวัฒนะ ชั้น 1
Tesco Lotus Chaeng Watthana, 1st Floor

02-573-3980

3 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 1
Seacon Square, Srinakarin, 1st Floor

02-721-8480-8

26 เทสโก้โลตัส บางแค ชั้น 2
Tesco Lotus Bang-kae, 2nd Floor

061-410-8162

4 ไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4
Fortune Tower, 4th Floor

02-641-1474

27 พันธุ์ทิพย์พลาซา 2 ชั้น 1
Pantip Plaza 2, 1st Floor

02-254-9780

5 เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 6
Central Rama III, 6th Floor

02-211-7500

28 เทสโก้โลตัส นครอินทร์ นนทบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Nakhon In, Nonthaburi, 1st Floor

02-403-3971

6 เซ็นทรัลบางนา ชั้น 4
Central Bangna, 4th Floor

02-399-0020

29 เทสโก้โลตัส กำ�แพงแสน นครปฐม ชั้น 1
Tesco Lotus Kam Paeng Saen,
Nakhon Pathom, 1st Floor

034-351-607

7 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 5
The Mall Ngamwongwan, 5th Floor

02-550-1111

02-194-0824

8 ไอทีพลาซ่า สำ�โรง สมุทรปราการ ชั้น 4
IT Plaza Samrong Samutprakan, 4th Floor

02-394-0111

30 เทสโก้โลตัส บางกรวย - ไทรน้อย นนทบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Bang Kruai Sai Noi,
Nonthaburi, 1st Floor

02-138-0561

9 ไอที สแควร์ หลักสี่พลาซ่า ชั้น 2
IT Square Laksi Plaza, 2nd Floor

02-576-0576

31 เทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ ชั้น 1
Tesco Lotus Srinakarin, 1st Floor

092-823-1658

10 สยามพารากอน ชั้น 4
Siam Paragon, 4th Floor

02-610-9866

32 เซียร์ 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2
Zeer Shopping Complex, Rangsit, 2nd Floor

092-823-2009

11 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 3
Future Park Rangsit, 3rd Floor

02-958-0666

33 ACE MEGA BANGNA ศูนย์การค้าเมกา บางนา ชัน้ 2
ACE Mega Bangna Shopping Center, 2nd Floor

084-438-0433

12 พันธุ์ทิพย์พลาซา งามวงศ์วาน ชั้น 4
Pantip Plaza Ngamwongwan, 4th Floor

02-953-5395

34 เทสโก้โลตัส บางปะกอก ชั้น 3
Tesco Lotus Bang Pakok, 3rd Floor

02-150-9273

13 แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3
Fashion Island, 3rd Floor

02-947-5955

35 ACE ZPELL ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชัน้ 3
Future Park Rangsit, 3rd Floor

092-823-2156

14 เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 3
The Mall Bangkae Department Store, 3rd Floor

02-454-1884

36 เกตเวย์ บางซื่อ ศูนย์การค้าเกตเวย์ ชั้น 2
Gateways at Bangsue Shopping Mall, 2nd Floor

092-823-1758

15 เมกา บางนา ชั้น 2
Mega Bangna Shopping Center, 2nd Floor

02-105-1699

37 ACE เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 3
ACE Central Plaza Pinklao, 3rd Floor

094-925-5144

16 ซีคอนสแควร์ บางแค ชั้น 3
Seaconsquare Bangkae, 3rd Floor

02-458-2618

38 VIVO SHOP ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2
VIVO SHOP Future Park Rangsit, 2nd Floor

17 เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 4
Central Chaengwattana, 4th Floor

02-835-3425

18 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ชั้น 3
Central Plaza Rama II, 3rd Floor

02-872-4590

19 ฟอร์จูนเมอร์เคียว อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4
Fortune Mercure, Fortune Tower, 4th Floor

02-642-1603
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ภาคกลาง

หมายเลข
โทรศัพท์

ลำ�
ดับ

ภาคเหนือ

หมายเลข
โทรศัพท์

1 นาซ่ามอลล์ สุพรรณบุรี ชั้น 3
Nasa Center, Suphanburi, 3rd Floor

035-501-211

1 เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ ชั้น 3
Central Airport Chiang Mai, 3rd Floor

053-201-990

2 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์ค ราชบุรี ชั้น 2
Royal Park Ratchaburi, 2nd Floor

032-350-555

2 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ชั้น 2
Pantip Plaza, Chiang Mai, 2nd Floor

053-288-333

3 ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สิงห์บุรี ชั้น 3
Chai Saeng Department Store Singburi, 3rd Floor

036-530-383

3 ท็อปแลนด์อาร์เขต พิษณุโลก ชั้น 2
Topland Arcade Phitsanulok, 2nd Floor

055-225-385

4 เทสโก้โลตัส สมุทรสงคราม ชั้น 1
Tesco Lotus Samutsongkhram, 1st Floor

034-712-617

4 มาร์คโฟร์พลาซ่า แพร่ ชั้น 3
Markfour Plaza Phrae, 3rd Floor

053-627-000

5 เทสโก้โลตัส สิงห์บุรี (ท่าวุ้ง) ชั้น 1
Tesco Lotus Singburi (Tha Wung), 1st Floor

036-511-262

5 เทสโก้โลตัส รวมโชค เชียงใหม่ ชั้น 1
Tesco Lotus Ruamchok Chiangmai, 1st Floor

053-243-276

6 เทสโก้โลตัส สามพราน นครปฐม ชั้น 1
Tesco Lotus Samphran Nakhonpathom, 1st Floor

034-312-074

6 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 3
Central Festival Chiangmai, 3rd Floor

053-998-999

7 เทสโก้โลตัส สุพรรณบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Suphanburi, 1st Floor

035-525-521

7 เทสโก้โลตัส หล่มสัก เพชรบูรณ์ ชั้น 1
Tesco Lotus Lom Sak Phetchabun, 1st Floor

056-704-375

8 ศูนย์การค้าสุขอนันต์ สระบุรี ชั้น 2
Suk anan Park Saraburi, 2nd Floor

036-711-922

8 เทสโก้โลตัส The Walk นครสวรรค์ ชั้น 1
Tesco Lotus The Walk Nakhonsawan, 1st Floor

056-382-219220

9 เทสโก้โลตัส ชัยนาท ชั้น 1
Tesco Lotus Chainat, 1st Floor

056-412-318

9 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พิษณุโลก ชั้น 2
Big C Supercenter Phitsanulok, 2nd Floor

055-301-305

10 เทสโก้โลตัส โรจนะ อยุธยา ชั้น 2
Tesco Lotus Rochana Ayutthaya, 2nd Floor

035-330-355

055-414-990

11 เทสโก้โลตัส นครนายก ชั้น 1
Tesco Lotus Nakhonnayok, 1st Floor

037-316-741

10 ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์ ชั้น 1
Sripong Park Shopping Complex
Uttaradit, 1st Floor

054-811-850

12 โรบินสัน กาญจนบุรี ชั้น 2F
Robinson Department Store
Kanchanaburi, 2F Floor

034-603-268

11 เซ็นทรัลพลาซ่า ลำ�ปาง ชั้น 2
Central Plaza Lampang, 2nd Floor
12 เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ชั้น 2
Central Plaza Phitsanulok, 2nd Floor

055-338-615

13 บลูพอร์ท หัวหิน ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ท
รีสอร์ท มอลล์
Blu’port Hua Hin Resort Mall, 3rd Floor

032-908-243

13 วีสแควร์ นครสวรรค์ ชั้น B
V-Square Nakhon Sawan Department Store, B Floor

056-233-062

14 เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย สมุทรสาคร ชั้น 2
Central Plaza Mahachai Samut Sakhon, 2nd Floor

034-466-827

14 เทสโก้โลตัส เชียงของ เชียงราย ชั้น 1
Tesco Lotus Chiang Khong, Chiang Rai, 1st Floor

053-727-148,
063-197-6865

15 มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ ชัน้ 3
Market Village Hua Hin, 3rd Floor

032-526-140

15 เทสโก้โลตัส พะเยา ชั้น 1
Tesco Lotus Phayao, 1st Floor

054-431-248

16 เทสโก้โลตัส อู่ทอง สุพรรณบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus U Thong, Suphanburi, 1st Floor

035-495-177

16 เทสโก้โลตัส อุตรดิตถ์ ชั้น 1
Tesco Lotus Uttaradit, 1st Floor

092-274-9772

17 เทสโก้โลตัส ราชบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Ratchaburi, 1st Floor

032-320-203

17 เทสโก้โลตัส พิษณุโลก ชั้น 1
Tesco Lotus Phisanulok, 1st Floor

087-198-6446

18 เทสโก้โลตัส ลพบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Lopburi, 1st Floor

036-422-593

18 เทสโก้โลตัส จอมทอง เชียงใหม่ ชั้น 1
Tesco Lotus Chomthong, Chiang Mai, 1st Floor

092-823-2187

19 เทสโก้โลตัส โคกสำ�โรง ลพบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Khok Samrong Lopburi, 1st Floor

092-823-1822

19 ACE เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 3
ACE Central Festival Chiangmai, 3rd Floor

092-823-1897

20 เทสโก้โลตัส อ่างทอง ชั้น 1
Tesco Lotus Ang Thong, 1st Floor

092-823-2195

20 เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ชั้น G
Central Plaza Chiangrai, G Floor

092-823-2148
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1 ตึกคอม ศรีราชา ชั้น 3
Tukcom, Sriracha, 3rd Floor

092-823-1930

1 บิ๊กเจียง หนองคาย ชั้น 2
IT Big Jieng Nongkhai, 2nd Floor

042-464-967

2 สตาร์พลาซ่า ระยอง ชั้น 1
Rayong Star Complex, Rayong, 1st Floor

038-861-899

044-393-433

3 ตึกคอม พัทยา ชั้น 5
Tukcom, Pattaya, 5th Floor

038-724-111

2 เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 3
The Mall Department Store
Nakhonratchasima, 3rd Floor

043-288-144

4 ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง ชลบุรี ชั้น 3
Harbor Mall Lamchabang Shopping
Complex Chonburi, 3rd Floor

038-493-516

3 เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 5
Central Plaza Khonkhan, 5th Floor

042-247-313

5 เทสโก้โลตัส แกลง ระยอง ชั้น 1
Tesco Lotus Klaeng Rayong, 1st Floor

038-670-488

4 ศูนย์การค้าตึกคอมแลนด์มาร์ค อุดรธานี ชัน้ 2
Landmark Plaza Tukcom Udon Thani,
2nd Floor

044-602-271

6 โรบินสัน ปราจีนบุรี ชั้น 2
Robinson Department Store
Prachinburi, 2nd Floor

037-454-867

5 ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ ชั้น 1
Taweekit Supercenter Buriram, 1st Floor
6 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ชั้น 2
Sermthai Complex Mahasarakham, 2nd Floor

043-970-721

7 ตึกคอม ศรีราชา 2 ชั้น G
Tukcom Sriracha II, G Floor

092-823-1895

7 โรบินสัน ร้อยเอ็ด ชั้น 2
Robinson Department Store Roi Et, 2nd Floor

043-540-872

8 ฮาร์เบอร์ พัทยา ชัน้ 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา
Harbor Pattaya Department Store, 3rd Floor

038-195-979

8 เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ชั้น 2
Central Plaza Udon Thani, 2nd Floor

042-921-336

9 เทสโก้โลตัส บ่อวิน ชลบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Bo Win, Chonburi, 1st Floor

038-198-437

043-791-590

10 บิ๊กซี สระแก้ว ชั้น 1
Big C Supercenter Sa Kaeo, 1st Floor

037-247-145

9 เทสโก้โลตัส พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้น 1
Tesco Lotus Phayakkhaphum Phisai
Mahasarakham, 1st Floor

044-498-959

11 เทสโก้โลตัส ชลบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Chonburi, 1st Floor

038-284-206,
064-932-7463

10 เทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ชั้น 3
Terminal 21 Nakhonratchasima, 3rd Floor

045-711-282

12 เทสโก้โลตัส พนัสนิคม ชลบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Phanat Nikhom, Chonburi, 1st Floor

038-196-875

11 เทสโก้โลตัส ยโสธร ชั้น 1
Tesco Lotus Yasothorn, 1st Floor

044-229-389

13 เทสโก้โลตัส วังน้ำ�เย็น สระแก้ว ชั้น 1
Tesco Lotus Wang Nam Yen, Sa Kaeo, 1st Floor

037-550-408

12 เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ชั้น 2
Central Plaza Nakhon Ratchasima, 2nd Floor

043-572-421

14 เทสโก้โลตัส อรัญประเทศ สระแก้ว ชั้น 1
Tesco Lotus Aranyaprathet, Sa Kaeo, 1st Floor

063-179-6856

13 เทสโก้โลตัส โพนทอง ร้อยเอ็ด ชั้น 1
Tesco Lotus Phon Thong, Roi Et, 1st Floor

15 เทสโก้โลตัส อมตะนคร ชลบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Amata Nakorn, Chonburi, 1st Floor

038-111-686

14 เทสโก้โลตัส นครพนม ชั้น 1
Tesco Lotus Nakhon Phanom, 1st Floor

042-530-712,
063-197-6831

16 เทสโก้โลตัส จันทบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Chanthaburi, 1st Floor

092-274-9641

15 เทสโก้โลตัส สมเด็จ กาฬสินธุ์ ชั้น 1
Tesco Lotus Somdet, Kalasin, 1st Floor

043-861-126,
063-197-6861
045-692-211

17 เทอร์มนิ อล 21 พัทยา ศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 ชัน้ 1
Terminal 21 Shopping Mall, Pattaya, 1st Floor

033-252-335

16 เทสโก้โลตัส อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ชั้น 1
Tesco Lotus Uthumphon Phisai,
Si Sa Ket, 1st Floor

18 เทสโก้โลตัส อู่ตะเภา ระยอง ชั้น 1
Tesco Lotus U-Tapao Rayong, 1st Floor

098-254-9473

17 เทสโก้โลตัส ปราสาท สุรินทร์ ชั้น 1
Tesco Lotus Prasat, Surin, 1st Floor

044-551-398

19 เทสโก้โลตัส ระยอง ชั้น 1
Tesco Lotus Rayong, 1st Floor

092-823-1642

18 เทสโก้โลตัส พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ชั้น 1
Tesco Lotus Phibun Mangsahan,
Ubon Ratchathani, 1st Floor

045-251-960

19 เทสโก้โลตัส ศรีสะเกษ ชั้น 1
Tesco Lotus Si Sa Ket, 1st Floor

092-823-2043

20 เทสโก้โลตัส บ้านผือ อุดรธานี ชั้น 1
Tesco Lotus Ban Phue Udon Thani, 1st Floor

098-254-9509

20 เทสโก้โลตัส มาบตาพุด ชลบุรี ชั้น 1
092-823-2123
Tesco Lotus Map Ta Phut, Chonburi, 1st Floor
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21 เทสโก้โลตัส พล ขอนแก่น ชั้น 1
Tesco Lotus Phon Khon Kaen, 1st Floor

092-823-2154

22 เทสโก้โลตัส ประโคนชัย บุรีรัมย์ ชั้น 1
Tesco Lotus Pra Khon Chai Buri Ram,
1st Floor

092-823-2087

23 เทสโก้โลตัส บรบือ มหาสารคาม ชั้น 1
Tesco Lotus Borabue Mahasarakham,
1st Floor

081-803-0954

24 ACE เดอะมอลล์ โคราช ชั้น 3
The Mall Department Store
Nakhonratchasima, 3rd Floor

092-823-2146
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1 เทสโก้โลตัส เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ชั้น 1
Tesco Lotus Wiangsa Suratthani, 1st Floor

077-257-263

2 เทสโก้โลตัส สงขลา ชั้น 1
Tesco Lotus Songkhla, 1st Floor

074-307-961

3 เทสโก้โลตัส ฉลอง ภูเก็ต ชั้น 1
Tesco Lotus Chalong Phuket, 1st Floor

076-374-654

4 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 3
Central Festival Hatyai, 3rd Floor

074-339-713

5 เทสโก้โลตัส สามกอง ภูเก็ต ชั้น 1
Tesco Lotus Samkong Phuket, 1st Floor

076-304-477

6 เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ชั้น 2
Central Plaza Nakhon Si Thammarat,
2nd Floor

075-392-757

7 เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี ชั้น 1
Tesco Lotus Surat Thani, 1st Floor

077-405-887

8 เทสโก้โลตัส ถลาง ภูเก็ต ชั้น 1
Tesco Lotus Thalang Phuket, 1st Floor

092-823-1925
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16 เซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศร์ ชั้น 2
Central Plaza Rattanathibet, 2nd Floor

02-969-9713

17 ฟิวเจอร์ปาร์ค สาขารังสิต ชั้น 3
Future Park Rangsit, 3rd Floor

02-958-0638

18 มาบุญครอง ชั้น 4
Mah Boon Krong, 4th Floor

02-048-4993

19 ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 2
Fortune Town, 2nd Floor

02-641-0428

20 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุขสวัสดิ์ ชั้น 2
Big C Supercenter Suk Sawat, 2nd Floor

02-464-4210

21 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ชั้น G-IN
Big C Supercenter Tiwanon, G-IN Floor

02-968-6246

22 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ้อมใหญ่ ชั้น 2
Big C Supercenter Aomyai, 2nd Floor

034-153-655

23 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต คลอง 6 ชั้น 1
Big C Super Center Rangsit Khlong 6, 1st Floor

02-577-0977

1 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูนํ้า
HUAWEI SHOP ชั้น M
Pantip Plaza, Pratunam
(Huawei Shop), M Floor

02-011-1373

2 หลักสี่พลาซ่า ชั้น 2
Laksi Plaza, 2nd Floor

02-576-0381-2

24 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุวินทวงศ์ ชั้น 2
Big C Supercenter Suwinthawong, 2nd Floor

02-540-2900

3 เซียร์ สาขารังสิต ชั้น G (Samsung Shop)
Zeer Rangsit, G Floor (Samsung Shop)

02-992-6209

25 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สมุทรปราการ ชั้น 2
Big C Supercenter Samut Prakan, 2nd Floor

02-388-2640

4 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ชั้น 2
Pantip Plaza, Ngamwongwan, 2nd Floor

02-953-6389

26 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พระราม 4 ชั้น 1
Big C Supercenter Rama 4, 1st Floor

02-661-5747

5 เซ็นทรัลเพาเวอร์ฯ หัวหมาก ชั้น G
Central Power Center Huamark, G Floor

02-314-0562

27 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รัตนาธิเบศร์ ชั้น G-IN
Big C Supercenter Rattanathibet, G-IN Floor

02-921-0082

6 เกตเวย์ สาขาเอกมัย ชั้น 3 (Samsung Shop)
Gateway Ekamai, 3rd Floor (Samsung Shop)

02-108-2930

28 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ชั้น 2
Central Plaza Rama 2, 2nd Floor

02-872-4608

7 เทสโก้โลตัส สาขาพระราม 2 ชั้น 1
Tesco Lotus Rama 2, 1st Floor

02-892-8282

29 แฟชั่นไอร์แลนด์ ชั้น 3
Fashion Island, 3rd Floor

02-947-6053

8 มินิโลตัส บางใหญ่ ชั้น 1
Mini Lotus Bang Yai, 1st Floor

02-459-2094

30 ซีคอนสแควร์ ชั้น G
Seacon Square, G Floor

02-721-8288

9 มินิโลตัส รามอินทรา ชั้น 1
Mini Lotus Ramintra, 1st Floor

02-935-9798

31 พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 2
Paradise Park, 2nd Floor

02-780-2090

10 มินิโลตัส จรัญสนิทวงศ์ ชั้น 2
Mini Lotus Charansanitwong, 2nd Floor

02-434-7589

32 เดอะมอลล์ท่าพระ ชั้น 3
The Mall Thapra, 3rd Floor

02-477-8128

11 มินิโลตัส พระราม 1 ชั้น 2
Mini Lotus Rama 1, 2nd Floor

02-214-0284

02-656-5493

12 มินิโลตัส ปทุมธานี ชั้น 2
Mini Lotus Pathum Thani, 2nd Floor

02-978-1130

33 พันธุ์ทิพย์ฯ ประตูนํ้า ชั้น 3
(Samsung Shop)
Pantip Plaza, Pratunam, 3rd Floor
(Samsung Shop)

13 เทสโก้โลตัส บางพลี ชั้น 1
Tesco Lotus Bang Phli, 1st Floor

02-316-5085

34 ซีคอน บางแค ชั้น 2
Seacon Bangkae, 2nd Floor

02-116-9250

14 เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน ชัน้ 3 (HUAWEI SHOP)
The Mall Ngamwongwan, 3rd Floor (HUAWEI
SHOP)

02-550-0820

35 เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 4
Central Plaza Chaeng Watthana, 4th Floor

02-835-3759
02-429-6834

15 เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ (Samsung SIS) ชัน้ 2
The Mall Bang Kapi (Samsung SIS), 2nd Floor

02-734-1087

36 เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา ชั้น 2
Central Plaza Salaya, 2nd Floor
37 เซียร์ สาขารังสิต ชั้น G (GB013-014)
Zeer Rangsit, G Floor (GB013-014)

02-992-7351

38 เซียร์ สาขารังสิต ชั้น G (G034-G036)
Zeer Rangsit, G Floor (G034-036)

02-992-7352
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39 มาบุญครอง ชั้น 2
Mah Boon Krong, 2nd Floor

02-853-9488

60 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 6
The Mall Ngamwongwan, 6th Floor

02-162-0204

40 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ชั้น 3
The Mall Ngamwongwan, 3rd Floor

02-550-1125

61 เทสโก้โลตัส รังสิตคลอง 7 ชั้น 1
Tesco Lotus Rangsit Khlong 7, 1st Floor

02-074-8889

41 เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2
The Mall Bangkae, 2nd Floor

02-454-5121

62 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุวินทวงศ์ (SIS) ชั้น 1
Big C Supercenter Suwinthawong (SIS), 1st Floor

02-136-6557

42 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูนํ้า ชั้น 2
Pantip Plaza, Pratunam, 2nd Floor

02-656-6121

63 OPPO Brand Shop เดอะมอลล์ บางกะปิ ชัน้ 3
OPPO Brand Shop The Mall Bang Kapi, 3rd Floor

-

43 ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 2
Fortune Town, 2nd Floor

02-641-1603

-

44 อิมพีเรียลเวิลด์ สาขาสำ�โรง ชั้น 4
#R071 (SAMSUNG)
Imperial World Samrong, 4th Floor
#R071 (SAMSUNG)

02-050-2253

64 OPPO Brand Shop
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 6
OPPO Brand Shop
The Mall Ngamwongwan, 6th Floor

-

45 อิมพีเรียลเวิลด์ สาขาสำ�โรง ชั้น 4
#R065 (All Brand)
Imperial World Samrong, 4th Floor
#R065 (All Brand)

02-004-4553

65 OPPO Brand Shop
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สะพานควาย ชั้น 1
OPPO Brand Shop
Big C Supercenter Saphan Khwa, 1st Floor
66 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไทรน้อย ชั้น 1
Big C Supercenter Sai Noi, 1st Floor

-

46 เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 2 ชั้น 3
Central Plaza Rama 2, 3rd Floor

02-117-3500

-

47 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ชั้น 1
Big C Supercenter Chaeng Watthana, 1st Floor

02-583-4530

67 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 2 ชั้น 1
Big C Supercenter Chaeng Watthana 2,
1st Floor

48 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 2 ชั้น 1
Big C Supercenter Lad Phrao 2, 1st Floor

02-005-1388

49 เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ชั้น 3
The Mall Bang Kapi, 3rd Floor

02-019-4655

50 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครปฐม ชั้น 1
Big C Supercenter Nakhon Pathom, 1st Floor

034-100-118

51 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 ชั้น 3
Central Plaza Rama 3, 3rd Floor

02-108-4055

52 แฟชั่นไอส์แลนด์ 2 ชั้น 3
Fashion Island 2, 3rd Floor

02-085-6855

53 เทสโก้โลตัส สาขาบางกรวย-ไทรน้อย ชั้น 1
Tesco Lotus Bang Kruai - Sai noi, 1st Floor

02-147-4849

54 เทสโก้โลตัส พระราม 1 ชั้น 1 (Huawei)
Tesco Lotus Rama 1, 1st Floor (Huawei)

02-062-9331

55 เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 3
The Mall Bang Kapi, 3rd Floor

02-363-3101

56 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 2 ชั้น 1
(OPPO Shop)
Big C Supercenter Chaeng Watthana 2,
1st Floor (OPPO Shop)

02-583-2213

57 เทสโก้โลตัส แจ้งวัฒนะ ชั้น 1
Tesco Lotus Chaeng Watthana, 1st Floor

02-550-7679

58 เทสโก้โลตัส หลักสี่ ชั้น 1
Tesco Lotus Lak si, 1st Floor

02-521-0672

59 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี ชั้น 1
Big C Supercenter Bang Phli, 1st Floor

-

68 ซีคอนศรีนครินทร์ ชั้น 2
Seacon Srinakharin, 2nd Floor

02-721-8288

69 โรบินสัน สาขาลาดกระบัง ชั้น RLK-2F
Robinson Lad Krabang, RLK-2F Floor

02-120-4955

70 Dtac Shop สาขาเซ็นทรัลฯ พระราม 2 ชั้น 3
Dtac Shop Central Plaza Rama 2, 3rd Floor

-

71 เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2
The Mall Bang Kae, 2nd Floor

02-454-4049

72 เทสโก้โลตัส บางปู ชั้น 1
Tesco Lotus Bang Pu, 1st Floor

02-119-7551

73 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต คลอง 6 ชั้น 1
Big C Supercenter Rangsit Khlong 6, 1st Floor

02-012-1968

74 เทสโก้โลตัส นวนคร ชั้น 2
Tesco Lotus Nawa Nakhon, 2nd Floor

02-520-3522

75 เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ชั้น 2
Central Plaza Mahachai, 2nd Floor

034-115-575

76 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มหาชัย ชั้น 1
Big C Super Center Mahachai, 1st Floor

-

ลำ�
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1 มินิโลตัส รังสิต-นครนายก ชั้น 2
Mini Lotus Rangsit - Nakhon Nayok, 2nd Floor

02-549-7833

1 เทสโก้โลตัส พัทยาใต้ ชั้น 1
Tesco Lotus South Pattaya, 1st Floor

038-300-285

2 เทสโก้โลตัส นครปฐม ชั้น 1
Tesco Lotus Nakhon Pathom, 1st Floor

034-100-980

2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พัทยาใต้ ชั้น 2
Big C Supercenter South Pattaya, 2nd Floor

033-641-621

3 เทสโก้โลตัส ชัยนาท ชั้น 1
Tesco Lotus Chainat, 1st Floor

056-411-056

3 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชลบุรี ชั้น G-IN
Big C Supercenter Chonburi, G-IN Floor

038-192-180

4 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครสวรรค์ ชั้น B
Big C Supercenter Nakhon Sawan, B Floor

056-233-170

4 เทสโก้โลตัส ปราจีนบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Prachinburi, 1st Floor

037-482-260

5 โรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี ชั้น 2F
Robinson Suphanburi, 2F Floor

035-960-180

037-550-338

6 โรบินสัน สาขาสระบุรี ชั้น 2
Robinson Saraburi, 2nd Floor

036-351-547

5 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สระแก้ว (วังนํ้าเย็น) ชั้น 1
Big C Super Center Sa Kaeo (Wang Nam Yen),
1st Floor

035-801-951

6 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สัตหีบ (ชลบุรี) ชั้น 1
Big C Supercenter Sattahip (Chon Buri), 1st Floor

038-199-803

7 อยุธยา พาร์ค ชั้น 2
Ayutthaya Park, 2nd Floor

036-784-394

7 เทสโก้โลตัส พนัสนิคม (ชลบุรี) ชั้น 1
Tesco Lotus Phanat Nikhom (Chon Buri),
1st Floor

033-641-819

8 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลพบุรี ชั้น 1
Big C Supercenter Lopburi, 1st Floor
9 เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์ ชั้น 1
Tesco Lotus Phetchabun, 1st Floor

056-020-121

8 โรบินสัน ชลบุรี (อมตะนคร) ชั้น 3
Robinson Chonburi (Amata Nakorn), 3rd Floor

038-459-293

10 โรบินสัน กำ�แพงเพชร ชั้น 1
Robinson Kamphaeng Phet, 1st Floor

055-867-245

9 Passion แหลมทอง (ระยอง) ชั้น 2
Passion Laem Thong (Rayong), 2nd Floor

038-015-766

11 โรบินสัน กำ�แพงเพชร ชั้น 1 (Huawei)
Robinson Kamphaeng Phet, 1st Floor (Huawei)

055-867-245

10 เทสโก้โลตัส อมตะนคร ชั้น 1
Tesco Lotus Amata Nakorn, 1st Floor

02-029-0649

12 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กำ�แพงเพชร ชั้น 1
Big C Supercenter Kamphaeng Phet, 1st Floor

055-853-832

11 เทสโก้โลตัส มาบตาพุด ชั้น 1
Tesco Lotus Map Ta Phut, 1st Floor

038-627-590

13 เทสโก้โลตัส อู่ทอง ชั้น 1
Tesco Lotus U-Thong, 1st Floor

035-960-550

12 โรบินสัน ศรีราชา ชั้น 2
Robinson Si Racha, 2nd Floor

033-002-582

14 บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลาดยาว (นครสวรรค์) ชัน้ 1
Big C Supercenter Ladyao
(Nakhon Sawan), 1st Floorv

056-200-535

13 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สระแก้ว ชั้น 1
Big C Supercenter Sa Kaeo, 1st Floor

037-600-237
038-485-883

15 เทสโก้โลตัส อ่างทอง ชั้น 1
Tesco Lotus Angthong, 1st Floor

035-610294

14 เทสโก้โลตัส บ้านบึง ชั้น 1
Tesco Lotus Ban Bueng, 1st Floor

038-117-153

16 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ่างทอง ชั้น 1
(SAMSUNG,VIVO)
Big C Supercenter Angthong, 1st Floor
(SAMSUNG,VIVO)

035-610-316

15 เทสโก้โลตัส บ่อวิน ชั้น 2 (OPPO Shop)
Tesco Lotus Bowin, 2nd Floor (OPPO Shop)
16 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อรัญประเทศ ชั้น 1
Big C Supercenter Aranyaprathet, 1st Floor

-

17 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อยุธยา ชั้น 1
Big C Supercenter Ayutthaya, 1st Floor

-

17 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พัทยาใต้ ชั้น 1
Big C Supercenter South Pattaya, 1st Floor

033-004-532

18 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ่างทอง ชั้น 1
Big C SuperCenter Angthong, 1st Floor

-

18 OPPO Brand Shop เทสโก้โลตัส แกลง ชั้น 1
OPPO Brand Shop Tesco Lotus Klaeng, 1st Floor

-

19 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กาญจนบุรี ชั้น 1
Big C Supercenter Kanchanaburi, 1st Floor

-

19 เทสโก้โลตัส บ่อวิน ชั้น 1
Tesco Lotus Bowin, 1st Floor

20 เทสโก้โลตัส สระบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Saraburi, 1st Floor

-

20 Dtac Shop บางปะกง ชั้น G
Dtac Shop Bang Pakong, G Floor

21 โรบินสัน สุพรรณบุรี ชั้น 2
Robinson Suphanburi, 2nd Floor

035-960-180

22 Huawei Customer Service Center นครสวรรค์
Huawei Customer Service Center Nakhon Sawan

038-117-113,
085-484-1075
-

-
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1 เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 2
Central Plaza Khon Kaen, 2nd Floor

043-001-808

23 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กาฬสินธุ์ ชั้น 1
Big C Supercenter Kalasin, 1st Floor

2 เทสโก้โลตัส หนองคาย ชั้น 1
Tesco Lotus Nong Khai, 1st Floor

042-465-843

24 โรบินสัน บุรีรัมย์ ชั้น 2
Robinson Buriram, 2nd Floor

3 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สกลนคร ชั้น 1
Big C Supercenter Sakon Nakhon, 1st Floor

042-731-369

25 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บ้านไผ่ ชั้น 1
Big C Supercenter Ban Phai, 1st Floor

-

4 ตึกคอม แลนด์มาร์ค อุดรธานี ชั้น 1
Tukcom Landmark, Udon Thani, 1st Floor

042-247-370

-

5 เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ชั้น 2
Central Plaza Udon Thani, 2nd Floor

042-921-341

26 Dtac Shop บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ขอนแก่น 2 ชัน้ 1
Dtac Shop Big C Supercenter Khonkaen 2,
1st Floor

044-001-309

6 เดอะมอลล์ โคราช ชั้น 2
The Mall Korat, 2nd Floor

044-393-483

27 Dtac Shop บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ปากช่อง ชัน้ 1
Dtac Shop Big C Supercenter
Pak Chong, 1st Floor

7 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ ชั้น 1
Big C Supercenter Buriram, 1st Floor

044-690-108

8 เทสโก้โลตัส โชคชัย ชั้น 1
Tesco Lotus Chok Chai, 1st Floor

044-491-227

9 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นํ้ายืน อุบลราชธานี ชั้น 1
Big C Supercenter Nam Yuen
(Ubon Ratchathani), 1st Floor

045-251-509

10 เทสโก้โลตัส เสริมไทย มหาสารคาม ชั้น 1
Tesco Lotus Sermthai (Mahasarakham),
1st Floor

ลำ�
ดับ

ภาคเหนือ

044-110-035

หมายเลข
โทรศัพท์

1 เทสโก้โลตัส เชียงใหม่ (คำ�เที่ยง) ชั้น 2
Tesco Lotus Chiang Mai (Kamtieng), 2nd Floor

052-001-102

2 เทสโก้โลตัส อุตรดิตถ์ ชั้น 1
Tesco Lotus Uttaradit, 1st Floor

055-040-170

043-020-231

3 เทสโก้โลตัส แม่สาย ชั้น 1
Tesco Lotus Mae Sai, 1st Floor

052-020-644
053-903-544

11 ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (บุรีรัมย์) ชั้น 1
Taweekit Supercenter (Buriram), 1st Floor

044-110-774

4 เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ชั้น 3
Central Plaza Chiang Mai Airport, 3rd
Floor

12 เทสโก้โลตัส อุดรธานี ชั้น 1
Tesco Lotus Udon Thani, 1st Floor

042-111-382

5 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุโขทัย ชั้น G-IN
Big C Supercenter Sukhothai, G-IN Floor

055-651-937

13 บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุวรรณภูมิ (ร้อยเอ็ด) ชัน้ 1
Big C Super Center Suvarnabhumi
(Roi Et), 1st Floor

043-581-690

6 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
Central Festival Chiang Mai, 3rd Floor

053-288-542
052-020-167

14 เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ชั้น 2
Central Plaza Ubon Ratchathani, 2nd Floor

045-950-790

7 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย ชั้น 1
Big C Supercenter Chiang Rai, 1st Floor

054-060-065

15 เดอะมอลล์ โคราช ชั้น 3
Tha Mall Korat, 3rd Floor

044-001-142

8 บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แพร่ ชัน้ 2 (OPPO Shop)
Big C Supercenter Phrae, 2nd Floor (OPPO Shop)

052-010-487

16 บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ คาํ ตากล้า (สกลนคร) ชัน้ 1
Big C Supercenter Kham Ta Kla
(Sakon Nakhon), 1st Floor

042-796-518

9 เทสโก้โลตัส ฝาง (เชียงใหม่) ชั้น 1
Tesco Lotus Fang (Chiangmai), 1st Floor
10 เทสโก้โลตัส แม่สอด ชั้น 1
Tesco Lotus Mae Sot, 1st Floor

055-030-547

17 โรบินสัน มุกดาหาร ชั้น 1
Robinson Mukdahan, 1st Floor

042-040-277

11 เทสโก้โลตัส แม่สาย (เชียงราย) ชั้น 1
Tesco Lotus Mae Sai, 1st Floor

052-020-644

18 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุรินทร์ ชั้น 1
Big C Supercenter Surin, 1st Floor

044-060-100

12 เทสโก้โลตัส แพร่ ชั้น 1
Tesco Lotus Phrae, 1st Floor

054-060-082

19 เทสโก้โลตัส ขอนแก่น 1 ชั้น 1
Tesco Lotus Khon Kaen 1, 1st Floor

043-001-787

13 เทสโก้โลตัส พะเยา ชั้น 1
Tesco Lotus Phayao, 1st Floor

054-431-020

20 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ชั้น 1
Sermthai Complex Mahasarakham, 1st Floor

043-020-474

053-727-381

21 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ขอนแก่น 2 ชั้น 1
Big C Supercenter Khon Kaen 2, 1st Floor

043-306-550

14 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย 2
ชั้น 1 (SAMSUNG)
Big C Supercenter Chiang Rai,
1st Floor (SAMSUNG)

22 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ปากช่อง ชั้น 1
Big C Supercenter Pak Chong, 1st Floor

044-001-310

15 เซ็นทรัลพลาซ่า ลำ�ปาง ชั้น 2
Central Plaza Lampang, 2nd Floor

-
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16 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ 1 ชั้น 1
Big C Supercenter Chiang Mai 1, 1st Floor
17 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แพร่ ชั้น 1
Big C Supercenter Phrae, 1st Floor
18 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลำ�ปาง ชั้น 1
Big C Supercenter Lampang, 1st Floor
19 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย 1 ชั้น 1
Big C Supercenter Chiang Rai 1, 1st Floor
20 Huawei Customer Service Center
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย 1
Huawei Customer Service Center
Big C Supercenter Chiang Rai 1,

ลำ�
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052-020-522
-
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14 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สตูล ชั้น 1
Big C Supercenter Satun, 1st Floor

074-740-445

15 เทสโก้โลตัส หลังสวน ชั้น 1
Tesco Lotus Langsuan, 1st Floor

077-970-488

16 บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต ชัน้ 1 (Samsung Shop)
Big C Supercenter Phuket, 1st Floor
(Samsung Shop)

076-604-065

17 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตรัง ชั้น 1
Big C Supercenter Trang, 1st Floor

075-820-566

18 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุราษฎร์ธานี ชั้น 1
(Huawei Shop)
Big C Supercenter Suratthani, 1st Floor
(Huawei Shop)

077-961-495

19 เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี ชัน้ 1 (Samsung Shop)
Tesco Lotus Suratthani, 1st Floor
(Samsung Shop)

077-963-798

20 เทสโก้โลตัส ละไม (สุราษฎร์ธานี) ชั้น 1
Tesco Lotus Lamai (Suratthani), 1st Floor

077-960-990

21 เทสโก้โลตัส พัทลุง ชั้น 1
Tesco Lotus Phatthalung, 1st Floor

074-606-632

22 เทสโก้โลตัส ชุมพร ชั้น 1
Tesco Lotus Chumphon, 1st Floor

077-630-384

1 เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ ชั้น 1
Tesco Lotus Hat Yai, 1st Floor

074-800-427

2 เทสโก้โลตัส ตรัง ชั้น 1
Tesco Lotus Trang, 1st Floor

075-225-296

3 เทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช ชั้น 2
Tesco Lotus Nakorn Si Thammarat, 2nd
Floor

075-800-584

4 เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี ชั้น 1
Tesco Lotus Suratthani, 1st Floor

077-963-798

23 โรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2
Robinson Phetchaburi, 2nd Floor

-

5 เทสโก้โลตัส สมุย ชั้น 1
Tesco Lotus Samui, 1st Floor

077-961-518

24 โรบินสัน สาขาตรัง ชั้น 2
Robinson Trang, 2nd Floor

-

6 เซ็นทรัลพลาซ่า ภูเก็ต ชั้น 2
Central Plaza Phuket, 2nd Floor

076-249-611

-

7 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต ชั้น G
Big C Supercenter Phuket, G Floor

076-249-416

25 โรบินสัน สาขานครศรีธรรมราช ชั้น 2
Robinson Nakhon Si Thammarat, 2nd
Floor

8 เทสโก้โลตัส กระบี่ ชั้น 1
Tesco Lotus Krabi, 1st Floor

-

9 เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฏร์ธานี ชั้น 2
Central Plaza Suratthani, 2nd Floor

077-489-863

10 เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 3
Central Festival Hat Yai, 3rd Floor

074-801-316

11 เทสโก้โลตัส พัทลุง ชั้น 1
Tesco Lotus Phatthalung, 1st Floor

074-606-632

12 เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ชั้น 1
Central Plaza Nakhon Si Thammarat, 1st
Floor

075-392-842

13 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ 1 ชั้น 1
Big C Supercenter Hat Yai 1, 1st Floor

074-805-470

บร�ษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
อาคารศูนยการคา เดอะ พาราเดียม เว�ลด ช็อปป�ง
เลขที่ 555 ชั้น B1, B2, 5 ถนนราชปรารถ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400
The Palladium World Shopping Mall
555 Fl. B1,B2 ,5 Ratchaprarop Rd.,
Makkasan Subdistrict, Ratchathe District, Bongkok 10400

