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วัฒนธรรมองค์กร
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= Speed

ตอบสนองอย่่างรวดเร็็วและแม่่นยำำ�

= Energized

มีีความกระตืือรืือร้้น

= Relationship มีีความเป็็นมิิตร
= Value

เพิ่่�มคุุณค่่าให้้กัับตนเอง องค์์กร และสัังคม

= Innovation

มีีการพััฒนางานด้้วยวิิธีีการใหม่่ๆ

= Commitment มีีความมุ่่�งมั่่�นต่่อความสำำ�เร็็จ
= Excellence

ความเป็็นเลิิศ
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สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการผู้อำ�นวยการ
ในปี 2563 ที่ผ่านมานับเป็นปีที่ผู้ประกอบการธุรกิจ
ทัว่ โลกต่างเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การดำ�เนินชีวิต
ของประชาชน โดยเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยนั้ น ก็ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบและเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และบริษทั ฯ เอง
ก็ได้รบั ผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม
ความท้าทายของบริษัทฯ ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยคือ การ
จะทำ�อย่างไรให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ควบคู่ไปกับ
การขยายฐานลูกค้าใหม่
ขณะเดียวกันกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
อุปกรณ์เสริมไอที ตลอดจนสินค้ากลุ่มใหม่ๆ อย่างไอโอทีและ
เกมมิ่ง ยังเป็นสินค้าที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งและยังคง
ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้
ให้ความสำ�คัญกับการสรรหาผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ตอบโจทย์กับ
ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคพร้อมบริการหลังการขายที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงขยายช่องทางการจำ�หน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตในยุค New Normal อีกทั้งยังได้จับมือกับพันธมิตรธุรกิจในการเสนอ
บริการที่หลากหลายให้กับลูกค้า และการเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจ

นายวิชิต ญาณอมร
ประธานกรรมการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ตลอดจนมี การเฝ้ า ระวั ง การเปลี่ ย นแปลงพร้ อ มปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ ห้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถ
รับมือได้อย่างรวดเร็วทั้งในสำ�นักงานและร้านสาขาของบริษัทฯ ตลอดจน
การลดค่าใช้จ่ายและรักษาสภาพคล่องท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำ�เนินต่อไปได้ในระยะยาว
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงยึดหลักการบริหารธุรกิจภายใต้นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละมีความเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย
เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมกันนี้ขอขอบคุณ
ท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการ
ดำ�เนินการและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา อันเป็นแรง
ผลักดันให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดและก้าวมาถึงจุดนี้

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

32

26

ปัจจัยความเสี่ยง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

37

โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ

57

รายการระหว่างกัน

59

คำ�อธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

64

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน

65

66

รายงาน
ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

72

68

งบการเงิน

รายงาน
ของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

123

หลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำ�ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ สินค้าประเภทไอที
สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืน
ต่อผู้ถือหุ้น”

พันธกิจ

1. เราจะมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจ
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า และสังคม
2. เราจะดำ�รงไว้ซึ่งความเข้มแข็งทางด้านการเงิน และการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3. เราจะทำ�งานร่วมกันเป็นทีมโดยทุกคนมีความสำ�คัญเท่าเทียมกัน
4. เราจะให้ความสำ�คัญและจะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในการทำ�งานและมีความรับผิดชอบ
5. เราจะปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
6. เราจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน

เป้าหมาย

1. สร้างธุรกิจขององค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2. ขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายและการตลาดไปยังภูมิภาคใกล้เคียง
เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้งา่ ย
และสามารถจดจำ�แบรนด์ ไอที ซิต,้ี ซี เอส ซี, เอซ และไอที ดอท
อีกทั้งแบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดี เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การเป็นที่หนึ่งด้านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์เสริมไอที
ตลอดจนกลุ่มสินค้าใหม่ๆ อย่างไอโอที และเกมมิ่ง
3. พัฒนาแผนอบรมพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความพร้อม
ในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ และเน้นย้ำ�ภาพลักษณ์
ความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ
4. พัฒนาระบบภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และเพิ่มความรวดเร็วในการทำ�งาน โดยบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งระบบ
บริหารแบบกระจายอำ�นาจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
5. รักษาความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ คูค่ า้ ทุกๆ ราย และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคมและรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
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จุดเด่นทางการเงิน
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2563

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 (%)
อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

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

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

ข้อมูลต่อหุน้

2560

2561

2562

2563

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

0.86
0.17
0.16
39.22
9
7.45
48
5.99
60
9.22
39
69

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

15.02
(0.70)
0.64
(548.90)
(0.59)
(4.08)

3.81
89.50
2.98

2.80
67.30
3.36

1.00
34.63
2.19

(1.26)
42.65
2.14

0.81
N/A
0.47
81

0.80
N/A
1.24
48

1.52
3.64
(1.46)
45

3.00
(0.10)
0.65
-

1.00
1.00
1.00
1.00
2.82
2.82
2.82
2.69
0.204
0.147
0.080
(0.11)
0.18
0.07
0.03
310,735,845 286,398,859 306,563,242 366,398,859

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

อัตราการเติบโต

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

สินทรัพย์รวม (%)
หนี้สินรวม (%)
รายได้จากการขายและบริการ (%)
ต้นทุนขายและบริการ (%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)
กำ�ไรสุทธิ (%)
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(1.66)
(2.33)
1.81
1.82
9.60
(33.49)

74.60
137.10
5.90
3.75
27.59
(42.03)

51.00
87.60
30.72
28.87
35.69
(268.46)

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำ�หน่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) อุปกรณ์เสริม
ตลอดจนสินค้ากลุม่ ใหม่ๆ อย่างไอโอที และเกมมิง่ แบบครบวงจร ภายใต้ชอื่ ทางการค้าว่า “ไอที ซิต”ี้
ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอที ซูเปอร์สโตร์ ภายใต้สโลแกนว่า “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร”
(The IT Superstore)
สถานที่ตั้ง
• สำ�นักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง
เลขที่ 555 ชั้น B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
• คลังสินค้า ตั้งอยู่ที่ 2002 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเทพารักษ์ อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Home Page
www.itcity.co.th โทรศัพท์ 0 2656 5030-39 โทรสาร 0 2656 5049
ทุนจดทะเบียน
366,398,859 บาท แบ่งออกเป็น 366,398,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ชนิดและจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ห
ำ น่ายแล้ว หุ้นสามัญจำ�นวน 366,398,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เลขทะเบียนบริษัท
0107545000349
สาขา
ปัจจุบันบริษัท ไอที ซิตี้ (มหาชน) มีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
รวมทั้งสิ้น 127 สาขา ดังนี้
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สาขา
1. พันธุ์ทิพย์พลาซา
2. เซียร์ รังสิต
3. ซีคอนไอทีมาร์เก็ต ศรีนครินทร์
4. ตึกคอม ศรีราชา
5. สตาร์ ไอที 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
35. เทสโก้ โลตัส สมุทรสงคราม

สถานที่่�ตั้้�ง
ชั้น 5 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซา
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
ชั้น 3 อาคารตึกคอม
ชั้น 1 ศูนย์การค้าระยองสตาร์
ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาวน์
ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ท
ชั้น 5 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
ชั้น 4 ไอทีพลาซ่า
ชั้น 3 ศูนย์นาซ่า
ชั้น 2 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
ชั้น 5 อาคารตึกคอม
ชั้น 2 อาคารหลักสี่พลาซ่า
ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ชั้น 2 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์คชอปปิ้งมอลล์
ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
ชั้น 4 พันธุ์ทิพย์พลาซา
ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ชั้น 2 อาคารท็อปแลนด์อาเขต
ชั้น 2 ศูนย์การค้าไอที บิ๊กเจียง
ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์
ชั้น 3 ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้ามาร์คโฟร์พลาซ่า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมกา
ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอน บ
ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าตึกคอมแลนด์มาร์ค
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาวน์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
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วัันที่่�เปิิดทำำ�การ
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
กรกฎาคม 2556

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

สถานที่่�ตั้้�ง
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าทวีกจิ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 เสริมไทยคอมเพล็กซ์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 1 ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค  
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสท์เกต
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์
ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส

วัันที่่�เปิิดทำำ�การ
กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 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
เมษายน 2558
เมษายน 2558
เมษายน 2558
สิงหาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
กรกฎาคม 2559
พฤศจิกายน 2559

68. เทอร์มินอล 21 โคราช

ชั้น 3 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

ธันวาคม 2559

69. เทสโก้ โลตัส บางแค

ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส

ธันวาคม 2559
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สาขา
70. วีสแควร์ นครสวรรค์
71. เทสโก้ โลตัส ยโสธร
72. เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา
73. พันธุ์ทิพย์พลาซา 2
74. เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย สมุทรสาคร
75. เทสโก้ โลตัส โพนทอง ร้อยเอ็ด
76. มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน
77. เทสโก้ โลตัส นครอินทร์ นนทบุรี
78. เทสโก้ โลตัส อู่ทอง สุพรรณบุรี
79. เทสโก้ โลตัส นครพนม
80. เทสโก้ โลตัส สุราษฎร์ธานี
81. เทสโก้ โลตัส สมเด็จ กาฬสินธุ์
82. เทสโก้ โลตัส เชียงของ เชียงราย
83. บิ๊กซี สระแก้ว
84. เทสโก้ โลตัส ราชบุรี
85. เทสโก้ โลตัส พนัสนิคม
86. เทสโก้ โลตัส กำ�แพงแสน นครปฐม
87. เทสโก้ โลตัส วังนํ้าเย็น สระแก้ว
88. เทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ สระแก้ว
89. เทสโก้ โลตัส อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
90. เทสโก้ โลตัส ปราสาท สุรินทร์
91. เทสโก้ โลตัส บางกรวย-ไทรน้อย นนทบุรี
92. เทสโก้ โลตัส พิบลู มังสาหาร อุบลราชธานี
93. เทสโก้ โลตัส ศรีสะเกษ
94. เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์
95. เทสโก้ โลตัส อมตะนคร
96. เทสโก้ โลตัส จันทบุรี
97. เทสโก้ โลตัส โคกสำ�โรง ลพบุรี
98. ACE เซียร์ รังสิต
99. เทสโก้ โลตัส พะเยา
100. ACE MEGA BANGNA
101. เทสโก้ โลตัส อุตรดิตถ์
102. เทสโก้ โลตัส บางปะกอก
103. เทอร์มินอล 21 พัทยา

สถานที่่�ตั้้�ง
ชั้น B ศูนย์การค้า วีสแควร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 1 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า 2
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมกา บางนา
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
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วัันที่่�เปิิดทำำ�การ
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
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
กันยายน 2561
กันยายน 2561
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561

สาขา
104. เทสโก้ โลตัส อู่ตะเภา
105. ACE ZPELL
106. เทสโก้ โลตัส บ้านผือ อุดรธานี
107. เกตเวย์ บางซื่อ
108. เทสโก้ โลตัส มาบตาพุด ชลบุรี
109. เทสโก้ โลตัส พล ขอนแก่น
110. เทสโก้ โลตัส ประโคนชัย บุรีรัมย์
111. เทสโก้ โลตัส บรบือ มหาสารคาม
112. เทสโก้ โลตัส ถลาง ภูเก็ต
113. ACE เดอะมอลล์ โคราช
114. เทสโก้ โลตัส พิษณุโลก
115. เทสโก้ โลตัส จอมทอง เชียงใหม่
116. เทสโก้ โลตัส อ่างทอง
117. ACE เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า
118. VIVO SHOP ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
119. ACE เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
120. เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
121. ACE ซีคอนสแควร์
122. Shop Realme
123. ซีคอน บางแค
124. เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
125. ACE ฟอร์จูนทาวน์
126. โรบินสัน สุพรรณบุรี
127. เซ็นทรัลเวิลด์

สถานที่่�ตั้้�ง
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเกตเวย์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมกา
ชั้น 2 ศูนย์การค้าซีคอน
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  
ชั้น 4 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
ชั้น 3 ศูนย์การค้าโรบินสัน
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วัันที่่�เปิิดทำำ�การ
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
มกราคม 2563
พฤษภาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563

- บริษัทฯ ได้ปิดดำ�เนินการ - สาขาบลูพอร์ท หัวหิน, สาขาสุขอนันต์ สระบุรี เดือนพฤษภาคม 2563
- สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน, สาขาตึกคอม ศรีราชา 2 เดือนมิถุนายน 2563
- สาขาเทสโก้ โลตัส ลพบุรี, สาขาเทสโก้ โลตัส ระยอง เดือนกรกฎาคม 2563
- สาขาเทสโก้ โลตัส ชลบุรี เดือนสิงหาคม 2563
- สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม เดือนกันยายน 2563
- สาขาเทสโก้ โลตัส ลาดพร้าว, สาขาเทสโก้ โลตัส แจ้งวัฒนะ เดือนพฤศจิกายน 2563
บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด (“CSC”) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สินค้าแท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำ�หน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อม
ผลิตภัณฑ์ Huawei และ Samsung โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 CSC มีจำ�นวนสาขา 213 แห่ง และได้รับสิทธิในการบริหารร้าน
dtac อีก 10 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของ CSC เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 223 แห่งทั่วประเทศ
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ธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ร้านจำ�หน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมมือถือ
1. ร้าน ซีเอสซี (CSC)
2. ร้าน OPPO Shop
3. ร้าน VIVO Shop
4. ร้าน Samsung Shop
5. ร้าน Realme Shop
6. ร้าน Huawei Shop

2. ศูนย์บริการรับซ่อมสินค้า แบรนด์ Huawei และ Samsung
3. ศูนย์บริการเครือข่าย ภายใต้แบรนด์ dtac Center
ปัจจุบัน CSC มีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 223 สาขา ดังนี้
สาขา
1. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูน้ำ�
2. หลักสี่พลาซ่า
3. เซียร์ สาขารังสิต
4. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน
5. เซ็นทรัลฯ หัวหมาก
6. เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
7. เกตเวย์ สาขาเอกมัย
8. เทสโก้โลตัส สาขาพระราม 2
9. เทสโก้โลตัส สาขาบางใหญ่
10. เทสโก้โลตัส สาขารามอินทรา
11. เทสโก้โลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์
12. เทสโก้โลตัส สาขาพระราม 1
13. เทสโก้โลตัส สาขารังสิต-นครนายก
14. เทสโก้โลตัส สาขาปทุมธานี
15. เทสโก้โลตัส สาขาบางพลี
16. เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ
17. เซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศร์
18. ฟิวเจอร์ปาร์ค สาขารังสิต
19. มาบุญครอง
20. ฟอร์จูนทาวน์
21. เทสโก้โลตัส หาดใหญ่
22. เทสโก้โลตัส เชียงใหม่ (คําเที่ยง)
23. เทสโก้โลตัส ตรัง

สถานที่่�ตั้้�ง
ชั้น M พันธุ์ทิพย์พลาซ่า (Huawei Shop)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าหลักสี่พลาซ่า
ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ (Samsung Shop)
ชั้น 2 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า
ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ (HMS)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเกตเวย์ (Samsung Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ (Samsung Shop)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค
ชั้น 4 ศูนย์การค้ามาบุญครอง
ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส หาดใหญ่ (Huawei Shop)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส เชียงใหม่ (คำ�เที่ยง)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ตรัง
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วัันที่่�เปิิดทำำ�การ
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2550
พฤศจิกายน 2553
เมษายน 2555
เมษายน 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555

สาขา
24. เทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช
25. เทสโก้โลตัส นครปฐม
26. เทสโก้โลตัส อุตรดิตถ์
27. เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี
28. เทสโก้โลตัส พัทยาใต้
29. เทสโก้โลตัส หนองคาย
30. เทสโก้โลตัส ชัยนาท
31. เทสโก้โลตัส แม่สาย
32. เทสโก้โลตัส สมุย
33. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครสวรรค์
34. เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต
35. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุขสวัสดิ์
36. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ติวานนท์
37. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ้อมใหญ่
38. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต คลอง 6
39. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุวินทวงศ์
40. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สมุทรปราการ
41. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พระราม 4
42. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รัตนาธิเบศร์
43. เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
44. แฟชั่นไอร์แลนด์
45. ซีคอนสแควร์
46. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต
47. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พัทยาใต้
48. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สกลนคร
49. โรบินสัน สุพรรณบุรี
50. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุโขทัย
51. พาราไดซ์ พาร์ค
52. เดอะมอลล์ท่าพระ
53. ซีคอน บางแค
54. เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี
55. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
56.โรบินสัน สระบุรี
57. เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
58. เดอะมอลล์ บางแค

สถานที่่�ตั้้�ง
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส (Samsung Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น B ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น G-IN ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น G-IN ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอร์แลนด์
ชั้น G ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
ชั้น G ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น G-IN ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าซีคอน
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
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วัันที่่�เปิิดทำำ�การ
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557

สาขา

สถานที่่�ตั้้�ง
59. อยุธยา พาร์ค
ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยา พาร์ค
60. เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
61. เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
62. เซียร์ สาขารังสิต
ชั้น G (GB013-014) ศูนย์การค้าเซียร์
63. เซียร์ สาขารังสิต
ชั้น G (G034-G036) ศูนย์การค้าเซียร์
64. เทสโก้โลตัส พัทลุง
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
65. เดอะมอลล์ โคราช
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
66. เดอะมอลล์ บางแค
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
67. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลพบุรี
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
68. เทสโก้โลตัส บ่อวิน
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
69. เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
70. ฟอร์จูนทาวน์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ (Samsung Shop)
71. เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช
ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า (VIVO & Realme Shop)
72. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
73. เทสโก้โลตัส โชคชัย
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
74. เทสโก้โลตัส สาขาบางปู
ชั้น G ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
75. อิมพีเรียลเวิลด์ สาขาสําโรง
ชั้น 4 #R071 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์
76. อิมพีเรียลเวิลด์ สาขาสําโรง
ชั้น 4 #R065 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์
77. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (VIVO Shop)
78. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ 1
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Huawei Shop)
79. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แพร่
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (OPPO Shop)
80. เทสโก้โลตัส ฝาง (เชียงใหม่)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
81. เทสโก้โลตัส แม่สอด
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
82. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สตูล
ชั้น 1 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
83. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Samsung Shop)
84, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตรัง
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
85. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 2
ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Realme Shop)
86. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 2
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Samsung Shop)
87. เทสโก้โลตัส ปราจีนบุรี
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
88. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุราษฎร์ธานี
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Huawei Shop)
89. ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (บุรีรัมย์)
ชั้น 1 ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Realme Shop)
90. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สระแก้ว (วังน้ําเย็น) ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
91. เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส (Samsung Shop)
92. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต คลอง 6
ชั้น G ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
93. เทสโก้โลตัส อุดรธานี
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
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วัันที่่�เปิิดทำำ�การ
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
มิถุนายน 2560
พฤษภาคม 2560
กรกฎาคม 2560
ตุลาคม 2560
กรกฎาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2561

สาขา
94. โรบินสัน กําแพงเพชร
95. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุวรรณภูมิ (ร้อยเอ็ด)
96. เทสโก้โลตัส ละไม (สุราษฎร์ธานี)
97. เทสโก้โลตัส แม่สาย (เชียงราย)
98. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กําแพงเพชร
99. เดอะมอลล์ บางกะปิ
100. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครปฐม
101. เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
102. เทสโก้โลตัส พัทลุง
103. แฟชั่นไอส์แลนด์ 2
104. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สัตหีบ
105. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ คําตากล้า (สกลนคร)
106. โรบินสัน มุกดาหาร
107. เทสโก้โลตัส ขอนแก่น 1
108. เทสโก้โลตัส อู่ทอง
109. เทสโก้โลตัส พนัสนิคม (ชลบุรี)
110. โรบินสัน ชลบุรี (อมตะนคร)
111. เทสโก้โลตัส อมตะนคร
112. เทสโก้โลตัส บางกรวย-ไทรน้อย
113. เทสโก้โลตัส พระราม 1
114. เดอะมอลล์ บางกะปิ
115. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลาดยาว นครสวรรค์)
116. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 2
117. เทสโก้โลตัส พะเยา
118. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย 2
119. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ่างทอง
120. เทสโก้โลตัส มาบตาพุด
121. โรบินสัน ศรีราชา
122. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สระแก้ว
123. เทสโก้โลตัส อ่างทอง
124. เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
125. เทสโก้โลตัส นวนคร
126. เทสโก้โลตัส บ้านบึง
127. เทสโก้โลตัส บ่อวิน
128. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย 1

สถานที่่�ตั้้�ง
ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (Huawei Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ (VIVO Shop)
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส (Samsung Shop)
ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 2
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส 1
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (OPPO Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Samsung Shop)
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Samsung&VIVO Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น1 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส (OPPO Shop)
ชั้น G ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
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วัันที่่�เปิิดทำำ�การ
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2561
กุมภาพันธ์ 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
มีนาคม 2561
มีนาคม 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
กรกฎาคม 2561
มิถุนายน 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
มิถุนายน 2562
มิถุนายน 2562

สาขา
129. เทสโก้โลตัส แจ้งวัฒนะ
130. เทสโก้โลตัส หลักสี่
131. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี
132. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อรัญประเทศ
133. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
134. เทสโก้โลตัส กระบี่
135. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อยุธยา
136. เทสโก้โลตัส รังสิตคลอง 7
137. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พัทยาใต้
138. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ขอนแก่น 2
139. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ่างทอง
140. เทสโก้โลตัส ชุมพร
141. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุวินทวงศ์ (SIS)
142. เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย
143. เทสโก้โลตัส แกลง
144. เดอะมอลล์ บางกะปิ
145. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
146. เซ็นทรัลพลาซ่า ลําปาง
147. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ 1
148. โรบินสัน เพชรบุรี
149. โรบินสัน สาขาตรัง
150. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กาฬสินธุ์
151. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไทรน้อย
152. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กาญจนบุรี
153. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 2
154. โรบินสัน บุรีรัมย์
155. โรบินสัน สาขานครศรีธรรมราช
156. ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
157. โรบินสัน สาขาลาดกระบัง
158. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แพร่
159. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลําปาง
160. เทสโก้โลตัส บางกะปิ
161. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บ้านไผ่
162. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มหาชัย
163. เทสโก้โลตัส สระบุรี

สถานที่่�ตั้้�ง
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 6 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (SIS)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส (OPPO Shop)
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ (OPPO Shop)
ชั้น 6 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ (OPPO Shop)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 2 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (VIVO Shop)
ชั้น RLK-2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น G ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (VIVO Shop)
ชั้น G ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
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วัันที่่�เปิิดทำำ�การ
มิถุนายน 2562
กันยายน 2562
ธันวาคม 2562
กรกฎาคม 2562
ตุลาคม 2562
กันยายน 2562
กันยายน 2562
กันยายน 2562
กันยายน 2562
ตุลาคม 2562
กันยายน 2562
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562
ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน 2562
มกราคม 2563
มกราคม 2563
มกราคม 2563
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562

สาขา
164. เทสโก้โลตัส ฉลอง
165. เทสโก้โลตัส หาดใหญ่
166. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี 1
167. เทสโก้โลตัส โคราช
168. เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
169. เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี
170. โรบินสัน ตรัง
171. อิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง
172. เทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช
173. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครศรีธรรมราช
174. เซ็นทรัล เวสต์เกต
175. เทสโก้โลตัส ชุมพร
176. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย 1
177. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางบอน
178. เทสโก้โลตัส ปากช่อง
179. โรบินสัน บ่อวิน
180. เทสโก้โลตัส สงขลา
181. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เคหะร่มเกล้า
182. เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย
183. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เอ็กซ์ตรา หาดใหญ่
184. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท่าอิฐ นนทบุรี
185. โคลีเซี่ยม ยะลา
186. เดอะมอลล์ท่าพระ
187. เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
188. โรบินสัน บ่อวิน
189. โรบินสัน ลพบุรี
190. เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี
191. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หนามแดง
192. ศูนย์การค้าอัศวรรณช้อปปิง้ คอมเพล็กซ์ วัน
     (หนองคาย)
193. เทสโก้โลตัส พัทยาเหนือ
194. โรบินสัน ลาดกระบัง
195. อิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง
196. มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน
197. เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3

สถานที่่�ตั้้�ง
ชั้น G ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส (OPPO Shop)
ชั้น G ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส (VIVO Shop)
ชั้น 2 ห้อง 242 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2 ห้อง k205-206 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (REALME Shop)
ชั้น 4 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ (REALME Shop)
ชั้น G ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส (OPPO Shop)
ชั้น G ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (OPPO Shop)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต (OPPO Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส (OPPO Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น G ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (REALME Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เอ็กซ์ตรา
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโคลีเซี่ยม
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ (OPPO Shop)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (OPPO Shop)
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (OPPO Shop)
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (OPPO Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น G LOCK 1-5 ศูนย์การค้าอัศวรรณช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ วัน

วัันที่่�เปิิดทำำ�การ
มกราคม 2563
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
กุมภาพันธ์ 2563
สิงหาคม 2563
มีนาคม 2563
มีนาคม 2563
มีนาคม 2563
มีนาคม 2563
มีนาคม 2563
มีนาคม 2563
มิถุนายน 2019
พฤษภาคม 2563
กรกฎาคม 2563
เมษายน 2563
สิงหาคม 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม2563
มิถุนายน 2563
สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563

ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น RTL-2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (OPPO Shop)
ชั้น 4 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ (OPPO Shop)
ชั้น 3 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (OPPO Shop)

กันยายน 2563
สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563
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สาขา
198. เทสโก้โลตัส หนองบัวลําภู
199. โคลีเซี่ยม พัทลุง
200. เทสโก้โลตัส วัชรพล
201. เทสโก้โลตัส สุขาภิบาล 3
202. เทสโก้โลตัส บางกระดี่
203. เทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์
204. เทสโก้โลตัส สมุทรปราการ
205. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มหาชัย 2
206. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี
207. เทสโก้โลตัส แก่งคอย สระบุรี
208. เทสโก้โลตัส หนองบัวลําภู
209. เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
210. เทสโก้โลตัส ด่านขุนทด
211. Huawei Service นครสวรรค์
212. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย 1
213. เทสโก้โลตัส บางปะกง
214. โรบินสัน บ่อวิน
215. อิมพีเรียลเวิลด์ สาขาสําโรง
216. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ขอนแก่น
217. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ปากช่อง
218. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท่าอิฐ
219. เทสโก้โลตัส บางกระดี่
220. เทสโก้โลตัส สมุทรปราการ
221. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กาญจนบุรี
222. ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มหาชัย 2
223. เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2

สถานที่่�ตั้้�ง
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส (OPPO Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม
ชั้น G ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น 2 ห้อง 268 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
1102/104 หมู่ 10 ถนนไกรลาศ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Huawei Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส (Dtac Shop)
ชั้น 2F โรบินสัน (Dtac Shop)
ชั้น 4 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ (Samsung Service)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Dtac Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Dtac Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Dtac Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส (Dtac Shop)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
ชั้น G ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (Dtac Shop)
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วัันที่่�เปิิดทำำ�การ
สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
กันยายน 2563
กันยายน 2563
พฤศจิกายน 2563
กันยายน 2563
กันยายน 2563
กันยายน 2563
พฤศจิกายน 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
มิถุนายน 2562
สิงหาคม 2562
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563
กันยายน 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
ธันวาคม 2562

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

ค. ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำ�กัด
127 อาคารเกษร ทาวเวอร์
ห้องเลขที่ ซี, เอฟ ชั้นที่ 23
ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2838 1750

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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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอด โดยนำ�หลักการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มาเป็นนโยบายในการบริหารงานของบริษทั ฯ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังนำ�แนวทางปฏิบัติตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย มาใช้ เ ป็ น กรอบในการดำ � เนิ น งาน ทั้ ง ยั ง
สนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น
คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดการ
พัฒนารอบด้าน และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่า การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะเป็น
ผลดีต่อการดำ�เนินธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำ�เนิน
ธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
และมีความซื่อสัตย์ รักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยการปฏิ บัติตามกฎหมายและกติ กาที่กำ� หนดร่ ว มกั น อย่ า ง
เคร่งครัดและมีจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ รวมไปถึงความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตในการติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่ออำ�นวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำ�เนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์
โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ บริหารกิจการ
ของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิด
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ไม่แสวงหาประโยชน์ ให้
ตนเองหรือผูอ้ นื่ จากการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน ไม่เปิดเผยความลับ
ของบริษัทฯ และไม่นำ�ข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
และไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
รักษาความลับของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบในการบริหารจัดการ
และดำ�เนินธุรกรรมกับคู่ค้า และให้ความสำ�คัญต่อคู่ค้า โดยยึด
ประโยชน์ ร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงที่ มี ต่ อ คู่ ค้ า บริ ษั ท ฯ
เคารพสิทธิของคู่ค้าในการได้รับข้อมูลที่จำ�เป็น เพื่อประเมิน
บริ ษั ท ฯ โดยเท่ า เที ย มกั น และจะเปิ ด เผยผลประกอบการ
ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง
อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี รวมถึงไม่นำ�ข้อมูลของคู่ค้ามาใช้
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริ ษั ท ฯ ให้ ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมตามความรู้
ความสามารถ ความรั บ ผิ ด ชอบ และผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของพนักงาน และมีการส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความ
สามารถของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน และ
ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
เนื่ อ งจากสิ น ค้ า ส่ ว นใหญ่ ของบริ ษัท ฯ เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี
รายละเอี ย ดและขั้ น ตอนการใช้ ง าน บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ จั ด ให้ มี
เจ้าหน้าทีค่ อยให้การบริการด้านต่างๆ พร้อมทัง้ ให้ค�ำ ปรึกษาและ
ให้ขอ้ มูลทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจ เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถ
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ได้ ต รงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ ง านมากที่ สุ ด
สินค้าที่บริษัทฯ จำ�หน่ายได้ผ่านการคัดเลือกและเป็นสินค้าที่
ถูกกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ ไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เปิดช่องทางให้ลกู ค้าสามารถให้ค�ำ แนะนำ�
หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้บริการ
ของพนักงาน หรือความไม่สะดวกอื่นใดที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.itcity.co.th หรือที่ Facebook : IT CITY
ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกา
ของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของ
คูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารที่ไม่สจุ ริตผิดกฎหมาย และไม่ท�ำ ลาย
ชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำ�การใดๆ
โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
และสังคมส่วนรวม ไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อ
ชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้
ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ทีท่ �ำ ธุรกิจผิดกฎหมาย หรือ
เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังปลูกฝัง
จิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้น
ในองค์กร

2. การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น และกำ�หนดให้
บริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ ดำ�เนินการ
ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุม
ให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำ�เนินการ
หรือกระทำ�การใดๆ โดยให้ความสำ�คัญกับความโปร่งใส และ
คำ�นึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำ�เนินการที่อาจส่งผล
ต่อการกระทำ�ที่ ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหาร
จัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่
เพื่ออำ�นวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
และมีการกำ�หนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระทำ�ความผิด
ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางในการแจ้งเรื่อง
เบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน ดังนี้
(1) ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยจดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์
หรือส่งโดยตรงที่เลขานุการบริษัท
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) (สำ�นักงานใหญ่) 		
ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง
เลขที่ 555 ชั้น B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ E-mail : chanchai_b@itcity.co.th
(2) ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) (สำ�นักงานใหญ่)		
ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง
เลขที่ 555 ชั้น B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ E-mail : chirawan_p@itcity.co.th
การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแส
การกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
พนักงานหรือเจ้าหน้าทีท่ แี่ จ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ให้ถ้อยคำ�  หรือให้ข้อมูลใดๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนา
ในการให้รา้ ย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด หรือต่อบริษทั ฯ
จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตำ�แหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำ�งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิ บัติ ง าน เลิ ก จ้ า ง หรื อ การอื่ น ใดที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามีความจำ�เป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใด ก่อนที่จะ
ดำ�เนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทั ฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบตั ิ
ต่อลูกค้า พนักงานประจำ�  พนักงานชั่วคราว คู่ค้า และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ เคารพสิทธิ
มนุษยชนในเรือ่ งของสวัสดิภาพการใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก
มีการกำ�หนดชัว่ โมงการทำ�งานตามกฎหมายแรงงาน การทำ�งาน
ล่วงเวลา (OT) รวมถึงวันหยุดที่เหมาะสม

บริ ษั ท ฯ มี ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ แรงงานอย่ า งเป็ น ธรรม
บนพืน้ ฐานของกฎหมาย และความเหมาะสมของสภาวะทางธุรกิจ
พนั ก งานได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรม เหมาะสมกั บ หน้าที่
ความรับผิดชอบ จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และปฏิบัติต่อ
พนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความ
เคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยร่างกายและ
ทรัพย์สินของพนักงาน

การรักษาข้อมูลของลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องการดูแลรักษาข้อมูล
ของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ
ฐานข้อมูล การเข้าดูขอ้ มูล การบันทึกข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล
ต่างๆ จะมีการกำ�หนดสิทธิ์การใช้งาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มี การเปิดเผยข้ อมูล ข่ าวสารเกี่ยวกับสิ น ค้า
และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมแก่ลูกค้า และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และสนองความต้องการของผู้บริโภค
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดี ให้การรับประกันสินค้า
บริษัทฯ มีเป้าหมายและนโยบายการให้บริการลูกค้า และบริการภายใต้ข้อกำ�หนดที่เหมาะสม จัดกลไกและระบบ
โดยเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน พร้อมถ่ายทอดไปสู่พนักงาน การบริการลูกค้า ให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้า
ทุกหน่วยงาน ทุกระดับเพื่อการปฏิบัติ โดยมีการกำ�หนดแนว และบริการได้ที่เว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊คของบริษัทฯ
ปฏิบัติ ในการให้บริการลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา
โดยให้การดูแลลูกค้าทุกคน ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ในแบบ 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เดียวกันไม่มีเลือกปฏิบัติ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกันทุกคน  
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของคุณภาพสินค้า
มีการจัดลำ�ดับการให้บริการก่อนหลัง มีระบบการจองคิวในการ การอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม สถานการณ์สภาวะโลกร้อน
ใช้บริการ จัดนํ้าดื่มสำ�หรับบริการแก่ลูกค้าทุกคน  
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
มีการรณรงค์ ให้พนักงานร่วมกันลดใช้พลังงาน โดยการปิด
การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ขณะพักเทีย่ งหรือขณะไม่ใช้งาน มีการบริหาร
บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย จัดการนํ้า ขยะ และของเสียอย่างเป็นระบบ
กฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยนำ �
ไปใช้เป็นพื้นฐานเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาและ 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ตรวจสอบระบบงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม บุคลากร
บริ ษั ท ฯ มี เ จตนารมณ์ ที่ จ ะดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ
ในสายงานทรัพยากรบุคคล มีความรู้และเข้าใจในข้อกำ�หนด
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ
สำ�คัญเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน และมีความรูด้ า้ นกฎหมายแรงงาน
และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทฯ
เพื่อใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม เพื่อให้สามารถเป็นผู้ขับเคลื่อน
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝัง
นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิ
จิ ต สำ � นึ ก กั บ การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม แก่ พ นั ก งานในองค์ กร
แรงงานไปสู่พนักงานในสาขา
ทุ กระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า ไปมี บ ทบาทในการ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดย
มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชน ได้ดำ�เนิน
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละอำ � นวยประโยชน์ ใ นการ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของหน่ ว ยงานต่ า งๆ รวมทั้ ง การให้ ก าร
สนับสนุนทางด้านการเงินและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการศึกษา
เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทย
ให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืน
ต่อไป
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• เอซ (ACE) จัดจำ�หน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ประกอบประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์เกมมิ่ง และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สำ�หรับผู้บริโภคกลุ่มเล่นเกม เกมเมอร์ (Gamer) มุ่งเจาะตลาด
กลุม่ วัยรุน่ ทีร่ กั ในการเล่นเกม กลุม่ นักสร้างคอนเทนต์ ยูทบู เบอร์
(Youtuber) ที่ ต้ อ งการหาอุ ป กรณ์ ไ อที ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง และ
มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล (Uniqueness)
• ไอที ดอท (it.) จัดจำ�หน่ายสินค้าไอโอที อุปกรณ์ตวั เชือ่ ม
ศูนย์กลางอย่างสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เน็ตเวิรค์ ประสิทธิภาพสูง
และสินค้าแกดเจ็ต (Gadget) มุง่ เจาะตลาดกลุม่ คนรักไอทีรนุ่ ใหม่
ที่แสวงหาไลฟ์สไตล์แบบ Always Connected เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ ไร้สายต่างๆ ในทุกๆ ด้านของชีวิตตลอดเวลา
นอกเหนือจากการให้บริการภายใต้ชื่อทางการค้าเหล่านี
ไอที ซิ ตี้ ยั ง ได้ รั บ สิ ท ธิ์ เ ข้ า เป็ น ผู้ บ ริ ห ารร้ า นค้ า ของคู่ ค้ า
ต่างๆ ในศูนย์การค้าชั้นนำ�  ได้แก่ OPPO VIVO Samsung
• ไอที ซิตี้ (IT City) จัดจำ�หน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ Huawei Realme และผู้ให้บริการเครือข่ายชัน้ นำ�ของประเทศไทย
สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ต่อพ่วงในกลุ่มพื้นฐานทั่วไป (Traditional อย่าง dtac ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพการเข้าถึงผูบ้ ริโภค และ
IT Products) มุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคแนวกว้างในทุกระดับ เพิ่ม footprint ของร้านค้าในเครือกับศูนย์การค้าอีกด้วย
สร้างสินค้าไอทีให้เป็นสิง่ ทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ยสำ�หรับผูบ้ ริโภคทุกเพศทุกวัย
• ซีเอสซี (CSC) จัดจำ�หน่ายสินค้าสมาร์ทโฟน และ ศักยภาพของธุรกิจ
ไอที ซิตี้ เป็นหนึ่งในผู้นำ�ธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอที
อุปกรณ์เสริม (Accessory) สำ�หรับสมาร์ทโฟน อาทิ สายชาร์จ
อะแดปเตอร์ แบตเตอรี่สำ�รอง ฯลฯ มุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภค รายใหญ่ มีจำ�นวนสาขาในปัจจุบันทั้งสิ้น 350 สาขาบริษัทฯ
ทีต่ อ้ งการเลือกซือ้ สินค้าสมาร์ทโฟนทีม่ คี ณ
ุ ภาพจากผูผ้ ลิตชัน้ นำ� สร้างความได้เปรียบในเชิงสัดส่วนทางเศรษฐศาสตร์ (Economy
of Scale) ทำ�ให้สัดส่วนต้นทุนของการดำ�เนินงานลดลง และ
มีให้เลือกหลากหลายรุ่น พร้อมการรับประกันสินค้าที่ยอดเยี่ยม
ส่งผลให้มียอดขายที่เพิ่มขี้น อีกทั้งยังสามารถครองอันดับการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) หรือ “IT City” เกิดจาก
การร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน) และ
กลุม่ บริษทั ในเครือสหกรุป๊ รวมถึงพนักงาน และคูค่ า้ ของบริษทั ฯ
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือ ธุรกิจค้าปลีกเครือ่ งคอมพิวเตอร์
แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน สินค้าไอโอที อุปกรณ์เกมมิง่ รวมถึงสินค้า
ที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีแบบครบวงจร โดยมีความหลากหลาย
ของสินค้ากว่า 10,000 รายการ นอกจากเป็นร้านค้าปลีกแล้ว
บริษัทฯ ยังเป็นร้านค้าส่ง (Wholesale) ให้แก่ลูกค้าร้านปลีก
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยปัจจุบันบริษัทฯ
มีลักษณะการประกอบธุรกิจให้บริการจัดจำ�หน่ายสินค้าไอที
แบบครบวงจร (One Stop Shopping IT Products) โดยในปัจจุบนั
ได้จำ�แนกประเภทหน้าร้านให้บริการ ภายใต้ชื่อทางการค้าที่
แตกต่างกันสำ�หรับกลุ่มสินค้า ดังนี้
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เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายทีม่ มี ลู ค่าสินค้าสูงสุดในวงการค้าปลีกไอที ด้วยวิธี
การซือ้ สินค้าจากบริษทั และผูจ้ ดั จำ�หน่ายโดยตรง ส่งผลให้บริษทั ฯ
ได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าที่มากกว่า จึงเป็นแรงผลักดันให้
บริษทั ฯ มีความสามารถในการทำ�กำ�ไรสูงขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ
มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการนำ�เสนอสินค้าและบริการ
ให้มีความหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “One Stop Shopping”
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย
การประกอบธุรกิจการค้าปลีก มีนโยบายการดำ�เนินธุรกิจ
ที่มุ่งเน้นการขายตรงให้กับผู้ใช้สินค้ารายย่อย (Individual User)
ซึ่งประกอบด้วยลูกค้ากลุ่มครอบครัว นักเรียน นักศึกษา และ
ธุรกิจขนาดย่อม (SME) เป็นหลัก เป็นการรองรับธุรกิจในอีกด้าน
ที่แตกต่างจากลักษณะการประกอบธุรกิจของเอสวีโอเอ ที่จะ
มุ่งเน้นการขายสินค้าและบริการให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กร
และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บางส่วนเหมือนกับเอสวีโอเอ คือ กลุ่มธุรกิจขนาดย่อมจนถึง
ขนาดกลาง (SMEs)
ปัจจุบันบริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้
1. เป็นศูนย์ค้าปลีกจำ�หน่ายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง ชิน้ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
แอลอีดี (Digital LED TV) และโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีแบบครบวงจร (One Stop
Shopping IT & Smart Phone Products) โดยจัดจำ�หน่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงยี่ห้อชั้นนำ�  โดยอุปกรณ์
ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ที่สำ�คัญได้แก่ พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์
เป็นต้น ซึ่งประเภทของสินค้าหลักสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม
ด้วยกัน คือ

กลุ่มคอมพิวเตอร์ (Computer) ประกอบด้วย
บริษัทฯ เป็นผู้ค้าปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
(Personal Computer) โดยแบ่งเป็นคอมพิวเตอร์ตง้ั โต๊ะ (Desktop)
โน้ตบุค๊ (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) แอลอีดมี อนิเตอร์ เป็นต้น
โดยมีรายละเอียดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(ก) คอมพิวเตอร์ตง้ั โต๊ะ (Desktop) โน้ตบุค๊ (Notebook)
แท็บเล็ต (Tablet) โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าชั้นนำ�
หลากหลายยี่ห้อ 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

กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals)
ประกอบด้วย พริน้ เตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น โดยสามารถ
สรุปรายละเอียดตัวอย่างสินค้าหลักได้ ดังนี้
(ก) พริ้นเตอร์ ประกอบด้วย อิงค์เจ็ต ด็อทแม็ตทริกซ์
เลเซอร์ มัลติฟังก์ชั่น และเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยมียี่ห้อ
ชั้นนำ�  ดังนี้ Brother Canon Epson HP Lexmark OKI Ricoh
Samsung Xerox เป็นต้น
(ข) สแกนเนอร์ บริษัทฯ ได้จัดจำ�หน่ายสแกนเนอร์
หลายยี่ห้อ อาทิ Brother Canon Epson HP เป็นต้น
กลุ่มโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ดังนี้
(ก) โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) โดยมียี่ห้อชั้นนำ� 
อาทิ Asus Huawei OPPO Realme Samsung VIVO เป็นต้น
(ข) อุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Device) อาทิ Fitbit
Huawei Ticwatch Samsung Xiaomi เป็นต้น
กลุ่มแอ็กเซสเซอรี่ (Accessories)
ประกอบด้วย อุปกรณ์เล่นเกม กล้องวงจรปิด อุปกรณ์
ไอโอที (Internet of Thing) กล้องติดรถยนต์ กล้อง Action
Camera หุ่นยนต์ 3G/4G Aircard เม้าส์ (Mouse) แป้นพิมพ์
(Keyboard) ซอฟต์ แ วร์ (Software) หมึ ก พิ ม พ์ กระดาษ
เครือ่ งสำ�รองไฟ (UPS) แบตเตอรีส่ �ำ รอง (Powerbank) ปลัก๊ ไฟ
ลำ � โพง หู ฟั ง (Headphone) เครื่ อ งอ่ า นเขี ย น (Optical
Drive) ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) อุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ Network สายเคเบิลชนิดต่างๆ กระเป๋าใส่อุปกรณ์และ
อุปกรณ์เสริมที่ใช้รว่ มกับโทรศัพท์มอื ถือ (Smart Phone) เป็นต้น
กลุ่มสินค้าอื่นๆ (Others)
ประกอบด้วย โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั แอลอีดี (Digital LED TV)
เครื่องเสียง อุปกรณ์สำ�นักงาน โดยสามารถสรุปรายละเอียด
ตัวอย่างสินค้าหลักได้ดังนี้
(ก) โทรทั ศ น์ ดิจิทัล แอลอี ดี มี ย่ีห้อ ชั้น นำ �  อาทิ LG
Samsung เป็นต้น
(ข) อุปกรณ์สำ�นักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องตัด
สติกเกอร์ เครื่องพิมพ์ฉลาก เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องฉายภาพ
(Projector) เป็นต้น
(ค) เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก (Small Home
Appliances) อาทิ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องใช้ในครัวขนาดเล็ก   
เป็นต้น
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2. เป็นศูนย์บริการซ่อมบำ�รุง ดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำ�หน่ายอะไหล่แท้จากผูผ้ ลิต และให้บริการ
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทฯ ได้แยกประเภทของการ
ให้บริการ ดังนี้
(ก) จำ � หน่ า ยบริ การ “iCare” ขยายระยะเวลาการ
รับประกันสินค้า (Extended Warranty) สำ�หรับสินค้าคอมพิวเตอร์
จอมอนิเตอร์ เครื่องฉายภาพ (Projector) โทรทัศน์แอลซีดี และ
โทรศัพท์มือถือ
(ข) “iClinic” ให้บริการติดตั้งและอัพเกรดซอฟต์แวร์
เซ็ตอัพคอมพิวเตอร์ และบริการกำ�จัดไวรัส
(ค) “iFix” เป็นศูนย์บริการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั
ผู้ผลิตหรือบริษัทผู้จัดจำ�หน่าย เพื่อให้บริการทางด้านฮาร์ดแวร์
ในการติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข และบริการนำ�ส่งสินค้าที่ไม่ได้
ดำ�เนินการซ่อมเองให้บริษทั ผูผ้ ลิตหรือบริษทั ผูจ้ ดั จำ�หน่ายต่อไป

ซึง่ เป็นการให้บริการทีค่ รบวงจร สร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่งขัน ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า และเป็น
ส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังประสานงานกับบริษัทไฟแนนซ์ ในการให้บริการ
ชำ�รค่าสินค้าผ่านโปรแกรมผ่อนชำ�ระต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัท
ไฟแนนซ์ให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ดังนี้ คือ First Choice,
Paylite, Aeon เป็นต้น ซึ่งเป็นการอำ�นวยความสะดวกและ
เพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ เราให้บริการ
“AirPay” โดยการีนา เพื่อให้บริการชำ�ระเงินค่านํ้า ค่าไฟ ภาษี
รถยนต์ บั ต รเครดิ ต สิ น เชื่ อ เติ ม เงิ น โทรศั พ ท์ มือ ถื อ และ
เกมต่างๆ

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะ 4 ปี มีดังนี้ (พ.ศ. 2560 - 2563)

โครงสร้้างรายได้้
รายได้จากการขาย
1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่องพิมพ์
3. โทรศัพท์มือถือ
4. แอ็กเซสเซอรี่
5. สินค้าอื่นๆ
6. เครื่องมือและอะไหล่
รวมรายได้จากการขาย
รายได้จากค่าบริการ
7. ค่าเช่าและค่าบริการ
8. อื่นๆ
รวมรายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้ทั้งสิ้น
อัตราการเติบโต

2560
ล้้านบาท

2,289.96
490.38
713.40
740.37
456.63
154.89
4,845.63

2561

ร้้อยละ

46.14
9.88
14.37
14.92
9.20
3.12
97.63

ล้้านบาท

2,356.62
436.30
774.25
787.63
400.19
219.82
4,974.81

2562

ร้้อยละ

ล้้านบาท

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

2563

ร้้อยละ

ล้้านบาท

39.97 2,042.02
6.84 264.54
26.38 3,335.77
13.51 600.82
6.44 267.23
4.07 266.09
97.22 6,776.47

ร้้อยละ

29.14
3.77
47.60
8.57
3.81
3.80
96.70

48.46
0.98 43.28
0.86 41.36
0.77 31.60
0.45
63.12
1.27 28.94
0.57 98.00
1.83 178.92
2.55
4,957.21 99.88 5,047.03 99.76 5,344.91 99.82 6,986.99 99.70
6.24
0.12 12.22
0.24
9.46
0.18 20.99
0.30
4,963.45 100.00 5,059.25 100.00 5,354.37 100.00 7,007.98 100.00
(0.09%)
1.93%
5.83%
30.88%
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เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อเป็นหนึ่ง
ในผู้นำ�ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ (Retail Superstore) สินค้า
ประเภทไอที สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ด้วยผลกำ�ไรที่เติบโต
อย่างยั่งยืน (One of The IT Smart Phone and Tablet
Superstore Leaders with Sustainable Profit) โดยบริษทั ฯ  
คาดว่า ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ จะมีจำ�นวนสาขาทั้งสิ้นประมาณ
140 สาขาทั่วประเทศ ส่วน CSC จะมีจำ�นวนสาขาทั้งสิ้น
238 สาขา (IT CITY 6 สาขา CSC 15 สาขา ACE 3 สาขา
IT. 3 สาขา) ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการประหยัด
ในเชิงธุรกิจ (Economy of Scale) เพิ่มขึ้น และสามารถรักษา
อันดับการเป็นผู้จัดจำ�หน่ายที่มีมูลค่าซื้อสินค้าสูงเป็นอันดับแรก
(First Tier) เป็นการซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่าย
โดยตรง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ส่ ว นลดในการซื้ อ สิ น ค้ า
ที่มากกว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง
ในการนำ�เสนอสินค้าและบริการให้มีความหลากหลาย ภายใต้
แนวคิด “One Stop Shopping”
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการครั้ ง ที่ 5/2553 ของบริ ษั ท
ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) (“ไอที ซิตี้”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัทร่วมทุน
จั ด ตั้ ง ใหม่ (“บริ ษั ท ร่ ว มทุ น”) ในวงเงิ น รวม 48 ล้ า นบาท
ซึ่ ง คิ ด เป็ น 40 เปอร์ เ ซนต์ ของทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง สิ้ น 120
ล้านบาทของ “บริษัทร่วมทุน” โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
ได้เปิดดำ�เนินการบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ “บริษัท เอส พี วี ไอ
จำ�กัด” ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าและอุปกรณ์
เกี่ยวเนื่องประเภทไอที ภายใต้ยี่ห้อ APPLE ผ่านการเปิดร้าน
iStudio และผ่านร้าน U Store ซึ่งเปิดตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
โดยร้าน U Store มีนโยบายที่จะจำ�หน่ายสินค้าให้เฉพาะนิสิต
นักศึกษาในราคาตํ่ากว่าทั่วไป
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 120 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชน
ทั่วไป กรรมการและ/หรือพนักงาน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดส่วนเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้านบาท หลังจากการ
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินลงทุนจำ�นวนทั้งสิ้น
58 ล้านบาท คิดเป็น 29 เปอร์เซ็นต์ของทุนจดทะเบียน และ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด ได้เข้า
จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
โดยที่หุ้นเริ่มทำ�การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ตั้งแต่วันที่
19 ธันวาคม 2556

เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการพิมพ์ ที่มี
ความสามารถหลากหลายในการพิมพ์บนวัตถุต่างๆ โปรแกรม
การบริ ห ารจั ด การการพิ ม พ์ ทำ � ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี ต้ น ทุ น
ที่ตํ่าลง ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งภาคองค์กร และ
ภาคบุคคลที่มีความต้องการที่หลากหลาย สามารถปรับแต่งได้
(Customize) และรวดเร็วในการบริการ แนวโน้มและทิศทาง
ดังกล่าวจึงทำ�ให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการร่วมลงทุนในบริษัท
ร่วมทุนจัดตั้งใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559
ของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัทร่วมทุน
จัดตั้งใหม่ (“บริษัทร่วมทุน”) ในวงเงินรวม 12 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น
24 เปอร์เซ็นต์ ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท โดยใช้
ชื่อว่า บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำ�กัด (“TPR”) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์การพิมพ์สินค้าและ
บริการการพิมพ์อย่างครบวงจร โดยมีแผนธุรกิจที่จะดำ�เนินการ
ต่อไป ดังนี้
1. ธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง และค้ า ปลี ก ของเครื่ อ งพิ ม พ์ แ ละอุ ป กรณ์
ต่อเนื่อง
2. ธุรกิจโซลูชั่นการพิมพ์ ที่ให้คำ�แนะนำ�แก่ลูกค้าครบวงจร
3. ธุรกิจการให้บริการการพิมพ์ ที่จะผลิตสินค้าที่พิมพ์
บนความต้องการของลูกค้า ทั้งภาคองค์กรและบุคคล
ทั่วไป
4. ธุรกิจตลาดกลางของนักออกแบบ โดยจะเอื้อโอกาส
ให้ แ ก่ นั ก ออกแบบ ให้ ส ามารถนำ �แนวคิ ด และสิ น ค้ า
ของตนเข้าสู่ตลาดได้โดยง่าย
ในเบื้ อ งต้ น ได้ กำ � หนดเป้ า หมายที่ จ ะมี ส าขาในธุ ร กิ จ
การพิมพ์ที่ 35 สาขา และมีรายได้ ในปีที่ 5 (พ.ศ. 2563)
ที่ 295 ล้านบาท และอัตรากำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่
16% นอกจากนี้ มีการกำ�หนดแผนกลยุทธ์ให้นำ�บริษัทร่วมทุนนี้
เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยภายใน
3-5 ปี นับจากวันเริ่มดำ�เนินการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีก
จำ�หน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและโทรศัพท์
มือถือแบบครบวงจร ที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี เรามุ่งมั่น
อย่างไม่ลดละในการสร้างความมั่นใจ และเปิดประสบการณ์ใหม่
ในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ไอที ด้ ว ยการยกระดั บ การให้ บ ริ ก าร
ที่ยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมาย สินค้าที่ครบครันทันสมัย
สาขาที่ เ ข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ในทุ ก ภาคของประเทศ และช่ อ งทาง
การช้อปปิ้ง itcityonline.com ที่เพิ่มความเพลิดเพลินให้กับ
การช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยสินค้าที่ครบครัน
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ในปั จ จุ บั น การเล่ น เกมไม่ ไ ด้ เ ป็ น การสั น ทนาการ
ที่ให้แต่เพียงความบันเทิงเท่านั้น แต่ได้พัฒนาไปเป็นการกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีสปอร์ต (E-Sports) ที่ได้รับความนิยม
จากทุกเพศทุกวัย และเริ่มได้รับการยอมรับในระดับโลกให้เป็น
กี ฬ าชนิ ด หนึ่ ง สำ � หรั บ ประเทศไทย E-Sports เป็ น เรื่ อ งที่
ค่อนข้างใหม่และได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะ
เห็นได้จากการแข่งขัน E-Sports ในเกมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั่วโลก
นอกจากนี้ การเล่นเกมได้กลายเป็นหนึ่งในเส้นทางการสร้าง
อาชีพของเยาวชนรุ่นใหม่ อาทิ การเป็นนักกีฬา E-Sports
อย่างทีม “ไอที ซิตี้ เบคอน” ทีม E-Sports ของเกมอาร์โอวี
(ROV : Realm of Valor) ที่เพิ่งได้รับตำ�แหน่งรองชนะเลิศ
อั น ดั บ 1 จากการแข่ ง ขั น รายการชิ ง แชมป์ โ ลกที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา อีกทั้งเรายังได้เห็นภาคการศึกษาเริ่มเข้ามีส่วน
ในการผลักดัน E-Sports ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดยจะ
เห็นได้จากการเริ่มเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้
“ไอที ซิต”ี้ ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตและความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันวงการ
E-Sports ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นในประเทศไทย สนับสนุน
คนรุน่ ใหม่ให้ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมนักกีฬา E-Sports
สัญชาติไทยไปสูเ่ วทีระดับโลก เราจึงได้เข้าไปสนับสนุนทีมนักกีฬา
E-Sports ไอที ซิตี้ เบคอน และในวันนี้เรากำ�ลังจะก้าวไปอีกขั้น
ด้วยการเปิดให้บริการร้านใหม่ ภายใต้ชอื่ ทางการค้า “เอซ”(ACE)
ด้วยคอนเซ็ปต์ Ultimate Gamer หรือ “ที่สุดของนักเล่นเกม”
เรามีความตั้งใจให้ “เอซ” เป็นมากกว่าร้านค้าปลีก แต่จะเป็นทั้ง
Community และ Platform ที่นักเล่นเกมสามารถเข้ามาเปิด
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรที่เป็นเกมเมอร์
ตัวจริง อีกทั้งยังให้คำ�แนะนำ�จากมุมของนักเล่นเกม
เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท คอมพิวเตอร์
ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชชัน่ แนล จำ�กัด (“CSC”) จำ�นวน
1.4 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมด
โดยในวันเดียวกันบริษทั ฯ ได้เข้าทำ�สัญญาซือ้ ขายหุน้ สามัญทัง้ หมด
ของ CSC จากผูถ้ อื หุน้ เดิม จำ�นวน 1.4 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุ้นละ 100 บาท ในมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 336.50 ล้านบาท
โดยการซื้อหุ้นสามัญนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัติการชำ�ระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญของ CSC ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของ CSC ตามสัญญาซื้อขายหุ้นข้างต้น บริษัทฯ
ได้จ่ายชำ�ระค่าหุ้นล่วงหน้าเป็นเงินสดจำ�นวน 100 ล้านบาท
ในวันที่ 30 กันยายน 2562 และได้จ่ายชำ�ระค่าหุ้นส่วนที่เหลือ
เป็นเงินสด จำ�นวน 236.50 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
บริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน
17.40 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 303.80 ล้านบาท
(หุน้ สามัญ 303,798,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน
จำ�นวน 286.40 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 286,398,859 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำ�หน่าย
จำ�นวน 17.4 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ทัง้ นี้ หุน้ สามัญ
ทีย่ งั ไม่ได้จ�ำ หน่ายดังกล่าว เป็นหุน้ เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ์ท่ีให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้
โครงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP
Scheme) จำ�นวน 17.4 ล้านหน่วย ตามที่ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2555 ซึง่ หมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2558
โดยการลดทุนจดทะเบียนนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ เมื่ อวั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2562 บริ ษั ท ฯ
ได้จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่
16 กันยายน 2562
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน 80.00 ล้านบาท
จากทุนจดทะเบียนจำ�นวน 286.40 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 286,398,859 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 366.40 ล้านบาท
(หุ้นสามัญ 366,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท และอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
จำ�นวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 200 ล้านบาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) โดยการเพิ่มทุน
จดทะเบียนนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุน
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษทั ฯ ได้รบั ชำ�ระค่าหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่
บุคคลในวงจำ�กัดข้างต้นจำ�นวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.50 บาท รวมเป็นมูลค่า 200.00
ล้านบาท และได้จดทะเบียนทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้วจำ�นวน
366.40 ล้านบาท กับกระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
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การขายสินค้าออนไลน์และบริการรับชำ�ระค่าสินค้า
เพือ่ เป็นการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคยุคใหม่
ด้ ว ยระบบออนไลน์ พบกั บ สิ น ค้ า ที่ ห ลากหลายและช่ อ งทาง
บริการที่สามารถซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งลูกค้าจะได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
Website : itcity.co.th
Facebook : IT CITY
Line ID : @itcityonline
IG : itcityonline
Youtube : IT CITY ONLINE

โดยมีบริการจัดส่งและรับประกันคุณภาพสินค้า ระบบการ
ชำ�ระเงินสามารถชำ�ระเป็นเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หลังจาก
ที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว นอกจากนี้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล
ข่าวสาร สิทธิประโยชน์รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ ไอที ซิต้ี ออนไลน์
ผ่านทาง E-mail : webmaster_itc@itcity.co.th
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเป็นตัวแทนของ “แอร์เพย์” ในการ
ให้บริการรับชำ�ระค่าสินค้า ค่าบริการ และบริการเติมเงินแก่ลกู ค้า
เพือ่ เพิม่ ความสะดวกและรวดเร็ว บริการ “แอร์เพย์” เป็นอีกหนึ่ง
บริการที่บริษัทฯ เล็งเห็นความสำ�คัญ และคาดว่าจะมีส่วนในการ
ช่วยเพิม่ ยอดขายอีกทางหนึง่ นอกจากการขายออนไลน์ดงั กล่าว
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ
สินค้าคงเหลือ ล้าสมัยง่าย
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และสินค้าประเภทไอที เป็น
สินค้าทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีสงู และในปัจจุบนั การพัฒนาเทคโนโลยี
มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา จึงส่งผลให้การเปลีย่ นแปลงทาง
เทคโนโลยีจะส่งผลกระทบต่อสินค้าคงเหลือทีย่ งั มิได้จ�ำ หน่าย และ
อาจทำ�ให้บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ต้องขายสินค้า
ล้าสมัยเหล่านั้นออกไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการ
บริหารสินค้าคงเหลือ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ
ที่เสื่อมความนิยมและสินค้าคงเหลือที่ล้าสมัย

ที่ 4 ปี 2562  บริษัทฯ ได้นำ� Software ใหม่ชื่อ Smartcore มา
ใช้แทนระบบเดิม โดยเป็นการใช้ระบบ POS (Point of Sale)
ซึง่ เชือ่ มโยงกับระบบบัญชีในลักษณะ Near Real Time และมีการ
พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระบบการสื่อสารภายใน
องค์กร ทำ�ให้ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ รับทราบข้อมูลทีท่ นั สมัย และ
สามารถนำ�ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดหาสินค้า และบริหาร
สินค้าคงเหลือให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ ด้วยระบบงานดังกล่าว
จะช่วยลดความเสี่ยงของสินค้าคงเหลือล้าสมัยได้ในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการจัดรายการส่งเสริมการขาย
ทุกเดือนเพื่อระบายสินค้าที่ล้าสมัย หรือที่คาดว่าจะล้าสมัย
ออกอีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการในการบริหารสินค้า
คงเหลืออย่างรัดกุม โดยมีหน่วยงานที่กำ�กับดูแลสินค้าแต่ละ
หมวดสินค้า โดยหน่วยงานดังกล่าวจะวิเคราะห์และตรวจสอบ
คุณลักษณะของสินค้า และความต้องการของลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย
เพือ่ วางแผนการสัง่ ซือ้ สินค้าล่วงหน้า โดยดำ�เนินการสัง่ ซือ้ สินค้า
ให้สัมพันธ์กับการประมาณการยอดขาย นอกจากนี้ ในไตรมาส

        อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการตั้งสำ�รองสินค้าคงเหลือ
ล้าสมัย ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 2.62 ในงบการเงินรวม และ
ร้อยละ 2.52 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และปี 2563 คิดเป็น
ร้อยละ 2.80 ในงบการเงินรวม และร้อยละ 2.18 ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของสินค้าคงเหลือของงวดนั้นๆ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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อายุสินค้า
เกิน 6 เดือน
เกิน 9 เดือน
เกิน 1 ปีขึ้นไป
รวม

การตั้้�งสำำ�รองปีี 2562
มููลค่่าสิินค้้า
(ล้้านบาท)

%

25.00
50.00
100.00

การตั้้�งสำำ�รองปีี 2563

จำำ�นวนเงิินที่่�ตั้้�งสำำ�รอง
(ล้้านบาท)

32.01
12.00
12.54
56.55

%

8.00
6.00
12.54
26.54

25.00
50.00
100.00

มููลค่่าสิินค้้า
(ล้้านบาท)

จำำ�นวนเงิินที่่�ตั้้�งสำำ�รอง
(ล้้านบาท)

27.64
11.97
15.81
55.42

6.91
5.99
15.77
28.67

ลูกหนี้การค้า
ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย (ค้าปลีก) ซึ่งเป็นการซื้อขายเงินสดและ
กลุ่มลูกค้าขายส่ง โดยการให้เครดิตในการชำ�ระเงินซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สัดส่วนยอดขายของกลุ่มลูกค้าทั้งสองเท่ากับ
ร้อยละ 97.89 และร้อยละ 2.11 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ในกรณีที่ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นหนี้สูญหรือ
หนี้สงสัยจะสูญเป็นจำ�นวนมากอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีนโยบายในการให้สนิ เชือ่ ทีร่ ดั กุม และบริษทั ฯ มีฐานของลูกค้าขายส่งทีห่ ลากหลาย โดยลูกค้าขายส่ง
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมที่มีประวัติการซื้อขายสินค้าที่ดี ดังนั้น
ในปัจจุบันบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำ�คัญในการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ  
โดยบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งสำ�รองหนี้สูญที่เข้มงวด ดังนี้

งบการเงิินรวม
อายุค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน
รวม

การตั้้�งสำำ�รองปีี 2562
%

50.00
100.00

ยอดหนี้้�ค้้างชำำ�ระ
(ล้้านบาท)

การตั้้�งสำำ�รองปีี 2563

จำำ�นวนเงิินที่่�ตั้้�งสำำ�รอง
(ล้้านบาท)

188.13
11.72
199.85

8.21
8.21

%

50.00
100.00

ยอดหนี้้�ค้้างชำำ�ระ
(ล้้านบาท)

164.46
2.95
167.41

จำำ�นวนเงิินที่่�ตั้้�งสำำ�รอง
(ล้้านบาท)

2.75
2.75

ลูกหนี้ค้างชำ�ระที่มีอายุเกิน 3 เดือน บริษัทฯ จะตั้งสำ�รองร้อยละ 50 ของยอดหนี้ค้างชำ�ระและสำ�หรับลูกหนี้ค้างชำ�ระ
ที่มีอายุเกิน 6 เดือน บริษัทฯ จะตั้งสำ�รองร้อยละ 100 ของยอดหนี้ค้างชำ�ระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีลูกหนี้ค้างชำ�ระเกิน 6 เดือนเท่ากับ 11.72 ล้านบาท โดยมี
การตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วเท่ากับ 8.21 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของลูกหนี้ทั้งหมด ส่วนที่ไม่ได้ตั้งอีก 3.50 ล้านบาท
บริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับชำ�ระคืนทั้งจำ�นวน เนื่องจากลูกหนี้ได้ทำ�สัญญาผ่อนชำ�ระและได้ทยอยชำ�ระมาแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีลูกหนี้ค้างชำ�ระเกิน 6 เดือนเท่ากับ 2.95 ล้านบาท โดยมีการ
ตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วเท่ากับ 2.75 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.64 ของลูกหนี้ทั้งหมดส่วนที่ไม่ได้ตั้งอีก 0.2 ล้านบาท
บริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับชำ�ระคืนทั้งจำ�นวนเนื่องจากลูกหนี้ได้ทำ�สัญญาผ่อนชำ�ระและได้ทยอยชำ�ระมาแล้ว

IT CITY ANNUAL REPORT 2020

33

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
อายุค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน
รวม

การตั้้�งสำำ�รองปีี 2562
%

50.00
100.00

ยอดหนี้้�ค้้างชำำ�ระ
(ล้้านบาท)

การตั้้�งสำำ�รองปีี 2563

จำำ�นวนเงิินที่่�ตั้้�งสำำ�รอง
(ล้้านบาท)

351.96
351.96

%

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯ ไม่มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือน และลูกหนี้ค้างชำ�ระเกิน
6 เดือน จึงไม่มีการตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือนเท่ากับ 2.06 ล้านบาท และ
ลูกหนี้ค้างชำ�ระเกิน 6 เดือนเท่ากับ 2.75 ล้านบาท โดยมีการ
ตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วเท่ากับ 2.75 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 0.36 ของลูกหนี้ทั้งหมด ส่วนที่ไม่ได้ตั้งสำ�รองหนี้สงสัย
จะสูญอีก 1.03 ล้านบาท (ร้อยละ 50 ของยอดหนี้ค้างชำ�ระที่มีอยู่
เกิน 3 เดือน) บริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั ชำ�ระคืนทัง้ จำ�นวนเนือ่ งจาก
เป็นลูกหนี้บริษัทย่อย

50.00
100.00

ยอดหนี้้�ค้้างชำำ�ระ
(ล้้านบาท)

768.80
2.06
2.75
773.61

จำำ�นวนเงิินที่่�ตั้้�งสำำ�รอง
(ล้้านบาท)

2.75
2.75

ดังนั้น แนวโน้มต้นทุนสินค้าประเภทไอทีจะมีแนวโน้มลดลง
ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าการลดลงของต้นทุน
สินค้าดังกล่าว จะส่งผลให้ราคาต่อหน่วยของสินค้าประเภทไอที
ในตลาดมีแนวโน้มลดลงในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงไม่น่า
จะมี ผ ลกระทบต่ อ อั ต ราผลตอบแทนเฉลี่ ย ของอุ ต สาหกรรม
อย่างมีนัยสำ�คัญ

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำ�เนินมาตรการรองรับการเพิ่มขึ้น
ของการแข่งขันในธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ดำ�เนินมาตรการเพิ่ม
จำ � นวนสาขาของบริ ษั ท ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
พื้ น ที่ ห ลั ก ที่ เ ป็ น แหล่ ง ชุ ม ชน ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานครและ
จังหวัดใหญ่ที่สำ�คัญ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จาก
การประหยัดทางธุรกิจ (Economies of Scales) และขยายฐาน
ลูกค้าที่สำ�คัญของบริษัทฯ  ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดว่าบริษัทฯ จะ
2. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอที ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวไม่มาก
ที่มีคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยคู่แข่งโดยตรงของบริษัทฯ
ได้แก่ ซูปเปอร์สโตร์ที่ค้าปลีก สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และ 3. ความเสี่ ย งจากการที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ผู้ ถื อ หุ้ น
อุปกรณ์ต่อพ่วง โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกสินค้าไอที รายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 (ซึ่งเป็นวัน Record Date)
ร้านค้าปลีกรายย่อย และตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทฯ
จัดจำ�หน่ายโดยตรง และคูแ่ ข่งทางอ้อมของบริษทั ฯ  ได้แก่ บริษทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด
ที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและวางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศที่ (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.477 ของทุน
ชำ�ระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่
ครบวงจร
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัท ดังกล่าว ทำ�ให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ในเรื่อง
ต่างชาติที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอที เข้ามาลงทุน ที่ ก ฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ กำ � หนดให้ ต้ อ งได้ รั บ เสี ย ง
เปิดสาขาในประเทศ อาทิ Best Buy - ประเทศสหรัฐอเมริกา, ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจำ � นวนเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
Courts - ประเทศอังกฤษ, Harvey Norman - ประเทศออสเตรเลีย ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถ
ซึ่งการเข้ามาของบริษัทฯ ข้ามชาติดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ ใช้เสียงซึ่งเกินร้อยละ 25 สำ�หรับการใช้สิทธิ ในการคัดค้าน
ในมติต่างๆ ได้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่อาจถ่วงดุลการออก
บริษัทร้านค้ารายย่อยและผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าไอที
เนื่ อ งจากความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต เสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้้
สินค้าประเภทไอทีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ผู้ผลิตสามารถ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการบริ ห ารต้ น ทุ น การผลิ ต ได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้
4. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนือ่ งจากมีกจิ การ ที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นระหว่างบริษัทฯ และ
กลุ่มเอสวีโอเอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีมาตรการป้องกันและ
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ

ขจัดความขัดแย้งดังกล่าว ดังนี้
1) ปัจจุบนั ทัง้ บริษทั ฯ และกลุม่ เอสวีโอเอมีการบริหาร
งานที่เป็นอิสระจากกัน โดยผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำ�นาจ
ในการบริหารงานอย่างเต็มที่ แม้วา่ บริษทั ฯ และกลุม่ เอสวีโอเอ
จะมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
โดยบริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ง
โดยกำ�หนดอำ�นาจกระทำ�การในนามบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน) ว่ากรรมการจากกลุ่มเอสวีโอเอจะต้องลงนามร่วมกับ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามท่านอื่น พร้อมประทับตราบริษัทฯ
2) บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้มหี น้า
ที่ ตรวจสอบให้ความเห็นและเปิดเผยการทำ�รายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงกลุ่ม
ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ และกลุม่ เอสวีโอเอมีการซือ้ ขายสินค้า เอสวีโอเอด้วย
3) นอกจากนี้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้
ระหว่างกันโดยในปี 2562 และในปี 2563 บริษทั ฯ ซือ้ สินค้าจาก
กลุ่มเอสวีโอเอคิดเป็นร้อยละ 2.32 ของยอดซื้อในปี 2562 และ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย งดออกเสียงในการอนุมัติการทำ�
รายการที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว
ร้อยละ 2.51 ของยอดซื้อในปี 2563 ตามลำ�ดับ

ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  คือ บริษัท เอสวี
โอเอ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งกลุ่มเอสวีโอเอ ดำ�เนินธุรกิจการจัด
จำ�หน่ายสินค้า ให้ค�ำ ปรึกษา ให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์
แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ซึ่งในการ
จัดจำ�หน่ายสินค้าประเภทไอทีนั้นมีความคล้ายคลึงกับธุรกิจ
ของบริษทั ฯ หากแต่บริษทั ฯ ไม่มกี ารให้ค�ำ ปรึกษาและให้บริการ
วางระบบคอมพิวเตอร์แก่ลูกค้า และบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่แตกต่างกันกับกลุ่มเอสวีโอเอ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้น
การขายสินค้าปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่เข้ามาซื้อสินค้าจาก
สาขาของบริษัทฯ   ในขณะที่กลุ่มเอสวีโอเอเน้นการขายสินค้า
ให้แก่ร้านค้าและองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลัก
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
69.523

30.477
บร�ษทั เอสว�โอเอ จำกัด (มหาชน)

ผูถ อื หุน รายอืน่ ๆ
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ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 (ซึ่งเป็นวัน Record Date) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ประกอบด้วย
ณ วัันที่่� 10 มีีนาคม 2564
จำำ�นวนหุ้้�น
อััตราส่่วน
1.  บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน)
111,666,601
2.  นายพิชัย นีรนาทโกมล
80,000,000
3.  นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
19,823,881
4.  นางสุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์
12,887,101
5.  นายชวลิต วิสราญกุล
8,978,400
6.  นางสาวพิรดา อิงค์ธเนศ
8,508,200
7.  นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร
4,999,999
8.  นายเชาน์ อิงค์ธเนศ
4,038,600
9.  บริษัท สัมพันธมิตร จำ�กัด
3,541,218
10. บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำ�กัด (มหาชน)
3,541,015
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
108,413,844
รวม
366,398,859
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itcitycorporate.com)
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

30.477
21.834
5.410
3.517
2.450
2.322
1.365
1.102
0.966
0.966
29.590
100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ อาจกำ�หนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำ�หนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำ�เป็นที่จะต้องนำ�เงิน
กำ�ไรสุทธิจำ�นวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

การจัดการ
คณะกรรมการบร�ษทั
สำนักเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูอำนวยการ

แผนกตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผูอำนวยการ
ฝายการตลาดและออนไลน

รองกรรมการผูอำนวยการ
ฝายบัญช�และการเง�น

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

ฝายกฎหมาย
รองกรรมการผูอำนวยการ
ฝายงานบร�หารจัดการคลังสินคา

รองกรรมการผูอำนวยการ
ฝายขายสาขาและผลิตภัณฑ
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รองกรรมการผูอ ำนวยการ
ฝายทรัพยากรและจัดซ�อ้

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ 11 ท่าน ดังนี้
1. นายวิชิต ญาณอมร
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร
3. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ
4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ
5. นายพิภพ โชควัฒนา
กรรมการ
6. นายพิชัย นีรนาทโกมล
กรรมการ และรองประธานคณะผู้บริหาร
7. นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการ และกรรมการผู้อำ�นวยการ
8. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
10. ดร.สาธิต ปิติวรา
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
11. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท
นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำ�หน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมหรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำ�รายการทางการค้า ทีก่ ระทำ�เป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คํา้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์
เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะตํา่ กว่า ทัง้ นี้ การคำ�นวณ
ภาระหนีด้ งั กล่าว ให้เป็นไปตามวิธกี ารคำ�นวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย 1) นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา 2) นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
3) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 4) นายพิภพ โชควัฒนา 5) นายพิชัย นีรนาทโกมล 6) นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ
สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทสำ�หรับปี 2563
ชื่่�อ

จำำ�นวนเข้้าร่่วมประชุุม (ครั้้�ง)
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
6/7
7/7
7/7

1. นายวิชิต ญาณอมร
2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
3. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
5. นายพิภพ โชควัฒนา  
6. นายพิชัย นีรนาทโกมล
7. นายโสภณ อิงค์ธเนศ
8. นายดำ�เนิน แก้วทวี
9. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
10. ดร.สาธิต ปิติวรา
11. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท มีดังนี้
คณะกรรมการมีอำ�นาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
โดยสรุปอำ�นาจหน้าที่ที่สำ�คัญ ดังนี้
(ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจำ�ปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ
(ข) จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อ
ครั้ง
(ค) จัดให้มีการทำ�งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษัทฯ  
ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วและนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและ
อนุมัติ
(ง) คณะกรรมการอาจมอบอำ�นาจให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ
มอบอำ�นาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
บุคคลที่ได้รับมอบอำ�นาจหรืออำ�นาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอำ�นาจให้คณะผูบ้ ริหาร
มีอำ�นาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการ
มอบอำ�นาจตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการ
มอบอำ � นาจนั้ น ต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น การมอบอำ � นาจที่ ทำ � ให้
คณะผูบ้ ริหารสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีผ่ บู้ ริหาร หรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดทำ�กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และ/หรือเป็น
รายการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรมการค้า
ปกติทวั่ ไปของบริษทั ฯ ทีก่ �ำ หนดกรอบการพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว

(จ) กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและ
งบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำ�กับดูแลการบริหาร และ
การจั ด การของคณะผู้ บ ริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับ
มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำ�เนินการ อันได้แก่
เรื่ อ งที่ ก ฎหมายกำ � หนดให้ ต้ อ งได้ รั บ มติ อ นุ มั ติ จากที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย
หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำ�คัญ
ให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น
มาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขตหน้าที่
ในการกำ�กับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น
การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สิน
ที่สำ�คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะผูบ้ ริหาร
กรรมการผู้อำ�นวยการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
(ช) ติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
(ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจกรรม อันมีสภาพ
อย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น กั บ กิ จ กรรมของบริ ษั ท ฯ
หรื อ เข้ า เป็ น หุ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว น
ไม่จำ�กัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น กั บ กิ จ การของบริ ษั ท ฯ
ไม่ว่าจะทำ�เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่
จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(ฌ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า
หากมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ไม่ ว่ า โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มในสั ญ ญา
ที่ บ ริ ษั ท ฯ ทำ � ขึ้ น หรื อ ถื อ หุ้ น หรื อ หุ้ น กู้ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง
ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
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คณะผู้บริหาร

(ง) เป็ น คณะที่ ป รึ ก ษาฝ่ า ยจั ด การในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารประกอบด้วย นโยบายด้ า นการเงิ น การตลาด การบริ ห ารงานบุ ค คลและ
ด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
ผู้บริหาร 9 ท่าน ดังนี้
(จ) จั ด สรรเงิ น บำ � เหน็ จ รางวั ล ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จาก
1. นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา : ประธานคณะผูบ้ ริหาร
2. นายบุญเจิด หาญวิชติ ชัย : รองประธานคณะผูบ้ ริหาร คณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ
3. นายพิชยั นีรนาทโกมล : รองประธานคณะผูบ้ ริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำ�กิจการให้บริษัทฯ  
4. นายโสภณ อิงค์ธเนศ : กรรมการผู้อำ�นวยการ
ทั้งนี้ อำ�นาจของคณะผู้บริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติ
5. นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ : รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
รายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารจัดการคลังสินค้า
6. นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวทิ ยา : รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายคณภน ปิยะลักษณางกูร : รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่ ง การอนุ มั ติ ร ายการในลั ก ษณะดั ง กล่ า ว จะต้ อ งเสนอต่ อ
ฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
8. นายเกษม ศรีเลิศชัยพานิช : รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
และอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
ฝ่ายการตลาดและออนไลน์
9. นางสาวกมลวร นีรนาทโกมล : รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ กฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ งกำ � หนด เว้ น แต่ เ ป็ น การอนุ มัติร ายการ
ที่เป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติท่ัวไปของบริษัทฯ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ
ทีก่ �ำ หนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผูบ้ ริหาร มีดงั นี้
ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
5/2545 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มกี ารกำ�หนดขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารในการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายวิชิต ญาณอมร : ประธานกรรมการตรวจสอบ		
บริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการดำ�เนินงานตามปกติและงานบริหาร
2. นายดำ�เนิน แก้วทวี : กรรมการตรวจสอบ		
ของบริ ษัท ฯ กำ � หนดนโยบายแผนธุ ร กิ จ งบประมาณโครงการ
3. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ : กรรมการตรวจสอบ
การบริหารงาน และอำ�นาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั ฯ หลักเกณฑ์
โดยมี นางสาวจีระวรรณ ทิพโกมุท เป็นเลขานุการ
ในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความเห็นชอบรวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำ�หนด โดยสรุปอำ�นาจ คณะกรรมการอิสระ
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำ�คัญได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการอิสระ ประกอบ
(ก) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีตามที่ ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ดังนี้
ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนทีจ่ ะนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
1. นายวิชิต ญาณอมร
อนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
2. นายดำ�เนิน แก้วทวี
และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี ในระหว่างที่ไม่มกี าร
3. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้น�ำ เสนอคณะกรรมการบริษัท
4. ดร.สาธิต ปิติวรา
เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
5. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
(ข) อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
หมายเหตุ นายวิชิต ญาณอมร เป็นผู้ที่มีความรู้และ
(ค) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำ�คัญๆ ที่ได้กำ�หนดไว้ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
ในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมี
การอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีดังนี้
ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่
3/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการกำ�หนดขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
(ก) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี การรายงานทางการเงิ น
อย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำ�รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และประจำ�ปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำ�เป็นและเป็ น
เรื่องสำ�คัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
(ข) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
(ค) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ
เป็ น อิ ส ระ เพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
(จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
(ฉ) จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
2) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
6) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(ช) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) รายงานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ�  อย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้รับ
แต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายดำ�เนิน แก้วทวี : ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายวิชิต ญาณอมร : กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
3. ดร.สาธิต ปิติวรา : กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
โดยมี นางสาวนันท์นภัส ถิรกนกวิไล เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีดังนี้
(ก) กำ�หนดนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบอนุมตั ิ
(ข) สรรหาบุ ค คลที่ เ หมาะสม และเป็ น คุ ณ ต่ อ ธุ ร กิ จ
มาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการทีห่ มดวาระ และ/หรือมีต�ำ แหน่งว่างลง
มาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และขออนุมัติ
จากผู้ถือหุ้น
(ค) กำ�หนดค่าตอบแทนที่จำ�เป็นและเหมาะสมทั้งที่
เป็นตัวเงินและมิ ใช่ตัวเงิน ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลงาน
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(ง) รายงานผลการประชุมทีม่ นี ยั สำ�คัญ และเป็นประโยชน์ ผู้บริหาร
กับบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ  
(จ) ให้คำ�ชี้แจง และ/หรือตอบคำ�ถาม กรณีเกิดข้อสงสัย ประกอบด้วย 9 ท่าน ดังนี้
เกี่ ย วกั บ นโยบายการสรรหากรรมการและค่ า ตอบแทนของ
1. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา : ประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการบริ ษั ท กรรมการชุ ด ย่ อ ย และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
2. นายบุญเจิด หาญวิชติ ชัย : รองประธานคณะผูบ้ ริหาร
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. นายพิชยั นีรนาทโกมล : รองประธานคณะผูบ้ ริหาร
(ฉ) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
4. นายโสภณ อิงค์ธเนศ : กรรมการผู้อำ�นวยการ
อันเกี่ยวกับการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความสำ�คัญ
5. นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ : รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายบริหารจัดการคลังสินค้า
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวิทยา : รองกรรมการ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายคณภน ปิยะลักษณางกูร : รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่
5/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย กรรมการ ฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
8. นายเกษม ศรีเลิศชัยพานิช : รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
อิสระ จำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ : ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาดและออนไลน์
9. นางสาวกมลวร นีรนาทโกมล : รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
ความเสีย่ ง
2. นายดำ�เนิน แก้วทวี : กรรมการบริหารความเสีย่ ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซือ้
3. นายวิชิต ญาณอมร : กรรมการบริหารความเสีย่ ง
โดยมี นายเกษม ศรี เ ลิ ศ ชั ย พานิ ช เป็ น เลขานุ การ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้อำ�นวยการ มีดังนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำ�หนด
บริหารความเสีย่ ง มีดงั นี้
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำ�นวยการ
(ก) สอบทานและนำ�เสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำ�เนินงานตามปกติธุระ
และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการ และงานบริหารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
(ก) ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการ และ/หรือบริหารงาน
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ข) กำ�กับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการ ประจำ�วันของบริษัทฯ
(ข) ดำ�เนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
(ค) สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ติดตาม แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ความเสี่ยงที่สำ�คัญ และดำ�เนินการ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าองค์กร และ/หรือคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
(ค) เป็นผูร้ บั มอบอำ�นาจของบริษทั ฯ ในการบริหารกิจการ
มีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
(ง) ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำ�หรับการจัดการความเสี่ยง ของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุม
คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทุกประการ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
(จ) ขอความเห็นชอบจากทีป่ รึกษาภายนอก เมือ่ เห็นว่า
มีความจำ�เป็นและเหมาะสม รวมทัง้ การได้รบั การอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
(ฉ) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
อันเกีย่ วเนือ่ งกับการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
มาปฏิบัติงานด้วยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหาร
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ทัง้ นี้ การมอบอำ�นาจให้แก่กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ ตลอดจน
การมอบอำ�นาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้อำ�นวยการเห็นสมควร
จะไม่ ร วมถึ ง อำ � นาจ และ/หรื อ การมอบอำ � นาจในการอนุ มั ติ
รายการใดทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ การอนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ริ ายการดังกล่าว ตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะ
การดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติทว่ั ไปของบริษทั ฯ ทีก่ �ำ หนดกรอบ
การพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563
เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้มมี ติมอบอำ�นาจให้แก่ นายเอกชัย
ศิริจิระพัฒนา หรือ นายโสภณ อิงค์ธเนศ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวทิ ยา ในการกระทำ�นิตกิ รรม และ/หรือ
สัญญาเพื่อขอใช้หรือรับบริการ หรือลงนามในเอกสารอื่นใด
กับนิติบุคคล หน่วยราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่นใด
ในการดำ�เนินการอย่างใดๆ อันเกี่ยวเนื่องธุรกิจของบริษัทฯ
ในทางการค้ า ปกติ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การดำ � เนิ น การเปิ ด สาขา
และเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน ทั้งนี้
เพื่อให้การดำ�เนินงานในเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติงานทั่วไปประจำ�วัน
ของบริษัทฯ มีความคล่องตัว
ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจให้แก่ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
หรือ นายโสภณ อิงค์ธเนศ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาววรรณพร
จั น ทร์ เ สรี วิ ท ยา ข้ า งต้ น จะไม่ ร วมถึ ง อำ � นาจ และ/หรื อ การ
มอบอำ � นาจในการอนุ มั ติ ร ายการใดที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อาจมี
ความขัดแย้ง มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใด
ความขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการ
ในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะที่เป็นการดำ�เนิน
ธุ ร กรรมการค้ า ปกติ ทั่ ว ไปของบริ ษั ท ฯ ที่ กำ � หนดกรอบการ
พิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่
5/2559 วั น ที่ 14 ธั นวาคม 2559 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายดำ�เนิน แก้วทวี : ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายวิชิต ญาณอมร : กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
3. ดร.สาธิต ปิติวรา : กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
เพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ ส รรหาบุ ค คลที่ จ ะดำ � รงตำ � แหน่ ง เป็ น
กรรมการของบริษัท และการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
กำ � หนด จนกว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท จะได้ จั ด ให้ มี ข้ อ บั ง คั บ
สำ�หรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่ า ตอบแทนเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย ดั ง นั้ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะ
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือก ตามกฎเกณฑ์
คุณสมบัติของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำ�กัด
พ.ศ. 2535 เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณา เพื่ อ
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยใช้
เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตัง้ กรรมการ อาจใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนน
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน
รวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่
ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มี
ตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
3. การออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง กรรมการให้ ใ ช้
เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนกรรมการรวม 12 คน
ทั้งปี 2563 รวมทั้งสิ้น 5,315,476 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ี
ชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

1. นายกมล จันทิมา

ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน
2. นายวิชิต ญาณอมร
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร
4. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ
5. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ
6. นายพิภพ โชควัฒนา
กรรมการ
7. นายพิชัย นีรนาทโกมล
กรรมการ และรองประธานคณะผู้บริหาร
8. นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการ และกรรมการผู้อำ�นวยการ
9. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายสาธิต ปิติวรา
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน
12. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
กรรมการอิสระ
รวม

ค่่าตอบแทน โบนััสประจำำ�ปีี
รายเดืือนรวม 
2563
สำำ�หรัับปีี 2563
646,976

-

1,920,000

-

351,000
351,000
351,000
501,750
486,750
356,000

-

351,000
5,315,476

-

หมายเหตุ :  (1) กรรมการลำ�ดับที่ 1 ได้ลาออกจากกรรมการเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2563
(2) กรรมการลำ�ดับที่ 2 ได้เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 และได้เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำ�รง
    ตำ�แหน่งกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในตำ�แหน่งประธานกรรมการแล้ว
(3) กรรมการลำ�ดับที่ 3, 7, 8 ได้เสนอทีจ่ ะไม่รบั ค่าตอบแทนจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ เนือ่ งจากเป็นพนักงานประจำ�
    ของบริษทั ฯ
ข. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัทในรูปเงินเดือนรวม 7 คน ในปี 2563
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 14.45 ล้านบาท
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ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทฯ ได้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ให้แก่ผู้บริหารจำ�นวน 7 คน ในปี 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
510,252 บาท

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทำ�การซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีเ่ กิดรายการขึน้
พร้อมทั้งส่งสำ�เนารายงานนี้ ให้กับรองกรรมการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำ�ข้อมูลภายในของ
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานของ บริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว บริษทั ฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าว
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเชือ่ มัน่ มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับ
พนักงานของบริษัทฯ ต่อไป
เป็นอย่างยิง่ ว่า กระบวนการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จะช่วยยกระดับ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็น พนักงาน
หัวใจสำ�คัญทีจ่ ะนำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จ อันได้แก่ การเพิม่ มูลค่าสูงสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติ 386 คน ดังนี้
ตามคุ ณ ลั ก ษณะหลั ก ของกระบวนการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
อันประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ
แผนก
จำำ�นวนพนัักงาน
ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ
(คน)
ต่อสังคม โดยหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีได้สะท้อนถึงคุณค่า
ผู้บริหาร
6
แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัทฯ ซึ่งจะ
25
ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจสามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้ ค้าส่งและจัดการคลังสินค้า
89
การดำ�เนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล และเป็นไป ค้าปลีกและจัดการผลิตภัณฑ์
ตามกฎหมาย โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ การกำ�กับดูแล พนักงานขาย - Store
158
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบ สต็อกสินค้า - Store
14
ปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การบริหารฮาร์ดแวร์ บริการลูกค้า - Store
22
เก็บเงิน (Cashier)
21
การกำ�กับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บัญชี การเงิน บุคคล และธุรการ
24
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของ
21
การป้องกันข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน การตลาด MIS และ Maintenance
6
เป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งยังมิได้ ผู้ตรวจสอบภายใน
เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำ�หนดให้รับรู้เฉพาะ
รวม
386
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีจำ�นวน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ พนักงานทั้งสิ้น 408 คน
ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษัทฯ ของตน รวมถึง
ในปี 2562 และในปี 2563 บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ แก่พนักงานทัง้ หมดในรูปเงินเดือนเท่ากับ 104.47 ล้านบาท และ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สำ � นั ก งาน ก.ล.ต. และ เท่ากับ 93.87 ล้านบาท ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 เดียวกัน บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจำ�นวน
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งสิ้น  2,435,669 บาท และ 1,975,541 บาท ตามลำ�ดับ
อีกทั้งบริษัทฯ ได้ห้ามมิ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว ทำ�การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารอบรมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
บริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
สำ�หรับกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตร ของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยนับตั้งแต่การรับพนักงานใหม่
ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ทำ�การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่ เพื่อความเข้าใจถึง
ของบริษัทฯ ที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสำ�นักงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ในส่วนงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้

การกำ�กับดูแลกิจการ

IT CITY ANNUAL REPORT 2020

47

บริษัทฯ ได้จัดอบรมและสัมมนาภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ยังคงมุง่ เน้นการฝึกอบรมพนักงาน
ในเรื่องการให้บริการ ทั้งในส่วนของผู้จัดการร้าน พนักงานขาย
ช่างเทคนิค สต็อกสินค้า และแคชเชียร์ นอกจากต้องมีความรู้
และทั ก ษะ สามารถให้ ข้ อ มู ล แก่ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
น่าเชื่อถือแล้ว ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและ
ด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการ เพื่อปลูกฝัง
พนักงานทุกคนให้มจี ติ สำ�นึกทีด่ ี ซือ่ สัตย์ และจริงใจในการปฏิบตั ิ
ต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ ยังมีการ
ประเมินผลการปฏิบตั เิ ป็นระยะๆ ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าแนวคิดปฏิบตั ิ
ดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง
และฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันสอบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษั ท ฯ ที่ ป ฏิ บั ติ ใ นปั จ จุ บั น ตามประเด็ น ต่ า งๆ
ที่จัดทำ�ขึ้น และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำ�เสนอ
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2563 โดยสรุปสาระสำ�คัญได้ ดังนี้ี
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีโครงสร้าง
องค์กรที่ชัดเจน และได้กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจความรับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่าย มีการกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจน
โดยฝ่ายจัดการและผู้บริหารร่วมกันพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังใช้ข้อมูลในปีที่ผ่านมาเพื่อปรับกลยุทธ์ ในการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมและสามารถดำ�เนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนด
สำ�หรับนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และข้อกำ�หนด
เกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) บริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่าย โดยระเบียบวิธีปฏิบัติ
ดั ง กล่ า วได้ กำ � หนดขึ้ น โดยคำ � นึ ง ถึ ง กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อกำ�หนดวิธีบริหารและควบคุมให้
ความเสีย่ งอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ พร้อมกับแจ้งให้พนักงานทุกคน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่กำ�หนดไว้
3. การควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการ
กำ�หนดขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ และวงเงินอำ�นาจอนุมัติของ
ฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการอนุมัติ การบันทึก
บั ญ ชี แ ละข้ อ มู ล สารสนเทศ และการดู แ ลจั ด เก็ บ ทรั พ ย์ สิ น
ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ มีการทำ�ธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอ
รายการดั ง กล่ า วผ่ า นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ และกระทำ �
รายการนั้นเสมือนที่กระทำ�กับบุคคลภายนอก
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทำ�
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ โดยมีข้อมูลและรายละเอียด
ของวาระที่จะเข้าร่วมประชุม ให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และจัดให้มีการบันทึก
รายงานการประชุม ซึ่งทำ�ให้สามารถอ้างอิงและตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการได้ ในการจัดทำ�บัญชี
บริษทั ฯ ได้เลือกใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
และได้จดั เก็บเอกสารประกอบการบันทึกต่างๆ อย่างเหมาะสม
5. ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีการบรรจุ
วาระการประชุมเกี่ยวกับการติดตามผลการดำ�เนินงานในทุกๆ
ไตรมาส เพือ่ รายงานแก่คณะกรรมการรับทราบ และให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการปฏิบตั งิ านสำ�หรับแผนงานในการดำ�เนินงาน และงบประมาณ
บริษัทฯ จะมีการจัดทำ�และทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี
กรณี ที่ มี การตรวจสอบภายในบริ ษั ท ฯ ได้ กำ � หนดให้
ผู้ ต รวจสอบต้ อ งรายงานผลตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง
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ประวัตกิ รรมการ ผูบ้ ริหาร
และเลขานุการบริษทั
กรรมการบริษัท
นายวิชิต ญาณอมร
ตำ�แหน่ง 		

					
อายุ 			

วุฒิการศึกษา

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
74 ปี

• ปริญญาโท สาขา Computer Science, University of IOWA, USA
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาสถิติ) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม บทบาท หน้าที่ของกรรมการ

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 34 (DAP)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 18 (ACP)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบัน			
					
					
					
ปัจจุบัน			
ปัจจุบัน			
ปัจจุบัน			
ปัจจุบัน			
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
					
					
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
					

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง		
กรรมการ				
ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
กรรมการ				
กรรมการ				
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร, กรรมการ 		
บริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

บริษัท ไอที ซิตี้ 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)

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
ตำ�แหน่ง 		
อายุ 			
วุฒิการศึกษา

กรรมการ, ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
66 ปี

• ปริญญาโท สาขา Business Information System, Georgia State University

การอบรม บทบาท หน้าที่ของกรรมการ

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 33 (DAP)
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.3458

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบัน			

กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

IT CITY ANNUAL REPORT 2020

49

นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
54 ปี

DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (UK)
ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (USA)
MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University (UK)
FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (UK)
FCA, Fellow of Institute of Singapore Chartered Accountants
FCPA, Fellow of Certified Practicing Accountants (Australia)
IIA, The Institute of Internal Auditors (USA)

การอบรม บทบาท หน้าที่ของกรรมการ
• DAP, Director Accredited Program

สัดส่วนการถือหุ้น (%)   0
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2549-2563
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2549-2563
2543-2563
2549-2562
ปัจจุบัน
2543-2561
2555-2556

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เออาร์ ไอพี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด
บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำ�กัด
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท เอเซิร์ทส์ จำ�กัด
บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชัน จำ�กัด
บริษัท ดิจิเทค วัน จำ�กัด
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำ�กัด
บริษัท ลีซ อิท จำ�กัด (มหาชน)

นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
50 ปี

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม บทบาท หน้าที่ของกรรมการ

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 283/2019 (DCP)
สัดส่วนการถือหุ้น (%)  5.4105

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบัน
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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
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นายพิภพ โชควัฒนา
ตำ�แหน่ง 		
อายุ
วุฒิการศึกษา

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
44 ปี

• ปริญญาตรี สาขา Management Information System, The University of Central Florida, USA

การอบรม บทบาท หน้าที่ของกรรมการ

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program Class 264/2018

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.1362
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
รองเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท บุญวัฒนโชค จำ�กัด
บริษัท เอกปกรณ์ จำ�กัด
บริษัท สหแคปปิตอล ทาวเวอร์ จำ�กัด
บริษัท โชควัฒนา จำ�กัด
บริษัท สหพัฒน์ เรียลเอสเตท จำ�กัด
บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย)จำ�กัด

นายพิชัย นีรนาทโกมล
ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

กรรมการ, รองประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
63 ปี

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม บทบาท หน้าที่ของกรรมการ

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (Class 180/2013)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)   21.8341        
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบัน
2526 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

กรรมการ และรองประธานคณะผู้บริหาร
ประธานบริหาร

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด

นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการ, กรรมการผู้อำ�นวยการ และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
38 ปี

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการธนาคาร The University of Sydney, NSW, Australia
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน The University of Sydney, NSW, Australia
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปี 2556 สถาบันวิทยาการ ประกันภัยระดับสูง

การอบรม บทบาท หน้าที่ของกรรมการ

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2013
สัดส่วนการถือหุ้น (%)   0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบัน
2561 - 2562

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการผู้อำ�นวยการ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์
กรรมการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)		
บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำ�กัด
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2558 - ปัจจุบัน
2559 - 2561
2553 - 2559
2557

กรรมการ
ผู้จัดการทั่วไป
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภันฑ์
กรรมการ

บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เออาร์ ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

นายดำ�เนิน แก้วทวี
ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา
•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
74 ปี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สื่อสารโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำ�นวยการ รุ่นที่ 82 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ประกาศนียบัตรโรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม (คปท.23)

การอบรม บทบาท หน้าที่ของกรรมการ

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (รุ่น 174/2563)
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน
2553 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2556 - 2557
2547 - 2550
2549 - 2550
2551 - 2552
2551 - 2553

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ,
บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
บริษัท คัมเวลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยีคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ที่ปรึกษา
สมาคมสโมสรการสื่อสารแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์
การประปานครหลวง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษาประจำ�
คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
กระทรวงวัฒนธรรม

นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
64 ปี

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 12)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 2550)
สัดส่วนการถือหุ้น (%)  0
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ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบัน

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

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองเลขาธิการ
รองอธิบดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประกันภัย
(นิติกร ระดับ 9 )
ผู้อำ�นวยการกองนิติการ  

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

นายสาธิต ปิติวรา
ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
56 ปี

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• NIDA-CP : Mini Executive MBA. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ส่งเสริมการเกษตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัดส่วนการถือหุ้น (%)   0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบัน
					
2558 - 2560
2556 - 2558
2556 - 2558
2546 - 2555

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
อาจารย์
กรรมการสภา
นายกสมาคมศิษย์เก่า
ผู้จัดการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สหกรณ์โคนมวังน้ำ�เย็น จำ�กัด

นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

กรรมการอิสระ
59 ปี

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม บทบาท หน้าที่ของกรรมการ

• 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
สัดส่วนการถือหุ้น (%)   0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน
2550 - 2554

กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการเงินและบัญชี
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
บริษัท อาร์ เอส จำ�กัด (มหาชน)
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
ผู้อำ�นวยการอาวุโส กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

2549
2541- 2549

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำ�กัด
(มหาชน)
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารจัดการคลังสินค้า
60 ปี

• ปริญญาโท สาขา Business Information System, Georgia State University, USA

สัดส่วนการถือหุ้น(%)   0.1745
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบัน
					

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารจัดการคลังสินค้า

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวิทยา
ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
31 ปี

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม บทบาท หน้าที่ของกรรมการ

• หลักสูตร CFO’s Orientation Course ทีศ่ นู ย์สง่ เสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (รุ่น 174/2563)
สัดส่วนการถือหุ้น (%)   0

ประสบการณ์ทำ�งาน
2563 - ปัจจุบัน
2562 - 2563
2561 - 2562
2555 - 2561

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
บริษทั คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่
อินเตอร์แนชชัน่ แนล จำ�กัด
ผู้จัดการผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด

นายคณภน ปิยะลักษณางกูร
ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ ฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
39 ปี

• ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เอกเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)   0

ประสบการณ์ทำ�งาน
2563 - ปัจจุบัน
2555 - 2563

รองกรรมการผู้อำ�นวยการฝ่ายขายสาขา
และผลิตภัณฑ์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด

2554 - 2555
2553 - 2554
2547 - 2553

หัวหน้าฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการร้านอาวุโส
ผู้จัดการร้าน

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท คอมพิวเตอร์  ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท ไทย ออปโป้ จำ�กัด
บริษัท เรียล มูฟ จำ�กัด
บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำ�กัด

นายเกษม ศรีเลิศชัยพานิช
ตำ�แหน่ง 		
อายุ
วุฒิการศึกษา

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการตลาดและออนไลน์
39 ปี

• Combined Bachelor of Mechanical (Space) Engineering/Science (Physics/Mathematics) University of Sydney,
Australia 2005
สัดส่วนการถือหุ้น(%)   0
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ประสบการณ์ทำ�งาน
2563 - ปัจจุบนั
2560 - 2563
2558 - 2560
2553 - 2557
2551-2553
2549-2550

รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายการตลาดและออนไลน์
ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการผลิตและออกแบบ
บรรณาธิการอาวุโสนิตยสาร
Aerospace Magazine
วิศวกรอาวุโส แผนกการออกแบบอุปกรณ์
วิศวกรออกแบบและวิเคราะห์คณุ ภาพการผลิต
แผนกโครงการพิเศษ 2

บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั สไมล์ เอ็กซิบชิ น่ั จำ�กัด
บริษทั แอโร่สไปซี่ จำ�กัด
บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แอโร เอ็นจิเนียร์รง่ิ จำ�กัด
บริษทั ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวกมลวร นีรนาทโกมล
ตำ�แหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ
37 ปี

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วนการถือหุ้น (%)   0
ประสบการณ์ทำ�งาน

ปัจจุบนั 			
					
2553 - 2563

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด

นายชาญชัย บุณยสุรกุล
ตำ�แหน่ง 		
อายุ
วุฒิการศึกษา

เลขานุการบริษัท
61 ปี

• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน

2545 - ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท
ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท
ปัจจุบัน
กรรมการ
หมายเหตุ : ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและผูบ้ ริหาร

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

ประวัติผู้ตรวจสอบภายใน
นางสาวจิระวรรณ ทิพโกมุท
ตำ�แหน่ง 		
อายุ 			
วุฒิการศึกษา

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
51 ปี

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์ทำ�งาน
2545 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน			
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บริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการและผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
ชื่่�อ
1. นายวิชิต ญาณอมร
2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
3. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
5. นายพิภพ โชควัฒนา
6. นายพิชัย นีรนาทโกมล
7. นายโสภณ อิงค์ธเนศ
8. นายดำ�เนิน แก้วทวี
9. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
10. นายสาธิต ปิติวรา
11. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
12. นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย
13. นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
14. นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวิทยา
15. นายคณภน ปิยะลักษณางกูร
16. นายเกษม ศรีเลิศชัยพานิช
17. นางสาวกมลวร นีรนาทโกมล

ไอทีี ซิิตี้้�

เอสวีีโอเอ

เอบิิคส์์

เอซิิส
คอมพิิวเตอร์์

ดิิจิิเทค วััน

ln

ln

ln

ln

sn

lnu
ln
ln
ln
lnu
lnu
l
l
l
l

u
u
u
u
u
u

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

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำ�รายการ
รายละเอียดรายการระหว่างกัน ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ ระหว่างกัน

ประกอบงบการเงินที่ 7 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการ
ทีเ่ กิดขึน้ ตามราคาตลาดหรือราคายุตธิ รรม และไม่มคี วามแตกต่าง
จากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
การทำ�รายการระหว่างกันเป็นความจำ�เป็น และมีความ
สมเหตุสมผลของการทำ�รายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของบริษทั ฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทัว่ ไป
และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำ�รายการไว้แล้ว
ข้างต้น

สำ � หรั บ ขั้ น ตอนการอนุ มั ติ ก ารทำ � รายการระหว่ า งกั น
ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมี
ความขั ด แย้ ง มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ อาจมี ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อันใดกับบริษัทฯ ให้บุคคลนั้นๆ ไม่มีสิทธิออกเสียง
อนุมัติการทำ�รายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้มี
การกำ�หนดในเรื่องการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มา
จำ � หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ไว้ แ ล้ ว เว้ น แต่ เ ป็ น การ
อนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไป
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจในการ
อนุมัติไว้อย่างชัดเจน
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นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกัน มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
ในอนาคต
บริษทั ฯ มีขอ้ กำ�หนดทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว จะยังคง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะ
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
ที่ อาจมี ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ มี ความถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด เกีย่ วกับการ
เปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการเกีย่ วโยง และการได้มาหรือจำ�หน่าย
ทรัพย์สิน และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนด โดยสมาคม
นั ก บั ญ ชี แ ละผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทย ทั้ ง นี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�งานร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ

และการได้มาหรือจำ�หน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ในข้อบังคับ
บริษัทฯ โดยกำ�หนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติ ในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่เป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของ
บริษัทฯ ที่กำ�หนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว นอกจากนี้
บริษทั ฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการ และพิจารณาเปิดเผย
รายละเอียดของรายการในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำ�นาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี
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คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลการดำ�เนินงาน

ที่ทำ�ให้บริษัทฯ ต้องปิดสาขาที่ดำ�เนินการไปเป็นระยะเวลา
รายได้
ช่ ว งหนึ่ ง รวมถึ ง ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิ จ และการ
ในปี 2563 รายได้หลักของบริษัทฯ ในงบการเงินรวม เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
และงบเฉพาะกิ จ การมาจากการขายสิ น ค้ า คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 96.70 และ 98.64ของรายได้รวมของบริษัทฯ โดยสินค้า ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
หลักคือกลุ่มคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แอ็คเซสเซอรี่ และมี
ในปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขายในงบการเงินรวม
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ คิดเป็นร้อยละ 0.45 และ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
0.76 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดขายในปีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.87 ขณะที่ต้นทุนขาย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.99
ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น ซี่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.88 เป็นการ
เพิม่ ขึน้ ของยอดขายกลุม่ สมาร์ทโฟน เนือ่ งจากในงบการเงินรวม
ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ของปี 2562 บริษัทฯ นำ�รายได้จากการขายแค่เพียงยอดขาย ในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 คิดเป็นสัดส่วน
ของไตรมาสที่ 4 ของบริษทั ย่อยมารวมในงบการเงินรวม ซึง่ เป็น ร้อยละ 35.69 เนื่องจากในงบการเงินรวมของปี 2562 บริษัทฯ
รายการหลังจากวันซื้อธุรกิจ แต่ ในขณะที่ ในงบการเงินรวม นำ�ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแค่เพียงไตรมาสที่ 4 ของ
ของปี 2563 นั้น ได้นำ�ยอดขายทั้งปีมารวม นอกจากนี้รายได้ บริษัทย่อยมารวมในงบการเงินรวม ซึ่งเป็นรายการหลังจาก
จากการขายในงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อเทียบกับปี 2562 วันซื้อธุรกิจ แต่ในขณะที่ในงบการเงินรวมของปี 2563 นั้น
ลดลงคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 10.05 เป็ น ผลจากการลดลง ได้นำ�ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งปีมารวม แต่บริษัทฯ มี
ของกลุ่ ม สิ น ค้ า ไอที โ ดยเฉพาะคอมพิ ว เตอร์ แอ็ ค เซสเซอรี่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง
กลุ่ ม อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งและกลุ่ ม สิ น ค้ า อื่ น ๆ โดยมี ส าเหตุ จาก ร้อยละ 13.11 สาเหตุจากการลดลงของค่าเช่า และค่าบริการ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากการปิดสาขาในปีรวมจำ�นวนทั้งสิ้น 10 สาขา
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลัก ได้แก่ ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการบุคลากร ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคา ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.36 ของค่าใช้จ่ายรวมในงบการเงินรวมและร้อยละ 84.61
ของค่าใช้จ่ายรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
นอกจากนั้นในปี 2563 บริษัทฯ ตรวจพบการประพฤติทุจริตของพนักงานของบริษัทฯ ผ่านระบบการรับชำ�ระเงินจาก
ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายที่รวมอยู่ในยอดลูกหนี้การค้าจำ�นวนประมาณ 90.5 ล้านบาท บริษัทฯ
ได้สอบหาข้อเท็จจริงและได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ บริษัทฯ ได้โอน
ยอดความเสียหายดังกล่าวเป็นลูกหนี้อื่นเพื่อรอเรียกคืนตามกระบวนการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบบริษัทฯ
ได้ตงั้ สำ�รองเผือ่ ผลขาดทุนสำ�หรับความเสียหายนี้ไว้เต็มจำ�นวนโดยบันทึกเป็นส่วนหนึง่ ของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ของลูกหนี้อื่นและแสดงไว้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปี 2563
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ทำ�ให้บริษัทฯ
มีผลกระทบจากค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการนำ�มาตรฐานดังกล่าวมาใช้ ดังนี้

งบการเงิินรวม
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�มีี
ผลกระทบของมาตรฐานฉบัับที่่� 16

ค่าเช่าและค่าบริการ
ตามเงื่อนไขมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16
ค่าเสื่อมราคา-สิทธิการใช้
ต้นทุนทางการเงิน-สิทธิการใช้
รวม

ก่่อน

หลััง

การกระทบของมาตรฐานฉบัับที่่� 16

การกระทบของมาตรฐานฉบัับที่่� 16

(ล้้านบาท)

(ล้้านบาท)

ผลกระทบ
(ล้้านบาท)

395.20

82.35

312.85

395.20

305.99
21.38
409.27

305.99
21.38
14.25

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�มีี
ผลกระทบของมาตรฐานฉบัับที่่� 16

ค่าเช่าและค่าบริการ
ตามเงื่อนไขมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16
ค่าเสื่อมราคา-สิทธิการใช้
ต้นทุนทางการเงิน-สิทธิการใช้
รวม

ก่่อน

หลััง

การกระทบของมาตรฐานฉบัับที่่� 16

การกระทบของมาตรฐานฉบัับที่่� 16

(ล้้านบาท)

(ล้้านบาท)

ผลกระทบ
(ล้้านบาท)

197.47

24.49

-172.98

197.47

172.22
7.56
204.27

172.22
7.56
6.80

กำ�ไรสุทธิ
ในปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 41.17 ล้านบาทในงบการเงินรวมเป็นผลมาจากมีผลประกอบการขาดทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 39.90 ล้านบาท เนือ่ งจากการลดลงของรายได้จากการขายกลุม่ สินค้าไอที ซึง่ มีผลมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการตัง้ สำ�รองเผือ่ ผลขาดทุนสำ�หรับความเสียหายจากตรวจพบการประพฤติทจุ ริตของพนักงาน
ของบริษัทฯ ผ่านระบบการรับชำ�ระเงินจากช่องทางการขายสินค้าออนไลน์

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,939 ล้านบาทในงบการเงินรวม และ 3,015 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2563 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 1,559
ในงบการเงินรวม และร้อยละ 1,537 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนร้อยละ 2,380 ในงบการเงินรวม
และร้อยละ 1,477 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562 (เพิ่มขึ้น) คิดเป็นร้อยละ 51
IT CITY ANNUAL REPORT 2020

60

งบการเงินรวม และคิดเป็นร้อยละ 59.01 ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการอันเป็นผลมาจากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 16 มาถื อ ปฏิ บั ติ ค รั้ ง แรกในปี 2563 ทำ � ให้ บ ริ ษั ท ฯ
มีสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น ในงบการเงินรวมจำ�นวน 1,414
และ 762 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้การค้าสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวม บริษัทฯ
มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 6 เดือนเท่ากับ 2.95 ล้านบาท โดยมีการ
ตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วเท่ากับ 2.75 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็น
ร้อยละ 1.64 ของลูกหนี้ทั้งหมด ส่วนที่ไม่ได้ตั้งอีก 0.2 ล้านบาท
บริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับชำ�ระคืนทั้งจำ�นวนเนื่องจากลูกหนี้
ได้ทำ�สัญญาผ่อนชำ�ระและได้ทยอยชำ�ระมาแล้วในปี 2564

บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญในการบริหารสินค้าคงเหลือให้รัดกุม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด โดยบริ ษั ท ฯ มี ห น่ ว ยงานที่ ดู แ ล
รับผิดชอบสินค้า ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะศึกษา ตรวจสอบ ติดตาม
คุณลักษณะของสินค้าโดยเฉพาะ และความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้านั้น จากนั้นจึงนำ�เอาข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนการสัง่ ซือ้ สินค้าล่วงหน้า ตลอดจนติดตามทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจดำ�เนินแผนงานทางการตลาดที่เหมาะสม
เช่น หากบริษัทฯ พบว่าสินค้าบางตัวที่มีอยู่เริ่มมีความล้าสมัย
หรือลูกค้าเสื่อมความนิยม หรือบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทผู้ผลิต
สินค้ามีแผนการเสนอสินค้ารุ่นใหม่ออกสู่ตลาด บริษัทฯ อาจ
พิจารณาจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้าที่ล้าสมัย
หรือเสือ่ มความนิยม หรือทีค่ าดว่าจะล้าสมัยหรือเสือ่ มความนิยม
ในอนาคตอันใกล้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 บริษัทฯ ได้นำ� 
มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือนเท่ากับ 2.06 ล้านบาท และลูกหนี้
ค้างชำ�ระเกิน 6 เดือนเท่ากับ 2.75 ล้านบาท โดยมีการตัง้ สำ�รอง Software ใหม่ชื่อ Smartcore มาใช้แทนระบบเดิมโดยเป็น
หนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วเท่ากับ 2.75 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ การนำ�ระบบ POS (Point  of Sale) มาใช้ในการบริหารงาน
โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบบัญชีในลักษณะ Near real time
0.36 ของลูกหนี้ทั้งหมด
และมีการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงระบบการ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ สือ่ สารภายในองค์กร ทำ�ให้ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ รับทราบข้อมูล
มาจากการขายปลีกเป็นหลักซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.89 ที่ทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถนำ�ข้อมูล
ของรายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ มีขายเครดิตให้กับ มาใช้ในการจัดหาสินค้า และ/หรือบริหารสินค้าคงเหลือให้มี
ลูกค้าขายส่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.11 ของรายได้จากการขาย ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
และบริการ แต่เนือ่ งจากลูกค้าขายส่งของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็น
ในปี 2548 บริษัทฯ มีการกำ�หนดนโยบายในการ
ลูกค้าเดิมที่มีประวัติการซื้อสินค้าและการชำ�ระเงินที่ดี ดังนั้น ตั้งสำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัยให้เข้มงวดขึ้น โดยบริษัทฯ จะ
บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำ�คัญ ตั้งสำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัย สำ�หรับสินค้าอายุเกิน 6 เดือน
จากการผิดนัดชำ�ระหนี้จากลูกหนี้ขายส่ง
แต่ไม่เกิน 9 เดือนเท่ากับร้อยละ 25 ของสินค้าคงเหลือและ
สำ�หรับสินค้าอายุเกิน 9 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี เท่ากับร้อยละ
ในปี 2562 และ ปี 2563 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของ 50 ของสินค้าคงเหลือ และสำ�หรับสินค้าอายุเกิน 1 ปี บริษัทฯ
ลูกค้าค้าส่งของบริษัทฯ อยู่ระหว่าง 31 ถึง 48 วัน
จะตั้งสำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัยทั้งจำ�นวน ทั้งนี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเท่ากับ
สินค้าคงเหลือสุทธิ
29 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.80 ของสินค้าคงเหลือใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวม บริษัทฯ งบการเงินรวม และเท่ากับ14 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.20
มีสินค้าคงเหลือสุทธิจำ�นวน 996 ล้านบาท และ 635 ล้านบาท ของสินค้าคงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
ในงบการเงินรวมประกอบด้วยสินค้าหลัก คือ สมาร์ทโฟนร้อยละ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ
37.92 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร้อยละ 29.57 แอ็กเซสเซอรี่ร้อยละ 60 วัน ในปี 2563 และมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
20.28 อุปกรณ์ต่อพ่วงและสินค้าอื่นๆ ร้อยละ 12.23 ในขณะที่ เท่ากับ 5.99 เท่า ในปี 2563 จะเห็นว่าบริษทั ฯ มีการหมุนเวียน
สินค้าหลักส่วนใหญ่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ อุปกรณ์ ของสินค้าคงเหลือ ในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทฯ
คอมพิวเตอร์รอ้ ยละ 54.25 แอ็กเซสเซอรีร่ อ้ ยละ 26.76 สมาร์ทโฟน คาดว่าบริษัทฯ จะไม่มีภาระการตั้งสำ�รองสินค้าล้าสมัยใน
ร้อยละ 8.56 อุปกรณ์ต่อพ่วงและสินค้าอื่นๆ ร้อยละ 10.43
สัดส่วนที่สูงอย่างมีนัยสำ�คัญ
จากการทีบ่ ริษทั ฯ เป็นบริษทั ผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าประเภท
ไอที ซึง่ เป็นสินค้าทีม่ ีเทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง สภาพคล่อง
ตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการที่สินค้า
ในปี 2563 ในงบการเงินรวมบริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ
คงเหลือที่เสื่อมความนิยมและล้าสมัย ดังนั้น ผู้บริหารของ ในกิจกรรมดำ�เนินงานเท่ากับ 269 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสด
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สุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสด
รับจากเงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้�ำ ประกันลดลงจากการคืนวงเงิน
กับธนาคารพาณิชย์ ของบริษัทย่อยเท่ากับ 126 ล้านบาท แต่มี
เงินสดจ่ายที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนสำ�หรับการซื้ออุปกรณ์
เท่ากับ 83 ล้านบาท มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ
354 ล้านบาท มาจากการเงินสดจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
เท่ากับ 314 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด (ลดลง) สุทธิเท่ากับ 45 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ
138 ล้านบาท
ในปี 2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงานเท่ากับ 259 ล้านบาท
เป็นผลมาจากการ (เพิ่มขึ้น) ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เท่ากับ 476 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า
บริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ลงทุนเท่ากับ 31 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดสุทธิจ่ายซื้ออุปกรณ์
เท่ากับ 34 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เท่ากับ 216 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดลดลงสุทธิเท่ากับ 74 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ
79 ล้านบาท
หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,954
ล้านบาทในงบการเงินรวม และเท่ากับ 2,104 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 87.60 ของ
หนี้สินรวมในปี 2562 ในงบการเงินรวมและเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 124.13 ของหนี้สินรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เนื่องมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกู้ยืมเงินระยะสั้น
จากสถาบั น การเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น และเป็ น ผลมาจากการนำ �
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
ครั้งแรกในปี 2563 ทำ�ให้บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่า
ในงบการเงินรวมจำ�นวน 1,403 และ 758 ล้านบาท ในงบการ
เงินเฉพาะกิจการ และประมาณการหนี้สินสำ�หรับการรื้อถอน
ในงบการเงินรวมจำ�นวน 18 และ 10 ล้านบาทในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

แหล่งที่มาของเงินทุน
จากอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ใช้แหล่งที่มาของเงินทุน
จากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจากเงินทุนหมุนเวียน
จากการดำ�เนินงานโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ
มีทุนชำ�ระแล้วเท่ากับ 366,398,859 บาท และมีส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 984 ล้านบาท ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.75
ของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 เนื่องจากกำ�ไรสะสมลดลง
จากผลขาดทุนในปี 38 ล้านบาท และมีการจ่ายปันผลในปีเท่ากับ
11 ล้านบาท
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ในปี
2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 พบว่ า บริ ษั ท ฯ
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.81 เท่า 0.80 เท่า
1.52 เท่า และ 3.0 เท่า ตามลำ�ดับ อัตราส่วนดังกล่าว
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 87.6
ของหนี้สินรวมในปี 2562 อันเป็นผลจากการนำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
ในปี 2563
ปั จจั ย และอิ ทธิ พ ลที่ อ าจมี ผลต่ อ การดำ � เนิ นงานหรือ
ฐานะการเงินในอนาคต
ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขา ทั้งในกรุงเทพฯ
และจังหวัดใหญ่ในหลายจังหวัด โดยภายในปี 2564 บริษัทฯ
ได้ตงั้ เป้าทีจ่ ะเปิดสาขาเพิม่ ขึน้ อีก 27 สาขาทัว่ ประเทศ (IT CITY
6 สาขา CSC 15 สาขา ACE 3 สาขา IT. 3 สาขา) ซึ่งในการ
เปิดสาขาดังกล่าว บริษทั ฯ ได้วางแผนทีจ่ ะใช้เงินทุนหมุนเวียน
จากการดำ�เนินงานซึ่งเพียงพอต่อการลงทุน ทั้งนี้ ในการขยาย
สาขา บริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มยอดขาย
และกำ�ไรสุทธิให้สูงขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ
แต่ละสาขาที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันให้ลดลง เนื่องจาก บริษัทฯ
มีนโยบายเปิดสาขาใหม่เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการใหม่
ที่ไม่ซํ้าซ้อนกับพื้นที่ให้บริการของสาขาเดิมที่มีอยู่ อีกทั้งอัตรา
การเติบโตของความต้องการสินค้าคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย
ยังคงมีอัตราที่สูง และอัตราการใช้คอมพิวเตอร์ต่อประชากร
ในประเทศยังอยู่ในอัตราส่วนที่ตํ่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพัน
หนังสือค้ำ�ประกัน (L/G) ซึ่งมีมูลค่ารวม 46.70 ล้านบาท เพื่อใช้
ค้ำ�ประกันในการซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท
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• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน
• รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
• รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำ�กับดูแลงบการเงินและ
ประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอ
ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงิน
ของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำ�คัญแล้ว

นายวิชิต ญาณอมร
ประธานกรรมการ

นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้
1. นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำ�หนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้

ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสอบทานให้บริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีการประชุมรวม 5 ครั้ง และหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี 2563 โดยได้สอบถามและรับฟังคำ�ชี้แจงจากผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ประจำ�ปี 2563 ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงิน สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที  ่ 31 ธันวาคม 2563 มีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้ว
ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
2) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของบริษทั ฯ ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดต่างๆ
3) สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการค้ากับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำ�คัญ ได้เปิดเผยและแสดงรายการ
ในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4) สอบทานข้อมูลการดำ�เนินงาน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความ
เพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำ�เนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่
กำ�หนดไว้ ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ นอกจากนี้ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีความ
เห็นว่าระบบการควบคุมภายในในปัจจุบันมีความเหมาะสมและเพียงพอ (หมายเหตุ: ประเมินในปี 2563)
5) พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำ�ปี ผลการตรวจสอบรายไตรมาส และผลการตรวจสอบภายในแบบติดตาม
(Follow Up Audit) เพื่อประเมินระบบงานและระบบการควบคุมภายในของทั้งบริษัท ไอทีซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท
คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�  เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขแก่ส
่วนตรวจสอบภายใน โดยให้ดูแลการปฏิบัติงานให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี
6) การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด และกำ�หนดค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัท
ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี

นายวิชิต ญาณอมร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนของ บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย
1. นายดำ�เนิน แก้วทวี ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3. ดร.สาธิต ปิติวรา กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ รรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ตามแนวทางปฏิบตั ทิ ตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด ได้มกี ารประชุม
เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 สรุปดังนี้
(1) การสรรหาบุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบวาระ ในการประชุมสามัญประจำ�ปี 2564 มีกรรมการ
ที่จะครบวาระ รวม 4 คน คือ
1) นายพิชัย นีรนาทโกมล
2) นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
3) นายพิภพ โชควัฒนา
4) นายโสภณ อิงค์ธเนศ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในกิจการของบริษัทฯ และได้ทำ�ประโยชน์ ให้แก่บริษัทฯ ในการแนะนำ�การบริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ
เป็นอย่างมาก สมควรเสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ เมื่อครบกำ�หนดเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อ
บุคคลอื่นเป็นกรรมการ
(2) การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้
- ค่าตอบแทนสำ�หรับประธานกรรมการบริษัท ซึ่งปฏิบัติงานประจำ�เป็นเงินจำ�นวน 200,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับ
		
จำ�นวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
- ค่าตอบแทนสำ�หรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท เป็นดังนี้
ค่่าตอบแทน
กรรมการต่่อเดืือน
(บาท)

ค่่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ต่่อเดืือน (บาท)

รวมจำำ�นวนเงิิน
(บาท)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000

20,000

50,000

กรรมการตรวจสอบ

30,000

10,000

40,000

กรรมการบริษัท

30,000

-

30,000

สำ�หรับค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยง สมควร
กำ�หนดค่าตอบแทนรายครั้ง โดยกำ�หนดให้กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ
5,000 บาท และประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าตอบแทน ครั้งละ
6,250 บาท
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อนึ่ง นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายพิชัย นีรนาทโกมล นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำ�ของบริษัทฯ และนายวิชิต ญาณอมร ได้เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในตำ�แหน่งประธานกรรมการแล้ว
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาเห็นสมควรกำ�หนดค่าตอบแทนในการปฏิบตั งิ านประจำ�ของประธาน
กรรมการบริษทั และกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

นายดำ�เนิน แก้วทวี
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยา
บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อกำ�หนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียง
พอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ก) ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษัทได้จัดทำ�งบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนำ�แนวปฏิบัติทางการ
บัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำ�หรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ
2) ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เกีย่ วกับการบันทึกสำ�รองผลขาดทุนจากการประพฤติทจุ ริตของพนักงาน
ของบริษัทฯ จำ�นวนประมาณ 90.5 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2563
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมา
เพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำ�หรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำ�หรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
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การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการบัญชีทมี่ จี �ำ นวนรายการและจำ�นวนเงินทีม่ นี ยั สำ�คัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
กำ�ไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการขายและบริการผ่านสาขาเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งกระจายทั่วประเทศรวมถึง
การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเป็นการขายผ่านเงินสดและบัตรเครดิต นอกจากนี้ สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สอื่ สารต่างๆ มีความรุนแรงขึน้ ส่งผลให้กลุม่ บริษทั ต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมีส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย ดังนั้นจึงมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
โดยรวมและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ทำ�ความเข้าใจ
และเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขายและ
บริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลารายงานเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและบริการ และสอบ
ทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยก
ย่อย (Disaggregated data) เพือ่ สอบทานความผิดปกติทอ่ี าจเกิดขึน้ ของรายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะ
รายการบัญชีที่ทำ�ผ่านใบสำ�คัญทั่วไป นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้ส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย โดย
สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการส่วนลดและการส่งเสริมการขาย
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เนือ่ งจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือและอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผลิตภัณฑ์กลุม่ เทคโนโลยีทมี่ กี ารพัฒนาเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ การประมาณ การมูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั ของ
สินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และข้อ 6 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำ�หรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการ
วิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำ�ให้เกิด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับจำ�นวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทำ�ความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินค่าเผือ่ การลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ทำ�ความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำ�เสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครอง
และการเคลือ่ นไหวของสินค้าคงเหลือเพือ่ ระบุถงึ กลุม่ สินค้าทีม่ ขี อ้ บ่งชีว้ า่ มีการหมุนเวียนของสินค้าทีช่ า้ กว่าปกติ และวิเคราะห์เปรียบ
เทียบจำ�นวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ค่าความนิยมและเครื่องหมายทางการค้าที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
ข้าพเจ้าให้ความสำ�คัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายทางการค้าที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่
ทราบแน่นอนทีเ่ กิดขึน้ จากการรวมธุรกิจ ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และ 18 เนือ่ งจากการประเมินการด้อย
ค่าของค่าความนิยมและเครือ่ งหมายทางการค้าถือเป็นประมาณการทางบัญชีทสี่ �ำ คัญทีฝ่ า่ ยบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างสูงในการระบุ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึง
การกำ�หนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวทีเ่ หมาะสม ซึง่ ทำ�ให้เกิดความเสีย่ งเกีย่ วกับมูลค่าค่าความนิยมและเครือ่ งหมาย
ทางการค้า

ในการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายทางการค้าที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ข้าพเจ้าได้
ประเมินการกำ�หนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำ�ลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของ บริษัทฯเลือกใช้โดยการทำ�ความ
เข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท�ำ การ
ทดสอบข้อสมมติที่สำ�คัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำ�โดยฝ่ายบริหารของ
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บริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบ ข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแส
เงินสดในอดีตกับผลการดำ�เนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำ�หนักของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบ
จำ�ลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติทสี่ �ำ คัญต่อมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและ
อัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่า
ความนิยมและเครือ่ งหมายทางการค้า รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติทสี่ �ำ คัญ
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั ตามทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำ�เนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง การเปิด
เผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่ออีกไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความ
เห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จ
จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ�
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับกิจการที่ดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุม
ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มหี น้าที่กำ�กับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำ รับรองแก่ผมู้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็น
อิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีก่ �ำ กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการ
เงินในงวดปัจจุบนั และกำ�หนดเป็นเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ ง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำ�เสนอรายงานฉบับนี้

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2564
7
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งบการเงิน
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บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม  31 ธัันวาคม 
2563
2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 
2563

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 
2562

8
9
10

138,404,443 182,900,349
79,006,531 153,048,089
349,347,629 353,008,074 789,586,102 391,384,167
995,496,562 987,615,802 634,629,536 634,062,020
62,205,488 45,524,188
26,349,767
23,012,165
13,517,433
6,825,088
7,666,509
5,066,358
1,558,971,555 1,575,873,501 1,537,238,445 1,206,572,799

11
12
13

- 125,933,724
137,122,333 126,258,909
70,000,000
70,000,000
- 336,500,000 336,500,000
8,919,157
8,200,000
8,200,000
251,250,567 246,942,918 138,789,015 148,565,202
1,413,831,593
- 761,880,018
245,807,833 230,613,681
25,611,169
17,623,504
77,384,995 77,384,995
37,751,954 21,962,707
28,350,465
13,259,960
208,309,368 186,296,854 116,145,177 103,300,427
2,379,658,643 1,032,512,945 1,477,275,844 689,249,093
3,938,630,198 2,608,386,446 3,014,514,289 1,895,821,892

14
15
16.1
17
18
28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
  ภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า    สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน   สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินสำ�หรับการรื้อถอน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
  ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 366,398,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
  ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 366,398,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
  จัดสรรแล้ว-สำ�รองตามกฎหมาย
  ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

19
20
21
16.2

16.2

22
28

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม  31 ธัันวาคม 
2563
2562

649,998,666
793,951,438
367,051,606
-

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 
2563

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 
2562

649,998,666
659,711,686
205,703,904
-

250,000,000
656,329,870
-

5,535,409
4,202,186
3,901,097
1,816,537,119 1,484,854,976 1,519,315,353

3,470,400
909,800,270

1,036,327,292
-

678,576,115
800,518,079
770,500
788,096

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2,368,517

552,573,058
-

-

17,749,477
10,173,101
35,692,690 43,480,450
20,532,714
42,512,000 42,512,000
5,180,067
1,408,658
916,564
1,137,461,526 89,769,625 584,195,437
2,953,998,645 1,574,624,601 2,103,510,790

28,709,967
28,709,967
938,510,237

23

24

366,398,859

366,398,859

366,398,859

366,398,859

366,398,859
488,384,650

366,398,859
488,384,650

366,398,859
488,384,650

366,398,859
488,384,650

36,679,886 36,679,886
36,679,886
36,679,886
93,168,158 142,298,450
19,540,104
65,848,260
984,631,553 1,033,761,845 911,003,499 957,311,655
3,938,630,198 2,608,386,446 3,014,514,289 1,895,821,892
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บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

กำ�ไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2563
2562

หมายเหตุุ

25
12.2

2563

2562

6,986,985,655 5,344,909,619 4,179,627,284
11,600,000
20,499,423
7,630,923
21,115,438
7,007,485,078 5,352,540,542 4,212,342,722

4,646,868,703
6,960,000
4,629.464
4,658,458,167

5,937,389,975 4,607,113,694 3,610,370,047
792,583,851 581,850,995 410,791,230
215,532,835 161,100,559 127,552,985
90,561,141
90,561,141
7,036,067,802 5,350,065,248 4,239,275,403
(28,582,724)
2,475,294 (26,932,681)
23,769,438
23,682,252
495,073
1,825,973
301,134
(49,976,865) (8,545,744) (25,753,244)
(54,295,078)
19,437,775 (52,384,791)
13,126,545
5,000,621
12,488,718
(41,168,533)
24,438,396 (39,896,073)

4,056,128,075
478,362,118
141,182,672
4,675,672,865
(17,214,698)
1,393,880
(2,682,300)
(18,503,118)
4,879,119
(13,623,999)

26

9

12.2
27
28

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
  กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของบริษทั ร่วม-ผลขาดทุน
  จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
  กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

22
28

5,420,237
(1,084,047)

(495,901)
99,180

5,724,815
(1,144,963)

940,177
(188,036)

12.2

(1,306,014)

-

-

-

3,030,176
3,030,176
(38,138,357)

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

4,579,852
4,579,852
(35,316,221)

752,141
752,141
(12,871,858)
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บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุุ

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

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2563
2562

2563

2562

(41,168,533)

24,438,396

(39,896,073)

(13,623,999)

(41,168,533)

24,438,396

(38,138,357)

24,041,675

(35,316,221)

(12,871,858)

(38,138,357)

24,041,675

(0.11)
366,398,859

0.08
306,563,242

(0.11)
366,398,859

(0.04)
306,563,242

29
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บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/
       ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินค้าคงเหลือ
    เงินชดเชยรับจากบริษัทประกันภัย
    ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    ขาดทุนจากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    ผลต่างของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สิน
      ตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลง
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    โอนกลับประมาณการหนี้สินสำ�หรับการรื้อถอน
    สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    รายได้ดอกเบี้ย
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    สินค้าคงเหลือ
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

งบการเงิินรวม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562

(54,295,078)

19,437,775

(52,384,791)

(18,503,118)

448,873,258
(65,362,748)

58,957,495
-

253,188,756
(33,557,546)

50,678,236
-

93,729,750
2,121,074
12,308,994
(15,252,646)
(23,769,438)
7,453,792
85,124

(15,480)
(6,274,379)
153,767
(23,682,252)
1,485,306
-

93,729,750
(2,253,578)
12,308,994
(15,252,646)
(11,600,000)
4,300,260
85,124

(15,480)
873,183
153,767
(6,960,000)
1,402,765
-

558,359
91,699
(1,303,227)
3,759,133
59,295
(495,072)
52,475,280

(464,529)
8,463,030
(1,043,494)
(1,825,973)
12,340,640

155,310
91,699
(477,458)
2,683,452
(301,134)
25,349,052

(464,529)
8,220,330
(1,393,880)
1,656,491

461,037,549

67,531,906

276,065,244

35,647,765

(75,828,506)
(25,440,537)
(6,692,345)
(22,012,514)

(134,275,335)
35,114,638
(1,944,056)
(22,231,562)

(476,679,075)
(13,752,641)
(2,600,151)
(12,844,750)

(270,454,984)
52,851,870
(666,810)   
(5,777,623)

(13,235,476)
1,905,943
3,771,409
(6,126,656)

(13,356,346)
(488,730)
81,963
(1,156,464)

(1,995,852)
142,123
916,564
(5,135,890)

17,117,548
393,015
(433,800)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

IT CITY ANNUAL REPORT 2020

77

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
เงินสดสุทธิจ่ายซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13)
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
(หมายเหตุ 8)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    เจ้าหนีจ้ ากการซือ้ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    สินทรัพย์สทิ ธิการใช้เพิม่ ขึน้ จากสัญญาเช่า

งบการเงิินรวม
2563
2562
317,378,867 (70,723,986)
(27,451,813) (11,423,161)
(22,587,067) (16,424,659)
2,073,894
269,413,881 (98,571,806)

125,933,724
11,600,000
1,506,919
247,159
(82,733,795)
(16,380,950)
40,173,057

11,600,000
301,170
245,844
(33,978,141)
(8,892,450)
(30,723,577)

12,500,000
30,000,000
(336,500,000)
6,960,000
1,579,773
44,028
(42,451,798)
(8,162,496)
(336,030,493)

166,675,531 1,909,998,666
- (1,510,000,000)
(337,500)
(223,007) (172,980,220)
200,000,000
(20,047,920) (10,991,935)
346,067,104 216,026,511
(63,460,010) (74,041,558)
246,360,359 153,048,089

250,000,000
200,000,000
(20,047,920)
429,952,080
(93,312,270)
246,360,359

138,404,443

182,900,349

79,006,531

153,048,089

3,129,709
12,402,402
1,075,350
505,382,261

7,968,055
6,868,212
-

3,129,709
4,302,318
1,075,350
280,091,439

7,968,055
-

3,011,625,656
(3,040,203,105)
  (770,500)
(313,742,960)
(10,991,935)
(354,082,844)
(44,495,906)
182,900,349

43,499,826
30,000,000
(313,766,658)
6,960,000
917,390
44,028
(67,447,398)
(8,162,496)
(3,000,000)
(310,955,308)

(หน่วย: บาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
(235,884,428) (171,323,019)
(16,290,588)
(1,630,601)
(9,243,370) (14,280,237)
2,073,894
(259,344,492) (187,233,857)
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บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงิินรวม

หมายเหตุุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนระหว่างปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

23
30

30

ส่่วนเกิิน
มููลค่่าหุ้้�นสามััญ

กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้วสำำ�รองตามกฎหมาย ยัังไม่่ได้้จััดสรร

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

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

36,679,886
36,679,886

138,304,695 829,768,090
24,438,396 24,438,396
(396,721)
(396,721)
24,041,675 24,041,675
- 200,000,000
(20,047,920) (20,047,920)
142,298,450 1,033,761,845

366,398,859
366,398,859

488,384,650
488,384,650

36,679,886
36,679,886

142,298,450 1,033,761,845
(41,168,533) (41,168,533)
3,030,176
3,030,176
(38,138,357) (38,138,357)
(10,991,935) (10,991,935)
93,168,158 984,631,553
(หน่วย: บาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนระหว่างปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

23
30

30

รวมส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

ส่่วนเกิิน
มููลค่่าหุ้้�นสามััญ

กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้วสำำ�รองตามกฎหมาย ยัังไม่่ได้้จััดสรร

รวมส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

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

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

36,679,886
36,679,886

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

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

366,398,859
366,398,859

488,384,650
488,384,650

36,679,886
36,679,886

65,848,260
(39,896,073)
4,579,852
(35,316,221)
(10,991,935)
19,540,104

957,311,655
(39,896,073)
4,579,852
(35,316,221)
(10,991,935)
911,003,499

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้อมูลทั่วไป

1.1ข้อมูลบริษัทฯ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย โดยมี บริษัท
เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจหลักคือ
การจำ�หน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่
555 ศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง ชั้น B1-B2 และ 5 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการเป็นจำ�นวน 128 สาขา (2562: 130 สาขา)
1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำ�มาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำ�เนิน
ธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่า
ของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็น
ต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษทั ฯ”) และ
บริษทั ย่อย (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ย่อย”) ดังนี้
ชื่่�อบริิษััท

บริษัท คอมพิวเตอร์
ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด

ลัักษณะธุุรกิิจ

จััดตั้้�งขึ้้�น
ในประเทศ

ไทย

จำ�หน่ายโทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์ รวมทั้ง
ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

ทุุนจดทะเบีียน
2563

2562

อััตราร้้อยละ
ของการถืือหุ้้�น
2563

2562

(ล้้านบาท)

(ล้้านบาท)

(ร้้อยละ)

(ร้้อยละ)

140

140

100

100

ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำ�นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อจำ�นวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษัทฯ นำ�งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำ�นาจในการควบคุม
บริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชี และใช้นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับ
ของบริษัทฯ
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จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีม่ สี าระสำ�คัญ ได้ถกู ตัดออกจากงบการเงินรวมนีแ้ ล้ว
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมคือ จำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่
ไม่ได้เป็นของบริษทั ฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ช) บริษัทฯ บันทึกบัญชีสำ�หรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามวิธรี าคาซือ้ ยกเว้นกรณีทเ่ี ป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
บริษัทฯ วัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมตามสัดส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษา ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
2.3 บริษัทฯ จัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุม่ บริษทั ได้น�ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่จำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการสำ�คัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจำ�นวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำ�หนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำ�หน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำ�นวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่าและการตีความมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำ�หนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าการแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลของ
สัญญาเช่า และกำ�หนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำ�หรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่
สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ�
การบัญชีส�ำ หรับผู้ให้เช่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสำ�คัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

IT CITY ANNUAL REPORT 2020

81

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรก โดยปรับปรุงกับ
กำ�ไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำ�หรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำ�หรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ผลกระทบในบางเรือ่ งจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชี
ในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าว ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้
สำ�หรับการจัดทำ�งบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำ�หรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบัญชี ในเรื่องการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย และการด้อยค่าของค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ จากความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนัน้ ในการจัดทำ�งบการเงินสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำ�หรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเฉพาะเรื่อง
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย และการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่นอน ที่กลุ่มบริษัทได้เคยถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงเลือกนำ�มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำ�หรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี ในเรื่องดังต่อไปนี้
มาถือปฏิบัติอยู่
- เลือกที่จะไม่นำ�การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทีค่ รบกำ�หนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้สว่ นลด พร้อมทัง้ กลับรายการค่าเสือ่ มราคา
จากสินทรัพย์สิทธิการใช้ และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวด ตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึก
ผลต่างที่เกิดขึ้นในกำ�ไรหรือขาดทุน
กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของเรื่องดังกล่าวต่องบการเงิน และจะพิจารณาบันทึกผลกระทบต่องบการเงิน
ภายหลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวดังกล่าว
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ส�ำ หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าว ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ นำ�มาตรฐานกลุม่ ดังกล่าว
มาถือปฏิบัติ
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสม
จากการเปลี่ยนแปลง โดยปรับปรุงกับกำ�ไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการนำ�มาตรฐานเหล่านี้
มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้ี
งบการเงิินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 16

31
ธัันวาคม 
2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิทธิการเช่า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินสำ�หรับการรื้อถอน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

1
มกราคม 
2563

8,919
246,943
-

(8,919)
(4,260)
1,314,246

242,683
1,314,246

788

462,223
(788)

462,223
-

2,369
-

826,112
(2,369)
15,888

826,112
15,888

-

-

-
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(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
1
ผลกระทบจาก
31
มาตรฐานการ
ธัันวาคม 
มกราคม 
รายงานทางการเงิิน
2562
2563
ฉบัับที่่� 16
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สิทธิการใช้
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินสำ�หรับการรื้อถอน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

-

689,729

689,729

-

177,473

177,473

-

503,412
8,844

503,412
8,844

-

-

-

4.1เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย และกลุ่มบริษัท
ไม่ได้กำ�หนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
4.2สัญญาเช่า
การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า สำ�หรับ
สัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำ�ระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สำ�หรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวม

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ
     ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำ�มาตรฐานการรายงาน
   ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (ร้อยละต่อปี)
ประกอบด้วย
   หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
   หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

648,785
814,964
(107,872)
(70,699)

326,749
393,198
(17,570)
(21,492)

1,285,178
3,157
1,288,335
3.04 - 4.49

680,885
680,885
3.04 - 4.49

462,223
826,112
1,288,335

177,473
503,412
680,885

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก ณ วันที่
1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวม

สิทธิการใช้พื้นที่
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

1,308,154
6,092
1,314,246
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งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

689,729
689,729

5. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำ�นาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า
รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ สำ�หรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและ
ส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ค่าบริการ
รายได้คา่ บริการทีก่ ลุม่ บริษทั เป็นตัวแทนในการดำ�เนินการ ให้รบั รูเ้ ป็นรายได้ดว้ ยจำ�นวนเงินสุทธิหลังจากจ่ายสิง่ ตอบแทนที่ได้รบั
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการที่โอนไป
รายได้จากการสนับสนุนการขาย
รายได้จากการสนับสนุนการขายถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ รับรู้เป็นรายได้อย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาของสัญญา
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำ�มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
มาคูณกับอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ กิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ทีจ่ ะนำ�มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของ
สินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย คำ�นวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้
ตามเกณฑ์คงค้าง
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
กำ�หนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้้
5.3 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือตีราคาตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น
5.4	เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ จะบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษัทร่วมในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
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5.5	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุม่ บริษทั บันทึกมูลค่าเริม่ แรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในราคาทุนซึง่ รวมต้นทุนการทำ�รายการ หลังจากนัน้ กลุม่ บริษทั
จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดินที่ถือครองเพือ่ หาประโยชน์จากมูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคา
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำ�หน่าย กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุน ในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน หักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดังนี้
อาคาร
- 20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
- 6 ปี
อุปกรณ์สำ�นักงาน
- 5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
- 5 ปี
เครื่องมือ
- 5 ปี
ยานพาหนะ
- 5 ปี
สินทรัพย์เพื่อการให้เช่า
- 5 ปี
กลุม่ บริษทั บันทึกค่าเสือ่ มราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน โดยไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับทีด่ นิ และสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำ�หน่าย
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่ ได้มาจากการรวมธุรกิจ ตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่ ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์น้ันตามราคาทุน
และภายหลั ง การรั บ รู้ ร ายการเริ่ ม แรก สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนแสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า ตั ด จำ � หน่ า ยสะสมและค่ า เผื่ อ
การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
กลุม่ บริษทั ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จ�ำ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธกี ารตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย
ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดมีดังนี้
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
10 ปี
กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา
กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่นอน ได้แก่ เครื่องหมายทางการค้า
แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี ทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพย์นน้ั และในระดับของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดเงินสด กลุม่ บริษทั
จะทบทวนทุกปีวา่ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
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5.8 ค่าความนิยม
บริษทั ฯ บันทึกมูลค่าเริม่ แรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึง่ เท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนทีส่ งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษทั ฯ จะรับรูส้ ว่ นทีส่ งู กว่านีเ้ ป็นกำ�ไรในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุนทันที
บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี
หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทั ฯ จะปันส่วนค่าความนิยมทีเ่ กิดขึน้ จากการรวมกิจการให้กบั หน่วยสินทรัพย์
ทีก่ อ่ ให้เกิดเงินสด (หรือกลุม่ ของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด) ทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ จากการรวมกิจการ และบริษทั ฯ
จะทำ�การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยของสินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยของสินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
5.9สัญญาเช่า
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญา
จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำ�หรับ
ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำ�หรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ�  ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์
สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำ�ระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการ
วัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วย จำ�นวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่า
จากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น ต้นทุนในการรื้อถอน จำ�นวนเงินที่จ่ายชำ�ระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ คำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
สิทธิการใช้พื้นที่

1 - 13  ปี
 ยานพาหนะ
-
5  ปี
หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าว
ได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำ�นวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า วัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำ�นวนเงิน
ทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย ค่าเช่าคงทีห่ กั ด้วยสิง่ จูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรทีข่ นึ้ อยูก่ บั ดัชนีหรืออัตรา จำ�นวนเงิน
ที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำ�หนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัท
จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์
หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำ�ระนั้นได้เกิดขึ้น
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กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า หรืออัตรา
ดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้น
จากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำ�ระตามสัญญาเช่า หรือการ
เปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ�
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า นับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิง
มีมูลค่าต่ำ� จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงิน
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว
ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ ม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ดำ�เนินงาน จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่า
สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจำ�หน่ายของ
สิทธิการเช่าคำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า และรวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
กลุ่มบริษัทบันทึกจำ�นวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำ�เนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง
และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ซึง่ ทำ�ให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญกับบริษทั ฯ ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำ�นาจในการ
วางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
5.11 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็น
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
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5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทำ�
การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมลู ค่าตา่ํ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นน้ั ทัง้ นี้ มูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้รบั คืนหมายถึง มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำ�นวณคิดลดเป็น
มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน โดยใช้ อัต ราคิ ด ลดก่ อ นภาษี ที่ส ะท้ อ นถึ ง การประเมิ น ความเสี่ ย งในสภาพตลาดปั จ จุ บัน ของเงิ น สดตามระยะเวลา
และความเสี่ยง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำ�ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัท
ใช้แบบจำ�ลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำ�นวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำ�หน่าย
สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำ�หน่าย โดยการจำ�หน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท้ ่ไี ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน
กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทรี่ บั รู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุม่ บริษทั จะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้ และจะกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อน ก็ต่อเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำ หนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนภายหลัง
จากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในงวดก่อนๆ
กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน กลุ่มบริษัทถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน
กลุม่ บริษทั คำ�นวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำ�หรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ งั้ จำ�นวนในกำ�ไรหรือขาดทุนทันทีทมี่ กี ารแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมือ่ กิจการ
รับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

5.14 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า กลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัท
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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5.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุม่ บริษทั บันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจำ�นวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุม่ บริษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
กลุม่ บริษทั รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้ ในจำ�นวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำ�การ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุม่ บริษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการที่ได้บนั ทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
5.16 เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำ�รายการเฉพาะ
ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำ�หรับลูกหนี้การค้า
ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำ�คัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่
กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์
ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์
ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำ�ระเพียง
เงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำ�ไร
และขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำ�ระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
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ทัง้ นี้ รายได้ดอกเบีย้ กำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น และผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการโอนกลับรายการผลขาดทุนนัน้
จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน และคำ�นวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่นๆ จะรับรู้ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ที่เคยรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเข้าไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึงตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุน
ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแส
เงินสดที่ไม่ได้รับชำ�ระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำ�หรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
การทำ�รายการ และจัดประเภทหนีส้ นิ ทางการเงินเป็นหนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่ายโดยใช้วธิ ดี อกเบีย้
ที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำ�ไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำ�หน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้
ในส่ ว นของกำ � ไรหรื อ ขาดทุ น โดยการคำ � นวณมู ล ค่ า ราคาทุ น ตั ด จำ � หน่ า ยคำ � นึ ง ถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ต้ น ทุ น ที่ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำ�หน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วน
ของกำ�ไรหรือขาดทุน
การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มี
การโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น
หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์น้ัน แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพย์นั้น
กลุม่ บริษทั ตัดรายการหนีส้ นิ ทางการเงินก็ตอ่ เมือ่ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันของหนีส้ นิ นัน้ แล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนัน้
หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน
ซึ่งมีข้อกำ�หนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำ�หนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำ�คัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการ
หนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำ�นวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำ�หนดชำ�ระตามสัญญา
กับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำ�ระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์
ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัท
วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่
หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุน
ด้วยจำ�นวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อมีการค้างชำ�ระการจ่ายเงินตามสัญญา
เกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำ�ระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีกลุม่ บริษทั อาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ มีการเพิม่ ขึน้ ของความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างมีนยั สำ�คัญ
และมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร
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กลุม่ บริษทั ใช้วธิ กี ารอย่างง่ายในการคำ�นวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ สำ�หรับลูกหนีก้ ารค้า ดังนัน้ ทุกวันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุของลูกหนีก้ ารค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์
ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำ�หน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินจะนำ�มาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่ เมือ่ กิจการ
มีสทิ ธิบงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจำ�นวนเงินทีร่ บั รู้ และกิจการมีความตัง้ ใจทีจ่ ะชำ�ระด้วยยอดสุทธิหรือตัง้ ใจทีจ่ ะรับ
สินทรัพย์และชำ�ระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั กลุม่ บริษทั บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัท
ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกำ�หนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ กลุม่ บริษทั จะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืน่ ทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3
ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การประมาณขึน้
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริษทั จะประเมินความจำ�เป็นในการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมสำ�หรับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ�
6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สำ�คัญมีดังนี้

สัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
การกำ�หนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
ในการกำ�หนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่า กลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำ�นึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำ�ให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำ�หรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
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การกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม
กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำ�หนด
อัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของกลุม่ บริษทั ในการคิดลดหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื ส่วนเพิม่ เป็นอัตราดอกเบีย้
ที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำ�เป็น เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้
ที่คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุน
ด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัท อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้า
ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติ
ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำ�หรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพ พิจารณา
จากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิดและสภาวะตลาดในขณะนั้น
ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำ�นวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนัน้ ๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่า กลุม่ บริษทั ควรรับรูจ้ �ำ นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำ�นวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัท
อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพัน ซึ่งได้เข้าทำ�ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสำ�หรับ
สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้ หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำ�หน่ายสินทรัพย์นั้น ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทใช้แบบจำ�ลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้ข้อมูลงบประมาณในช่วง 5 ปีข้างหน้า
และไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใดๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพัน หรือการลงทุนในอนาคตที่สำ�คัญซึ่งจะทำ�ให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น
ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำ�ลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับ
ในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโตที่ใช้เพื่อการคาดการณ์ การประมาณการดังกล่าวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยม
และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่นอนซึ่งกลุ่มบริษัทได้บันทึกไว้ในงบการเงิน สมมติฐานสำ�คัญ
ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานดังกล่าวได้เปิดเผย
และอธิบายไว้ในหมายเหตุ 18
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ

2562

2563

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสินค้า

-

-

31

ค่าเช่ารับ
ซื้อสินค้า

-

-

2
67

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

-

-

2

2

-

2

2
133

2
112

2
133

1

1

1

2

3

2

เงินปันผลรับ
ซื้อสินค้า
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า

12
-

7
1

12
-

1

1

1

ค่าบริการจ่าย
ค่าพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จ่าย

10
13

9
4

10
13

ค่าสนับสนุนการตลาดรับ
ซื้อสินค้า
ค่าบริหารจัดการจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
ขายสินค้า

นโยบายการกำำ�หนดราคา

2562

3 ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น โดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 2 (2562: ร้อยละ 1.5 - 2.0)
- ราคาตามสัญญา
11 ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น โดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 2-20 (2562: ร้อยละ 2)
- ราคาที่ตกลงร่วมกัน

- ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น โดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 4
2 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
112 ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น โดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 5 (2562: ร้อยละ 2)
1 ราคาตามสัญญา
2 ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม โดยเฉลี่ประมาณ
ร้อยละ 5 (2562: ร้อยละ 8)
7 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
- ราคาตลาด
1 ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น โดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ11 (2562: ร้อยละ 7)
9 ราคาตลาด
4 ราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวม
2563
2562
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 9)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 20)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562

647
600
238
1,485

460
16,300
16,760

647
654,132
600
238
655,617

460
203,224
1,050
204,734

19,653
3,796
23,449

15,442
177
5,551
21,170

19,653
7,981
3,796
31,430

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

สัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการใช้พื้นที่และสัญญาให้บริการช่วง
บริษัทฯ เข้าทำ�สัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการช่วงแก่ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด ทั้งสิ้น 5 แห่ง รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาแต่ละฉบับ สัญญา
ดังกล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 4-6 เดือน
สัญญาเช่าให้เช่าอาคารสำ�นักงาน
เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 บริษทั ฯ เข้าทำ�สัญญาให้เช่าอาคารกับ บริษทั คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชชัน่ แนล
จำ�กัด โดยบริษัทย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าให้แก่บริษัทฯ เป็นจำ�นวน 0.23 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาให้เช่านี้มีกำ�หนดระยะเวลาเช่า
11 เดือน นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
สัญญาเช่าให้เช่าอาคารคลังสินค้า
เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 บริษทั ฯ เข้าทำ�สัญญาให้เช่าอาคารกับ บริษทั คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชชัน่ แนล
จำ�กัด โดยบริษัทย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าให้แก่บริษัทฯ เป็นจำ�นวน 0.25 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาให้เช่านี้มีกำ�หนดระยะเวลาเช่า
6 เดือน นับแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงิินรวม
2563
2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

31.1
0.2
31.3

30.0
2.5
32.5

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562

20.0
20.0

26.2
1.0
27.2

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานแก่กรรมการและผู้บริหารจำ�นวน 5.13 ล้านบาท
(2562: ไม่มี)

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงิินรวม
2563
2562

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

18,734
119,670
138,404

22,064
160,836
182,900

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562

11,523
67,484
79,007

13,228
139,820
153,048

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ�มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.30 ต่อปี
(2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.625 ต่อปี)
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งบการเงิินรวม
2563
2562
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
    ไม่เกิน 3 เดือน
    3-6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
    ไม่เกิน 3 เดือน
    6 - 12 เดือน
    มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
   (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

1,041

1,502

562,006

112,256

367
1,408

717
2,219

89,011
2,059
653,076

92,470
204,726

108,381

143,693

88,283

115,661

54,672
2,952
166,005

42,222
11,722
197,637

29,498
2,752
120,533

31,570
147,231

(2,752)
163,253
164,661

(8,210)
189,427
191,646

(2,752)
117,781
770,857

147,231
351,957

77
275,588
275,665
(90,978)
184,687
349,348

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

2,541
107,166
109,707
(90,978)
18,729
789,586

8
39,419
39,427
39,427
391,384
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

8,210
93,730
(8,210)
93,730

93,730
93,730

ในปีปัจจุบัน บริษัทฯ ตรวจพบการประพฤติทุจริตของพนักงานของบริษัทฯ ผ่านระบบการรับชำ�ระเงินจากช่องทางการขาย
สินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายที่รวมอยู่ในยอดลูกหนี้การค้าจำ�นวนประมาณ 90.5 ล้านบาท บริษัทฯ
ได้สอบหาข้อเท็จจริงและได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ บริษัทฯ ได้โอน
ยอดความเสียหายดังกล่าวเป็นลูกหนี้อื่นเพื่อรอเรียกคืนตามกระบวนการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ บริษัทฯ
ได้ตั้งสำ�รองเผื่อผลขาดทุนสำ�หรับความเสียหายนี้ไว้เต็มจำ�นวน โดยบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของลูกหนี้อื่น และแสดงไว้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี 2563
10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวม
ราคาทุุน

สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
รวม

2563
1,017,846
6,317
1,024,163

ค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่า
สิินค้้าคงเหลืือ - สิินค้้าล้้าสมััย

2562
1,008,106
6,055
1,014,161

2563
(28,666)
(28,666)

2562
(26,545)
(26,545)

สิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ

2563
989,180
6,317
995,497

2562
981,561
6,055
987,616
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ราคาทุุน

สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
รวม

2563
647,004
1,781
648,785

ค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่า
สิินค้้าคงเหลืือ - สิินค้้าล้้าสมััย

2562
650,471
650,471

2563
(14,155)
(14,155)

2562
(16,409)
(16,409)
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สิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ

2563
632,849
1,781
634,630

2562
634,062
634,062

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำ�นวน
2.1 ล้านบาท (2562: 6.3 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (เฉพาะของบริษัทฯ: บันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือเป็นจำ�นวน 2.3 ล้านบาท โดยนำ�ไปหักจากมูลค่าสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2562: บันทึก
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นจำ�นวน 0.9 ล้านบาท))
11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คือเงินฝากประจำ�ธนาคารซึ่งบริษัทย่อยนำ�ไปวางไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง
เพื่อเป็นประกันหนังสือค้ำ�ประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทย่อยเพื่อค้ำ�ประกันการซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจของบริษัทย่อย
12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1รายละเอียดของบริษัทร่วม
(หน่วย: พันบาท)
สััดส่่วนเงิินลงทุุน
บริิษััท

ลัักษณะธุุรกิิจ

จััดตั้้�ง
ขึ้้�นใน
ประเทศ

2563
2562
(ร้้อยละ) (ร้้อยละ)

ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน ไทย
จำ�หน่ายสินค้าและ
อุปกรณ์ประเภทไอที
ไทย
บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง ประกอบธุรกิจนำ�เข้า
  รีพับลิค จำ�กัด
จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
การพิมพ์และบริการ
การพิมพ์ครบวงจร
รวม
บริษัท เอส พี วี ไอ
  จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ

2562

2563

2562

29

29 118,286 110,784 58,000 58,000

24

24 18,836 15,475 12,000 12,000

137,122 126,259 70,000 70,000

12.2ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับ
จากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริิษััท

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจาก
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ในระหว่่างปีี

2563

บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำ�กัด
รวม

20,408
3,361
23,769

2562

21,952
1,730
23,682

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน)
เบ็็ดเสร็็จอื่่�นจากเงิินลงทุุน
ในบริิษััทร่่วมในระหว่่างปีี

2563

(1,306)
(1,306)
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2562

เงิินปัันผล
ที่่�บริิษััทฯ
รัับระหว่่างปีี

2563

-

11,600
11,600

2562

6,960
6,960

12.3มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำ�นวณจากการ
เสนอซื้อครั้งสุดท้ายของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามจำ�นวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่เป็นจำ�นวน 336 ล้านบาท
(2562: 353 ล้านบาท)
ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับ
ที่ 1 คือ ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์อย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
12.4 ข ้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำ�คัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม

บริิษััท เอส พีี วีี ไอ จำำ�กััด
(มหาชน)
2563
2562
591
621
274
108
(273)
(327)
(183)
(23)
409
379
29%
29%
118
110
118
110

(หน่วย: ล้านบาท)
บริิษััท ทััช ปริินท์์ติ้้�ง
รีีพัับลิิค จำำ�กััด
2563
2562
88
77
13
12
(22)
(24)
(1)
78
65
24%
24%
19
16
19
16

สรุปรายการกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
กำ�ไร
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

บริิษััท เอส พีี วีี ไอ จำำ�กััด
(มหาชน)
2563
2562
3,635
3,610
70
76
(5)
70
71
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(หน่วย: ล้านบาท)
บริิษััท ทััช ปริินท์์ติ้้�ง
รีีพัับลิิค จำำ�กััด
2563
2562
197
199
14
7
14
7

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
ชื่่�อบริิษััท
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด

2563

2562

สััดส่่วนเงิินลงทุุน
2563
(ร้้อยละ)

140,000 140,000

100

2562
(ร้้อยละ)

100

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุุน
2563

2562

336,500 336,500

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท คอมพิวเตอร์
ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด (“CSC”) จำ�นวน 1.4 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมด
โดยในวันเดียวกันบริษัทฯ ได้เข้าทำ�สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSC จากผู้ถือหุ้นเดิมจำ�นวน 1.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท ในมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 336.5 ล้านบาท โดยการซื้อหุ้นสามัญนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการชำ�ระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญของ CSC ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของ CSC ตามสัญญาซื้อขายหุ้นข้างต้น บริษัทฯ ได้จ่ายชำ�ระค่าหุ้นล่วงหน้าเป็นเงินสดจำ�นวน 100 ล้านบาท ในวันที่ 30 กันยายน
2562 และได้จ่ายชำ�ระค่าหุ้นส่วนที่เหลือเป็นเงินสดจำ�นวน 236.5 ล้านบาท พร้อมรับโอนหุ้นของบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม
คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
งบการเงินของบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำ�นาจควบคุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (“วันที่ซื้อกิจการ”) โดยมีรายละเอียดการซื้อกิจการ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
336,500
(259,115)
77,385

ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก: มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
ค่าความนิยม
ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อ
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

336,500
(22,733)
313,767

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการ
โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2562 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่กำ�หนดไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่องการรวมธุรกิจ
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการของบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม
คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
22,733
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
96,709
สินค้าคงเหลือ
328,669
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
20,368
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
482
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
156,933
สิทธิการเช่า
6,817
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
8,200
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
78,140
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
659
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - เครื่องหมายทางการค้า
212,560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
8,294
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
66,542
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(511,900)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(173,229)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(752)
เงินกู้ยืมระยะยาว
(1,108)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(3,349)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(13,814)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(1,327)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(42,512)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
259,115
ค่าความนิยม
77,385
ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
336,500
ผลต่างจำ�นวน 77.4 ล้านบาท ระหว่างผลรวมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายไป ณ วันที่ซื้อ และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
ที่ระบุได้ที่ได้รับมา ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจดังกล่าว โดยหลักประกอบด้วยส่วนของพลังจากการรวมกัน (Synergy) และการ
ประหยัดจากขนาดที่คาดว่าจะเกิดจากการรวมการดำ�เนินงานของผู้ซื้อและผู้ถูกซื้อเข้าด้วยกัน
รายได้และกำ�ไรของบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด ที่ถูกรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และหากการรวมธุรกิจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นงวดของปี 2562 รายได้และ
กำ�ไรของบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด จะถูกรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม 
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม 
ตั้้�งแต่่วัันที่่�ซื้้�อกิิจการจนถึึง
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

รายได้
กำ�ไร (ขาดทุน)

715
21

2,720
(9)

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั กิ ารปรับโครงสร้างกิจการด้วยการรับโอนกิจการทัง้ หมด
จากบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด มาเป็นของบริษัทฯ (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)
โดยบริษัทฯ จะรับโอนกิจการจำ�หน่ายโทรศัพท์มือถือจากบริษัทย่อยและบริษัทย่อยจะดำ�เนินการเลิกกิจการเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร โดยธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะสามารถดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564
โดยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในปี 2562 อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ ทีด่ นิ รอการขายทีบ่ ริษทั ย่อยถือครองเพือ่ หาประโยชน์
จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจำ�นวนเงิน 8.2 ล้านบาท
(2562: 8.2 ล้านบาท) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลำ�ดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2



ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
งบการเงิินรวม
ผลกระทบต่่อมููลค่่ายุุติิธรรม 
เมื่่�ออััตราตามข้้อสมมติิฐานเพิ่่�มขึ้้�น
2563
2562
2563
2562

ราคาต่อตารางวา (บาท)

17,500

17,500

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยได้นำ�ที่ดินรอการขายไปจดจำ�นองไว้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อค้ำ�ประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารนั้น ทั้งนี้ ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้ปิดวงเงินสินเชื่อและไถ่ถอนการจดจำ�นองที่ดินดังกล่าว
กับธนาคารแล้ว
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงิินรวม
ที่่�ดิิน

อาคารและ
ส่่วนปรัับปรุุง
อาคารเช่่า

เครื่่�อง
อุุปกรณ์์
งและ เครื่่�องมืือ ยานพาหนะ
สำำ�นักั งาน                                                    ตกแต่่
ติิดตั้้�ง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- 508,790 122,523 43,901 907 21,746
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
3,540
2,460 41,163 161,612
- 24,005
ซื้อเพิ่ม
- 13,227 12,921 25,490
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
982
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
- (15,417) (5,345) (1,017) (907)
โอนเข้า (ออก)
- 13,200
1,610
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
3,540 522,260 173,854 229,986
- 45,751
รายการปรับปรุงจากการนำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
- (5,659)
   มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
1 มกราคม 25633,540 522,260 173,854 229,986
- 40,092
   หลังการปรับปรุง
ซื้อเพิ่ม
8,118 17,280 38,214
220
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
1,060
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
- (19,122) (25,144) (26,025)
- (1,276)
โอนเข้า (ออก)
- 26,257
1,770
535
808
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
3,540 537,513 168,820 242,710
- 39,844
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- 396,367 104,177 43,391 907 12,746
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
218 25,465 109,575
- 19,382
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
- 34,419
8,478
5,847
- 2,189
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับ  
- (13,987) (5,318)
(945) (907)
  ส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
  ส่วนที่โอน
394
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- 417,017 133,196 157,868
- 34,317
รายการปรับปรุงจากการนำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
   มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
- (1,399)
1 มกราคม 2563- 417,017 133,196 157,868
- 32,918
   หลังการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
- 30,849 13,808 22,724
- 2,119
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับ  
   ส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
- (14,641) (25,094) (22,855)
- (1,276)
   ส่วนที่โอน
1,140
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- 433,225 123,050 157,737
- 33,761
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
465
กลับรายการระหว่างปี
(465)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
3,540 105,243 40,658 72,118
- 11,434
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
3,540 104,288 45,770 84,973
- 6,083
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2562 (6.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2563 (5.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนทีเ่ หลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)
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สิินทรััพย์์
เพื่่�อการ
ให้้เช่่า

สิินทรััพย์์
ระหว่่างก่่อสร้้าง
และติิดตั้้�ง

รวม

48,285
131
6,986
(10,901)
(349)
44,152

94
18,155
(14,461)
3,788

746,246
232,780
69,924
7,968
(33,587)
1,023,331

-

-

(5,659)

44,152
2,070
(8,162)
(1,193)
36,867

3,788 1,017,672
24,437 88,269
3,130
- (79,729)
(28,177)
48 1,029,342

39,115
6,170

- 596,703
- 154,640
- 57,103

(10,901)
(394)
33,990

- (32,058)
- 776,388

-

-

(1,399)

33,990
5,629

- 774,989
- 75,129

(8,161)
(1,140)
30,318

- (72,027)
- 778,091

10,162
6,549

-

465
(465)
-

3,788 246,943
48 251,251
57,103
75,129

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ส่่วนปรัับปรุุง
อาคารเช่่า

เครื่่�อง
อุุปกรณ์์
งและ เครื่่�องมืือ ยานพาหนะ
สำำ�นักั งาน                                                    ตกแต่่
ติิดตั้้�ง

สิินทรััพย์์
เพื่่�อการ
ให้้เช่่า

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
508,790 122,523 43,901 907 21,746
48,285
ซื้อเพิ่ม
13,227 10,060
1,344
131
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
982
6,986
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
(15,417) (5,333)
(26) (907)
- (10,901)
โอนเข้า (ออก)
13,200
1,610
(349)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
519,800 129,842 45,219
- 21,746
44,152
รายการปรับปรุงจากการนำ�มาตรฐาน
   การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
   มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
1 มกราคม 2563519,800 129,842 45,219
- 21,746
44,152
   หลังการปรับปรุง
ซื้อเพิ่ม
10,022
2,810
792
220
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
1,060
2,070
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
(19,122) (25,134) (13,804)
- (1,276)
(8,162)
โอนเข้า (ออก)
26,257
1,770
68
808
(1,193)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
536,957 110,348 32,275
- 21,498
36,867
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
396,367 104,177 43,391 907 12,746
39,115
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
34,388
7,268
225
- 1,899
6,170
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับ  
(13,987) (5,316)
(26) (907)
- (10,901)
   ส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
   ส่วนที่โอน
394
(394)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
416,768 106,523 43,590
- 14,645
33,990
รายการปรับปรุงจากการนำ�มาตรฐาน
   การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
   มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
1 มกราคม 2563416,768 106,523 43,590
- 14,645
33,990
   หลังการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
30,726
7,779
408
- 2,098
5,629
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับ  
(14,641) (25,089) (13,785)
- (1,276)
(8,161)
   ส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
   ส่วนที่โอน
1,140
(1,140)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
432,853 90,353 30,213
- 15,467
30,318
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
465
กลับรายการระหว่างปี
(465)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
103,032 23,319
1,629
- 7,101
10,162
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
104,104 19,995
2,062
- 6,031
6,549
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2562 (6.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2563 (5.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนทีเ่ หลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)
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(หน่วย: พันบาท)
สิินทรััพย์์
ระหว่่างก่่อสร้้าง
และติิดตั้้�ง

รวม

94
17,689
(14,461)
3,322

746,246
42,451
7,968
(32,584)
764,081

-

-

3,322
24,436
(27,710)
48

764,081
38,280
3,130
(67,498)
737,993

-

596,703
49,950

-

(31,137)
615,516

-

615,516
46,640

-

(62,952)
599,204

-

465
(465)
-

3,322
48

148,565
138,789
49,950
46,640

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 555 ล้านบาท
(2562: 495 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 448 ล้านบาท (2562: 388 ล้านบาท))
16. สัญญาเช่า
กลุ่มบริษัททำ�สัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1-13 ปี

16.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวม
สิิทธิิการใช้้พื้้น� ที่่�

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ตัดจำ�หน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ตัดจำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยานพาหนะ

1,308,154
505,383
(34,223)
(369,650)
(92)
1,409,572

6,092
(1,832)
4,260

รวม

1,314,246
505,383
(34,223)
(371,482)
(92)
1,413,832

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สิิทธิิการใช้้พื้้�นที่่�

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ตัดจำ�หน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ตัดจำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

689,729
280,091
(3,280)
(204,568)
(92)
761,880

16.2หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำ�หน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด
   ชำ�ระภายในหนึ่งปี

งบการเงิินรวม
1,481,651
(78,272)
1,403,379
(367,052)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
783,783
(25,506)
758,277
(205,704)

1,036,327

552,573

การวิเคราะห์การครบกำ�หนดของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 34.1 ภายใต้หัวข้อ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
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ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินตามสัญญาเช่ามีการเคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงิินรวม
1,288,335
502,849
24,965
(313,743)
(33,664)
(65,363)
1,403,379

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4)
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่างปี
  การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยระหว่างปี
หัก:ชำ�ระค่าเช่าระหว่างปี
  การยกเลิกสัญญาเช่าจากการปิดสาขาระหว่างปี
  การลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
680,885
278,625
8,430
(172,980)
(3,125)
(33,558)
758,277

16.3ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
371,482
204,568
24,965
8,430
203
2,726
2,726

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าผันแปร

16.4 อ ื่นๆ
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำ�นวน 316.7 ล้านบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ: 175.7 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา นอกจากนี้
กลุม่ บริษทั มีรายการทีม่ ิใช่เงินสดเพิม่ ขึน้ สำ�หรับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าจำ�นวน 505.4 ล้านบาท (เฉพาะของบริษทั ฯ:
280.1 ล้านบาท)
17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
งบการเงิินรวม
เครื่่�องหมายทางการค้้า คอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์

ราคาทุน
1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พันบาท)

คอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์ระหว่่างพััฒนา

รวม

212,560
212,560
212,560

15,729
13,909
5,589
10,965
46,192
7,488
53,680

8,391
2,574
(10,965)
17,456
(7,488)
9,968

24,120
226,469
8,163
258,752
17,456
276,208

-

13,932
13,250
956
28,138
2,262
30,400

-

13,932
13,250
956
28,138
2,262
30,400

212,560
212,560

18,054
23,280

9,968

230,614
245,808
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
คอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์

ราคาทุน
1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
1 มกราคม 2562
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

คอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์ระหว่่างพััฒนา

รวม

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

8,391
2,574
(10,965)
9,968
9,968

24,120
8,163
32,283
9,968
42,251

13,932
728
14,660
1,980
16,640

-

13,932
728
14,660
1,980
16,640

17,623
15,643

9,968

17,623
25,611

เครื่องหมายทางการค้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจจะมีการต่ออายุทุกๆ 10 ปี และมีหลักฐานสนับสนุนว่าสินทรัพย์ดังกล่าว
มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่นอน ฝ่ายบริหารได้ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 18
18. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 บริษัทฯ มีค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัท คอมพิวเตอร์
ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด และมีเครื่องหมายทางการค้าที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่นอนจาก
การรวมธุรกิจ ดังนี้
                                                              (หน่วย: พันบาท)
     ค่าความนิยม
77,385
     เครื่องหมายทางการค้า
212,560

ในการทดสอบการด้อยค่าประจำ�ปี บริษทั ฯ พิจารณามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดจากมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์ โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่งประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ
คาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี การวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ 3 ของลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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ข้อสมมติทสี่ �ำ คัญในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของค่าความนิยมและเครื่องหมายทางการค้าที่มอี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
                                                                (หน่วย: ร้อยละต่อปี)
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
     อัตราการเติบโตระยะยาว
1.8
3.0
     อัตราคิดลดก่อนภาษี
9.1
6.2
ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตระยะยาวจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษี
ที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่า ค่าความนิยมและเครื่องหมายทางการค้าที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่นอนไม่เกิด
การด้อยค่า
19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีการเคลื่อนไหวดังนี้

งบการเงิินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก: ชำ�ระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

678,576
3,011,626
(3,040,203)
649,999

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
250,000
1,909,999
(1,510,000)
649,999

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00
ถึง 4.25 ต่อปี (2562: ร้อยละ 3.15 ถึง 5.60 ต่อปี)
ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้น ได้ระบุข้อกำ�หนดบางประการเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม เช่น การดำ�รง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามอัตราที่กำ�หนดในสัญญา และการดำ�รงอัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษัทฯ
20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

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

งบการเงิินรวม
2563
2562
19,496
16,741
589,900
661,576
3,953
4,429
68,030
33,602
99,096
82,874
13,476
1,296
793,951
800,518
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
27,467
24,630
541,628
558,673
3,963
5,772
7,488
14,368
65,744
51,917
13,422
970
659,712
656,330

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยมีการเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
771
หัก: ชำ�ระคืนระหว่างปี
(771)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
-

ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยได้เข้าทำ�สัญญากู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในวงเงินจำ�นวน 4 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย
ในอัตราเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำ� (Minimum Loan Rate) ลบร้อยละ 1 ต่อปี และมีเงื่อนไขให้จ่ายชำ�ระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน นับจากวันเบิก
เงินกู้ครั้งแรก และชำ�ระคืนเงินต้นเป็นงวดจำ�นวนงวดละ 112,500 บาท โดยจะชำ�ระเงินต้นงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2560
และให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2563 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำ�ประกันโดยกรรมการของบริษัทย่อย
ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำ�รงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น
22. สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
2563
2562
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
43,480
21,864
28,710
21,864
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
13,814
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
   ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
3,283
3,782
2,382
3,599
   ต้นทุนดอกเบี้ย
477
394
302
334
   ต้นทุนบริการในอดีต
4,287
4,287
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   (กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
   ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
(896)
536
(896)
536
   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
167
1,322
(20)
483
   ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
(4,691)
(1,362)
(4,809)
(1,959)
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
(6,127)
(1,157)
(5,136)
(434)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
35,693
43,480
20,533
28,710
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เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ซึง่ ได้ก�ำ หนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำ�หรับลูกจ้างซึง่ ทำ�งานติดต่อกันครบ 20 ปีขนึ้ ไป ให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชย
ไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ สำ�รองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำ�นวนประมาณ 4.3 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุน
บริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำ�นวน
ประมาณ 12.9 ล้านบาท (2562: 13.0 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 5.4 ล้านบาท (2562: 7.0 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัท
ประมาณ 13-14 ปี (2562: 12-25 ปี) (เฉพาะของบริษัทฯ: 14 ปี (2562: 25 ปี))
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
งบการเงิินรวม
2563
2562
1.49-1.50 1.48-1.69
0-4
0-4
3-46
4-46

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
1.49
1.48
0-3
0-3
3-35
9-33

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำ�คัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
อัตราคิดลด
(2.71)
3.22
(1.76)
2.11
อัตราการขึ้นเงินเดือน

เพิ่มขึ้น 1%
2.89

ลดลง 1%
(2.49)

เพิ่มขึ้น 1%
1.87

ลดลง 1%
(1.60)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น 20%
(2.86)

ลดลง 20%
3.61

เพิ่มขึ้น 20%
(1.72)

ลดลง 20%
2.11
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(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(2.74)
3.15
(1.84)
2.15

อัตราการขึ้นเงินเดือน

เพิ่มขึ้น 1%
3.13

ลดลง 1%
(2.62)

เพิ่มขึ้น 1%
2.13

ลดลง 1%
(1.72)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น 20%
(2.93)

ลดลง 20%
2.08

เพิ่มขึ้น 20%
(1.93)

ลดลง 20%
0.78

23. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน 17.4 ล้านบาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 303.8 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 303,798,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน
286.4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 286,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 17.4 ล้านหุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ทัง้ นี้ หุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้จ�ำ หน่ายดังกล่าวเป็นหุน้ เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) จำ�นวน 17.4 ล้านหน่วย
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 ซึ่งหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยการลดทุนจดทะเบียนนี้
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน 80.0 ล้านบาท จากทุน
จดทะเบียนจำ�นวน 286.4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 286,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 366.4 ล้านบาท
(หุ้นสามัญ 366,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำ�นวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 200 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับชำ�ระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคล
ในวงจำ�กัดข้างต้นจำ�นวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นมูลค่า 200 ล้านบาท
โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำ�นวน 120 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้วจำ�นวน 366.4 ล้านบาท
กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562
24. 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 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว
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25. รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า

งบการเงิินรวม
2563
2562
ประเภทของสินค้าหรือบริการ
  ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  รายได้ค่าสนับสนุนการตลาด
  รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์ต่อพ่วง
  รายได้ค่าคอมมิชชั่น
  ตัวแทนรับซ่อมและขายอุปกรณ์
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
  รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
  รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562

6,776,465
97,914
26,383
81,008
5,216
6,986,986

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

4,103,399
27,492
26,383
17,136
5,217
4,179,627

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

6,960,603
26,383
6,986,986

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

4,153,244
26,383
4,179,627

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

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

ต้นทุนสินค้า
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าและ
   ค่าบริการอาคารส่วนกลาง
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าบริการสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุสำ�นักงาน
ค่าขนส่ง
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

งบการเงิินรวม
2563
2562
5,920,534
4,614,912
76,777
320,412
448,873
44,611
14,112
15,638
2,121
93,730

289,482
236,674
58,957
41,649
10,373
7,917
(6,274)
-
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
3,604,864
4,045,897
24,488
170,576
253,188
28,239
6,967
8,434
(2,254)
93,730

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

27. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562

งบการเงิินรวม
2563
2562
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม

28,493

8,516

18,193

2,682

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า

21,484

30

7,560

-

รวมต้นทุนทางการเงิน

49,977

8,546

25,753

2,682

28. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2563

2562

2563

2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี

3,746

-

3,746

-

(16,873)
(13,127)

(5,001)
(5,001)

(16,235)
(12,489)

(4,879)
(4,879)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี จากการเกิ ด ผลแตกต่ า ง
   ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำ�ไรขาดทุน


จำ�นวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
   ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

2562

1,084
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2563

(99)

1,145

2562

188

รายการกระทบยอดระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกับภาษีเงินได้มีดังนี้

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

งบการเงิินรวม
2563
2562
(54,295)
19,438

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
(52,385)
(18,503)

20%

20%

20%

20%

(10,859)

3,888

(10,477)

(3,701)

1,459
(4,754)
(378)
1,405
(2,268)
(13,127)

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

519
(2,320)
(211)
(2,012)
(12,489)

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

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิิน
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 
ณ วัันที่่� 
ณ วัันที่่� 
ณ วัันที่่� 
31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
  (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินงานบริการ
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
สัญญาเช่า
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ
รวม
รวมสินทรัพย์ (หนีส้ นิ ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

18,774
5,733
976
253
7,139
1,370
687
2,820
37,752

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

18,663
2,831
946
253
4,107
190
1,360
28,350

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

(42,512)
(42,512)
(4,760)

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

28,350

13,260
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29. กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

29.1จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
2563
366,399
366,399

ยอดยกมา
บวก: จำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

(หน่วย: พันหุ้น)
2562
286,399
20,164
306,563

29.2กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

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

งบการเงิินรวม
2563
2562
(41,169)
24,438
366,399
306,563
(0.11)
0.08

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
(39,896)
(13,624)
366,399
306,563
(0.11)
(0.04)

30. เงินปันผลจ่าย
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

อนุุมััติิโดย
ปี 2563
เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากกำ�ไรสะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
   ที่ยังไม่ได้จัดสรร
วันที่ 1 เมษายน 2563
รวมเงินปันผลจ่ายสำ�หรับปี 2563
ปี 2562
เงินปันผลจ่ายจากกำ�ไรสะสม
ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
   ที่ยังไม่ได้จัดสรร
วันที่ 11 เมษายน 2562
รวมเงินปันผลจ่ายสำ�หรับปี 2562

เงิินปัันผลจ่่าย
(พัันบาท)

เงิินปัันผลจ่่ายต่่อหุ้้�น
(บาท)

10,992
10,992

0.03
0.03

20,048
20,048

0.07
0.07

31. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานทีน่ �ำ เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี �ำ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน และประเมินผลการดำ�เนินงาน
ของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานของบริษัทฯ คือ กรรมการผู้จัดการ

กลุม่ บริษทั ดำ�เนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำ�เนินงานทีร่ ายงานเพียงส่วนงานเดียวคือ การจำ�หน่ายเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
เคลือ่ นที่ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย บริษทั ฯ ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุน
จากการดำ�เนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน
ตามส่วนงานดำ�เนินงานและเขตภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
32. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริหาร
โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำ�กัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทั รับรูเ้ งินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำ�นวน 3.8 ล้านบาท (2562: 2.4 ล้านบาท)
และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจำ�นวน 2.0 ล้านบาท (2562: 2.4 ล้านบาท)
33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
กลุ่มบริษัทได้เข้าทำ�สัญญาเช่าและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำ�นักงาน คลังสินค้า และพื้นที่สาขา
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
2563
2562
จ่ายชำ�ระ
   ภายใน 1 ปี
78
392
26
213
   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
61
255
15
113
   มากกว่า 5 ปี
1
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการสำ�หรับการเช่าพื้นที่สาขาบางแห่งตามอัตราร้อยละของ
รายได้ของสาขาตามที่ระบุในสัญญา

33.2 การค้ำ�ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจำ�นวน
46.7 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 15.4 ล้านบาท) (2562: 31.2 ล้านบาท และ 190,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ
5.7 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 15.5 ล้านบาท และ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 3.0 ล้านบาท) เพื่อค้ำ�ประกัน
การซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท
34. เครื่องมือทางการเงิน

34.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากธนาคารและเครื่องมือทางการเงินอื่น
ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยการกำ�หนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มบริษัท
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัว
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำ�นวนมากราย จำ�นวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการ
ให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริษทั บริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขัน้ ตอนในการควบคุมการให้สินเชือ่ เป็นไปอย่างเหมาะสม และไม่คาดว่าจะมี
ผลขาดทุนทางการเงินอย่างมีสาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อทางการค้า
กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอัตราการตั้งสำ�รองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นคำ�นวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ สำ�หรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิต
ทีค่ ล้ายคลึงกัน การคำ�นวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ คำ�นึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้�ำ หนัก มูลค่า
ของเงินตามระยะเวลาและข้อมูลสนับสนุนที่มีความน่าเชื่อถือที่มีอยู่ ณ วันที่รายงาน โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีต
สภาพการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
ฝ่ายการเงินของกลุม่ บริษทั บริหารความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กีย่ วข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตามนโยบาย
บริหารเงินของกลุ่มบริษัท โดยลงทุนเฉพาะเงินฝากธนาคารกับธนาคารคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น และอยู่ในวงเงิน
การลงทุนที่กำ�หนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยธนาคารที่เป็นคู่สัญญาต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต โดยสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตในระดับสากล โดยวงเงินในการลงทุนจะถูกสอบทานและปรับปรุงตลอดปี   การกำ�หนดวงเงิน
ดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุน และลดความสี่ยงจากการขาดทุนทางการเงินอันอาจเกิดขึ้น
จากการผิดนัดชำ�ระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ ในปริมาณจำ�กัด เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตในระดับสากล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืม อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ�
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนด หรือ วันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
ภายใน 1 ปีี
1-5 ปีี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

อััตรา
ดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ตามราคาตลาด

-

119
119
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ไม่่มีี
อััตรา
ดอกเบี้้�ย

19
349
368

รวม

อััตรา
ดอกเบี้้�ย 
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

138 0.05 - 0.30
349
487

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
ภายใน 1 ปีี
1-5 ปีี

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

650
367
1,017

อััตรา
ดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ตามราคาตลาด

1,036
1,036

-

ไม่่มีี
อััตรา
ดอกเบี้้�ย

794
794

รวม

อััตรา
ดอกเบี้้�ย 
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

650 3.00 - 4.25
794
1,403 3.04 - 5.07
2,847
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
ภายใน 1 ปีี
1-5 ปีี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

อััตรา
ดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ตามราคาตลาด

ไม่่มีี
อััตรา
ดอกเบี้้�ย

รวม

อััตรา
ดอกเบี้้�ย 
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

-

-

67
67

12
790
802

79 0.05 - 0.30
790
869

650
206
856

552
552

-

660
660

650 3.00 - 4.25
660
758 3.04 - 5.07
2,068

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน

อััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�
ภายใน 1 ปีี

อััตรา
ดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ตามราคาตลาด

-

160
126
286
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ไม่่มีี
อััตรา
ดอกเบี้้�ย

23
353
376

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

อััตรา
ดอกเบี้้�ย 
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

183 0.10 - 1.625
353
126 0.875 - 1.250
662

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�
ภายใน 1 ปีี

อััตรา
ดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ตามราคาตลาด

679
1
680

3
3

ไม่่มีี
อััตรา
ดอกเบี้้�ย

801
801

รวม

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อััตรา
ดอกเบี้้�ย 
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

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

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

อััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�
ภายใน 1 ปีี

อััตรา
ดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ตามราคาตลาด

-

140
140

13
391
404

153 0.10 - 1.625
391
544

250
250

-

656
656

250
656
906

ไม่่มีี
อััตรา
ดอกเบี้้�ย

รวม

อััตรา
ดอกเบี้้�ย 
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

3.1 - 5.0
-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัท
บริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุม่ บริษทั ต้องรักษาสภาพคล่องและรักษาระดับเงินสดคงเหลือของกลุม่ บริษทั เพือ่ ให้สามารถชำ�ระภาระผูกพันได้ กลุม่ บริษทั
มีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการวางแผนบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ และรักษาระดับ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร วงเงินสินเชือ่ ทัง้ ทีผ่ กู พันและไม่ผกู พันทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้กบั ธนาคารหลายแห่ง เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด
ด้านสภาพคล่อง
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รายละเอียดการครบกำ�หนดชำ�ระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวม
ไม่่เกิิน 1 ปีี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

649,999
793,951
391,833
1,835,783

1-5 ปีี

รวม

1,089,818
1,089,818

649,999
793,951
1,481,651
2,925,601

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ไม่่เกิิน 1 ปีี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

649,999
659,712
213,669
1,523,380

1-5 ปีี

570,114
570,114

รวม

649,999
659,712
783,78
2,093,494

34.2มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุม่ บริษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ หรือมีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้
ในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
35. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ คือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสม เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3.00:1 (2562: 1.52:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.31:1
(2562: 0.98:1)
36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน
ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
จะช่วยยกระดับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตได้
อย่างยัง่ ยืน และเป็นหัวใจสำ�คัญทีจ่ ะนำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จ อันได้แก่
การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท
จึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความ
โปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ความ
เป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้
ปฏิบัติภายในของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับ
ธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดำ�เนินการอย่างมี
จรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎหมาย
โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติ
ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และนำ�หลักการกำ�กับดูแล
ที่ดี มาปรับใช้ในการดำ�เนินงาน โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้าง
องค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำ�ไปสู่การ
เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกฝ่าย
2) คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิ และปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจน
อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
3) คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างบริษทั ฯ กับผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งกำ�หนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสาร
ระหว่างกัน
4) คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดนโยบายของบริษัทฯ  
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อาทิ
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
พนักงาน ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
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5) คณะกรรมการบริ ษั ท มี บ ทบาทในการกำ � หนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำ�หนด
กลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำ�กับ
และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กำ�หนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
6) คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี โ ครงสร้ า งองค์ กร
การแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานคณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ
อย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง ระบบการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
7) คณะกรรมการบริษทั กำ�กับดูแลให้จดั ทำ�งบการเงิน
และสารสนเทศทางการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอ
และเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถ
และมีความเป็นอิสระ
8) คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสาร
และเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำ � คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ฯ ทั้ ง ข้ อ มู ล
ทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ
ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ผ่าน
ช่องทางต่างๆ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน
9) คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงาน
ที่ มี ความสำ � คั ญ และรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั อย่างสมา่ํ เสมอ รวมถึงรายงานการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
10) คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ร ะบบการคั ด สรร
บุ ค ลากรในตำ � แหน่ ง บริ ห ารที่ สำ � คั ญทุ กระดั บ อย่ า งเหมาะสม
โปร่งใส และเป็นธรรม
11) คณะกรรมการบริ ษั ท มี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการ
จัดให้มีคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รับทราบ ทำ�ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมี
มาตรการในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
จากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการนำ�หลักการกำ�กับดูแล
กิ จ การที่ ดี และหลั ก จริ ย ธรรมธุ รกิ จ มาใช้ ใ นการบริ ห ารและ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับ
การกำ�กับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ
มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กร
ต่างๆ ดังนี้

การประเมิ น การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท
จดทะเบียนประจำ�ปี 2563
ผลการประเมิ น การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท
จดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies) ซึ่ ง ประเมิ น ผลโดย
สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ในการ
ประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำ�ปี
2563 จากข้อมูลประจำ�ปี 2562 ปรากฏว่า บริษัทฯ ได้รับคะแนน
ในระดับ “ดีมาก” (มีคะแนนอยู่ในช่วง 80 - 89 คะแนน)

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจำ�ปี 2563
จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ � ปี 2563 (Annual General Meeting Checklist)
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors
Association) บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเยี่ยม” (มีคะแนน
อยู่ในช่วง 90-99 คะแนน)

ผลการปฏิบตั ิ
บริ ษัท ฯ ได้ ป ฏิ บัติตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ดี
ตลอดปี 2563 ยกเว้นบางเรื่อง ดังนี้
1) นโยบายกำ�หนดจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
แต่ ล ะคนจะไปดำ � รงตำ � แหน่ ง เนื่ อ งจากกรรมการแต่ ล ะคน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี และสามารถ
ช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ การกำ�หนดเงื่อนไขในการดำ�รงตำ�แหน่ง
เกรงว่าจะทำ�ให้บริษัทฯ สูญเสียหรือเสียโอกาสในการได้บุคคล
ที่มีคุณภาพมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ได้ มี การพิ จารณาผลการปฏิ บั ติ ง าน ความรู้ ความสามารถ
และคุณสมบัติของกรรมการเป็นประจำ�ทุกปี
2) คณะกรรมการไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับ
ดู แ ลกิ จ การ (CG Committee) เนื่ อ งจากคณะกรรมการ
ได้ ม อบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งดำ � เนิ น การให้ เ ป็ น ไป
ตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
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การปฏิ บัติตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง
แบ่งเป็น 5 หมวด
เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำ�เป็น โดยเฉพาะวาระสำ�คัญที่ผ้ถู ือหุ้น
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้เลือ่ นการจัดประชุมสามัญประจำ�ปี
ผู้ถือหุ้นที่กำ�หนดไว้ไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษทั ฯ เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) โดยบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำ�ปี
ผู้ถือหุ้นในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำ�รายละเอียด
จดหมายเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม
แต่ละวาระเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม
1 เดือน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาเพียงพอในการทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เรือ่ งสำ�คัญ รวมทัง้ ได้จดั ส่งจดหมายเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้
ข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระ แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุม
และรายงานประจำ�ปี ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
14 วัน และได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำ�หนดวัน เวลา สถานที่
ประชุม และวาระการประชุม ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ก่อนวันประชุม
ทัง้ นี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2563 รวม 11 ท่าน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานคณะผูบ้ ริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
ก่อนเริม่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานทีป่ ระชุมประกาศจำ�นวน
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ และจำ�นวนหุน้ ของผูท้ มี่ าร่วมประชุม
ให้ทปี่ ระชุมทราบ และได้แจ้งวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนนแล้ว
จึงดำ�เนินการประชุมตามวาระทีก่ �ำ หนด ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายสามารถ
ลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ
เพือ่ เปิดโอกาสให้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อแนะนำ�
ต่างๆ ต่อกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ เลขานุการบริษทั ได้จดบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นที่สำ�คัญและเหมาะสมไว้ในรายงานการประชุม
การจัดทำ�รายงานการประชุมดำ�เนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกำ�กับดูแลให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั ิ และปกป้องสิทธิขน้ั พืน้ ฐานที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน โดยกระบวนการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าประชุมได้สะดวก เปิดโอกาสให้มี
การมอบฉันทะได้ โดยเสนอทางเลือกให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้แก่กรรมการอิสระได้ พร้อมทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม
เพื่อส่งเสริมให้ผ้ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำ�ถาม
ใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทฯ กำ�หนด เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตั้ ง แต่ การประชุ ม สามั ญ ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2552 โดยผู้ถือหุ้น
รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุ ม หรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คล
เพือ่ เป็นกรรมการได้ในช่วงเดือนธันวาคม เป็นระยะเวลา 1 เดือน
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้น
รายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ในเรื่อ งความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์
อย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ
ในการจั ด การความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ ข องผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา เพือ่ ผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ เป็นสำ�คัญ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายกำ�กับดูแล
การใช้ข้อมูลภายใน โดยกำ�หนดไว้ในระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
พร้อมมีบทลงโทษในการที่ผ้บู ริหารหรือพนักงานนำ�ข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำ�ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตน รวมทั้งยังมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
ไว้ในรายงานประจำ�ปี และเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างครบถ้วนอีกด้วย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริ ษั ท ฯ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด มั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กำ � กั บ ดู แ ลให้ ร ะบบการบริ ห าร
จัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน และสังคม รวมทั้งได้กำ�หนด
เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
3/2546 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 ได้มีการกำ�หนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่องค์กร
คาดหวัง ทั้งนี้ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะให้การสนับสนุน
แนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเต็มที่ และแจ้งให้พนักงานทุกคน
ในองค์กรรับทราบ ดังต่อไปนี้

IT CITY ANNUAL REPORT 2020

125

พฤติบัญญัติ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน พึงใส่ใจเสมอว่า
เราจะต้อง
1. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามกฎหมาย หมั่นประกอบกรรมดีต่อสังคม
2. ประพฤติดี ดำ�รงไว้ซง่ึ ชือ่ เสียง และยึดถือกฎข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
3. ปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ โดยคำ�นึงถึง
ข้อพึงปฏิบัติ ตามหลักการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ละเว้นการใช้อำ�นาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ
นอกเหนื อ จากพฤติ บั ญ ญั ติ กรรมการควรคำ � นึ ง ถึ ง
ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ซึ่งกำ�หนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย ดังนี้
1. สรรหาผู้บริหารที่มีความสามารถที่เหมาะสม และ
ให้อำ�นาจผู้บริหารอย่างเพียงพอในการบริหารและจัดการธุรกิจ
ขององค์กร
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงาน ภายใต้
กรอบจริยธรรมทางธุรกิจที่ได้กำ�หนดขึ้น
3. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อั น ชอบด้ ว ยกฎหมาย ด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม
4. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือ
ญาติพี่น้อง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
1.7 ไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
2. ผู้บริหารต่อพนักงาน
2.1 ใช้ความเป็นผูน้ �ำ ประสานงานและดำ�เนินการ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของทุกคนที่มีอยู่ เพื่อความ
สัมฤทธิ์ผลขององค์กร
2.2 ส่งเสริมให้มีการติดต่อประสานงาน และเสริมสร้าง
บรรยากาศของการทำ�งานที่ดี มีระเบียบวินัยการทำ�งานเป็นทีม
และความสำ�นึกดีในหมู่พนักงาน
2.3 ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของพนักงานโดยทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
2.4 ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสำ�นึก
ในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและของบุคคลอื่น
2.5 การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัล และ
ลงโทษพนักงานต้องกระทำ�ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน
พื้ น ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของ
พนักงานนั้นๆ
2.6 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
2.7 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความ
เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

3. ผู้บริหารต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน และสังคม
3.1 ให้ บ ริ การที่ มี คุ ณ ภาพ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร
เกีย่ วกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
นอกเหนื อ จากพฤติ บั ญ ญั ติ ผู้ บ ริ ห ารควรคำ � นึ ง ถึ ง
3.2 ปฏิ บั ติ ต่ อ ลู ก ค้ า อย่ า งเป็ น ธรรม ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ซึ่งกำ�หนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย ดังนี้ หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าเพื่อผลประโยชน์
ของบุคคลที่สาม
1. ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น
3.3 ปรับปรุงและเสริมสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้า
1.1 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซือ่ สัตย์ เกิดความพึงพอใจ
สุจริต ตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
3.4 หาแนวทางเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดี และ
รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ยั่งยืนระหว่างองค์กรกับคู่ค้าให้เป็นไปด้วยดี ประกอบด้วยไมตรีจิต
1.2 รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสมํ่าเสมอและ และพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย นำ�มาซึ่งบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง
รวดเร็ว ตรงความต้องการ และประหยัด
1.3 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยการประยุ ก ต์ ความรู้ แ ละทั ก ษะ
3.5 ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ดีของบริษัทฯ โดยยึด
การบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
หลักสุจริตธรรมไม่ให้และไม่รับสินบน ไม่สนับสนุนการกระทำ�
1.4 เสริมสร้างการปฏิบตั หิ น้าที่โดยมีระบบการดำ�เนินงาน อันผิดกฎหมาย หรือการกระทำ�อันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความ
ที่ มีม าตรฐานและการควบคุ มที่ ดี ด้ ว ยข้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอและ มั่นคงของประเทศ
มีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้
3.6 ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ภ ายใต้ กรอบกติ ก าการแข่ ง ขั น
1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้อง โดยใช้ ทางการค้าที่ดี
ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
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3.7 หาทางใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ สุ ด โดยให้ สู ญ เสี ย น้ อ ยที่ สุ ด และพยายามหาสิ่ ง ทดแทน
ทรัพยากรธรรมชาติที่นำ�มาใช้ โดยคำ�นึงถึงสภาวะแวดล้อม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3.8 อนุรกั ษ์ ปรับปรุง บำ�รุงรักษาซึง่ อาคาร สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ให้อยู่ ในสภาพที่เรียบร้อย งดงาม และ
ถูกสุขลักษณะ
3.9 รักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย เพือ่ ขจัด
อุบตั เิ หตุและอันตรายอันอาจเกิดต่อสถานที่ และสภาวะแวดล้อม
ให้เหลือน้อยที่สุด
3.10 ไม่กระทำ�การช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็น
เครื่องมือที่จะทำ�ให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบต่างๆ
3.11 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและ
หน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้
ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
นอกเหนื อ จากพฤติ บั ญ ญั ติ พนั ก งานควรคำ � นึ ง ถึ ง
ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งกำ�หนดไว้เป็นมาตรฐานด้วยดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความ
มานะอดทน
2. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่าง
เคร่งครัด
3. กระทำ � ต่ อ ผู้ ร่ ว มงานอื่ น โดยปราศจากอคติ ช่ ว ย
เสริมสร้างการทำ�งานเป็นทีม และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
พนักงานด้วยกัน
4. เอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่และทุกข์สุขของผู้ร่วมงาน
โดยคำ�นึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นสำ�คัญ
5. เอาใจใส่และปฏิบัติอย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวง
ที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร
ไปสู่ความเป็นเลิศ
6. ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตน
อยู่เสมอ
7. ให้ ความเอาใจใส่ แ ละช่ ว ยดำ � เนิ น การ ที่ จ ะรั ก ษา
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความสะอาดปลอดภัย และ
น่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
8. ไม่กล่าวร้ายหรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อเกียรติคุณความก้าวหน้าของผู้อ่ืนหรือองค์กร โดยปราศจาก
ซึง่ ข้อมูลความจริง

นอกจากนี้ ในการดำ � เนิ น การดู แ ลผู้มีส่ว นได้ ส่ว นเสี ย
ทุกฝ่าย ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอีกเป็นสำ�คัญ จึงได้กำ�หนดนโยบายที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงาน

ของบริษัทฯ ตลอดจนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของผูบ้ ริหาร
และพนักงานในระดับจัดการ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทาง
การติดต่อสือ่ สารเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ ได้ตดิ ต่อกับ
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยติ ด ต่ อ โดยตรงที่ เ ลขานุ การบริ ษั ท
คุณชาญชัย บุณยสุรกุล ผ่าน E-mail : chanchai_b@itcity.co.th
หรือส่งเป็นหนังสือไปที่ฝ่ายเลขานุการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน) (สำ�นักงานใหญ่) ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์
ช็อปปิง้ เลขที่ 555 ชัน้ B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

นโยบายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และการมี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม
ในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น โดยผ่าน
การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. กระบวนการในการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
กั บ ลั ก ษณะการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น โดยระบุ เ หตุ การณ์ ท่ีมี
ความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดำ�เนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสีย่ งทัง้ โอกาสเกิดและผลกระทบ
กำ�หนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม
กับความเสีย่ งทีป่ ระเมินได้ วิธวี ดั ความสำ�เร็จ ตลอดจนทรัพยากร
ที่ ต้ อ งใช้ เ พื่ อ ลดความเสี่ ย งและมี การเฝ้ า ติ ด ตามประเมิ น ผล
การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำ�หนดขึ้น
2. แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกำ�กับดูแลและควบคุมดูแล
เพื่ อ ป้ อ งกั น และติ ด ตามความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น ดังนี้
2.1 จั ด ให้ มี กระบวนการตรวจสอบ ประเมิ น ระบบ
การควบคุ ม ภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ค รอบคลุ ม
ระบบงานสำ � คั ญ ต่ า งๆ เช่ น ระบบการขายและการตลาด
การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำ�สัญญา ระบบการจัดทำ�และควบคุม
งบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำ�ระเงิน เป็นต้น ทัง้ นี้
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และคอร์รัปชั่น
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2.2 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียนการฝ่าฝืนการกระทำ�ผิดกฎหมาย หรือจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน
หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครอง
ผู้ ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ ให้ข้อมูล
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เป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำ�หนด
บทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่สามารถติดต่อผู้ ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ
จะแจ้งผลการดำ�เนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2.3 หัวหน้าสายงานทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบในการติดตาม
การปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และ
รายงาน ผู้มีอำ�นาจทราบตามลำ�ดับ
3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
3.1 กำ � หนดให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานตนเอง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติ ในการ
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณ/
ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
3.2 จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำ�กับดูแล
กิ จ การ และให้ ข้ อ เสนอแนะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยดำ � เนิ น การ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มี
นัยสำ�คัญ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 กำ � หนดให้ ฝ่ า ยควบคุ ม ภายใน รั บ ผิ ด ชอบในการ
ทดสอบ และประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำ�มาตรการต่อต้านการทุจริต และ
คอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตามทบทวน
และปรั บ ปรุ ง มาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น อย่ า ง
สมํ่าเสมอ
3.4 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการ
ตรวจสอบหรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่า
มีรายการหรือการกระทำ�ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญ
ต่อฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการ
ฝ่าฝืนการกระทำ�ผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ หรือ
แนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่
หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติ ในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ

การให้ความคุม้ ครองบุคคลผูแ้ จ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิด
หรือข้อร้องเรียน
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ให้ถ้อยคำ�หรือให้ข้อมูลใดๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการ
ให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด หรือต่อบริษัทฯ จะได้รับ
การคุ้มครองจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งงาน
ลักษณะงาน สถานที่ทำ�งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน
เลิกจ้าง หรือการอืน่ ใดทีม่ ลี กั ษณะเป็นการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม
ต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามีความจำ�เป็นต้องมีการเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิก
การคุม้ ครองบุคคลใด ก่อนทีจ่ ะดำ�เนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อม
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์
การอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม สถานการณ์สภาวะโลกร้อน
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
จึงได้จดั ตัง้ ระบบบริหารคุณภาพการจัดการพลังงาน สิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูงและ
พนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นยึดถือแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม รวมถึงมาตรฐานและข้อกำ�หนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. พั ฒ นาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ กร ด้ ว ย
กระบวนการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยมในการสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
3. ยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจการปฏิบัติงาน โดย
มุ่งเน้นการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
จากอุบตั เิ หตุ อัคคีภยั และการบาดเจ็บเหรือเจ็บป่วยในงาน
4. ดูแลในเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการ
ทำ�งานที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีและมีความสุขในการ
ทำ�งาน
5. ประเมินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้น
การปรับปรุงและป้องกันที่แหล่งกำ�เนิด รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. พนักงานทุกคนได้รับความเคารพสิทธิ และคุ้มครอง
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดมาตรฐาน แรงงานไทย
รวมทัง้ ได้รบั การพัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้
สร้างขวัญกำ�ลังใจ
ผูบ้ ริหารทุกระดับในบริษทั ฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาและธำ�รงไว้ซ่งึ ระบบการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่าง
เพียงพอให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำ�นโยบายไปปฏิบัติ
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คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งในเรื่อง
คุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยมีนโยบายในการกำ�กับดูแล
ให้ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท
ได้จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีและ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำ�ปี
นอกเหนือจากการเปิดเผยตามข้อกำ�หนดต่างๆ แล้ว
คณะกรรมการบริษัทยังได้ ให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวนครั้ง
ของการประชุม จำ�นวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
ในปีทผ่ี า่ นมา รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ทัง้ รูปแบบ
และลักษณะของค่าตอบแทน ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ
และบริ ษั ท ฯ ได้ กำ � หนดนโยบายให้ กรรมการ และผู้ บ ริ ห าร
ต้องรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการรับทราบ และมีการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ของคณะกรรมการ และผู้บริหาร ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายงานประจำ�ปี
กั บ การไม่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาหรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ รวมถึ ง
ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำ�การอันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้
1. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงาน
ประกาศเป็ น ข้ อ ปฏิ บั ติ ข องพนั ก งานในการใช้ ง านเครื อ ข่ า ย การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ
คอมพิวเตอร์ ให้พนักงานทุกคนทราบ และมีการสื่อสารผ่าน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทฯ
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้ง
จัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ
2. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน รวมถึงรายงาน ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำ�คัญ รวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ
ทางการเงิน และข้อมูลที่มิ ใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตาม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองด
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมี
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
3. พนั ก งานทุ กระดั บ ของบริ ษั ท ฯ และครอบครั ว
มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยนอกจากการเผยแพร่ ห้ า มทำ � การซื้ อ ขายหุ้ น หรื อ ชั ก ชวนให้ บุ ค คลอื่ น ซื้ อ ขาย
ข้อมูลตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ เสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือ
แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56 - 1) ผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย
และรายงานประจำ�ปีแล้ว ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย ต่อสาธารณชน
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ

นโยบายเกี่ ย วกั บ การจั ด การฝึ ก อบรมแก่ พ นั ก งาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงาน โดย
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า จึงได้จัดตั้งระบบ
การจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็น
แนวทางยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้
1. พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทุกคน จะได้รับการ
พัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยการให้ความรู้และด้วยการฝึกอบรม
2. พนักงานใหม่จะได้รับการฝึกอบรม ทั้งในเรื่องการ
ปฏิบัติงาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
3. ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบ และ
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำ�รงไว้ซง่ึ ระบบการจัดการฝึกอบรม
แก่ พ นั ก งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรอย่ า ง
เพียงพอ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำ�นโยบาย
ไปปฏิบัติ
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

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

รายชื่่�อคณะกรรมการ
นายกมล จันทิมา
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายปริญญา ภาจิตรยรรยง
นายพิภพ โชควัฒนา
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
นายวิชิต ญาณอมร
นายดำ�เนิน แก้วทวี
นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
ดร.สาธิต ปิติวรา
นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย
นายพิชัย นีรนาทโกมล
นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
นายโสภณ อิงค์ธเนศ
นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวิทยา
นายคณภน ปิยะลักษณางกูร
นายเกษม ศรีเลิศชัยพานิช
นางสาวกมลวร นีรนาทโกมล

จำำ�นวนหุ้้�น
จำำ�นวนหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธ.ค. 2562 ณ วัันที่่� 31 ธ.ค. 2563
1,007,312
1,007,312
803,000
803,000
1,266,978
1,266,978
1,472,688
1,472,688
319,000
499,000
19,823,881
19,823,881
80,000,000
80,000,000
639,440
639,440
-

หมายเหตุ :  (1) ลำ�ดับที่ 1 ลาออกจากกรรมการเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2563
(2) ลำ�ดับที่ 2, 5 ลาออกจากกรรมการเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
(3) ลำ�ดับที่ 8 ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2563
(4) ลำ�ดับที่ 17-20 ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
		
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น แม้บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ แต่ก็ได้มอบหมายให้
นางสาวนันท์นภัส ถิรกนกวิไล ตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลที่บริษัทฯ สามารถเปิดเผยได้ โดยติดต่อได้ที่
E-mail : nannaphat_t@itcity.co.th
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการชี้แนะทิศทาง
การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ติดตามดูแลการทำ�งานของฝ่ายจัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง และ
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำ�คัญ ดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำ�นวนกรรมการ
ที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวน
กรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมี
กรรมการอย่างน้อยหนึง่ คนมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
2) คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการ
ที่เป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งคณะ
และมีจำ�นวนอย่างน้อย 3 คน
3) คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และใน
จำ�นวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งคณะ
ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราช
บั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด พ.ศ. 2535 หรื อ กฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำ�หนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ
2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
3) มีภาวะผูน้ � 
ำ วิสยั ทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4) มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และ
สามารถอุ ทิ ศ เวลาในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ กรรมการของบริ ษั ท ฯ
ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ตลอดจนมี ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น โดย
สมํ่าเสมอ และตัดสินใจด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ชองบริษทั ฯ
5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม
ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�  หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึง
การทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึ ง พฤติ การณ์ อื่ น ทำ � นองเดี ย วกั น ซึ่ ง เป็ น ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ
หรื อ คู่ สั ญ ญามี ภ าระหนี้ ที่ ต้ อ งชำ � ระต่ อ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตั้ ง แต่
ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่
ยีส่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะตํา่ กว่า ทัง้ นี้ การคำ�นวณ
ภาระหนีด้ งั กล่าว ให้เป็นไปตามวิธกี ารคำ�นวณมูลค่าของรายการ
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรัพย์
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อาจมี ความขั ด แย้ ง
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
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6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง
การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7) ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8) ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
4. วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำ�หนด
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวน
1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการ
ที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่งก่อน ถ้าจำ�นวน
กรรมการที่ออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ ให้ออก
โดยจำ � นวนใกล้ เ คี ย งที่ สุ ด กั บ ส่ ว น 1 ใน 3 และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จะคัดเลือก
และเสนอบุ ค คลที่ เ หมาะสมให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ท และนำ � เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ
พิจารณาและอนุมัติ
คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ
2 ปี และอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป
ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
5. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการ
1) การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการ และประธาน
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยคณะกรรมการบริ ษั ท กำ � หนดให้ ป ระธานกรรมการ
เป็นคนละคนกับประธานคณะผู้บริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยก
อำ�นาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยการอนุมัติ และการดำ�เนินการ
ต่ า งๆ เป็ น ไปตามระเบี ย บอำ � นาจอนุ มั ติ แ ละดำ � เนิ น การที่
ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัททำ�หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำ�งาน
ของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

2) การถ่วงดุลของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม
และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน กรรมการทุกคน
มี ความเป็ น อิ ส ระในการแสดงความเห็ น ต่ อ การดำ � เนิ น งาน
บริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
โดยไม่ถูกครอบงำ�  ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

• บทบาทและหน้าที่ต่อบริษัทฯ
สร้ า งความมั่ น คงอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์และ
พันธกิจขององค์กร ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำ�เนินธุรกิจ
และการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
กำ � กั บ ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี โ ครงสร้ า งและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกำ�กับดูแล
ให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบ
ในหน้าที่อย่างทุ่มเท ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ โดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ
• บทบาทและหน้าที่ต่อคณะผู้บริหาร
สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจ
อย่างโปร่งใส ราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กรอบ
กติกาของกฎหมายและหน่ ว ยงานกำ � กั บ ดู แ ล เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ า หมายตามนโยบายและแผนธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ควบคู่
ไปกั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะและความชำ � นาญ
อย่างต่อเนื่อง
• บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทำ�ธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ โดยให้ ความสำ � คั ญ กั บ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี
จรรยาบรรณและจิ ต สำ � นึ กรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ทุกฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
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บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหาร
ประธานคณะผู้ บ ริ ห าร มี อำ � นาจและหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
การบริ ห ารฯ และบริ ษัท ในเครื อ ตามที่ค ณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมาย และบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อำ�นาจหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหาร
ให้รวมถึงเรือ่ งหรือกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. นำ � วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของบริ ษั ท ฯ มากำ � หนด
เป็นกลยุทธ์ในการดำ�เนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. กำ�กับดูแลการบริหารงานบริษัทฯ ให้มีการเชื่อมโยง
และเกื้อหนุนกันทั้งบริษัทฯ
3. บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการบริหารงานทัว่ ไป
ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบอำ�นาจอนุมัติและดำ�เนินการ
ของบริษทั ฯ โดยมีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสมํ่าเสมอ
4. กำ�หนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
และสนับสนุนการดำ�เนินงานในทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถ
พัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
5. ให้คำ�แนะนำ�และถ่ายทอดประสบการณ์ ในการทำ�งาน
การกำ�หนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
6. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณ
ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดที่ได้รบั มอบหมายตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การใช้อ�ำ นาจของประธานกรรมการบริหาร
ไม่สามารถกระทำ�ได้ หากประธานกรรมการบริหารมีส่วนได้
ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะใดๆ
ในการใช้อำ�นาจดังกล่าวกับบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับมติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ทีม่ กี รรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านัน้

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระ จำ�นวน
3 ท่ า น ซึ่ง ทุ ก คนมี ความเป็ น อิ ส ระและมี คุณ สมบั ติค รบถ้ ว น

ตามทีส่ �ำ 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 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายดำ�เนิน แก้วทวี : กรรมการตรวจสอบ
3) นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ : กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวจีระวรรณ ทิพโกมุท เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีดังนี้
ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่
3/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการกำ�หนดขอบเขต
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
(ก) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี การรายงานทางการเงิ น
อย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ�รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจำ�ปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำ�เป็นและเป็น
เรื่องสำ�คัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
(ข) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อ หน่ ว ยงานอื่น ใดที่รับ ผิ ด ชอบเกี่ย วกั บ
การตรวจสอบภายใน
(ค) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ความเป็ น อิ ส ระ เพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และเสนอค่ า ตอบแทนของบุ ค คล
ดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี โดยไม่ มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(ง) พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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(จ) จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
2) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
6) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(ช) รายงานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ�  อย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครั้ง
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้รับ
แต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
กรรมการจำ�นวน 3 ท่าน มีดังนี้
1) นายดำ�เนิน แก้วทวี : ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
2) นายวิชิต ญาณอมร : กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
3) ดร.สาธิต ปิติวรา	 : กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
โดยมี นางสาวนันท์นภัส ถิรกนกวิไล เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
2.2.1 การสรรหา
1) กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายในการสรรหา
กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาความเหมาะสม
ของจำ � นวนโครงสร้ า ง และองค์ ประกอบของคณะกรรมการ
กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
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 การสรรหา ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.2.2 การกำ�หนดค่าตอบแทน
1) จั ด ทำ � หลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายในการกำ � หนด
ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และกรรมการชุ ด ย่ อ ย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2) กำ�หนดค่าตอบแทนที่จำ�เป็นและเหมาะสม ทั้งที่
เป็นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล
โดยการกำ�หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณา
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และ
เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์
ทีค่ าดว่าจะได้รบั จากกรรมการ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่
ให้คำ�ชี้แจง ตอบคำ�ถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำ�หนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำ�หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(56 - 1) และรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
5) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการกำ�หนดค่าตอบแทน
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงาน
ต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำ�เสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
5/2561 เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำ�นวน 3 ท่าน ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ในอันทีจ่ ะดำ�เนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้มกี ารทบทวน
องค์คณะอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร
และลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายชื่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ: ประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง
2. นายดำ�เนิน แก้วทวี : กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิชิต ญาณอมร : กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมี นายเกษม ศรี เ ลิ ศ ชั ย พานิ ช เป็ น เลขานุ การ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้
(ก) สอบทานและนำ�เสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ข) กำ�กับ ดูแลการพัฒนา และการปฏิบตั ติ ามกรอบการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
(ค) สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ติดตาม
ความเสี่ยงที่สำ�คัญและดำ�เนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กร
มีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
(ง) ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำ�หรับการจัดการความเสี่ยง
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
(จ) ขอความเห็นชอบจากทีป่ รึกษาภายนอก เมือ่ เห็นว่ามี
ความจำ�เป็นและเหมาะสม รวมทั้งการได้รับการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
(ฉ) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
อันเกีย่ วเนือ่ งกับการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
มาปฏิบัติงานด้วยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหาร

3. การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทนเป็ น
ผู้พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงสุด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีประวัติ
การทำ � งานโปร่ ง ใส มี วุ ฒิ ภาวะและความมั่ น คง มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมตามข้อบังคับบริษัทฯ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงความรู้ ความชำ�นาญ
เฉพาะด้าน หรือทักษะที่จำ�เป็น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ
ประสิทธิผลของคณะกรรมการให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความ
หลากหลาย โดยได้พจิ ารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการควบคู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผูถ้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการ
เสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกที่กำ�หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการ
1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียว
หรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของทุน
ที่ชำ�ระแล้วของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมาย
ถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทจะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยบริษทั ฯ จะแจ้งกำ�หนดเวลาในการเสนอชือ่ ผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2) ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ ส มควรได้ รั บ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
3) คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทน
จะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นต่อไป
4) ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ เ ลื อ กตั้ ง กรรมการโดยใช้
เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
4.1) หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
4.2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
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4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับ
ลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5) ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี ทุ ก ครั้ ง ให้
กรรมการออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ท่สี ุด
กับส่วน 1 ใน 3 ขั้นตอนการสรรหาจะเป็นไปตามข้อ 1) - 4)
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้มาดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริ ห ารจะเป็ น ผู้ พิ จารณาในเบื้ อ งต้ น ในการ
กลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะความเป็นผู้นำ� 
ความสามารถด้านการบริหาร และมีความเข้าใจในธุรกิจของ
บริษทั ฯ เป็นอย่างดี โดยจะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป

4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทร่วม
การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการในบริษัทร่วม ดำ�เนินการโดยฝ่ายจัดการและต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการในบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำ�เนินการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทร่วมนั้นๆ บริษัทฯ ได้กำ�กับดูแลบริษัทร่วมในเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน การทำ�รายการ
ระหว่างบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการเปิดเผย
ข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงกำ�กับดูแล
ให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำ�งบการเงินรวม
ให้ทันภายในกำ�หนด

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่
ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อีกทั้งบริษัทฯ ได้ห้ามมิ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานรวมถึงคูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคล
ดังกล่าว ทำ�การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน สำ�หรับกรณี
ทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ทำ�การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่เข้าข่าย
กรณีขา้ งต้น ให้รายงานต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ทุกครั้งที่ทำ�การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำ�เนา
รายงานนี้ให้กับรองกรรมการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง
ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำ�ข้อมูลภายในของ
บริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว บริษทั ฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าว
มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับ
พนักงานของบริษัทฯ ต่อไป

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย
จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ
ได้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนค่ า สอบบั ญ ชี ใ นส่ ว นของบริ ษั ท จำ � นวน
2 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำ�นวน 1.84 ล้านบาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ในปี 2563 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่
ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าถ่ายเอกสาร เป็นจำ�นวน
17,420 บาท

การกำ�กับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การป้องกันข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้
เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำ�หนดให้รับรู้เฉพาะ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
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สาขาทั่วประเทศ
ลำ�ดับ

กรุงเทพฯและปริมณฑล

1 พันธุ์ทิพย์พลาซา ประตูนํ้า ชั้น 5
Pantip Plaza, 5th Floor
2 เซียร์ รังสิต ชั้น 3
Zeer Rangsit, 3rd Floor
3 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 1  
Seacon Square, Srinakarin, 1st Floor
4 ไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4  
Fortune Tower, 4th Floor
5 เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 6
Central Rama III, 6th Floor
6 เซ็นทรัลบางนา ชั้น 4
Central Bangna, 4th Floor
7 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 5
The Mall Ngamwongwan, 5th Floor
8 ไอทีพลาซ่า สำ�โรง สมุทรปราการ ชั้น 4
IT Plaza Samrong Samutprakan, 4th Floor
9 ไอที สแควร์ หลักสี่พลาซ่า ชั้น 2
IT Square Laksi Plaza, 2nd Floor
10 สยามพารากอน ชั้น 4
Siam Paragon, 4th Floor
11 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 3
Future Park Rangsit, 3rd Floor
12 พันธุ์ทิพย์พลาซา งามวงศ์วาน ชั้น 4
Pantip Plaza Ngamwongwan, 4th Floor
13 แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3
Fashion Island, 3rd Floor
14 เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 3
The Mall Bangkae Department Store, 3rd Floor
15 เมกา บางนา ชั้น 2
Mega Bangna Shopping Center, 2nd Floor
16 ซีคอนสแควร์ บางแค ชั้น 3
Seaconsquare Bangkae, 3rd Floor
17 เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 4
Central Chaengwattana, 4th Floor
18 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ชั้น 3
Central Plaza Rama II, 3rd Floor
19 ฟอร์จูนเมอร์เคียว อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4  
Fortune Mercure, Fortune Tower, 4th Floor
20 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กัลปพฤกษ์ ชั้น 1
Big C Supercenter Kanlapaphruek, 1st Floor
21 เซ็นทรัลพลาซ่า เวสท์เกต ชั้น 2
Central Plaza West Gate, 2nd Floor

หมายเลข
โทรศัพท์

22 เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 2
Central Plaza Pinklao, 2nd Floor
23 โรบินสัน ศรีสมาน นนทบุรี ชั้น 2F  
Robinson Srisaman Department Store
Nonthaburi, 2F Floor
24 เทสโก้โลตัส บางแค ชั้น 2
Tesco Lotus Bang-kae, 2nd Floor
25 พันธุ์ทิพย์พลาซา 2 ชั้น 1
Pantip Plaza 2, 1st Floor
26 เทสโก้โลตัส นครอินทร์ นนทบุรี ชั้น 1  
Tesco Lotus Nakhon In, Nonthaburi, 1st Floor
27 เทสโก้โลตัส บางกรวย - ไทรน้อย นนทบุรี ชั้น 1  
Tesco Lotus Bang Kruai Sai Noi,
Nonthaburi, 1st Floor
28 เทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ ชั้น 1
Tesco Lotus Srinakarin, 1st Floor
29 เซียร์ 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2
Zeer Shopping Complex, Rangsit, 2nd Floor
30 ACE MEGA BANGNA ศูนย์การค้าเมกา บางนา ชัน้ 2
ACE Mega Bangna Shopping Center, 2nd Floor
31 เทสโก้โลตัส บางปะกอก ชั้น 3
Tesco Lotus Bang Pakok, 3rd Floor
32 ACE ZPELL ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชัน้ 3
Future Park Rangsit, 3rd Floor
33 เกตเวย์ บางซื่อ ศูนย์การค้าเกตเวย์ ชั้น 2
Gateways at Bangsue Shopping Mall, 2nd Floor
34 ACE เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 3
ACE Central Plaza Pinklao, 3rd Floor
35 VIVO SHOP ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2
VIVO SHOP Future Park Rangsit, 2nd Floor
36 ACE ACE ซีคอนสแควร์ ชัน้ 3
ACE Seaconsquare, 3rd Floor
37 Shop Realme ศูนย์การค้าเมกา บางนา ชั้น 2
Shop Realme Mega Bangna Shopping Center,
2nd Floor
38 ซีคอนสแควร์ บางแค ชั้น 2
Seaconsquare Bangkae, 2nd Floor
39 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ชัน้ 3
Central Plaza Rama II, 3rd Floor
40 ACE ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4
ACE Fortune Tower, 4th Floor
41 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4
Central Worldr, 4th Floor

02-656-5030
02-992-6800
02-721-8480-8
02-641-1474
02-211-7500
02-399-0020
02-550-1111
02-394-0111
02-576-0576
02-610-9866
02-958-0666
02-953-5395
02-947-5955
02-454-1884
02-105-1699
02-458-2618
02-835-3425
02-872-4590
02-642-1603
02-416-4652
02-194-2835
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02-884-7008
02-501-5807
061-410-8162
02-254-9780
02-403-3971
02-194-0824
02-138-0561
092-823-1658
092-823-2009
084-438-0433
02-150-9273
092-823-2156
092-823-1758
094-925-5144
081-8031643
092-2996242
092-8231653
095-9495326
087-3188682
092-8231895

ลำ�ดับ

ภาคกลาง

1 นาซ่ามอลล์ สุพรรณบุรี ชั้น 3
Nasa Center, Suphanburi, 3rd Floor
2 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์ค ราชบุรี ชั้น 2
Royal Park Ratchaburi, 2nd Floor
3 ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สิงห์บุรี ชั้น 3
Chai Saeng Department Store Singburi, 3rd Floor
4 เทสโก้โลตัส สมุทรสงคราม ชั้น 1
Tesco Lotus Samutsongkhram, 1st Floor
5 เทสโก้โลตัส สิงห์บุรี (ท่าวุ้ง) ชั้น 1
Tesco Lotus Singburi (Tha Wung), 1st Floor
6 เทสโก้โลตัส สุพรรณบุรี   ชั้น 1
Tesco Lotus Suphanburi, 1st Floor
7 เทสโก้โลตัส ชัยนาท ชั้น 1
Tesco Lotus Chainat, 1st Floor
8 เทสโก้โลตัส โรจนะ อยุธยา ชั้น 2
Tesco Lotus Rochana Ayutthaya, 2nd Floor
9 เทสโก้โลตัส นครนายก ชั้น 1
Tesco Lotus Nakhonnayok, 1st Floor
10 โรบินสัน กาญจนบุรี ชั้น 2F
Robinson Department Store
Kanchanaburi, 2F Floor
11 เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย สมุทรสาคร ชั้น 2
Central Plaza Mahachai Samut Sakhon, 2nd Floor
12 มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ ชัน้ 3
Market Village Hua Hin, 3rd Floor
13 เทสโก้โลตัส อู่ทอง สุพรรณบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus U Thong, Suphanburi, 1st Floor
14 เทสโก้โลตัส ราชบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Ratchaburi, 1st Floor
15 เทสโก้โลตัส กำ�แพงแสน นครปฐม ชั้น 1
Tesco Lotus Kam Paeng Saen,
Nakhon Pathom, 1st Floor
16 เทสโก้โลตัส โคกสำ�โรง ลพบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Khok Samrong Lopburi, 1st Floor
17 เทสโก้โลตัส อ่างทอง ชั้น 1
Tesco Lotus Ang Thong, 1st Floor
18 โรบินสัน สุพรรณบุรี ชั้น 3
Robinson Department Store, Suphanburi,
3rd Floor

หมายเลข
โทรศัพท์

ลำ�ดับ

035-501-211

ภาคเหนือ

หมายเลข
โทรศัพท์

1 เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ ชั้น 3
053-201-990
Central Airport Chiang Mai, 3rd Floor
2 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ชั้น 2
053-288-333
Pantip Plaza, Chiang Mai, 2nd Floor
3 ท็อปแลนด์อาร์เขต พิษณุโลก ชั้น 2
055-225-385
Topland Arcade Phitsanulok, 2nd Floor
4 มาร์คโฟร์พลาซ่า แพร่ ชั้น 3
053-627-000
Markfour Plaza Phrae, 3rd Floor
5 เทสโก้โลตัส รวมโชค เชียงใหม่ ชั้น 1
053-243-276
Tesco Lotus Ruamchok Chiangmai, 1st Floor
6 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 3
053-998-999
Central Festival Chiangmai, 3rd Floor
7 เทสโก้โลตัส หล่มสัก เพชรบูรณ์ ชั้น 1
056-704-375
Tesco Lotus Lom Sak Phetchabun, 1st Floor
8 เทสโก้โลตัส The Walk นครสวรรค์ ชั้น 1
056-382-219-220
Tesco Lotus The Walk Nakhonsawan, 1st Floor
9 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พิษณุโลก ชั้น 2
055-301-305
Big C Supercenter Phitsanulok, 2nd Floor
10 ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์ ชั้น 1
055-414-990
Sripong Park Shopping Complex Uttaradit, 1st Floor
11 เซ็นทรัลพลาซ่า ลำ�ปาง ชั้น 2
054-811-850
Central Plaza Lampang, 2nd Floor
12 เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ชั้น 2
055-338-615
Central Plaza Phitsanulok, 2nd Floor
13 วีสแควร์ นครสวรรค์ ชั้น B
056-233-062
V-Square Nakhon Sawan Department Store, B Floor
14 เทสโก้โลตัส เชียงของ เชียงราย ชั้น 1
053-727-148,
Tesco Lotus Chiang Khong, Chiang Rai, 1st Floor
063-197-6865
15 เทสโก้โลตัส พะเยา ชั้น 1
054-431-248
Tesco Lotus Phayao, 1st Floor
16 เทสโก้โลตัส อุตรดิตถ์ ชั้น 1
092-274-9772
Tesco Lotus Uttaradit, 1st Floor
17 เทสโก้โลตัส พิษณุโลก ชั้น 1
087-198-6446
Tesco Lotus Phisanulok, 1st Floor
18 เทสโก้โลตัส จอมทอง เชียงใหม่ ชั้น 1
092-823-2187
Tesco Lotus Chomthong, Chiang Mai, 1st Floor
19 ACE เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 3
092-823-1897
ACE Central Festival Chiangmai, 3rd Floor
20 เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ชั้น G
092-823-2148
Central Plaza Chiangrai, G Floor

032-350-555
036-530-383
034-712-617
036-511-262
035-525-521
056-412-318
035-330-355
037-316-741
034-603-268
034-466-827
032-526-140
035-495-177
032-320-203
034-351-607
092-823-1822
092-823-2195
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ลำ�ดับ

ภาคตะวันออก

1 ตึกคอม ศรีราชา ชั้น 3
Tukcom, Sriracha, 3rd Floor
2 สตาร์พลาซ่า ระยอง ชั้น 1
Rayong Star Complex, Rayong, 1st Floor
3 ตึกคอม พัทยา ชั้น 5
Tukcom, Pattaya, 5th Floor
4 ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง ชลบุรี ชั้น 3
Harbor Mall Lamchabang Shopping Complex
Chonburi, 3rd Floor
5 เทสโก้โลตัส แกลง ระยอง ชั้น 1
Tesco Lotus Klaeng Rayong, 1st Floor
6 โรบินสัน ปราจีนบุรี ชั้น 2
Robinson Department Store
Prachinburi, 2nd Floor
7 ฮาร์เบอร์ พัทยา ชัน้ 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา
Harbor Pattaya Department Store, 3rd Floor
8 บิ๊กซี สระแก้ว ชั้น 1
Big C Supercenter Sa Kaeo, 1st Floor
9 เทสโก้โลตัส พนัสนิคม ชลบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Phanat Nikhom, Chonburi, 1st Floor
10 เทสโก้โลตัส วังน้ำ�เย็น สระแก้ว ชั้น 1
Tesco Lotus Wang Nam Yen, Sa Kaeo, 1st Floor
11 เทสโก้โลตัส อรัญประเทศ สระแก้ว ชั้น 1
Tesco Lotus Aranyaprathet, Sa Kaeo, 1st Floor
12 เทสโก้โลตัส อมตะนคร ชลบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Amata Nakorn, Chonburi, 1st Floor
13 เทสโก้โลตัส จันทบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Chanthaburi, 1st Floor
14 เทอร์มนิ อล 21 พัทยา ศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 ชัน้ 1
Terminal 21 Shopping Mall, Pattaya, 1st Floor
15 เทสโก้โลตัส อู่ตะเภา ระยอง ชั้น 1
Tesco Lotus U-Tapao Rayong, 1st Floor
16 เทสโก้โลตัส มาบตาพุด ชลบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Map Ta Phut, Chonburi, 1st Floor

หมายเลข
โทรศัพท์

ลำ�ดับ

092-823-1930

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 บิ๊กเจียง หนองคาย ชั้น 2
IT Big Jieng Nongkhai, 2nd Floor
2 เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 3
The Mall Department Store
Nakhonratchasima, 3rd Floor
3 เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 5
Central Plaza Khonkhan, 5th Floor
4 ศูนย์การค้าตึกคอมแลนด์มาร์ค อุดรธานี ชั้น 2
Landmark Plaza Tukcom
Udon Thani, 2nd Floor
5 ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ ชั้น 1
Taweekit Supercenter Buriram, 1st Floor
6 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ชั้น 2
Sermthai Complex
Mahasarakham, 2nd Floor
7 โรบินสัน ร้อยเอ็ด ชั้น 2
Robinson Department Store Roi Et,
2nd Floor
8 เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ชั้น 2
Central Plaza Udon Thani, 2nd Floor
9 เทสโก้โลตัส พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้น 1
Tesco Lotus Phayakkhaphum Phisai
Mahasarakham, 1st Floor
10 เทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ชั้น 3
Terminal 21 Nakhonratchasima, 3rd Floor
11 เทสโก้โลตัส ยโสธร ชั้น 1
Tesco Lotus Yasothorn, 1st Floor
12 เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ชั้น 2
Central Plaza Nakhon Ratchasima, 2nd Floor
13 เทสโก้โลตัส โพนทอง ร้อยเอ็ด ชั้น 1
Tesco Lotus Phon Thong,
Roi Et, 1st Floor
14 เทสโก้โลตัส นครพนม ชั้น 1
Tesco Lotus Nakhon Phanom, 1st Floor

038-861-899
038-724-111
038-493-516
038-670-488
037-454-867
038-195-979
037-247-145
038-196-875
037-550-408
063-179-6856
038-111-686
092-274-9641
033-252-335
098-254-9473
092-823-2123
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หมายเลข
โทรศัพท์

042-464-967
044-393-433
043-288-144
042-247-313
044-602-271
043-970-721
043-540-872
042-921-336
043-791-590
044-498-959
045-711-282
044-229-389
043-572-421
042-530-712,
063-197-6831

ลำ�ดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15 เทสโก้โลตัส สมเด็จ กาฬสินธุ์ ชั้น 1
Tesco Lotus Somdet, Kalasin, 1st Floor
16 เทสโก้โลตัส อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ชั้น 1
Tesco Lotus Uthumphon Phisai,
Si Sa Ket, 1st Floor
17 เทสโก้โลตัส ปราสาท สุรินทร์ ชั้น 1
Tesco Lotus Prasat, Surin, 1st Floor
18 เทสโก้โลตัส พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ชั้น 1
Tesco Lotus Phibun Mangsahan,
Ubon Ratchathani, 1st Floor
19 เทสโก้โลตัส ศรีสะเกษ ชั้น 1
Tesco Lotus Si Sa Ket, 1st Floor
20 เทสโก้โลตัส บ้านผือ อุดรธานี ชั้น 1
Tesco Lotus Ban Phue Udon Thani, 1st Floor
21 เทสโก้โลตัส พล ขอนแก่น ชั้น 1
Tesco Lotus Phon Khon Kaen, 1st Floor
22 เทสโก้โลตัส ประโคนชัย บุรีรัมย์ ชั้น 1
Tesco Lotus Pra Khon Chai Buri Ram,
1st Floor
23 เทสโก้โลตัส บรบือ มหาสารคาม ชั้น 1
Tesco Lotus Borabue Mahasarakham,
1st Floor
24 ACE เดอะมอลล์ โคราช ชั้น 3
The Mall Department Store
Nakhonratchasima, 3rd Floor

หมายเลข
โทรศัพท์

ลำ�ดับ

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

ภาคใต้

หมายเลข
โทรศัพท์

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

044-551-398

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

076-374-654

045-251-960

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

074-339-713

092-823-2043

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

075-392-757

098-254-9509
092-823-2154
092-823-2087

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

081-803-0954
092-823-2146
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077-405-887
092-823-1925

CSC

ลำ�ดับ

223

สาขาทั่วประเทศ
ลำ�ดับ

กรุงเทพฯและปริมณฑล

1 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูนํ้า  
Huawei SHOP ชั้น M
Pantip Plaza, Pratunam (Huawei Shop), M Floor
2 หลักสี่พลาซ่า ชั้น 2
Laksi Plaza, 2nd Floor
3 เซียร์ สาขารังสิต ชั้น G  (Samsung Shop)
Zeer Rangsit, G Floor (Samsung Shop)
4 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ชั้น 2
Pantip Plaza, Ngamwongwan, 2nd Floor
5 เซ็นทรัลพลาซ่า หัวหมาก ชั้น G (HM3)
Central Huamark, G Floor (HM3)
6 เกตเวย์ สาขาเอกมัย ชั้น 3 (Samsung Shop)
Gateway Ekamai, 3rd Floor (Samsung Shop)
7 เทสโก้โลตัส สาขาพระราม 2 ชั้น 1
Tesco Lotus Rama 2, 1st Floor
8 เทสโก้โลตัส บางใหญ่ ชั้น 1
Mini Lotus Bang Yai, 1st Floor
9 เทสโก้โลตัส รามอินทรา ชั้น 1
Tesco Lotus Ramintra, 1st Floor
10 เทสโก้โลตัส จรัญสนิทวงศ์ ชั้น 2
Tesco Lotus Charansanitwong, 2nd Floor
11 เทสโก้โลตัส พระราม 1 ชั้น 2
Tesco Lotus Rama 1, 2nd Floor
12 เทสโก้โลตัส ปทุมธานี ชั้น 2
Tesco Lotus Pathum Thani, 2nd Floor
13 เทสโก้โลตัส บางพลี ชั้น 1
Tesco Lotus Bang Phli, 1st Floor
14 เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ (Samsung SIS) ชัน้ 2
The Mall Bang Kapi (Samsung SIS), 2nd Floor
15 เซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศร์ ชั้น 2
Central Plaza Rattanathibet, 2nd Floor
16 ฟิวเจอร์ปาร์ค สาขารังสิต ชั้น 3
Future Park Rangsit, 3rd Floor
17 มาบุญครอง ชั้น 4
Mah Boon Krong, 4th Floor
18 ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 2
Fortune Town, 2nd Floor
19 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุขสวัสดิ์ ชั้น 2
Big C Supercenter Suk Sawat, 2nd Floor
20 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ชั้น G-IN
Big C Supercenter Tiwanon, G-IN Floor

หมายเลข
โทรศัพท์

02-011-1373
02-576-0381-2
02-992-6209
02-953-6389
02-061-5889
02-108-2930
02-892-8282
02-459-2094
02-935-9798
02-434-7589
02-214-0284
02-978-1130
02-316-5085
02-734-1087
02-969-9713
02-958-0638
02-048-4993
02-641-0428
02-464-4210
02-968-6246

กรุงเทพฯและปริมณฑล

21 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ้อมใหญ่ ชั้น 2
Big C Supercenter Aomyai, 2nd Floor
22 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต คลอง 6 ชั้น 1
Big C Super Center Rangsit Khlong 6, 1st Floor
23 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุวินทวงศ์ ชั้น 2
Big C Supercenter Suwinthawong, 2nd Floor
24 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สมุทรปราการ ชั้น 2
Big C Supercenter Samut Prakan,  2nd Floor
25 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พระราม 4 ชั้น 1
Big C Supercenter Rama 4, 1st Floor
26 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รัตนาธิเบศร์ ชั้น G-IN
Big C Supercenter Samut Prakan, G-IN Floor
27 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ชั้น 2
Central Plaza Rama 2, 2nd Floor
28 แฟชั่นไอร์แลนด์ ชั้น 3
Fashion Island, 3rd Floor
29 ซีคอนสแควร์ ชั้น G
Seacon Square, G Floor
30 พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 2
Paradise Park, 2nd Floor
31 เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 3
The Mall Thapra, 3rd Floor
32 ซีคอน บางแค ชั้น 2
Seacon Bangkae, 2nd Floor
33 เดอะมอลล์ บางแค (ชั้น 2)
The Mall Bangkae, 2nd Floor
34 เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 4
Central Plaza Chaeng Watthana, 4th Floor
35 เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา ชั้น 2
Central Plaza Salaya, 2nd Floor
36 เซียร์ สาขารังสิต ชั้น G (GB013-014)
Zeer Rangsit, G Floor (GB013-014)
37 เซียร์ สาขารังสิต ชั้น G (G034-G036)
Zeer Rangsit, G Floor (G034-036)
38 เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2
The Mall Bangkae, 2nd Floor
39 ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 2
Fortune Town, 2nd Floor
40 เทสโก้โลตัส สาขาบางปู ชั้น G
Tesco Lotus Bangpu, G Floor
41 อิมพีเรียลเวิลด์ สาขาสำ�โรง ชั้น 4 #R071 (Samsung)
Imperial World Samrong, 4th Floor #R071 (Samsung)
42 อิมพีเรียลเวิลด์ สาขาสำ�โรง ชั้น 4 #R065 (All Brand)
Imperial World Samrong, 4th Floor #R065
(All Brand)
43 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ชั้น 1
Big C Supercenter Chaeng Watthana, 1st Floor
44 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 2 ชั้น 1
Big C Supercenter Lad Phrao 2, 1st Floor

IT CITY ANNUAL REPORT 2020

141

หมายเลข
โทรศัพท์

034-153-655
02-577-0977
02-540-2900
02-388-2640
02-661-5747
02-872-4608
02-947-6053
02-721-8288
02-780-2090
02-477-8128
02-116-9250
02-454-5121
02-835-3759
02-429-6834
02-992-7351
02-992-7352
02-454-5121
02-641-1603
02-119-7551
02-050-2253
02-004-4553
02-583-4530
02-005-1388

ลำ�ดับ

หมายเลข
โทรศัพท์

กรุงเทพฯและปริมณฑล

45 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต คลอง 6 ชั้น G
Big C Supercenter Rungsit Klong 6, G Floor
46 เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3
The Mall Bang Kapi, 3rd Floor
47 แฟชั่นไอส์แลนด์ 2 ชั้น 3
Fashion Island 2, 3rd Floor
48 เทสโก้โลตัส บางกรวย-ไทรน้อย ชั้น 1
Tesco Lotus Bang Kruai - Sai noi, 1st Floor
49 เทสโก้โลตัส พระราม 1 ชั้น 1 (VIVO)
Tesco Lotus Rama 1, 1st Floor (VIVO)
50 เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3
The Mall Bang Kapi, 3rd Floor
51 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 2 ชั้น 1 (OPPO Shop)
Big C Supercenter Chaeng Watthana 2, 1st Floor
(OPPO Shop)
52 เทสโก้โลตัส นวนคร ชั้น 2
Tesco Lotus Nawa Nakhon, 2nd Floor
53 เทสโก้โลตัส แจ้งวัฒนะ ชั้น 1
Tesco Lotus Chaeng Watthana, 1st Floor
54 เทสโก้โลตัส หลักสี่ ชั้น 1
Tesco Lotus Lak si, 1st Floor
55 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี ชั้น 1
Big C Supercenter Bang Phli, 1st Floor
56 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 6
The Mall Ngamwongwan, 6th Floor
57 เทสโก้โลตัส รังสิตคลอง 7 ชั้น 1
Tesco Lotus Rangsit Khlong 7, 1st Floor
58 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุวินทวงศ์ (SIS) ชั้น 1
Big C Supercenter Suwinthawong (SIS), 1st Floor
59 เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ชั้น 2
Central Plaza Mahachai, 2nd Floor
60 เดอะมอลล์ บางกะปิ ชัน้ 3 (OPPO Shop)
The Mall Bang Kapi, 3rd Floor (OPPO Shop)
61 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 6 (OPPO Shop)
The Mall Ngamwongwan, 6th Floor (OPPO Shop)
62 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไทรน้อย ชั้น 1
Big C Supercenter Sai Noi, 1st Floor
63 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 2 ชั้น 1
Big C Supercenter Chaeng Watthana 2, 1st Floor
64 ซีคอนศรีนครินทร์ ชั้น 2
Seacon Srinakharin, 2nd Floor
65 โรบินสัน สาขาลาดกระบัง ชั้น RLK-2F
Robinson Lad Krabang, RLK-2F Floor
66 เทสโก้โลตัส บางกะปิ ชั้น 1
Tesco Lotus Bang Kapi, 1st Floor
67 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มหาชัย ชั้น 1
Big C Super Center Mahachai, 1st Floor
68 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ชั้น 2 ห้อง 242
Central Plaza Rama 2, 2nd Floor Room 242

ลำ�ดับ

02-577-0977

กรุงเทพฯและปริมณฑล

69 อิมพีเรียลเวิลด์ สำ�โรง ชั้น 4 (REALME Shop)
Imerial World Sumrong, 4th Floor (REALME Shop)
70 เซ็นทรัล เวสต์เกต (OPPO Shop) ชั้น 2
Central West Gate (OPPO Shop), 2nd Floor
71 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางบอน ชั้น 2
Big C Super Center Bang Bon, 2nd Floor
72 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เคหะร่มเกล้า ชั้น G
Big C Super Center Keharomkao, G Floor
73 เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ชั้น 2
Central Plaza Mahachai, 2nd Floor
74 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท่าอิฐ นนทบุรี ชั้น 1
Big C Supercenter Tha-It Nonthaburi, 1st Floor
75 เดอะมอลล์ท่าพระ ชั้น 2 (OPPO Shop)
The Mall Thapra , 2nd Floor (OPPO Shop)
76 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หนามแดง ชั้น 1
Big C Supercenter Namdang, 1st Floor
77 โรบินสันลาดกระบัง ชั้น RTL-2F (OPPO Shop)
Robinson Ladkrabang RTL-2F (OPPO Shop)
78 อิมพีเรียลเวิลด์ สำ�โรง ชั้น 4 (OPPO Shop)
Imerial World Sumrong, 4th Floor (OPPO Shop)

02-019-4655
02-085-6855
02-147-4849
02-062-9331
02-363-3101
02-583-2213
02-520-3522
02-550-7679
02-521-0672

79 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 ชั้น 3 (OPPO Shop)
Central Plaza Rama 3 (OPPO Shop), 3rd Floor
80 เทสโก้โลตัส วัชรพล ชั้น G
Tesco Lotus Watchrapol, G Floor
81 เทสโก้โลตัส สุขาภิบาล 3 ชั้น 1
Tesco Lotus Sukhapiban 3, 1st Floor
82 เทสโก้โลตัส บางกระดี่ ชั้น 1
Tesco Lotus Bang kadee, 1st Floor
83 เทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ ชั้น 2
Tesco Lotus Srinakarintra, 2nd Floor
84 เทสโก้โลตัส สมุทรปราการ ชั้น 1
Tesco Lotus Samuthprakarn, 1st Floor
85 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มหาชัย 2 ชั้น 2
Big C Supercenter Mahacha 2, 2nd Floor
86 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี ชั้น 2
Big C Supercenter Bang Phli, 2nd Floor
87 อิมพีเรียลเวิลด์ สำ�โรง (Samsung Service)
Imerial World Sumrong (Samsung Service)
88 เทสโก้โลตัส สมุทรปราการ
Tesco Lotus Samuthprakarn
89 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มหาชัย 2
Big C Supercenter Mahacha 2
90 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท่าอิฐ นนทบุรี
Big C Supercenter Tha-It Nonthaburi
91 เทสโก้โลตัส บางกระดี่
Tesco Lotus Bang Kadee
92 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 (dtac Shop)
Central Plaza Rama 2 (dtac Shop)

02-050-5889
02-162-0204
02-074-8889
02-136-6557
034-115-575
02-363-3101
02-1620-204
063-942-4031
02-363-3101
02-721-8288
02-120-4955
02-067-5755
034-110-279
02-8724-608

IT CITY ANNUAL REPORT 2020

142

หมายเลข
โทรศัพท์

02-069-8778
02-065-9588
02-1010-387
02-550-6447
034-115-575
02-149-5316
02-477-8128
02-383-3120
02-1204-955
099-429-1992
084-183-4964
02-103-1406
02-065-7588
02-147-2344
02-055-3588
02-388-2640
034-864-019
02-316-5085
02-0847588
02-050-2253
034-864-019
02-1495-316
02-147-2344
02-074-6899

ลำ�ดับ

ภาคกลาง

1 เทสโก้โลตัส รังสิต-นครนายก ชั้น 2
Tesco Lotus Rangsit - Nakhon Nayok, 2nd Floor
2 เทสโก้โลตัส นครปฐม ชั้น 1
Tesco Lotus Nakhon Pathom, 1st Floor
3 เทสโก้โลตัส ชัยนาท ชั้น 1
Tesco Lotus Chainat, 1st Floor
4 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครสวรรค์ ชั้น B
Big C Supercenter Nakhon Sawan, B Floor
5 โรบินสัน สุพรรณบุรี ชั้น 2F
Robinson Supanburi, 2nd F Floor
6 โรบินสัน สระบุรี ชั้น 2
Robinson Saraburi, 2nd Floor
7 อยุธยา พาร์ค ชั้น 2
Ayutthaya Park, 2nd Floor
8 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลพบุรี ชั้น 1
Big C Supercenter Lopburi, 1st Floor
9 โรบินสัน กำ�แพงเพชร ชั้น 1 (Huawei)
Robinson Kamphaeng Phet, 1st Floor (Huawei)
10 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กำ�แพงเพชร ชั้น 1
Big C Supercenter Kamphaeng Phet, 1st Floor
11 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครปฐม ชั้น 1
Big C Supercenter Nakhon Pathom, 1st Floor
12 เทสโก้โลตัส อู่ทอง ชั้น 1
Tesco Lotus U-Thong, 1st Floor
13 บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลาดยาว (นครสวรรค์) ชัน้ 1
Big C Supercenter Ladyao
(Nakhon Sawan), 1st Floor
14 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ่างทอง ชั้น 1
(Samsung,VIVO)
Big C Supercenter Angthong, 1st Floor
(Samsung,VIVO)
15 เทสโก้โลตัส อ่างทอง ชั้น 1
Tesco Lotus Angthong, 1st Floor
16 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อยุธยา ชั้น 1
Big C Supercenter Ayutthaya, 1st Floor
17 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ่างทอง ชั้น 1
Big C SuperCenter Angthong, 1st Floor
18 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กาญจนบุรี ชั้น 1
Big C Supercenter Kanchanaburi, 1st Floor
19 เทสโก้โลตัส สระบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Saraburi, 1st Floor
20 โรบินสัน ลพบุรี ชั้น 2
Robinson Lopburi, 2nd Floor
21 เทสโก้โลตัส แก่งคอย สระบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Kang koy Saraburi, 1st Floor

หมายเลข
โทรศัพท์

ลำ�ดับ

02-549-7833

1 เทสโก้โลตัส พัทยาใต้ ชั้น 1
Tesco Lotus South Pattaya, 1st Floor
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พัทยาใต้ ชั้น 2
Big C Supercenter South Pattaya, 2nd Floor
3 เทสโก้โลตัส บ่อวิน ชั้น 2
Tesco Lotus Bowin, 2nd Floor
4 เทสโก้โลตัส ปราจีนบุรี ชั้น 1
Tesco Lotus Prachinburi, 1st Floor
5 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สระแก้ว (วังนํ้าเย็น) ชั้น 1
Big C Super Center Sa Kaeo (Wang Nam Yen), 1st Floor
6 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สัตหีบ (ชลบุรี) ชั้น 1
Big C Supercenter Sattahip (Chon Buri), 1st Floor
7 เทสโก้โลตัส พนัสนิคม (ชลบุรี) ชั้น 1
Tesco Lotus Phanat Nikhom (Chon Buri), 1st Floor
8 โรบินสัน ชลบุรี (อมตะนคร) ชั้น 3
Robinson Chonburi (Amata Nakorn), 3rd Floor
9 เทสโก้โลตัส อมตะนคร ชั้น 1
Tesco Lotus Amata Nakorn, 1st Floor
10 เทสโก้โลตัส มาบตาพุด ชั้น 1
Tesco Lotus Map Ta Phut, 1st Floor
11 โรบินสัน ศรีราชา ชั้น 2
Robinson Si Racha, 2nd Floor
12 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สระแก้ว ชั้น 1
Big C Supercenter Sa Kaeo, 1st Floor
13 เทสโก้โลตัส บ้านบึง ชั้น 1
Tesco Lotus Ban Bueng, 1st Floor
14 เทสโก้โลตัส บ่อวิน ชั้น 2 (OPPO Shop)
Tesco Lotus Bowin, 2nd Floor (OPPO Shop)
15 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อรัญประเทศ ชั้น 1
Big C Supercenter Aranyaprathet, 1st Floor
16 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พัทยาใต้ ชั้น 1
Big C Supercenter South Pattaya, 1st Floor
17 เทสโก้โลตัส แกลง ชั้น 1 (OPPO Shop)
Tesco Lotus Klaeng, 1st Floor (OPPO Shop)
18 โรบินสัน บ่อวิน ชั้น 2F
Robinson Bowin, 2ndF Floor
19 โรบินสัน บ่อวิน ชั้น 2 (OPPO Shop)
Robinson Bowin, 2nd Floor (OPPO Shop)
20 เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี ชั้น 2 (OPPO Shop)
Central Plaza Chonburi, 2nd Floor (OPPO Shop)

034-100-980
056-411-056
056-233-170
036-351-547
035-801-951
036-784-394
055-867-245
055-853-832
034-100-118
035-960-550
056-200-535
035-610-316

035-610294
035-610-294
034-910-669
036-670-952

21 เทสโก้โลตัส พัทยาเหนือ ชั้น 1
Tesco Lotus North Pattaya , 1st Floor
22 เทสโก้โลตัส บางปะกง ชั้น 1 (dtac Shop)
Tesco Lotus Bang Pakong, 1st Floor (dtac Shop)
23 โรบินสัน บ่อวิน ชั้น 2 (dtac Shop)
Robinson Bowi, 2nd Floor (dtac Shop)

088-965-6511
036-670-952

22 Huawei Service นครสวรรค์
Huawei Service Nakhon Sawan

056-000844

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

034-910-669

ภาคตะวันออก
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หมายเลข
โทรศัพท์

038-300-285
033-641-621
038-117-113,
085-484-1075
037-482-260
037-550-338
038-199-803
033-641-819
038-459-293
02-029-0649
038-627-590
033-002-582
037-600-237
038-485-883
038-117-153
037-643-889
033-004-532
063-443-9615
033-138-516
064-782-4415
033-002-696
092-518-604  
080-556-2823
033-138-517

ลำ�ดับ

หมายเลข
โทรศัพท์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 2
Central Plaza Khon Kaen, 2nd Floor
2 เทสโก้โลตัส หนองคาย ชั้น 1
Tesco Lotus Nong Khai, 1st Floor
3 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สกลนคร ชั้น 1
Big C Supercenter Sakon Nakhon, 1st Floor
4 เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ชั้น 2
Central Plaza Udon Thani, 2nd Floor
5 เดอะมอลล์ โคราช ชั้น 2
The Mall Korat, 2nd Floor
6 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ ชั้น 1
Big C Supercenter Buriram, 1st Floor
7 เทสโก้โลตัส โชคชัย ชั้น 1
Tesco Lotus Chok Chai, 1st Floor
8 ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (บุรีรัมย์) ชั้น 1
Taweekit Supercenter (Buriram), 1st Floor
9 เทสโก้โลตัส อุดรธานี ชั้น 1
Tesco Lotus Udon Thani, 1st Floor
10 บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุวรรณภูมิ (ร้อยเอ็ด) ชัน้ 1
Big C Super Center Suvarnabhumi
(Roi Et), 1st Floor
11 เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ชั้น 2
Central Plaza Ubon Ratchathani, 2nd Floor
12 บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ คาํ ตากล้า (สกลนคร) ชัน้ 1
Big C Supercenter Kham Ta Kla (Sakon Nakhon), 1st Floor
13 โรบินสัน มุกดาหาร ชั้น 1
Robinson Mukdahan, 1st Floor
14 เทสโก้โลตัส ขอนแก่น 1 ชั้น 1
Tesco Lotus Khon Kaen 1, 1st Floor
15 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ชั้น 1
Sermthai Complex Mahasarakham, 1st Floor
16 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ขอนแก่น 2 ชั้น 1
Big C Supercenter Khon Kaen 2, 1st Floor
17 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กาฬสินธุ์ ชั้น 1
Big C Supercenter Kalasin, 1st Floor
18 โรบินสัน บุรีรัมย์ ชั้น 2
Robinson Buriram, 2nd Floor
19 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บ้านไผ่ ชั้น 1
Big C Supercenter Ban Phai, 1st Floor
20 บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี ชั้น 2
Big C Supercenter Udon Thani, 2nd Floor
21 เทสโก้โลตัส โคราช ชั้น 2
Tesco Lotus Korat, 2nd Floor
22 เทสโก้โลตัส ปากช่อง ชั้น 1
Tesco Lotus Pak Chong, 1st Floor
23 ศูนย์การค้าอัศวรรณช้อปปิง้ คอมเพล็กซ์ วัน (หนองคาย) ชัน้ G
Asawan Shopping Complex One (Nongkay), G Floor
24 เทสโก้โลตัส หนองบัวลำ�ภู ชั้น 1 (OPPO Shop)
Tesco Lotus Nongbualumpoo, 1st Floor (OPPO Shop)
25 เทสโก้โลตัส หนองบัวลำ�ภู ชั้น 1 (OPPO Shop)
Tesco Lotus Nongbualumpoo, 1st Floor (OPPO Shop)

ลำ�ดับ

043-001-808

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 เทสโก้โลตัส ด่านขุนทด ชั้น 1
Tesco Lotus Dankhuntod, 1st Floor
27 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ขอนแก่น (dtac Shop)
Big C Supercenter Khon Kaen (dtac Shop)
28 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ปากช่อง (dtac Shop)
Big C Supercenter Pak Chong (dtac Shop)

042-465-843
042-731-369

หมายเลข
โทรศัพท์

044-984-1333
089-624-4615
080-453-0014

042-921-341
044-393-483

ลำ�ดับ

ภาคเหนือ

1 เทสโก้โลตัส เชียงใหม่ (คำ�เที่ยง) ชั้น 2
Tesco Lotus Chiang Mai (Kamtieng), 2nd Floor
2 เทสโก้โลตัส อุตรดิตถ์ ชั้น 1
Tesco Lotus Uttaradit, 1st Floor
3 เทสโก้โลตัส แม่สาย ชั้น 1
Tesco Lotus Mae Sai, 1st Floor
4 เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ชั้น 3
Central Plaza Chiang Mai Airport, 3rd Floor
5 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุโขทัย ชั้น G-IN
Big C Supercenter Sukhothai, G-IN Floor
6 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
Central Festival Chiang Mai, 3rd Floor
7 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย ชั้น 1
Big C Supercenter Chiang Rai, 1st Floor
8 บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แพร่ ชัน้ 2 (OPPO Shop)
Big C Supercenter Phrae, 2nd Floor (OPPO Shop)
9 เทสโก้โลตัส ฝาง (เชียงใหม่) ชั้น 1
Tesco Lotus Fang (Chiangmai), 1st Floor
10 เทสโก้โลตัส แม่สอด ชั้น 1
Tesco Lotus Mae Sot, 1st Floor
11 เทสโก้โลตัส แม่สาย (เชียงราย) ชั้น 1
Tesco Lotus Mae Sai, 1st Floor
12 เทสโก้โลตัส พะเยา ชั้น 1
Tesco Lotus Phayao, 1st Floor
13 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย 2 ชั้น 1 (Samsung)
Big C Supercenter Chiang Rai, 1st Floor (Samsung)
14 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย ชั้น G
Big C Supercenter Chiang Rai, G Floor
15 เซ็นทรัลพลาซ่า ลำ�ปาง ชั้น 2
Central Plaza Lampang, 2nd Floor
16 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ 1 ชั้น 1
Big C Supercenter Chiang Mai 1, 1st Floor
17 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แพร่ ชั้น G (VIVO Shop)
Big C Supercenter  Prae, G Floor (VIVO Shop)
18 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลำ�ปาง ชั้น G
Big C Supercenter  Lampang, G Floor
19 บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย (Huawei Service)
Big C Supercenter Chiang Rai (Huawei Service)
20 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย 1 ชั้น 1
Big C Supercenter Chiang Rai 1, 1st Floor
21 เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ชั้น G (OPPO Shop)
Central Plaza Pisanulok, G Floor (OPPO Shop)

044-690-108
044-491-227
044-110-774
042-111-382
043-581-690
045-950-790
042-796-518
042-040-277
043-001-787
043-020-474
043-306-550
043-010-338
044-110-035
043-000-942
042-110-828
044-000-655
044-929-543
042-111-382
098-726-8730
098-726-8730
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หมายเลข
โทรศัพท์

052-001-102
055-040-170
052-020-644
053-903-544
055-651-937
053-288-542
052-020-167
054-060-065
052-010-487
055-030-547
052-020-644
054-431-020
053-727-381
052-020-522
052-000-859
052-000-859
054-060-058
054-260-221
052-020-522
065-776-5222

ลำ�ดับ

ภาคเหนือ

22 เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง 268  
Central Plaza Pisanulok, 2nd Floor, Room 268
ลำ�ดับ

ภาคใต้

หมายเลข
โทรศัพท์

ลำ�ดับ

055-000-740

หมายเลข
โทรศัพท์

ภาคใต้

หมายเลข
โทรศัพท์

21 โรบินสัน สาขาตรัง ชั้น 2
Robinson Trang, 2nd Floor

075-225-296

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

075-800-584

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

074-800-427

23 เทสโก้โลตัส ฉลอง ชั้น G
Tesco Lotus Chalong, G Floor

061-256-1757

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

075-225-296

24 เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ ชั้น G
Tesco Lotus Hat Yai, G Floor

074-536-384

3 เทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช ชั้น 1
Tesco Lotus Nakorn Si Thammarat, 1st Floor

075-800-584

25 เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฏร์ธานี ชั้น 2 ห้อง K205-206
Central Plaza Suratthani, 2nd Floor Room K205-206

077-489-863

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

077-963-798

26 โรบินสัน ตรัง ชั้น 2 (REALME Shop)
Robinson Trang, 2nd Floor (REALME Shop)

075-820-363

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

077-961-518

075-803-810

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

076-249-416

27 เทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช ชั้น G (OPPO Shop)
Tesco Lotus Nakorn Si Thammarat, G Floor
(OPPO Shop)
28 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครศรีธรรมราช ชั้น G
Big C Supercenter Suratthani, G Floor

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

077-489-863

29 เทสโก้โลตัส ชุมพร ชั้น 1 (OPPO Shop)
Tesco Lotus Chumphon, 1st Floor (OPPO Shop)

077-630-384

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

074-606-632

30 เทสโก้โลตัส สงขลา ชั้น 1
Tesco Lotus Songkla, 1st Floor

074-805-051

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

075-392-842

31 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เอ็กซ์ตรา หาดใหญ่ ชั้น 1
Big C Supercenter Extra Hat Yai, 1st Floor

064-721-3686

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

074-805-470

087-291-8042

11 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สตูล ชั้น 1
Big C Supercenter Satun, 1st Floor

074-740-445

12 บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต ชัน้ 1 (Samsung Shop)
Big C Supercenter Phuket, 1st Floor
(Samsung Shop)
13 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตรัง ชั้น 1
Big C Supercenter Trang, 1st Floor

076-604-065

32 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เอ็กซ์ตรา หาดใหญ่ ชั้น 1
(OPPO Shop)
Big C Supercenter Extra Hat Yai, 1st Floor
(OPPO Shop)
33 โคลีเซี่ยม ยะลา ชั้น 1
Coliseum Yala, 1st Floor
34 มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ชัน้ 3
Market Village Hua-Hin, 3rd Floor

032-526-425
074-610-474

14 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุราษฎร์ธานี ชั้น 1
(Huawei Shop)
Big C Supercenter Suratthani, 1st Floor
(Huawei Shop)
15 เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี ชัน้ 1 (Samsung Shop)
Tesco Lotus Suratthani, 1st Floor (Samsung Shop)

077-961-495

35 โคลีเซี่ยม พัทลุง ชั้น 1
Coliseum Phatthalung, 1st Floor

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

077-960-990

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

074-606-632

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

075-810-112

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

077-630-384

20 โรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2
Robinson Phetchaburi, 2nd Floor

032-491-752

075-820-566

077-963-798
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075-803-812

073-240-024
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บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
ศูนยการคา เดอะ พาลาเดียม เว�ลดช็อปป�ง
เลขที่ 555 ชั้น B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400
www.itcity.co.th โทร. 0 2656 5030-39 โทรสาร 0 2656 5049

The Palladium World Shopping Mall, 555 B1, B2, 5th Floor,
Ratchaprarop Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
www.itcity.co.th Tel: 0 2656 5030-39 Fax: 0 2656 5049

