สารจากประธานกรรมการ

และกรรมการผู้้�อำนวยการ

ปีี 2564 เป็็ น อีี ก หนึ่่� ง ปีี ที่่� ทั่่� ว โลกยัั ง ต้้ อ งเผชิิ ญ กัับการ
แพร่่ระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ การดำเนิินชีีวิติ
ของประชาชน โดยเศรษฐกิิจของประเทศไทยนั้้�นก็็ได้้รัับผลกระทบ
และเผชิิญกัับภาวะเศรษฐกิิจถดถอย และบริิษััทเองก็็ได้้รัับผลกระทบ
ต่่อการดำเนิินธุุรกิิจทั้้�งในทางตรงและทางอ้้อม สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
เป็็นความท้้าทายที่่ท� ำให้้บริิษััทต้้องปรัับตััวอย่่างรวดเร็็วเพื่่อรัั
� บต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยรอบตััวต่่างๆ โดยบริิษััทมุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิมและ
ถ่่ายทอด Agile Mindset ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดในการสร้้างความคล่่องแคล่่ว
ในการทำงาน ความยืืดหยุ่่�น และการปรัับตััวอย่่างรวดเร็็วให้้เข้้ากัับ
สถานการณ์์และสภาพแวดล้้อมในปััจจุุบััน ให้้กัับพนัักงานในทุุกระดัับ

ในด้้านของการดำเนิินธุุรกิิจ พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไป
จากความจำเป็็นของการ Work & Study From Home ได้้สร้้างให้้
เกิิดความต้้องการสิินค้้าไอทีีที่่�เพิ่่�มขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ความต้้องการนี้้�
เป็็น Global Demand จึึงก่่อให้้เกิิดสถานการณ์์สิินค้้าขาดตลาด
อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ บริิษััทดำเนิินธุุรกิิจด้้วยการติิดตามสถานการณ์์
อย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อให้้มีีสิินค้้าพร้้อมจำหน่่าย  คงความต่่อเนื่่�องใน
การสร้้างผลประกอบการที่่�ดีี

นายวิิชิิต ญาณอมร
ประธานกรรมการ
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)
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ปีี 2564 ถืือเป็็นปีีที่่�สำคััญเป็็นอย่่างยิ่่�งในการขยายธุุรกิิจ
โดยบริิษััทได้้ควบรวมกิิจการกัับ บริิษััท คอมพิิวเตอร์์ ซีสี เต็็มคอนเน็็คชั่่น�
อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำกััด หนึ่่�งในผู้้�นำตลาดค้้าปลีีกสมาร์์ทโฟน
ของประเทศไทย เพื่่อ� เพิ่่�มความแข็็งแกร่่งทางด้้านธุุรกิิจและศัักยภาพ
การแข่่งขััน โดยหลัังจากที่่ค� วบรวมกิิจการเสร็็จสมบููรณ์์ ได้้ดำเนิินการ
ปรัับโครงสร้้างองค์์กรเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำเนิินงาน และ
คััดเลืือกบุุคลากรคนรุ่่�นใหม่่เข้้ามาเพิ่่�มเติิม เพื่่�อปรัับภาพลัักษณ์์
และเสริิมศัักยภาพองค์์กรด้้วยแนวความคิิดและเทคโนโลยีีที่ทัั่� นยุุคสมััย 
ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำคััญในการเจาะตลาดลููกค้้าเจเนอเรชั่่�น Y และ Z

บริิษััทยัังคงยึึดถืือหลัักการบริิหารธุุรกิิจภายใต้้กลยุุทธ์์และ
แผนดำเนิินการที่่�พร้้อมรัับมืือกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงตลอด
เวลา มีีการกำกัับดููแลที่เ่� ป็็นมาตรฐานจากคณะกรรมการ และมีีความ
เป็็นธรรมต่่อผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุกุ ฝ่่าย ในนามของคณะกรรมการและ
ผู้้�บริิหารไอทีี ซิิตี้้� ขอขอบพระคุุณผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มที่่�เชื่่�อมั่่�น
และให้้ ก ารสนัับสนุุ น ด้้ ว ยดีี เ สมอมาอัันเป็็ น แรงผลัักดัันให้้ บ ริิ ษััท
สามารถยืืนหยััดและก้้าวมาถึึงจุุดนี้้� คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานของบริิษััทจะมุ่่�งมั่่�นปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความสำนึึกและความ
รัับผิิดชอบ เพื่่�อให้้การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทให้้เจริิญเติิบโตต่่อไป
อย่่างยั่่�งยืืน

นายโสภณ อิิงค์์ธเนศ
กรรมการผู้้�อำนวยการ
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report
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ส า ร บัั ญ
ส่่วนที่่� 1 6     การประกอบธุุรกิิจ

       และผลการดำเนิินงาน

16 โครงสร้้างและการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
18 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
24 การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
29 การวิิเคราะห์์และคำอธิิบายของฝ่่ายจััดการ
36	ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำคััญอื่่�น

38 การกำกัับดููแลกิิจการ

ส่่วนที่่� 2

       และจริิยธรรมธุุรกิิจ

38

นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ

44	จริิยธรรมธุุรกิิจ	
49 โครงสร้้างการกำกัับดููแลกิิจการและข้้อมููลสำคััญ
		 เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย
		 ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และอื่่�นๆ
62 รายงานผลการดำเนิินงานสำคััญ
		ด้้านการกำกัับดููแลกิิจการ
66 การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
69 รายงานความรัับผิิดชอบ
		 ของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน

ส่่วนที่่� 3

73 งบการเงิิน
120 การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

121 เอกสารแนบ 1- 6

วิิ สัั ย ทัั ศ น์์

“มุ่่�งสู่่�ความเป็็นหนึ่่ง� ในผู้้น� ำธุุรกิิจค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ สินิ ค้้าประเภทไอทีี สมาร์์ทโฟน
และแท็็บเล็็ต อัันจะก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์อย่า่ งยั่่ง� ยืืนต่่อผู้�ถืือหุ้้�
้ น”

พัั น ธ กิิ จ
• เราจะมุ่่�งสร้้างการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน เพื่่อ� ความพึึงพอใจสููงสุุดต่่อผู้�ถืือหุ้้�
้ น
คู่่�ค้า้ พนัักงาน ลููกค้้าเและสัังคม
• เราจะดำรงไว้้ซึ่่�งความเข้้มแข็็งทางด้้านการเงิินและการบริิหารความเสี่่�ยง
อย่่างเหมาะสม
• เราจะทำงานร่่วมกัันเป็็นทีีม โดยทุุกคนมีีความสำคััญเท่่าเทีียมกััน
• เราจะให้้ ค วามสำคััญและจะพััฒนาบุุ ค ลากรให้้ มีี ศัั กยภาพในการทำงาน
และมีีความรัับผิิดชอบ
• เราจะปฏิิบััติติ ามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดี� อย่
ี า่ งเคร่่งครััด
• เราจะสนัับสนุุนและให้้ความช่่วยเหลืือแก่่สัังคมและชุุมชน

วัั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์์ ก ร
S = Speed
E = Energized
R = Relationship
V = Value
I = Innovation
C = Commitment
E = Excellence
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ตอบสนองอย่่างรวดเร็็วและแม่่นยำ
มีีความกระตืือรืือร้้น
มีีความเป็็นมิิตร
เพิ่่�มคุุณค่า่ ให้้กัับตนเอง องค์์กรและสัังคม
มีีการพััฒนางานด้้วยวิิธีกี ารใหม่่ๆ
มีีความมุ่่�งมั่่น� ต่่อความสำเร็็จ
ความเป็็นเลิิศ

ส่่วนที่่� 1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

เป้้ า หมายการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ
• สร้้างธุุรกิิจขององค์์กรให้้เติิบโตอย่่างมั่่น� คงและยั่่ง� ยืืน
• ขยายช่่องทางการจััดจำหน่่ายและการตลาดไปทั่่�วราชอาณาจัักรไทย  เพื่่�อให้้
กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายสามารถเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์ได้้ง่า่ ย และสามารถจดจำแบรนด์์
ไอทีี ซิตี้้ิ ,�  ซีี เอส ซีี, เอซ  และ ไอทีี ดอท  อีีกทั้้�งแบรนด์์สินิ ค้้าได้้เป็็นอย่่างดีี
เพื่่อ� บรรลุุเป้้าหมายการเป็็นที่่ห� นึ่่ง� ด้้านคอมพิิวเตอร์์ สมาร์์ทโฟน อุุปกรณ์์เสริิม
ไอทีี ตลอดจนกลุ่่�มสิินค้้าใหม่่ๆ อย่่างไอโอทีี และเกมมิ่่�ง
• พััฒนาแผนอบรมพนัักงานของบริิษััทให้้มีคี วามพร้้อมในการรองรัับการเติิบโต
ของธุุรกิิจ และเน้้นย้้ำภาพลัักษณ์์ความเป็็นมืืออาชีีพของบริิษััท
• พััฒนาระบบภายในขององค์์ ก รอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ทธิิ ภ าพ
และเพิ่่�มความรวดเร็็วในการทำงาน โดยบริิษััทจะคงไว้้ซึ่่�งระบบบริิหาร
แบบกระจายอำนาจ เพื่่อ� ให้้บริิษััทสามารถปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงที่เ่� กิิดขึ้้น�
ได้้ตลอดเวลา
• รัักษาความสััมพัันธ์์อัันดีีต่่อคู่่�ค้้าทุุกๆ ราย  และเข้้าร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
		
ให้้ความช่่วยเหลืือพััฒนาสัังคมและรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ในระยะยาว
บริิษััทมีเี ป้้าหมายในการดำเนิินธุุรกิิจเพื่่อ� เป็็นหนึ่่ง� ในผู้้น� ำธุุรกิิจค้้าปลีีกขนาดใหญ่่
(Retail Superstore) จำหน่่ายเครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์ แท็็บเล็็ต  (Tablet) อุุปกรณ์์ต่อพ่
่ ว่ ง
โทรศััพท์์มืือถืือ (Smart Phone) อุุปกรณ์์เสริิมไอทีี ตลอดจนสิินค้้ากลุ่่�มใหม่่ๆ อย่่างไอโอทีี
และเกมมิ่่�ง แบบครบวงจร ภายใต้้ชื่อท
่� างการค้้าว่่า “ไอทีี ซิิตี้”้� ซึ่่ง� เป็็นร้้านค้้าปลีีกในรููปแบบ
ไอทีี ซููเปอร์์สโตร์์ ภายใต้้สโลแกนว่่า “เมืืองเทคโนโลยีีครบวงจร” (The IT Superstore)
ด้้วยผลกำไรที่เ่� ติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน (One of The IT Smart Phone and Tablet Superstore
Leaders with Sustainable Profit) แม้้ในท่่ามกลางสภาวะเศรษฐกิิจไทยที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบ
จากเหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� โคโรนา (COVID-19) และการเปลี่่�ยนแปลงของ
พฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภค ส่่งผลให้้บริิษััทต้้องปรัับตััวและเปลี่่�ยนแปลงด้้านกลยุุทธ์ก์ ารดำเนิินงาน
ต่่างๆ ให้้สอดคล้้องกัับสภาวะสัังคม เศรษฐกิิจ และเทคโนโลยีีที่เ่� ปลี่่�ยนไป โดยฝ่่ายจััดการ
ได้้ปฏิิบััติหิ น้้าที่ต่� ามที่ค่� ณะกรรมการได้้มอบหมาย โดยวิิเคราะห์์สภาวะการแข่่งขััน พิิจารณา
กลั่่น� กรองการขยายสาขา การลงทุุนและการดำเนิินงานในด้้านต่่างๆ เพื่่อ� ให้้กิจิ การของบริิษััท
เติิบโตและสร้้างคุุณค่า่ แก่่ผู้�มี้ ส่ี ว่ นได้้เสีียทุกุ กลุ่่�มอย่่างยั่่ง� ยืืน
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การประกอบธุุ ร กิิ จ
และผลการดำำ � เนิิ น งาน

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำคััญ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการครั้้�งที่่� 5/2553 ของบริิษััท ไอทีี ซิิตี้้�
จำกััด (มหาชน) (“ไอทีี ซิิตี้้�”) ซึ่่�งประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2553
ได้้มีมี ติิอนุมััติ
ุ กิ ารลงทุุนในบริิษััทร่ว่ มทุุนจััดตั้้ง� ใหม่่ (“บริิษััทร่ว่ มทุุน”)
ในวงเงิิ น รวม 48 ล้้ า นบาท  ซึ่่� ง คิิ ด เป็็ น 40 เปอร์์ เ ซ็็ น ต์์ ข อง
ทุุนจดทะเบีียนทั้้�งสิ้้น� 120 ล้้านบาทของ “บริิษััทร่ว่ มทุุน” โดยเมื่่อวัั
� นที่่�
1 มีี น าคม 2554 ได้้ เ ปิิ ด ดำเนิิ น การบริิ ษััทร่่ ว มทุุ น ภายใต้้ ชื่่� อ 
“บริิษัทั เอส พีี วีี ไอ จำกััด” ซึ่่ง� ประกอบธุุรกิิจเป็็นตััวแทนจำหน่่าย
สิินค้้าและอุุปกรณ์์เกี่่�ยวเนื่่�องประเภทไอทีี ภายใต้้ยี่่�ห้้อ Apple ผ่่าน
การเปิิดร้้าน iStudio และผ่่านร้้าน U Store ซึ่่ง� เปิิดตามมหาวิิทยาลััย
ต่่างๆ โดยร้้าน U Store มีีนโยบายที่่จ� ะจำหน่่ายสิินค้้าให้้เฉพาะนิิสิต 
ิ
นัักศึึกษา ในราคาต่่ำกว่่าทั่่�วไป 

และรวดเร็็วในการบริิการ แนวโน้้มและทิิศทางดัังกล่่าวจึึงทำให้้
ในปีี 2559 บริิษััทได้้มีีการร่่วมลงทุุนในบริิษััทร่่วมทุุนจััดตั้้�งใหม่่
ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการครั้้�งที่่� 3/2559 ของบริิษััท  ไอทีี ซิิตี้้�
จำกััด (มหาชน) ซึ่่ง� ประชุุมเมื่่อวัั
� นที่่� 11 สิิงหาคม 2559 ได้้มีมี ติิอนุมััติ
ุ ิ
การลงทุุนในบริิษััทร่ว่ มทุุนจััดตั้้ง� ใหม่่ (“บริิษััทร่ว่ มทุุน”) ในวงเงิินรวม
12 ล้้านบาท  ซึ่่�งคิิดเป็็น 24 เปอร์์เซ็็นต์์ ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งสิ้้�น
50 ล้้านบาท  โดยใช้้ชื่่�อว่่า บริิษััท ทััช ปริินท์์ติ้้�ง รีีพัับลิิค จำกััด
(“TPR”) ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจนำเข้้าและจััดจำหน่่ายชิ้้�นส่่วนอุุปกรณ์์
การพิิมพ์์สิินค้้าและบริิการการพิิมพ์์อย่่างครบวงจร โดยมีีแผนธุุรกิิจ
ที่่�จะดำเนิินการต่่อไป ดัังนี้้�

1. ธุุรกิิจค้้าส่่งและค้้าปลีีกของเครื่่อ� งพิิมพ์์และอุุปกรณ์์ต่อ่ เนื่่อ� ง
เมื่่�อวัันที่่� 10 เมษายน 2556 บริิษััท  เอส พีี วีี ไอ  จำกััด
2. ธุุรกิิจโซลููชั่่�นการพิิมพ์์ ที่่�ให้้คำแนะนำแก่่ลููกค้้าครบวงจร
ได้้จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนจากเดิิม 120 ล้้านบาท  เป็็น 200 ล้้านบาท 
3. ธุุ ร กิิ จ การให้้ บ ริิ ก ารการพิิ ม พ์์ ที่่� จ ะผลิิ ตสิิ น ค้้ า ที่่� พิิ ม พ์์
โดยการจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม ประชาชนทั่่�วไป 
บนความต้้องการของลููกค้้าทั้้�งภาคองค์์กรและบุุคคลทั่่�วไป
กรรมการ และ/หรืือพนัักงาน ซึ่่�งที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
4. ธุุรกิิจตลาดกลางของนัักออกแบบ โดยจะเอื้้�อโอกาสให้้แก่่
เมื่่�อวัันที่่� 11 เมษายน 2556 ได้้มีีมติิอนุุมััติิซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน
นัักออกแบบให้้สามารถนำแนวคิิดและสิินค้้าของตนเข้้าสู่่�
ตามสััดส่่วนเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้น� 10 ล้้านบาท  หลัังจากการซื้้อหุ้้�
� นเพิ่่�มทุุน
ตลาดได้้โดยง่่าย
ในครั้้ง� นี้้� บริิษััท  จะมีีเงิินลงทุุนจำนวนทั้้�งสิ้้�น 58 ล้้านบาท คิิดเป็็น
29 เปอร์์เซ็็นต์์ของทุุนจดทะเบีียน และเมื่่�อวัันที่่� 6 ธัันวาคม 2556 ปีี 2562
บริิษััท เอส พีี วีี ไอ จำกััด ได้้เข้้าจดทะเบีียนเป็็นบริิษััทจดทะเบีียน
เมื่่�อวัันที่่� 28 มิิถุนุ ายน 2562 ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ ม เอ  ไอ  โดยที่่� หุ้้� นเริ่่� ม ทำการซื้้� อ ขาย มีีมติิอนุมััติ
ุ กิ ารเข้้าซื้้อหุ้้�
� นสามััญทั้้�งหมดของบริิษััท คอมพิิวเตอร์์ ซีสี เท็็ม
ในตลาดหลัักทรััพย์์ได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 19 ธัันวาคม 2556
คอนเน็็คชั่่น�  อิินเตอร์์แนชชั่่น� แนล จำกััด (“CSC”) จำนวน 1.4 ล้้านหุ้้�น
คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของหุ้้�นที่จ่� ำหน่่ายแล้้วทั้้�งหมด โดยในวัันเดีียวกััน
เนื่่� อ งด้้ ว ยการเปลี่่� ย นแปลงในเทคโนโลยีี ก ารพิิ ม พ์์ ที่่� มีี บริิษััทได้้เข้้าทำสััญญาซื้้�อขายหุ้้�นสามััญทั้้�งหมดของ CSC จาก
ความสามารถหลากหลายในการพิิ ม พ์์ บ นวััตถุุ ต่่ า งๆ โปรแกรม ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมจำนวน 1.4 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท 
การบริิหารจััดการการพิิมพ์์ทำได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีต้้นทุุนที่่�ต่่ำลง ในมููลค่่าซื้้�อขายรวมทั้้�งสิ้้�น 336.5 ล้้านบาท โดยการซื้้�อหุ้้�นสามััญนี้้�
ประกอบกัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคทั้้�งภาคองค์์กร และภาคบุุคคล ได้้ รัั บอนุุ มััติิ จ ากที่่� ป ระชุุ ม วิิ ส ามััญผู้้�ถืือหุ้้� นของบริิ ษััท เมื่่� อวัั นที่่�
ที่่�มีีความต้้องการที่่�หลากหลาย สามารถปรัับแต่่งได้้ (Customize) 30 สิิงหาคม 2562
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การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

เมื่่�อวัันที่่� 28 มิิถุนุ ายน 2562 ที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััท
มีีมติิอนุุมััติิการลดทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทจำนวน 17.4 ล้้านบาท
จากทุุ น จดทะเบีี ย นเดิิ ม จำนวน 303.8 ล้้ า นบาท  (หุ้้�นสามััญ
303,798,859 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท) เป็็นทุุนจดทะเบีียนจำนวน
286.4 ล้้านบาท (หุ้้�นสามััญ 286,398,859 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท)
โดยการตััดหุ้้�นสามััญที่่�ยัังมิิได้้ออกจำหน่่ายจำนวน 17.4 ล้้านหุ้้�น
มููลค่่าที่ต่� ราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท ทั้้�งนี้้� หุ้้�นสามััญที่ยั่� งั ไม่่ได้้จำหน่่ายดัังกล่่าว
เป็็นหุ้้�นเพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิ์์�ใบสำคััญแสดงสิิทธิ์์�ที่่�ให้้แก่่กรรมการ
และพนัักงานของบริิ ษััท ภายใต้้ โ ครงการเสนอขายหลัักทรััพย์์
แก่่กรรมการและพนัักงาน (ESOP Scheme) จำนวน 17.4 ล้้านหน่่วย
ตามที่่� ไ ด้้ รัั บอนุุ มััติิ จ ากที่่� ป ระชุุ ม สามััญผู้้�ถืือหุ้้� นประจำปีี 2555
ซึ่่�งหมดอายุุในเดืือนพฤษภาคม 2558 โดยการลดทุุนจดทะเบีียนนี้้�
ได้้ รัั บอนุุ มััติิ จ ากที่่� ป ระชุุ ม วิิ ส ามััญผู้้�ถืือหุ้้� นของบริิ ษััท เมื่่� อวัั นที่่�
30 สิิงหาคม 2562 บริิษััทได้้จดทะเบีียนการลดทุุนจดทะเบีียนกัับ
กระทรวงพาณิิชย์์เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน 2562

ปีี 2564
เมื่่� อ วัั น ที่่� 30 เมษายน 2564 บริิ ษััท  ได้้ ด ำเนิิ น การ
รัับโอนกิิจการทั้้�งหมดของ บริิษััท คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น
อิิน เตอร์์แนชชั่่�น แนล จำกััด เสร็็จสมบููรณ์์เป็็น ที่่�เรีียบร้้อย แล้้ว
ทั้้�งนี้้� บริิษััท คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล
จำกััด ได้้ดำเนิินการจดทะเบีียนเลิิกกิิจการต่่อกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
กระทรวงพาณิิชย์์ เมื่่�อวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 และดำเนิินการ
ชำระบััญชีีต่่อไป

การขายสิินค้้าออนไลน์์และบริิการรัับชำระ
ค่่าสิินค้้า

เพื่่�อเป็็นการตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่
ด้้วยระบบออนไลน์์ พบกัับสิินค้้าที่่�หลากหลายและช่่องทางบริิการ
ที่่�สามารถซื้้�อสิินค้้าได้้ตลอด 24 ชม. ซึ่่�งลููกค้้าจะได้้รัับความสะดวก
นอกจากนี้้� ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษััทมีี ม ติิ อนุุ มััติิ รวดเร็็ว ประหยััดเวลา และค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทาง ลููกค้้าสามารถ
การเพิ่่� ม ทุุ น จดทะเบีี ย นของบริิ ษััท จำนวน 80 ล้้ า นบาทจาก เลืือกซื้้�อสิินค้้าบนเว็็บไซต์์ ดัังต่่อไปนี้้�
ทุุนจดทะเบีียนจำนวน 286.4 ล้้านบาท (หุ้้�นสามััญ 286,398,859 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท) เป็็นทุุนจดทะเบีียนจำนวน 366.4 ล้้านบาท Website : www.itcity.co.th
(หุ้้�นสามััญ 366,398,859 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท) โดยการ Facebook : IT CITY ONLINE
ออกหุ้้�นสามััญเพิ่่� ม ทุุ น จำนวน 80 ล้้ า นหุ้้�น มููลค่่ า ที่่� ต ราไว้้ Line ID : @itcityonline
หุ้้�นละ 1 บาท  และอนุุมััติิการออกและจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน Youtube : IT CITY ONLINE
โดยมีี บ ริิ ก ารจััดส่่ ง และรัับประกัันคุุ ณ ภาพสิิ น ค้้ า
ของบริิ ษััท จำนวน 80 ล้้ า นหุ้้�น มููลค่่ า ที่่� ต ราไว้้ หุ้้� นละ 1 บาท 
ในราคาเสนอขายหุ้้�นละ 2.50 บาท คิิดเป็็นมููลค่่า 200 ล้้านบาท  ระบบการชำระเงิินสามารถชำระเป็็นเงิินสด บััตรเครดิิต บััตรเดบิิต 
เพื่่� อ เสนอขายให้้ แ ก่่ บุุ ค คลในวงจำกััด (Private Placement) หลัังจากที่่�ลููกค้้าได้้รัับสิินค้้าแล้้ว นอกจากนี้้� ลููกค้้าสามารถสอบถาม
โดยการเพิ่่� ม ทุุ น จดทะเบีี ย นนี้้� ไ ด้้ รัั บอนุุ มััติิ จ ากที่่� ป ระชุุ ม วิิ ส ามััญ ข้้อมููล ข่่าวสาร สิิทธิิประโยชน์์ รวมถึึงกิิจกรรมต่่างๆ ของ ไอทีี ซิิตี้้�
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทเมื่่อวัั
� นที่่� 30 สิิงหาคม 2562 บริิษััทได้้จดทะเบีียน ออนไลน์์ ผ่่านทาง E-mail : onlinemaster_itc@itcity.co.th
การเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนกัับกระทรวงพาณิิชย์เ์ มื่่อวัั
� นที่่� 17 กัันยายน 2562

ชื่่�อ สถานที่่�ตั้้�ง ประเภทธุุรกิิจ เลขทะเบีียนบริิษััท

เมื่่�อวัันที่่� 27 กัันยายน 2562 ที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััท โทรศััพท์์ โทรสาร
มีีมติิอนุมััติ
ุ กิ ารชำระเงิินค่่าซื้้อหุ้้�
� นสามััญของ CSC ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)
ของ CSC ตามสััญญาซื้้�อขายหุ้้�นข้้างต้้น บริิษััทได้้จ่่ายชำระค่่าหุ้้�น ชื่่�อบริิษััท
ล่่วงหน้้าเป็็นเงิินสดจำนวน 100 ล้้านบาท ในวัันที่่� 30 กัันยายน 2562 ที่่ตั้้� �งสำนัักงานใหญ่่ 555 อาคารศููนย์์ ก ารค้้ า เดอะพาลาเดีี ย ม
เวิิลด์์ ช็็อปปิ้้�ง ชั้้�น B1, B2, 5
และได้้จ่า่ ยชำระค่่าหุ้้�นส่่วนที่เ่� หลืือเป็็นเงิินสดจำนวน 236.5 ล้้านบาท
ถนนราชปรารภ แขวงมัักกะสััน
ในวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
เขตราชเทวีี กรุุงเทพมหานคร 10400
เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 บริิษััทได้้รัับโอนหุ้้�นในบริิษััท เลขทะเบีียนบริิษััท 0107545000349
คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำกััด โทรศััพท์์
0 2656 5030
ตามที่่�ระบุุในสััญญาซื้้�อขายหุ้้�นเรีียบร้้อยแล้้ว
เว็็บไซต์์
www.itcity.co.th
366,398,859 บาท
เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 บริิษััทได้้รัับชำระค่่าหุ้้�นสามััญ ทุุนจดทะเบีียน
366,398,859 บาท
เพิ่่�มทุุนของบริิษััทจากการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่่บุุคคล ทุุนชำระแล้้ว
366,398,859 หุ้้�น
ในวงจำกััดข้้างต้้นจำนวน 80 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท  หุ้้�นสามััญ
ในราคาเสนอขายหุ้้�นละ 2.50 บาท รวมเป็็นมููลค่่า 200 ล้้านบาท 
และได้้ จ ดทะเบีี ย นทุุ น ออกจำหน่่ า ยและชำระแล้้ ว จำนวน
366.4 ล้้านบาท กัับกระทรวงพาณิิชย์์เมื่่�อวัันที่่� 2 ตุุลาคม 2562
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
บริิษััท ไอทีี ซิตี้้ิ � จำกััด (มหาชน) หรืือ “IT CITY” เกิิดจากการ
ร่่วมทุุนระหว่่าง บริิษััท  เอสวีีโอเอ จำกััด (มหาชน) และกลุ่่�มบริิษััท
ในเครืือสหกรุ๊๊�ป รวมถึึงพนัักงาน และคู่่�ค้้าของบริิษััท
ธุุรกิิจหลัักของบริิษััทคืือ ธุุรกิิจจำหน่่ายสิินค้้าไอทีีแบบครบวงจร
(One Stop Shopping IT Products) ผ่่านหน้้าร้้านสาขาและช่่องทาง
ออนไลน์์ รวมถึึงมีีหน่่วยงานที่่�ดููแลลููกค้้าองค์์กรและหน่่วยงาน
ราชการ สถาบัันการศึึกษา โดยเฉพาะ ในปััจจุุบัันได้้จำแนกประเภท
หน้้าร้้านให้้บริิการภายใต้้ชื่่�อทางการค้้าที่่�แตกต่่างกัันสำหรัับกลุ่่�ม
สิินค้้า ดัังนี้้�
• ไอทีี ซิิตี้้� (IT CITY) จััดจำหน่่ายสิินค้้าคอมพิิวเตอร์์
สมาร์์ทโฟน และอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงในกลุ่่�มพื้้�นฐานทั่่�วไป (Traditional
IT Products) มุ่่�งเน้้นการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคแนวกว้้างในทุุกระดัับ
สร้้างสิินค้้าไอทีีให้้เป็็นสิ่่ง� ที่เ่� ข้้าถึึงได้้ง่า่ ยสำหรัับผู้้บ� ริิโภคทุุกเพศทุุกวััย
•	ซีีเอสซีี (CSC) จััดจำหน่่ายสิินค้้าสมาร์์ทโฟน และ
อุุปกรณ์์เสริิม (Accessory) สำหรัับสมาร์์ทโฟน อาทิิ สายชาร์์จ
อะแด็็ปเตอร์์ แบตเตอรี่่�สำรอง ฯลฯ มุ่่�งเน้้นการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภค
ที่่�ต้้องการเลืือกซื้้�อสิินค้้าสมาร์์ทโฟนที่่�มีีคุุณภาพจากผู้้�ผลิิตชั้้�นนำ
มีีให้้เลืือกหลากหลายรุ่่�น พร้้อมการรัับประกัันสิินค้้าที่่�ยอดเยี่่�ยม
• เอซ (ACE) จััดจำหน่่ า ยสิิ น ค้้ า คอมพิิ ว เตอร์์
คอมพิิวเตอร์์ประกอบประสิิทธิิภาพสููง อุุปกรณ์์เกมมิ่่�ง และอุุปกรณ์์
ต่่อพ่ว่ งสำหรัับผู้้บ� ริิโภคกลุ่่�มเล่่นเกม เกมเมอร์์ (Gamer) มุ่่�งเจาะตลาด
กลุ่่�มวััยรุ่่�นที่่�รัักในการเล่่นเกม กลุ่่�มนัักสร้้างคอนเทนต์์ ยููทููบเบอร์์
(Youtuber) ที่่� ต้้ อ งการหาอุุ ป กรณ์์ ไ อทีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพสููงและ
มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะบุุคคล (Uniqueness)
• ไอทีี ดอท (it.) จััดจำหน่่ายสิินค้้าไอโอทีี อุุปกรณ์์
ตััวเชื่่� อ มศููนย์์ ก ลางอย่่ า งสมาร์์ ท โฟนและอุุ ป กรณ์์ เ น็็ ต เวิิ ร์์ ค
ประสิิทธิิภาพสููง และสิินค้้าแกดเจ็็ต  (Gadget) มุ่่�งเจาะตลาดกลุ่่�ม
คนรัักไอทีีรุ่่�นใหม่่ที่่�แสวงหาไลฟ์์สไตล์์แบบ Always Connected
เชื่่�อมต่่อกัับอุุปกรณ์์ไร้้สายต่่างๆ ในทุุกๆ ด้้านของชีีวิิตตลอดเวลา
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นอกเหนืือจากการให้้บริิการภายใต้้ชื่่�อทางการค้้าเหล่่านี้้�
แล้้ว ไอทีี ซิิตี้้� ยัังได้้รัับสิิทธิ์์�เข้้าเป็็นผู้้�บริิหารร้้านค้้าของคู่่�ค้้าต่่างๆ
ในศููนย์์การค้้าชั้้�นนำ ได้้แก่่ OPPO vivo Samsung Huawei
Realme และผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารเครืือข่่ า ยชั้้� น นำของประเทศไทย
อย่่าง DTAC ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภค
และเพิ่่�ม footprint ของร้้านค้้าในเครืือกัับศููนย์์การค้้าอีีกด้้วย

ส่่วนที่่� 1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

โครงสร้้างรายได้้

โครงสร้้างรายได้้ของบริิษััทในระยะ 4 ปีี (พ.ศ. 2561-2564) มีีดัังนี้้�
โครงสร้างรายได้

2561
ล้านบาท

2562

2563

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ล้านบาท

2564

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย
1. คอมพิิวเตอร์์
2,356.62
2. เครื่่�องพิิมพ์์
436.30
3. โทรศััพท์์มืือถืือ
774.25
4. แอกเซสเซอรี่่�
787.63
5. สิินค้้าอื่่�นๆ
400.19
6. เครื่่�องมืือและอะไหล่่
219.82
รวมรายได้้จากการขาย
4,974.81
รายได้จากค่าบริการ
7. ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
43.28
8. อื่่�นๆ
28.94
รวมรายได้้จากการขายและบริิการ 5,047.03
รายได้้อื่่�นๆ
12.22
รวมรายได้้ทั้้�งสิ้้�น
5,059.25

อััตราการเติิบโต

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

39.97 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

29.14 2,498.06
3.77 313.21
47.60 3,794.13
8.57 817.90
3.81 326.86
3.80 715.90
96.70 8,466.06

28.67
3.59
43.54
9.39
3.75
8.22
97.16

0.86
41.36
0.57
98.00
99.76 5,344.91
0.24
9.46
100.00 5,354.37

0.77
31.60
1.83 178.92
99.82 6,986.99
0.18
20.99
100.00 7,007.98

0.45
35.94
2.55 200.67
99.70 8,702.67
0.30
11.40
100.00 8,714.07

0.41
2.30
99.87
0.13
100.00

1.93%

5.83%

30.88%

24.34%
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ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์
ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
1) ศููนย์์ค้้าปลีีก

จำหน่่ายสิินค้้าประเภทคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์ต่อพ่
่ ว่ ง
ชิ้้� น ส่่ ว นประกอบคอมพิิ ว เตอร์์ โทรทััศน์์ ดิิ จิิ ทัั ลแอลอีี ดีี
(Digital LED TV) และโทรศััพท์์มืือถืือ (Smart Phone) รวมถึึง
สิิ น ค้้ า ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งทางด้้ า นไอทีี แ บบครบวงจร (One
Stop Shopping IT & Smart Phone Products) โดย
จััดจำหน่่ า ยเครื่่� อ งคอมพิิ ว เตอร์์ แ ละอุุ ป กรณ์์ ต่่ อพ่่ ว ง
ยี่่� ห้้ อชั้้� น นำ โดยอุุ ป กรณ์์ ต่่ อพ่่ ว งกัับคอมพิิ ว เตอร์์ ที่่� ส ำคััญ
ได้้ แ ก่่ พริ้้� น เตอร์์  ส แกนเนอร์์ เป็็ น ต้้ น ซึ่่� ง ประเภทของ
สิินค้้าหลัักสามารถแบ่่งได้้เป็็น 5 กลุ่่�มด้้วยกััน คืือ

• สแกนเนอร์์ บริิ ษััท ได้้ จัั ดจำหน่่ า ยสแกนเนอร์์
หลายยี่่�ห้้อ อาทิิ Brother Canon Epson HP เป็็นต้้น
กลุ่่�มโทรศััพท์์มืือถืือ (Smart Phone)
ประกอบด้้วย โทรศััพท์์มืือถืือและอุุปกรณ์์เชื่่�อมต่่อ ดัังนี้้�
• โทรศััพท์์มืือถืือ (Smart Phone) โดยมีียี่่ห้� อชั้้
้ น� นำ อาทิิ
Asus Huawei OPPO Realme Samsung vivo เป็็นต้้น
• อุุปกรณ์์สวมใส่่ (Wearable Device) อาทิิ Fitbit
Huawei TicWatch Samsung Xiaomi เป็็นต้้น
กลุ่่�มแอกเซสเซอรี่่� (Accessories)
ประกอบด้้วย อุุปกรณ์์เล่่นเกม กล้้องวงจรปิิด อุุปกรณ์์
Internet of Thing (IOT) กล้้องติิดรถยนต์์ กล้้อง Action Camera
หุ่่�นยนต์์ 3G/4G Aircard เม้้าส์์ (Mouse) แป้้นพิิมพ์์ (Keyboard)
ซอฟต์์แวร์์ (Software) หมึึกพิิมพ์์ กระดาษ เครื่่�องสำรองไฟ (UPS)
แบตเตอรี่่�สำรอง (Powerbank) ปลั๊๊�กไฟ ลำโพง หููฟััง (Headphone)
เครื่่� อ งอ่่ า นเขีี ย น (Optical Drive) ฮาร์์ ด ดิิ สก์์ (Harddisk)
อุุ ป กรณ์์ ชิ้้� น ส่่ ว นคอมพิิ ว เตอร์์  อุุ ป กรณ์์ Network สายเคเบิิ ล
ชนิิดต่่างๆ กระเป๋๋าใส่่อุปุ กรณ์์และอุุปกรณ์์เสริิมที่ใ่� ช้้ร่ว่ มกัับโทรศััพท์์
มืือถืือ Smart Phone เป็็นต้้น

กลุ่่�มคอมพิิวเตอร์์ (Computer)
ประกอบด้้วย  เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ขนาดเล็็ก (Personal
Computer) โดยแบ่่งเป็็นคอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะ (Desktop) โน้้ตบุ๊๊�ก
(Notebook) แท็็บเล็็ต  (Tablet) แอลอีีดีีมอนิิเตอร์์ เป็็นต้้น โดยมีี
รายละเอีียดตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์ ดัังนี้้�
• คอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะ (Desktop) โน้้ตบุ๊๊�ค (Notebook)
แท็็ บ เล็็ ต  (Tablet) โดยบริิ ษััท เป็็ น ผู้้�จัั ดจำหน่่ า ยสิิ น ค้้ า ชั้้� น นำ
หลากหลายยี่่�ห้อ อ
้ าทิิ Acer Apple Asus Dell HP Huawei Lenovo
MSI Samsung Microsoft Surface เป็็นต้้น
กลุ่่�มสิินค้้าอื่่�นๆ (Others)
• แอลอีีดีี มอนิิเตอร์์ (LED Monitor) โดยมีียี่่�ห้้อชั้้�นนำ
ประกอบด้้วย  โทรทััศน์์ดิิจิิทััลแอลอีีดีี (Digital LED TV)
อาทิิ Acer AOC Asus BenQ Dell HP Lenovo LG Samsung เครื่่อ� งเสีียง อุุปกรณ์์สำนัักงาน โดยสามารถสรุุปรายละเอีียดตััวอย่่าง
เป็็นต้้น
สิินค้้าหลัักได้้ ดัังนี้้�
กลุ่่�มอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วง (Peripherals)
• โทรทััศน์์ดิิจิิทััลแอลอีีดีี มีียี่่�ห้้อชั้้�นนำ LG Samsung
ประกอบด้้วย พริ้้�นเตอร์์ สแกนเนอร์์ เป็็นต้้น โดยสามารถ เป็็นต้้น
สรุุปรายละเอีียดตััวอย่่างสิินค้้าหลัักได้้ ดัังนี้้�
• อุุปกรณ์์สำนัักงาน เครื่่อ� งถ่่ายเอกสาร เครื่่อ� งตััดสติ๊๊�กเกอร์์
• พริ้้�นเตอร์์ ประกอบด้้วย อิิงค์์เจ็็ต ด็็อทแม็็ตทริิกซ์์ เครื่่�องพิิมพ์์ฉลาก เครื่่�องอ่่านบาร์์โค้้ด เครื่่�องฉายภาพ (Projector)
เลเซอร์์  มัั ลติิ ฟัั ง ก์์ ชั่่� น และเครื่่� อ งถ่่ า ยเอกสาร เป็็ น ต้้ น โดยมีี เป็็นต้้น
ยี่่� ห้้ อชั้้� น นำ ดัังนี้้� Brother Canon Epson HP Lexmark
• เครื่่� อ งใช้้ ไ ฟฟ้้ า ในบ้้ า นขนาดเล็็ ก (Small Home
OKI Ricoh Samsung Xerox เป็็นต้้น
Appliances) อาทิิ เครื่่อ� งฟอกอากาศ เครื่่อ� งใช้้ในครััวขนาดเล็็ก เป็็นต้้น
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ส่่วนที่่� 1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

2) ศููนย์์บริิการซ่่อมบำรุุง

บริิการซ่่อมบำรุุง ดููแลรัักษาอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ มืือถืือ 
แท็็บเล็็ต ทีวีี ี และอุุปกรณ์์เสริิมต่่างๆ ที่ใ่� ห้้บริิการโดยช่่างผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
โดยบริิษััทได้้แยกประเภทของการให้้บริิการ ดัังนี้้�
• จำหน่่ายบริิการ “iCare” ขยายระยะเวลาการรัับ
ประกัันสิินค้้า (Extended Warranty) สำหรัับสิินค้้าคอมพิิวเตอร์์
จอมอนิิเตอร์์ เครื่่�องฉายภาพ (Projector) โทรทััศน์์แอลซีีดีี และ
โทรศััพท์์มืือถืือ
• ศููนย์์บริิการซััมซุุง   เป็็นศููนย์์บริิการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
จากบริิษััทผู้ผ้� ลิิตหรืือบริิษััทผู้้�จััดจำหน่่ายสิินค้้าซััมซุุง เพื่่อ� ให้้บริิการ
ด้้านการสนัับสนุุนและดููแลลููกค้้าในการซ่่อมผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััท
วางจำหน่่ายและให้้คำแนะนำรวมถึึงความเชื่่�อเหลืือในด้้านต่่างๆ
• ศููนย์์บริิการหััวเว่่ย  เป็็นศููนย์์บริิการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
จากบริิษััทผู้ผ้� ลิิตหรืือบริิษััทผู้้�จััดจำหน่่ายสิินค้้าหััวเว่่ย เพื่่อ� ให้้บริิการ
ด้้านการสนัับสนุุนและดููแลลููกค้้าในการซ่่อมผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััท
วางจำหน่่ายและให้้คำแนะนำรวมถึึงความเชื่่�อเหลืือในด้้านต่่างๆ

ซึ่่� ง เป็็ น การให้้ บ ริิ ก ารที่่� ค รบวงจร สร้้ า งความแตกต่่ า ง
จากคู่่�แข่่งขััน ถืือเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีต่อลูู
่ กค้้า และเป็็น
ส่่วนช่่วยเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับบริิษััทอีีกทางหนึ่่�งด้้วย นอกจากนี้้� บริิษััท
ยัังประสานงานกัับบริิษััทไฟแนนซ์์ ในการให้้บริิการชำระค่่าสิินค้้า
ผ่่านโปรแกรมผ่่อนชำระต่่างๆ เช่่น   First Choice, Aeon และ
สถาบัันการเงิินต่่างๆ เป็็นต้้น ซึ่่�งเป็็นการอำนวยความสะดวกและ
เพิ่่�มทางเลืือกให้้แก่่ลููกค้้าของบริิษััท

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4
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ศัักยภาพของธุุรกิิจ

ไอทีี ซิิตี้้� เป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำธุุรกิิจค้้าปลีีกสิินค้้าประเภทไอทีีรายใหญ่่ ณ 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีสาขาทั้้�งหมดจำนวน 393 สาขา
บริิษััทสร้้างความได้้เปรีียบในเชิิงสััดส่่วนทางเศรษฐศาสตร์์ (Economy of Scale) ทำให้้สััดส่่วนต้้นทุุนของการดำเนิินงานลดลง และส่่งผล
ให้้มีียอดขายที่่�เพิ่่�มขี้้�น อีีกทั้้�งยัังสามารถครองอัันดัับการเป็็นผู้้�จััดจำหน่่ายที่่�มีีมููลค่่าสิินค้้าสููงสุุดในวงการค้้าปลีีกไอทีี ด้้วยวิิธีีการซื้้�อสิินค้้า
จากบริิษััทและผู้้�จััดจำหน่่ายโดยตรง ส่่งผลให้้บริิษััทได้้รัับส่่วนลดในการซื้้�อสิินค้้าที่่�มากกว่่า จึึงเป็็นแรงผลัักดัันให้้บริิษััทมีีความสามารถ
ในการทำกำไรสููงขึ้้�น นอกจากนี้้� บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นอย่่างต่่อเนื่่�องในการนำเสนอสิินค้้าและบริิการให้้มีีความหลากหลายภายใต้้แนวคิิด
“One Stop Shopping” รวมไปถึึงการจััดกิิจกรรมทางการตลาดอย่่างต่่อเนื่่�อง

ช่่องทางการจำหน่่ายสิินค้้าและบริิการ

บริิษััทมีีช่่องทางในการจำหน่่ายสิินค้้าและบริิการผ่่านสาขาหน้้าร้้าน และช่่องทางออนไลน์์ โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บริิษััทมีีสาขาทั้้�งหมดจำนวน 393 สาขา โดยรายละเอีียดของสาขาดัังตารางต่่อไปนี้้�
ช่องทางการจำ�หน่ายและประเภทสินค้าและบริการ

จำ�นวนสาขา

ไอทีี ซิิตี้้� (IT CITY)

จััดจำหน่่ายสิินค้้าคอมพิิวเตอร์์ สมาร์์ทโฟน และอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วง
ในกลุ่่�มพื้้�นฐานทั่่�วไป (Traditional IT Products) มุ่่�งเน้้นการเข้้าถึึง
ผู้้บ� ริิโภคแนวกว้้างในทุุกระดัับ สร้้างสิินค้้าไอทีีให้้เป็็นสิ่่ง� ที่่เ� ข้้าถึึงได้้ง่า่ ย
สำหรัับผู้้�บริิโภคทุุกเพศทุุกวััย

100

ซีีเอสซีี (CSC)

จััดจำหน่่ า ยสิิ น ค้้ า สมาร์์ ท โฟน และอุุ ป กรณ์์ เ สริิ ม (Accessory)
สำหรัับสมาร์์ทโฟน อาทิิ สายชาร์์จ อะแด็็ปเตอร์์ แบตเตอรี่่�สำรอง ฯลฯ
มุ่่�งเน้้นการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคที่่�ต้้องการเลืือกซื้้�อสิินค้้าสมาร์์ทโฟนที่่�มีี
คุุณภาพจากผู้้�ผลิิตชั้้�นนำ มีีให้้เลืือกหลากหลายรุ่่�น พร้้อมการรัับ
ประกัันสิินค้้าที่่�ยอดเยี่่�ยม

181

เอซ (ACE)

จััดจำหน่่ายสิินค้้าคอมพิิวเตอร์์ คอมพิิวเตอร์์ประกอบประสิิทธิภิ าพสููง
อุุปกรณ์์เกมมิ่่�ง และอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงสำหรัับผู้้�บริิโภคกลุ่่�มเล่่นเกม
เกมเมอร์์ (Gamer) มุ่่�งเจาะตลาดกลุ่่�มวััยรุ่่�นที่่�รัักในการเล่่นเกม
กลุ่่�มนัักสร้้างคอนเทนต์์ ยููทููบเบอร์์ (Youtuber) ที่่ต้� อ้ งการหาอุุปกรณ์์ไอทีี
ประสิิทธิิภาพสููงและมีีเอกลัักษณ์์เฉพาะบุุคคล (Uniqueness)

11

ไอทีี ดอท (it.)

จััดจำหน่่ายสิินค้้าไอโอทีี อุปุ กรณ์์ตััวเชื่่อ� มศููนย์์กลางอย่่างสมาร์์ทโฟน
และอุุปกรณ์์เน็็ตเวิิร์์คประสิิทธิิภาพสููง และสิินค้้าแกดเจ็็ต  (Gadget)
มุ่่�งเจาะตลาดกลุ่่�มคนรัักไอทีีรุ่่�นใหม่่ที่แ่� สวงหาไลฟ์์สไตล์์แบบ Always
Connected เชื่่�อมต่่อกัับอุุปกรณ์์ไร้้สายต่่างๆ ในทุุกๆ ด้้านของชีีวิิต
ตลอดเวลา

14

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

6

สถานที่ตั้ง
ห้้างสรรพสิินค้้าชั้้�นนำและศููนย์์ไอทีีต่่างๆ
• กรุุงเทพและปริิมณฑล 28 สาขา
• ภาคกลาง 16 สาขา
• ภาคเหนืือ 9 สาขา
• ภาคตะวัันออก 14 สาขา
• ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 23 สาขา
• ภาคตะวัันตก 4 สาขา
• ภาคใต้้ 6 สาขา
ห้้างสรรพสิินค้้าชั้้�นนำและศููนย์์ไอทีีต่่างๆ
• กรุุงเทพและปริิมณฑล 71 สาขา
• ภาคกลาง 15 สาขา
• ภาคเหนืือ 14 สาขา
• ภาคตะวัันออก 23 สาขา
• ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 28 สาขา
• ภาคตะวัันตก 4 สาขา
• ภาคใต้้ 26 สาขา
ห้้างสรรพสิินค้้าชั้้�นนำและศููนย์์ไอทีีต่่างๆ
• กรุุงเทพและปริิมณฑล 7 สาขา
• ภาคกลาง 1 สาขา
• ภาคตะวัันออก 1 สาขา
• ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 2 สาขา
ห้้างสรรพสิินค้้าชั้้�นนำและศููนย์์ไอทีีต่่างๆ
• กรุุงเทพและปริิมณฑล 3 สาขา
• ภาคกลาง 1 สาขา
• ภาคตะวัันออก 1 สาขา
• ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 1 สาขา

ส่่วนที่่� 1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

ช่องทางการจำ�หน่ายและประเภทสินค้าและบริการ

จำ�นวนสาขา

vivo

จััดจำหน่่ายสิินค้้าภายใต้้แบรนด์์ vivo ทั้้�งหมด ซึ่่�งรวมถึึงสิินค้้ากลุ่่�ม
สมาร์์ทโฟน และอุุปกรณ์์ต่่อพวง เพื่่�อมุ่่�งเน้้นกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ให้้ความ
สนใจสิินค้้าแบรนด์์ vivo โดยเฉพาะ นอกจากการขายแล้้วภายใน
vivo Brand Shop ยัังมีีบริิการในส่่วนของการซ่่อมเครื่่�อง มืือถืือ
และบริิการหลัังการขายต่่างๆ ด้้วยเช่่นกััน

10

OPPO

จััดจำหน่่ายสิินค้้าภายใต้้แบรนด์์ OPPO ทั้้�งหมด ซึ่่ง� รวมถึึงสิินค้้ากลุ่่�ม
สมาร์์ทโฟน และอุุปกรณ์์ต่่อพวงทั้้�งหมด เพื่่�อมุ่่�งเน้้นกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ให้้
ความสนใจสิินค้้าแบรนด์์ OPPO โดยเฉพาะ นอกจากการขายแล้้ว
ภายใน OPPO Brand Shop ยัังมีีบริิการในส่่วนของการซ่่อมเครื่่�อง
มืือถืือ และบริิการหลัังการขายต่่างๆ ด้้วยเช่่นกััน

23

DTAC Shop

เป็็ น ตััวแทน DTAC ในการจำหน่่ า ยสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารภายใต้้
เครื่่�องหมายการค้้าของ DTAC ซึ่่�งแบ่่งเป็็นรายเดืือนและเติิมเงิิน
อาทิิ ซิิมการ์์ด แพ็็คเกจ Voice และ Data ตลอดจนบริิการเสริิม
Digital Content ต่่างๆ ในเครืือ  DTAC รวมถึึงสิินค้้ากลุ่่�มสิินค้้า
สมาร์์ทโฟน และแท็็บเล็็ตของแบรนด์์ชั้้�นนำภาพใต้้สิิทธิ์์�ของ DTAC
เช่่น Apple Samsung ฯลฯ

36

Huawei

จััดจำหน่่ายสิินค้้าภายใต้้แบรนด์์ Huawei ทั้้�งหมด ซึ่่�งรวมถึึงสิินค้้า
กลุ่่�มสมาร์์ทโฟนสิินค้้ากลุ่่�มไอทีี แกดเจ็็ต ทีวีี ี และอุุปกรณ์์ต่อ่ พวงทั้้�งหมด
รวมถึึงสิินค้้ากลุ่่�ม IOT เพื่่อมุ่่�
� งเน้้นกลุ่่�มลููกค้้าที่ใ่� ห้้ความสนใจสิินค้้าแบรนด์์
Huawei โดยเฉพาะ นอกจากการขายแล้้วภายใน Huawei Brand
Shop ยัังมีีบริิการในส่่วนของการซ่่อมเครื่่�อง มืือถืือ  และบริิการ
หลัังการขายต่่างๆ ด้้วยเช่่นกััน

Samsung

จััดจำหน่่ายสิินค้้าภายใต้้แบรนด์์ Samsung ทั้้�งหมด ซึ่่�งรวมถึึงสิินค้้า
กลุ่่�มสมาร์์ทโฟน  แท็็บเล็็ต แกดเจ็็ต และอุุปกรณ์์เสริิมต่่างๆ เพื่่อมุ่่�
� งเน้้น
กลุ่่�มลููกค้้าที่่�ให้้ความสนใจสิินค้้าแบรนด์์ Samsung โดยเฉพาะ

7
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Realme

จััดจำหน่่ายสิินค้้าภายใต้้แบรนด์์ Realme ทั้้�งหมด ซึ่่�งรวมถึึงสิินค้้า
กลุ่่�มสมาร์์ทโฟน สิินค้้ากลุ่่�มไอทีี แกดเจ็็ต ทีีวีี และกลุ่่�มสิินค้้า IOT
เพื่่� อมุ่่� งเน้้ น กลุ่่�มลููกค้้ า ที่่� ใ ห้้ ค วามสนใจสิิ น ค้้ า แบรนด์์ Realme
โดยเฉพาะ นอกจากการขายแล้้วภายใน Realme Brand Shop ยัังมีี
บริิการในส่่วนของการซ่่อมเครื่่อ� ง มืือถืือ และบริิการหลัังการขายต่่าง ๆ
ด้้วยเช่่นกััน

Mi

จััดจำหน่่ายสิินค้้าภายใต้้แบรนด์์ Xiaomi ทั้้�งหมด ซึ่่�งรวมถึึงสิินค้้า
กลุ่่�มสมาร์์ทโฟน สิินค้้ากลุ่่�มไอทีี แกดเจ็็ต ทีีวีี และกลุ่่�มสิินค้้า IOT
เพื่่� อมุ่่� งเน้้ น กลุ่่�มลููกค้้ า ที่่� ใ ห้้ ค วามสนใจสิิ น ค้้ า แบรนด์์ Xiaomi
โดยเฉพาะ

5

1

สถานที่ตั้ง
ห้้างสรรพสิินค้้าชั้้�นนำและศููนย์์ไอทีีต่่างๆ
• กรุุงเทพและปริิมณฑล 4 สาขา
• ภาคกลาง 2 สาขา
• ภาคเหนืือ 2 สาขา
• ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 1 สาขา
• ภาคใต้้ 1 สาขา
ห้้างสรรพสิินค้้าชั้้�นนำและศููนย์์ไอทีีต่่างๆ
• กรุุงเทพและปริิมณฑล 7 สาขา
• ภาคกลาง 2 สาขา
• ภาคเหนืือ 2 สาขา
• ภาคตะวัันออก 4 สาขา
• ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 2 สาขา
• ภาคตะวัันตก 2 สาขา
• ภาคใต้้ 4 สาขา
ห้้างสรรพสิินค้้าชั้้�นนำและศููนย์์ไอทีีต่่างๆ
• กรุุงเทพและปริิมณฑล 8 สาขา
• ภาคกลาง 4 สาขา
• ภาคตะวัันออก 7 สาขา
• ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 9 สาขา
• ภาคตะวัันตก 2 สาขา
• ภาคใต้้ 6 สาขา
ห้้างสรรพสิินค้้าชั้้�นนำและศููนย์์ไอทีีต่่างๆ
• กรุุงเทพและปริิมณฑล 1 สาขา
• ภาคกลาง 2 สาขา
• ภาคเหนืือ 1 สาขา
• ภาคใต้้ 3 สาขา
ห้้างสรรพสิินค้้าชั้้�นนำและศููนย์์ไอทีีต่่างๆ
• กรุุงเทพและปริิมณฑล 7 สาขา
• ภาคกลาง 1 สาขา
• ภาคเหนืือ 2 สาขา
• ภาคใต้้ 3 สาขา
ห้้างสรรพสิินค้้าชั้้�นนำและศููนย์์ไอทีีต่่างๆ
• กรุุงเทพและปริิมณฑล 3 สาขา
• ภาคใต้้ 2 สาขา

ห้้างสรรพสิินค้้าชั้้�นนำและศููนย์์ไอทีีต่่างๆ
• ภาคตะวัันออก 1 สาขา

แบบ 56-1 One Report
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ลููกค้้าและกลุ่่�มเป้้าหมาย

การประกอบธุุรกิิจการค้้าปลีีก มีีนโยบายการดำเนิินธุุรกิิจ
ที่่�มุ่่�งเน้้นการขายตรงให้้กัับผู้้�ใช้้สิินค้้ารายย่่อย  (Individual User)
ซึ่่�งประกอบด้้วยลููกค้้ากลุ่่�มครอบครััว นัักเรีียน นัักศึึกษา และธุุรกิิจ
ขนาดย่่อม (SMEs) เป็็นหลััก เป็็นการรองรัับธุุรกิิจในอีีกด้้านที่่�
แตกต่่างจากลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของเอสวีีโอเอ  ที่่�จะมุ่่�งเน้้น
การขายสิินค้้าและบริิการให้้แก่่หน่่วยงานราชการ องค์์กร และบริิษััท
เอกชนขนาดใหญ่่ ซึ่่�งอาจจะมีีกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายบางส่่วนเหมืือน
เอสวีีโอเอ คืือ กลุ่่�มธุุรกิิจขนาดย่่อมจนถึึงขนาดกลาง (SMEs)

ไม่่เหมืือนกัันตามศัักยภาพที่่�มีี ดัังนั้้�นความท้้าทายคืือการปรัับตััว
และสร้้างการเติิบโตให้้แก่่ธุุรกิิจในทุุกมิิติิ ทำให้้ลููกค้้าได้้รัับข้้อมููล
ที่่� ถูู กต้้ อ งและได้้ รัั บบริิ ก ารเหมืือนกััน ทั้้� ง ช่่ อ งทางออนไลน์์
และออฟไลน์์  ท ำให้้ ทุุ ก เจ้้ า เร่่ ง พััฒนาแพลตฟอร์์ ม ของตนเอง
เพื่่�อให้้สามารถแข่่งขัันกัับธุุรกิิจค้้าปลีีกด้้วยกัันและมาร์์เก็็ตเพลซได้้

ในด้้านการทำตลาดผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เริ่่�มมาตั้้�งแต่่ช่่วง
โควิิด-19 ในปีีที่่�ผ่่านมา ทำให้้บริิษััทหัันมาให้้ความสำคััญกัับการ
ใช้้บิ๊๊�กดาต้้าวิิเคราะห์์พฤติิกรรมลููกค้้า ทั้้�งในเว็็บไซต์์หลััก เฟซบุ๊๊�ก
กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษััท แบ่่งออกเป็็น 4 กลุ่่�มหลััก ได้้แก่่ และมาร์์ เ ก็็ ต เพลซต่่ า งๆ อาทิิ ลาซาด้้ า และช้้ อปปี้้� รวมถึึง
ลููกค้้าขายปลีีก ลููกค้้าขายส่่ง ลููกค้้าองค์์กร และลููกค้้าออนไลน์์
การสร้้ า งระบบไอทีี ห ลัังบ้้ า นที่่� แ ข็็ ง แรงเพื่่� อปรัั บเปลี่่� ย นองค์์ ก ร
• กลุ่่�มลููกค้้าขายปลีีก : ลููกค้้ารายย่่อยทั่่�วไปที่่�ซื้้�อสิินค้้า ให้้เข้้าสู่่�ธุุรกิิจออนไลน์์ได้้อย่่างรวดเร็็ว
ผ่่านร้้านสาขาหรืือผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััท
อย่่างไรก็็ตาม แม้้บริิษััทจะได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่
• กลุ่่�มลููกค้้าขายส่่ง : ลููกค้้าร้้านคอมพิิวเตอร์์หรืือร้้าน
ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ทำให้้ยอดขายออฟไลน์์ลดลง
โทรศััพท์์ทั่ว่� ไปที่่ซื้้� อสิ
� นิ ค้้าไปเพื่่อ� จำหน่่ายต่่ออีีกทอดหนึ่่ง�
• กลุ่่�มลููกค้้าองค์์กร : นิิติิบุุคคล หน่่วยงานราชการ โดยเฉพาะสาขาที่่� อยู่่� ในพื้้� น ที่่� สีี แ ดง แต่่ ใ นทางกลัับกัันผู้้� บ ริิ โ ภค
มีี ค วามต้้ อ งการสิิ น ค้้ า ไอทีี  ทั้้� ง คอมพิิ ว เตอร์์ แ ละโน้้ ตบุ๊๊� ก เพิ่่� ม ขึ้้� น
สถาบัันการศึึกษา
จากกระแสเวิิ
ร์์กฟรอมโฮมและเรีียนออนไลน์์ และสิินค้้าการ์์ดจอ
• กลุ่่�มลููกค้้าออนไลน์์ : ลููกค้้าที่่�ซื้้�อสิินค้้าบนเว็็บไซต์์
ที่่�ได้้รัับอานิิสงส์์จากกระแสขุุดบิิตคอยน์์ แต่่จะเลืือกซื้้�อสิินค้้าผ่่าน
ของบริิษััท
ช่่องทางออนไลน์์มากกว่่าซื้้�อจากหน้้าร้้าน ซึ่่�งเมื่่�อผู้้�บริิโภคมีีความ
สภาวะตลาดและการแข่่งขััน
ต้้องการสิินค้้าไอทีีสููงขึ้้�น ซััพพลายจึึงผลิิตไม่่ทัันกัับความต้้องการ
ในช่่วงที่่�ผ่่านมาเทคโนโลยีีสารสนเทศมีีการเปลี่่�ยนแปลง ราคาเฉลี่่� ย ของสิิ น ค้้ า ไอทีี ทุุ ก กลุ่่�มจึึงมีี แ นวโน้้ ม ที่่� จ ะปรัับสููงขึ้้� น
อย่่ า งรวดเร็็ ว และเข้้ า มามีี บ ทบาทเพิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ส่่งผลดีีให้้กัับธุุรกิิจค้้าปลีีกไอทีี
ทั้้�งวิิถีีการดำรงชีีวิิตของผู้้�คนและภาคธุุรกิิจ รวมถึึงจากการแพร่่
สำหรัับผู้้�ประกอบการรายอื่่�นที่่�เป็็นผู้้�ค้้าปลีีกสิินค้้าไอทีี
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ในปีี 2563 และมาตรการ
รายใหญ่่
ในตลาด เช่่น Advice ซึ่่�งโดดเด่่นในด้้านจำนวนสาขา
ในการควบคุุ ม การแพร่่ ก ระจายเชื้้� อ โรคของภาครััฐได้้ ส่่ ง ผล
ต่่อพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�หัันไปซื้้�อสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ที่่� ก ระจายอยู่่�ทั่่� ว ประเทศและการขยายธุุ ร กิิ จ ไปยัั ง ประเทศ
มากขึ้้�น โดยจะเห็็นได้้จากยอดขายสิินค้้าในตลาด e-Commerce เพื่่�อนบ้้าน COM7 ที่่�โดดเด่่นในด้้านการจำหน่่ายสิินค้้าในกลุ่่�ม
ที่่�เติิบโตอย่่างก้้าวกระโดดและมีีแนวโน้้มเติิบโตขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง Apple และการมีี พัั นธมิิ ต รที่่� แ ข็็ ง แกร่่ ง และ J.I.B ที่่� โ ดดเด่่ น
ซึ่่ง� บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญของการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวและ ในด้้านการทำตลาด Gamming โดยแบรนด์์ที่่�กล่่าวข้้างต้้นถืือเป็็น
ปรัับตััวอย่่างต่่อเนื่่อ� งให้้ทัันกัับบริิบทที่เ่� กิิดขึ้้น�  ทั้้�งในด้้านการวางแผน แบรนด์์ที่่�มีีเอกลัักษณ์์ชััดเจนที่่�เป็็นที่่�นึึกถึึงของผู้้�บริิโภคมากที่่�สุุด
และการบริิ ห ารจััดการองค์์ ก รอย่่ า งมีี ม าตรฐาน โดยบริิ ษััทมีี การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
การบริิหารจััดการฐานข้้อมููลรายการสิินค้้าและบริิการ รวมถึึงลููกค้้า
การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการเพื่่อตอ
� บสนองความต้้องการ
และคู่่�ค้้าธุุรกิิจ การใช้้ซอฟต์์แวร์์เพื่่�อวิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ของลููกค้้า นัับเป็็นหนึ่่ง� ในกระบวนการหลัักที่่ส� ำคััญต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ
ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการให้้บริิการและนำเสนอสิินค้้าแก่่ การมีีระบบบริิหารจััดการที่มี่� ปี ระสิิทธิภิ าพจะสามารถทำให้้มั่น่� ใจได้้ว่า่
ผู้้บ� ริิโภคที่ต่� รงกัับความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมายมากยิ่่ง� ขึ้้น� รวมถึึง การจััดหาผลิิ ตภััณ ฑ์์ ห รืือบริิ ก ารของบริิ ษััทส ามารถตอบสนอง
มุ่่�งเน้้นการจััดการองค์์ความรู้้ใ� นองค์์กรและพััฒนารููปแบบการดำเนิิน ต่่อความต้้องการของลููกค้้าที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีี
ธุุรกิิจเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
ในยุุ ค ปัั จ จุุ บัั น บริิ ษััทจึึ งมีี น โยบายที่่� จ ะเพิ่่� ม การจััดหาสิิ น ค้้ า ที่่� มีี
ปัั จ จุุ บัั นบริิ ษััท ได้้ รัั บโอนกิิ จ การทั้้� ง หมดจากซีี เ อสซีี คุุณภาพและตรงกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภคในตลาดปััจจุุบััน
� ในประเทศและต่่างประเทศโดยตรง เพื่่อ� ให้้ได้้รัับ
ซึ่่ง� มีีความเชี่่ย� วชาญและประสบการณ์์ในตลาดสมาร์์ทดีไี วซ์์มาอย่่าง จากแหล่่งผลิิตที่่อยู่่�
ยาวนาน ทำให้้บริิษััทสามารถเพิ่่�มความแข็็งแกร่่งทางด้้านธุุรกิิจ สิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพและราคาที่่�เหมาะสม สามารถแข่่งขัันในตลาดได้้
ทั้้�งในด้้านการเข้้าถึึงผู้้บ� ริิโภคได้้มากขึ้้น� จากร้้านสาขาของทั้้�งสองบริิษััท สำหรัับกระบวนการวิิ ธีี ใ นการจััดหาผลิิ ตภััณ ฑ์์ นั้้� น บริิ ษััท จะ
และแบรนด์์สิินค้้าภายใต้้การดููแลของทั้้�งสองบริิษััทรวมถึึงสิินค้้า ทำการศึึกษาคุุณสมบััติิ ตรวจสอบศัักยภาพแหล่่งผลิิตและฐานะ
House Brand ซึ่่�งจะเพิ่่�มอััตราการทำกำไรให้้บริิษััทและแบรนด์์ดััง การเงิินของผู้้�ผลิิตสิินค้้า ตลอดจนนโยบายการสนัับสนุุนการขาย
ชั้้น� นำอีีกมากมาย ทำให้้เป็็นการเพิ่่�มอำนาจต่่อรองกัับซััพพลายเออร์์ และการทำตลาดความนิิ ย มคุุ ณ ภาพสิิ น ค้้ า และมาตรฐาน
การรัับประกัันก่่อนการตััดสิินใจซื้้�อผลิิตภััณฑ์์
สำหรัับกลยุุ ทธ์์ ใ นการแข่่ ง ขััน บริิษััทโฟกััสไปที่่�การทำ
ในปััจจุุบัันบริิษััทได้้เพิ่่�มสิินค้้าที่่�เป็็นตราสิินค้้าของบริิษััท
“omnichannel” โดยใช้้สาขาเป็็นจุุด “drop point” ให้้บริิการ
หลัังการขายเพื่่�อเสริิมศัักยภาพงานบริิการ โดย  omnichannel เอง (House Brand) ภายใต้้ชื่่�อว่่า “WISE” โดยมีีประเภทของ
จะกลายเป็็นนิิวนอร์์มััลของธุุรกิิจค้้าปลีีกไอทีี ซึ่่ง� แต่่ละเจ้้าก็็จะตีีความ สิินค้้า อาทิิ ลำโพง พาวเวอร์์แบงค์์ และฟิิล์์มกระจก เป็็นต้้น
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ส่่วนที่่� 1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

ซึ่่�งบริิษััทได้้คััดสรรสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ โดยตรงจากผู้้�ผลิิตในต่่าง
ประเทศและทดสอบการใช้้งานจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ ซึ่่�งลููกค้้าสามารถ
มั่่�นใจในคุุณภาพและเข้้าถึึงราคาของสิินค้้าดัังกล่่าวได้้ และบริิษััท
ยัังคงที่่จ� ะจััดหาสิินค้้าเพิ่่�มเติิมเพื่่อตอ
� บสนองความต้้องการของลููกค้้า
เมื่่�อมองถึึงความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากจััดหาสิินค้้าจาก
ต่่างประเทศ บริิษััทจึึงมีีนโยบายในการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตรา
แลกเปลี่่�ยนทั้้�งจำนวน โดยการทำสััญญาซื้้�อเงิินตราต่่างประเทศ
ล่่วงหน้้า (Forward contract)

การบริิหารสิินค้้าคงคลััง

บริิ ษััท ให้้ ค วามสำคััญกัับการบริิ ห ารสิิ น ค้้ า คงคลััง
โดยครอบคลุุมการไหลเวีียนของสิินค้้าตั้้�งแต่่กระบวนการจััดซื้้�อ
กระบวนการจััดเก็็ บ กระบวนการกระจายสิิ น ค้้ า ไปจนถึึง
กระบวนการขาย  โดยในปีี 2562 บริิษััทได้้นำ Software ใหม่่
ชื่่�อ  Smartcore มาใช้้แทนระบบเดิิม โดยเป็็นการใช้้ระบบ POS
(Point of Sale) ซึ่่ง� เชื่่อ� มโยงข้้อมููลระหว่่างส่่วนงานต่่างๆ ภายในองค์์กร
และมีีการพััฒนาระบบวิิเคราะห์์ข้้อมููล รวมถึึงระบบการสื่่�อสาร
ภายในองค์์ ก ร ทำให้้ แ ต่่ ล ะส่่ ว นงานในองค์์ ก รรัับทราบข้้ อมูู ล
ที่่�ทัันสมััย  และสามารถนำข้้อมููลดัังกล่่าวมาใช้้ในการจััดหาสิินค้้า
และบริิหารสิินค้้าคงเหลืือให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น

ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

เนื่่อ� งจากบริิษััทและบริิษััทย่อย
่ ดำเนิินธุุรกิิจหลัักในการนำเข้้า
และค้้าปลีีกสิินค้้าไอทีี การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทจึึงไม่่มีผี ลกระทบ
ต่่ อสิ่่� ง แวดล้้ อ ม แต่่ อย่่ า งไรก็็ ดีี บ ริิ ษััท ได้้ ใ ห้้ ค วามสำคััญกัับการ
ใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและคุ้้�มค่่า และปลููกฝัังให้้ผู้บ้� ริิหาร
และพนัักงานมีีจิิตสำนึึกที่่�ดีีในการใช้้ทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน

ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีสิินทรััพย์์หลัักที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ ดัังนี้้�
สินทรัพย์
1. ที่่�ดิิน
2. ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า
3. อุุปกรณ์์สำนัักงาน
4. เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง
5. ยานพาหนะ
6. สิินทรััพย์์เพื่่�อการให้้เช่่า
7. สิินทรััพย์์ระหว่่างก่่อสร้้างและติิดตั้้�ง
รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
อุุปกรณ์์-สุุทธิิ
8. สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - เครื่่�องหมายการค้้า
9. สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - คอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์
รวม
หััก ค่่าตััดจำหน่่ายสะสม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - สุุทธิิ

(หน่่วย : ล้้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าทางบัญชีสุทธิิ
4
772
189
49
30
39
4
1,087
799
288
212
89
301
32
269
แบบ 56-1 One Report
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17

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
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โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท

บริิษััท ทััช ปริินท์์ติ้้�ง รีีพัับลิิค จำกััด (“TPR”) ร้้อยละ 24
ปัั จ จุุ บัั นบริิ ษััท  ไอทีี  ซิิ ตี้้� จำกััด (มหาชน) ได้้ ถืือหุ้้� น
โดย  TPR ประกอบธุุรกิิจค้้าส่่งและค้้าปลีีกเครื่่�องพิิมพ์์และอุุปกรณ์์
ของบริิษััทร่่วม ดัังนี้้�
บริิษััท เอส พีี วีี ไอ จำกััด (มหาชน) (SPVI) ร้้อยละ 29 ต่่อเนื่่�อง ธุุรกิิจโซลููชั่่�นการพิิมพ์์ที่่�ให้้คำแนะนำแก่่ลููกค้้าครบวงจร
ประกอบธุุรกิิจเป็็นตััวแทนจำหน่่ายสิินค้้า Apple ผ่่านช่่องทาง รวมถึึงให้้บริิการการพิิมพ์์ที่ผ่� ลิิตสินิ ค้้าพิิมพ์์บนความต้้องการของลููกค้้า
ร้้าน iStudio by SPVI, iBeat by SPVI, UStore by SPVI, Mobi ทั้้�งภาคองค์์กรและบุุคคลทั่่�วไป

และศููนย์์บริิการลููกค้้า iCenter มาตรฐาน Apple (Authorized
Apple Service Provider) รวมทั้้�งให้้บริิการด้้าน Apple Solution บริิษััท
และ Solution ด้้านการศึึกษาไม่่เฉพาะสิินค้้า Apple เท่่านั้้�น ตั้้�งอยู่่�เลขที่่�
แต่่ยัังให้้คำปรึึกษา ออกแบบติิดตั้้�ง ติิดตามผลให้้กัับลููกค้้าองค์์กร
และสถานศึึกษาตลอดจนรััฐวิิสาหกิิจ นอกจากนั้้�น ยังั มีีบริิการหลััง
การขายโดยทีีมวิิศวกรที่่มี� ปี ระสบการณ์์และผ่่านการรัับรองจาก Apple โทรศััพท์์
เว็็บไซต์์
ทุุนจดทะเบีียน
บริิษััท
บริิษััท เอส พีี วีี ไอ จำกััด (มหาชน)
ทุุนชำระแล้้ว
ตั้้�งอยู่่�เลขที่่�
1213/58-59 ซอยลาดพร้้าว 94 ถนนศรีีวรา
แขวงพลัับพลา เขตวัังทองหลาง กรุุงเทพมหานคร แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ
ราคาหุ้้�นละ
10310
โทรศััพท์์
โทรสาร
เว็็บไซต์์
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนชำระแล้้ว
แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ
ราคาหุ้้�นละ
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0 2559 2901-10
0 2559 2488
www.spvi.co.th
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
400,000,000 หุ้้�น
0.50 บาท
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บริิษััท ทััช ปริินท์์ติ้้�ง รีีพัับลิิค จำกััด
65 ซอยพััฒนาการ 65 แยก 2-2
ถนนพััฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุุงเทพมหานคร 10250
086 664 1667, 062 008 8853
www.touch-printing.com
50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
5,000,000 หุ้้�น
10 บาท

ส่่วนที่่� 1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

โครงสร้้างการถืือหุ้้�น
ผู้้ถื� อื หุ้้น� รายอื่่�นๆ

บริิษัทั เอสวีีโอเอ จำกััด (มหาชน)

30.477

69.523 %

ผู้้�ถืือหุ้้�น

ณ วัันที่่� 9 มีีนาคม 2565 (ซึ่่�งเป็็นวััน Record Date) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 10 รายแรก ประกอบด้้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริิษััท เอสวีีโอเอ จำกััด (มหาชน)
2. นายพิิชััย นีีรนาทโกมล
3. นายวีีรพััฒน์์ พููนศัักดิ์์�อุุดมสิิน
4. นางจารุุณีี  ชิินวงศ์์วรกุุล
5. นางสุุรางค์์รััตน์์ ประยููรหงษ์์
6. นายชวลิิต วิิสราญกุุล
7. นางสาวพิิรดา อิิงค์์ธเนศ
8. นายสุุระ คณิิตทวีีกุุล
9. นายชวลิิต จรััสโชติิพิินิิต
10. นายชาย มโนภาส 
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�น
รวม

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
จำ�นวนหุ้น
111,666,601
80,000,000
19,823,881
16,803,000
13,162,101
9,074,100
6,936,700
5,297,500
5,000,000
4,488,000
272,251,883
94,146,976
366,398,859

อัตราส่วน

หมายเหตุุ : ผู้้�ลงทุุนสามารถดููข้้อมููลผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นปััจจุุบัันได้้จากเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.itcity.co.th ก่่อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี

จำนวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำระแล้้ว

30.477
21.834
5.410
4.586
3.592
2.477
1.893
1.446
1.365
1.225
74.305
25.695
100.00

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิ ษััทมีี ทุุ น จดทะเบีี ย น
บริิ ษััทมีี น โยบายจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลให้้ แ ก่่ ผู้�ถืือหุ้้�
้ นในอััตรา
366,398,859 บาท ทุุนชำระแล้้ว 366,398,859 บาท  แบ่่งเป็็น ไม่่ต่่ำกว่่าร้้อยละ 50 ของกำไรสุุทธิภิ ายหลัังการหัักภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คุ คล
หุ้้�นสามััญ 366,398,859 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1.00 บาท
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทอาจกำหนดให้้การจ่่ายเงิินปัันผลมีีอััตราน้้อยกว่่า
อััตราที่่ก� ำหนดข้้างต้้นได้้ หากบริิษััทมีคี วามจำเป็็นที่่จ� ะต้้องนำเงิินกำไร
การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
สุุทธิจิ ำนวนดัังกล่่าวมาใช้้เพื่่อ� ขยายการดำเนิินงานของบริิษััทต่่อไป
บริิษััทไม่่มีีการออกหลัักทรััพย์์ประเภทอื่่�น
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การบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย ง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำคััญในการบริิหารความเสี่่�ยง
ภายใต้้สภาวะการดำเนิินงานในทุุกๆ กิิจกรรม ซึ่่�งเป็็นความไม่่
แน่่นอนที่่�อาจจะส่่งผลกระทบต่่อการดำเนิินงานหรืือเป้้าหมาย
องค์์กร โดยบริิษััทได้้กำหนดแนวทางการจััดการความเสี่่�ยงอย่่างเป็็น
ระบบ โดยการระบุุว่า่ มีีปัจั จััยเสี่่ย� งใดบ้้างที่ก่� ระทบต่่อการดำเนิินงาน
หรืือเป้้าหมายองค์์กร วิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งจากโอกาสและผลกระทบ
ที่เ่� กิิดขึ้้น�  จััดลำดัับความสำคััญของความเสี่่ย� ง รวมถึึงกำหนดแนวทาง
ในการจััดการความเสี่่�ยงเพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมความเสี่่�ยงในด้้าน
ต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากสถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอน ซึ่่�งจะมีีผลกระทบ
ต่่อความสำเร็็จขององค์์กรโดยรวม นอกจากนี้้� บริิษััทมีีการติิดตาม
และรายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งทำให้้บริิษััท
มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีการประเมิินความเสี่่�ยง มีีการบริิหารจััดการและ
มีีมาตรการต่่างๆ ที่เ่� พีียงพอและเหมาะสมครอบคลุุมการดำเนิินงาน
ทั่่�วทั้้�งบริิษััท
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โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้้บริิษััทมีรี ะบบการบริิหารและจััดการความเสี่่ย� งที่เ่� หมาะสม
มีีประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ล โดยมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
ทำหน้้าที่่�กำหนดนโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงให้้ครอบคลุุม
ทั่่ว� องค์์กร รวมทั้้�งกำกัับดููแลให้้มีรี ะบบหรืือกระบวนการบริิหารจััดการ
เพื่่�อลดผลกระทบต่่อธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างเหมาะสม และรายงาน
ผลการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สำคััญให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบ
ในกรณีีที่่�มีีปััจจััยหรืือเหตุุการณ์์สำคััญ ซึ่่�งอาจจะมีีผลกระทบต่่อ
บริิษััทอย่่างมีีนััยสำคััญ

วััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

บริิษััทตระหนัักดีีว่่าวััฒนธรรมองค์์กรเป็็นองค์์ประกอบ
สำคััญต่่อความสำเร็็จของการบริิหารความเสี่่ย� ง รวมถึึงการให้้ความ
สำคััญจากผู้้�บริิหารระดัับสููงผ่่านกระบวนการเสริิมสร้้างวััฒนธรรม
องค์์กรให้้ตระหนัักถึึงการบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงสร้้างวิิธีีการนำ
การบริิหารความเสี่่�ยงไปใช้้ให้้เห็็นผลในทางปฏิิบััติิ โดยกำหนดให้้มีี
การเข้้าใจถึึงปััจจััยเสี่่ย� งที่ต่� รงกััน มีีการกำหนดความเสี่่ย� งที่ยอ
่� มรัับได้้

ส่่วนที่่� 1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

ปััจจััยความเสี่่�ยงต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท
บริิษััทวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท
ทั้้�งในปััจจุุบัันและที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใหม่่ (emerging risk) โดยวิิเคราะห์์
ถึึงปััจจััยความเสี่่�ยงทั้้�งที่่�เป็็นปััจจััยภายในและปััจจััยภายนอก ที่่�จะ
มีีผลกระทบต่่อการบรรลุุวิิสััยทััศน์์ วััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายของ
บริิษััทโดยแบ่่งเป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวกัับการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท
ในปััจจุุบัันและที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใหม่่ (emerging risk) และความเสี่่�ยง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความยั่่�งยืืน

ความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท
ในปััจจุุบัันและที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใหม่่ (emerging risk) ดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงสิินค้้าคงเหลืือล้้าสมััยง่่าย

คู่่�ค้้าจะเข้้ามาร่่วมรัับผิิดชอบในรููปแบบต่่างๆ เช่่น การใช้้เงิินชดเชย
หรืือของแถมเพื่่�อโปรโมทสิินค้้า เป็็นต้้น โดยการชดเชยอาจมีีการ
เจรจาชดเชยเป็็นบางส่่วนของราคาที่่�ขาดทุุนตามปริิมาณสิินค้้า
คงคลัังที่่�เหลืืออยู่่�
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทได้้นำโปรแกรม Smartcore มาใช้้
ซึ่่� ง เป็็ น Software ใหม่่ ที่่� เ ชื่่� อ มโยงกัับระบบบััญชีี ใ นลัักษณะ
Near Real Time และมีี ก ารพััฒนาระบบวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมูู ล
รวมถึึงระบบการสื่่�อสารภายในองค์์กร ทำให้้ผู้้�บริิหารของบริิษััท
รัับทราบข้้ อมูู ลที่่� ทัั นสมััย  และสามารถนำข้้ อมูู ลดัังกล่่ า วมาใช้้
ในการจััดหาสิินค้้า และบริิหารสิินค้้าคงเหลืือให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพมากขึ้้น�
ซึ่่�งด้้วยระบบงานดัังกล่่าวจะช่่วยลดความเสี่่�ยงของสิินค้้าคงเหลืือ
ล้้าสมััยได้้ในระดัับหนึ่่�ง นอกจากนี้้� บริิษััทมีีหน่่วยงานที่่�กำกัับดููแล
สิิ น ค้้ า แต่่ ล ะหมวด โดยหน่่ ว ยงานดัังกล่่ า วจะศึึกษาและสำรวจ
ความต้้องการและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคอยู่่�ตลอดเวลา รวมทั้้�ง
ติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีอย่่างใกล้้ชิิด รวมถึึงบริิษััท
มีีความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับคู่่�ค้า้  ทำให้้สามารถเลืือกรุ่่�นสิินค้้าที่่เ� หมาะสม
กัับความต้้ อ งการของลููกค้้ า และท้้ น ต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงของ
เทคโนโลยีีได้้เป็็นอย่่างดีี

คอมพิิ ว เตอร์์  ส มาร์์ ท โฟน และสิิ น ค้้ า ประเภทไอทีี
เป็็ น สิิ น ค้้ า ที่่� มีี ก ารใช้้ เ ทคโนโลยีี สูู ง และในปัั จ จุุ บัั นการพััฒนา
เทคโนโลยีี มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงอยู่่�ตลอดเวลา จึึงส่่ ง ผลให้้ ก าร
เปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีจะส่่งผลกระทบต่่อสิินค้้าคงเหลืือที่่�ยััง
มิิได้้จำหน่่าย  และอาจทำให้้บริิษััทประสบผลขาดทุุนเมื่่�อบริิษััท
ต้้องขายสิินค้้าล้้าสมััยเหล่่านั้้�นออกไป ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมีีความเสี่่�ยง
จากการบริิหารสิินค้้าคงเหลืือ ซึ่่ง� เกิิดจากการที่่บ� ริิษััทมีสิี นิ ค้้าคงเหลืือ
บริิษััทมีีการตั้้�งสำรองสิินค้้าคงเหลืือล้้าสมััย  ในปีี 2563
ที่่�เสื่่�อมความนิิยมและสิินค้้าคงเหลืือที่่�ล้้าสมััย สำหรัับผลิิตภััณฑ์์
คิิ
ด
เป็็
น
ร้้
อย
ละ 2.88 ในงบการเงิินรวม และร้้อยละ 2.23 ในงบการเงิิน
รุ่่�นใหม่่บริิษััทและแบรนด์์คู่่�ค้า้ จะวางแผนร่่วมกัันในการประมาณการ
ยอดขายเพื่่อ� กำหนดจำนวนสิินค้้าคงคลัังที่่เ� หมาะสม ในกรณีีที่อ่� าจมีี เฉพาะกิิจการ และปีี 2564 คิิดเป็็นร้้อยละ 2.21 ในงบการเงิินรวม
ข้้อผิิดพลาดจากการประมาณการดัังกล่่าว โดยส่่วนใหญ่่แบรนด์์ และงบการเงิิ น เฉพาะกิิ จ การของสิิ น ค้้ า คงเหลืือของงวดนั้้� น ๆ
โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
การตั้งสำ�รองปี 2563
อายุสินค้า
เกิิน 6 เดืือน
เกิิน 9 เดืือน
เกิิน 1 ปีีขึ้้�นไป
รวม

ลููกหนี้้�การค้้า

การตั้งสำ�รองปี 2564

%

มูลค่าสินค้า จำ�นวนเงินที่ตั้งสำ�รอง %
มูลค่าสินค้า จำ�นวนเงินที่ตั้งสำ�รอง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
25.00
27.64
6.91 25.00
62.86
15.71
50.00
11.97
5.99 50.00
7.56
3.78
100.00
15.81
15.77 100.00
9.73
9.73
55.42
28.67
80.15
29.22

ปัั จ จุุ บัั นกลุ่่�มลููกค้้ า ของบริิ ษััท แบ่่ ง ออกเป็็ น 3 กลุ่่�ม
ได้้แก่่ กลุ่่�มลููกค้้ารายย่่อย  (ค้้าปลีีก) จากช่่องทางการจำหน่่าย
หน้้ า สาขา ซึ่่� ง เป็็ น การซื้้� อ ขายเงิิ น สด, กลุ่่�มลููกค้้ า รายย่่ อย 
จากช่่องทางการขายผ่่านออนไลน์์ (เว็็ปไซต์์ และแพลตฟอร์์ม)
ซึ่่�งเป็็นการรัับชำระผ่่านช่่องทางต่่างๆ โดยมีีระยะเวลาในการรัับ
ชำระเงิิน และกลุ่่�มลููกค้้าองค์์กรโดยการให้้เครดิิตในการชำระเงิิน
ซึ่่ง�  ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สััดส่่วนยอดขายของกลุ่่�มลููกค้้าแต่่ละ
กลุ่่�มเท่่ากัับร้้อยละ 93.60 ร้้อยละ 5.84 และร้้อยละ 1.10 ของราย
ได้้จากการขายทั้้�งหมดตามลำดัับ ในกรณีีที่่�ลููกหนี้้�การค้้าของบริิษััท

มีีลัักษณะเป็็นหนี้้�สููญหรืือหนี้้�สงสััยจะสููญเป็็นจำนวนมากอาจส่่งผล
ต่่อสภาพคล่่องของบริิษััทในการจััดหาเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการซื้้�อ
สิินค้้าของบริิษััท 
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทมีีนโยบายในการให้้สิินเชื่่�อที่่�รััดกุุม
และบริิ ษััทมีี ฐ านของลููกค้้ า ขายส่่ ง ที่่� ห ลากหลาย  โดยลููกค้้ า
ขายส่่ ง ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น ลููกค้้ า เดิิ ม ที่่� มีี ป ระวััติิ ก ารซื้้� อ ขายสิิ น ค้้ า ที่่� ดีี
ดัังนั้้�น ในปััจจุุบัันบริิษััทจึึงไม่่คาดว่่าบริิษััทจะได้้รัับความเสีียหาย
อย่่ า งมีี นััยส ำคััญในการเก็็ บ หนี้้� จ ากลููกหนี้้� ก ารค้้ า ของบริิ ษััท
โดยบริิษััทมีีนโยบายการตั้้�งสำรองหนี้้�สููญที่่�เข้้มงวด ดัังนี้้�
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งบการเงินรวม
การตั้งสำ�รองปี 2563
อายุค้างชำ�ระ
ไม่่เกิิน 3 เดืือน
3-6 เดืือน
มากกว่่า 6 เดืือน
รวม

การตั้งสำ�รองปี 2564

%

ยอดหนี้ค้างชำ�ระ จำ�นวนเงินที่ตั้งสำ�รอง % ยอดหนี้ค้างชำ�ระ จำ�นวนเงินที่ตั้งสำ�รอง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
164.46
101.05
50.00
- 50.00
0.06
100.00
2.95
2.75 100.00
2.79
2.79
100.00
167.41
2.75
103.90
2.79

ลููกหนี้้�ค้้างชำระที่่�มีีอายุุเกิิน 3 เดืือน บริิษััทจะตั้้�งสำรอง
ปััจจุุบัันการดำเนิินธุุรกิิจได้้รัับผลกระทบจากหลายปััจจััย
ร้้อยละ 50 ของยอดหนี้้�ค้า้ งชำระและสำหรัับลููกหนี้้�ค้า้ งชำระที่มี่� อี ายุุ ความเสี่่� ย ง โดยเฉพาะในปีี ที่่� ผ่่ า นมาซึ่่� ง เกิิ ด เหตุุ ก ารณ์์ ก ารแพร่่
เกิิน 6 เดืือน บริิษััทจะตั้้�งสำรองร้้อยละ 100 ของยอดหนี้้�ค้้างชำระ ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (COVID-19) ที่่ท� ำให้้เกิิดผลกระทบ
ิ และมีีผลกระทบต่่อการดำเนิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ในงบการเงิินรวมของบริิษััท ต่่อการดำเนิินธุุรกิิจและการดำรงชีีวิต 
ธุุ
ร
กิิ
จ
ของบริิ
ษััทอย่
า
่
งมีี
นััยส
ำคััญในอนาคตได้้
มีีลููกหนี้้�ค้้างชำระเกิิน 6 เดืือนเท่่ากัับ 2.95 ล้้านบาท โดยมีีการตั้้ง�

สำรองหนี้้�สงสััยจะสููญไว้้แล้้วเท่่ากัับ 2.75 ล้้านบาท ซึ่่ง� คิิดเป็็นร้้อยละ
1.64 ของลููกหนี้้�ทั้้�งหมดส่่วนที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งอีีก 0.2 ล้้านบาท บริิษััทย่่อย
คาดว่่ า จะได้้ รัั บชำระคืืนทั้้�งจำนวนเนื่่�องจากลููกหนี้้�ไ ด้้ทำสััญญา
ผ่่อนชำระและได้้ทยอยชำระมาแล้้ว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ในงบการเงิินรวมของบริิษััท 
มีีลููกหนี้้�ค้้างชำระเกิิน 3 เดืือนเท่่ากัับ 0.06 ล้้านบาท โดยบริิษััทฯ
ไม่่ได้้ตั้้�งสำรองเนื่่�องจากบริิษััทคาดว่่าจะได้้รัับชำระคืืนทั้้�งจำนวน
และได้้รัับชำระคืืนมาครบทั้้�งจำนวนแล้้ว มีีลููกหนี้้�ค้้างชำระเกิิน 6
เดืือนเท่่ากัับ 2.79 ล้้านบาท  โดยมีีการตั้้�งสำรองหนี้้�สงสััยจะสููญไว้้
แล้้วเท่่ากัับ 2.79 ล้้านบาท ซึ่่ง� คิิดเป็็นร้้อยละ 2.7 ของลููกหนี้้�ทั้้ง� หมด
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บริิษััทจึึงให้้ความสำคััญกัับการบริิหารความเสี่่ย� ง โดยมีีคณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำกัับดููแลและได้้มีีการวางกรอบการ
ประเมิินความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบ และพิิจารณาควบคุุมดููแลอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่ระดัับการวางกลยุุทธ์์ไปจนถึึงระดัับการปฏิิบััติิงาน
รวมถึึงเสริิมสร้้างความตระหนัักรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องเรื่่�องการบริิหาร
จััดการความเสี่่ย� งให้้แก่่ทุกุ คนในบริิษััทซึ่่ง� เป็็นการบริิหารความเสี่่ย� ง
ทั่่ว� ทั้้�งองค์์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่่เ� ป็็น
ไปตามมาตรฐานสากล โดยมีีปััจจััยความเสี่่�ยง ดัังนี้ี้้�

ส่่วนที่่� 1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

ความเสี่่ย� งที่่มีีผ
� ลกระทบต่่อสิิทธิหิ รืือการลงทุุนของผู้้ถืื� อหุ้้น� ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์

ณ วัันที่่� 10 มีีนาคม 2564 (ซึ่่�งเป็็นวััน Record Date)
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท คืือ  บริิษััท  เอสวีีโอเอ จำกััด (มหาชน)
และเป็็นรายเดีียวที่่�ถืือหุ้้�นมากกว่่าร้้อยละ 25 ซึ่่�งถืือหุ้้�นคิิดเป็็น
สััดส่่วนร้้อยละ 30.477 ของทุุนชำระแล้้วของบริิษััท  ซึ่่�งสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้� นใหญ่่ ดัั งกล่่ า ว ทำให้้ ส ามารถควบคุุ ม มติิ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ ยกเว้้นเรื่่�องที่่�กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับบริิษััท
กำหนดให้้ต้้องได้้รัับเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสีียง
ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง อย่่างไรก็็ตามบริิษััท
มีีข้้อกำหนดในการปฏิิบััติิงานตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และจริิยธรรมธุุรกิิจ รวมถึึงข้้อกำหนดของกฎหมายที่จ่� ะช่่วยปกป้้อง
สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและควบคุุมให้้การดำเนิินงาน
ด้้านต่่างๆ ของบริิษััทมีีความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้

ความเสี่่� ย งจากการที่่� ผู้้�ถืื อหุ้้� น รายใหญ่่ อ าจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เนื่่�องจากมีีกิิจการที่่�มีีลัักษณะ
ใกล้้เคีียงกัันกัับบริิษััท

ปััจจุุบัันผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทคืือ  บริิษััท  เอสวีีโอเอ
จำกััด (มหาชน) ซึ่่�งกลุ่่�มเอสวีีโอเอ  ดำเนิินธุุรกิิจการจััดจำหน่่าย
สิินค้้า ให้้คำปรึึกษา ให้้บริิการวางระบบคอมพิิวเตอร์์แก่่หน่่วยงาน
ราชการ รััฐวิิ ส าหกิิ จ และบริิ ษััท เอกชนซึ่่� ง ในการจััดจำหน่่ า ย
สิิ น ค้้ า ประเภทไอทีี นั้้� น มีี ค วามคล้้ า ยคลึึงกัับธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษััท
หากแต่่บริิษััทไม่่มีกี ารให้้คำปรึึกษาและให้้บริิการวางระบบคอมพิิวเตอร์์
แก่่ลููกค้้า และบริิษััทมีกี ลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายที่แ่� ตกต่่างกัันกัับกลุ่่�มเอสวีีโอเอ 
โดยบริิษััทมุ่่�งเน้้นการขายสิินค้้าปลีีกให้้แก่่ลููกค้้ารายย่่อยที่่เ� ข้้ามาซื้้อสิ
� นิ ค้้า
จากสาขาของบริิษััทในขณะที่ก่� ลุ่่�มเอสวีีโอเอ  เน้้นการขายสิินค้้าให้้แก่่
ร้้านค้้าและองค์์กรขนาดใหญ่่เป็็นหลััก
ที่่� ผ่่ า นมาบริิ ษััท และกลุ่่�มเอสวีี โ อเอมีี ก ารซื้้� อ ขายสิิ น ค้้ า
ระหว่่ า งกัันโดยในปีี 2563 และในปีี 2564 บริิ ษััทซื้้� อสิิ น ค้้ า
จากกลุ่่�มเอสวีีโอเอคิิดเป็็นร้้อยละ 2.51 ของยอดซื้้�อในปีี 2563
และร้้อยละ 2.80 ของยอดซื้้�อในปีี 2564 ตามลำดัับ
อย่่ า งไรก็็ ต าม บริิ ษััท ได้้ เ ล็็ ง เห็็ น ถึึงความเป็็ น ไปได้้
ที่่� จ ะเกิิ ด ความขััดแย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ขึ้้� น ระหว่่ า งบริิ ษััท
และกลุ่่�มเอสวีี โ อเอ ดัังนั้้� น บริิ ษััทจึึ งมีี ม าตรการป้้ อ งกัันและ
ขจััดความขััดแย้้งดัังกล่่าว ดัังนี้้�
1) ปัั จ จุุ บัั น ทั้้� ง บ ริิ ษััท แ ล ะ ก ลุ่่� ม เ อสวีี โ อ เ อมีี ก า ร
บริิหารงานที่่�เป็็นอิิสระจากกััน โดยผู้้�บริิหารของบริิษััทมีีอำนาจ
ในการบริิ ห ารงานอย่่ า งเต็็ ม ที่่� แม้้ ว่่ า บริิ ษััท และกลุ่่�มเอสวีี โ อเอ
จะมีีกรรมการร่่วมกััน 1 ท่่าน คืือ  นายวิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง
โดยบริิ ษััท ได้้ มีี ก ารกำหนดมาตรการป้้ อ งกัันความขััดแย้้ ง
โดยกำหนดอำนาจกระทำการในนามบริิษััทไอทีี ซิตี้้ิ � จำกััด (มหาชน)
ว่่ากรรมการจากกลุ่่�มเอสวีีโอเอจะต้้องลงนามร่่วมกัับกรรมการ
ผู้้�มีีอำนาจลงนามท่่านอื่่�น พร้้อมประทัับตราบริิษััท
2) บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้้มีีหน้้าที่่�
ตรวจสอบให้้ความเห็็นและเปิิดเผยการทำรายการระหว่่างกัันของ
บริิษััทกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ซึ่่�งรวมถึึงกลุ่่�มเอสวีีโอเอด้้วย
3) นอกจากนี้้� ในข้้ อบัั งคัับของบริิ ษััท ได้้ ก ำหนดให้้
กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย  งดออกเสีียงในการอนุุมััติิการทำรายการ
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าว

ความเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการกำหนดนโยบายการดำเนิินงาน
ของบริิษััทเศรษฐกิิจการลงทุุน การแข่่งขััน

1. ความเสี่่�ยงจากโรคระบาดร้้ายแรง

ในปีี 2564 ภาพรวมเศรษฐกิิ จ ไทยและทั่่� ว โลกได้้ รัั บ
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (COVID-19)
อย่่างมีีนััยสำคััญ ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
โดยเฉพาะภาคการท่่ อ งเที่่� ย วที่่� ไ ด้้ รัั บผลกระทบจากมาตรการ
การจำกััดการเดิินทางเข้้าออกประเทศ ในขณะที่่�ภาคการบริิโภค
ภายในประเทศหดตััวลง อย่่างไรก็็ตามรััฐบาลได้้ออกมาตรการต่่างๆ
เพื่่�อกระตุ้้�นการจัับจ่่ายใช้้สอยและบรรเทาผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจ
อาทิิ โครงการเราเที่ย่� วด้้วยกััน โครงการช้้อปดีมีี คืืี น โครงการคนละครึ่่ง�
มาตรการพัักชำระหนี้้�และการช่่วยเหลืือผ่่านบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ
บริิษััทพิจิ ารณาถึึงความเสี่่ย� งข้้างต้้นจึึงได้้กำหนดนโยบายการ
ลงทุุนขยายสาขาอย่่างระมััดระวััง อย่่างไรก็็ดีบี ริิษััทเพิ่่�มศัักยภาพและ
บริิหารความเสี่่ย� งด้้วยการเปิิดสาขารููปแบบใหม่่ (New From Factor)
ในรููปแบบ Stand Alone ซึ่่�งมีีทำเลที่่�ตั้้�งที่่�อยู่่�นอกห้้างสรรพสิินค้้า
ในพื้้�นที่่�ทำเลที่่�ดีี ค่่าเช่่าพื้้�นที่่�ไม่่สููงซึ่่�งจะทำให้้บริิษััทสามารถขยาย
สาขาได้้ครอบคลุุมช่่องทางการขายมากขึ้้�น พร้้อมทั้้�งมีีการพััฒนา
ช่่องทางการขายสิินค้้าผ่่านช่่องทาง Online รวมถึึงการให้้บริิการ
จััดส่่งสิินค้้าแบบ Same-day Delivery หรืือการส่่งของให้้ถึึงลููกค้้า
ภายในวัันเดีียวเท่่านั้้�นสำหรัับพื้้�นที่่�ที่่�ครอบคลุุมการจััดส่่งดัังกล่่าว
จากผู้้�ให้้บริิการขนส่่ง

2. การลงทุุนในประเทศ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีสาขาทั้้�งสิ้้�น 393 สาขา
ทั่่�วประเทศ เป็็นสาขาที่่�เปิิดใหม่่ระหว่่างปีี 2564 จำนวน 59 สาขา
โดยบริิษััทมีนี โยบายที่จ่� ะขยายสาขาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง อาจมีีความเสี่่ย� ง
เกี่่� ย วกัับผลการดำเนิิ น งานของสาขาใหม่่ ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตามที่่� ไ ด้้
ประมาณการไว้้ซึ่ง่� จะส่่งผลกระทบต่่อผลการดำเนิินงานโดยรวม บริิษััท
บริิหารความเสี่่ย� งโดยได้้ทำการวิิเคราะห์์ผลตอบแทนจากการลงทุุน
ก่่อนที่่�จะตััดสิินใจลงทุุนทุุกครั้้�ง นอกจากนี้้� ยัังมีีการจััดทำแผน
ดำเนิินการงบประมาณประจำปีี เพื่่�อควบคุุมการดำเนิินงานของสาขา
และเมื่่�อสาขาใหม่่เปิิดดำเนิินการจะมีีการติิดตามผลประกอบการ
และความคืืบหน้้าของแผนทุุกเดืือน โดยจะช่่วยให้้บริิษััทสามารถ
วางแผนรัับความเสี่่�ยงและแก้้ไขปััญหาที่่�อาจจะเกิิดได้้ทัันท่่วงทีี

3. การแข่่งขััน

ธุุรกิิจของบริิษััทเป็็นธุุรกิิจค้้าปลีีกสิินค้้าประเภทไอทีีที่่�มีี
คู่่�แข่่งทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม โดยคู่่�แข่่งโดยตรงของบริิษััทได้้แก่่
ซููเปอร์์สโตร์์ที่ค้่� า้ ปลีีกสิินค้้าประเภทคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์ต่อพ่
่ ว่ ง
โดยเฉพาะห้้างสรรพสิินค้้าที่่�มีีแผนกสิินค้้าไอทีี ร้้านค้้าปลีีกรายย่่อย 
ธุุรกิิจจำหน่่ายสิินค้้ามืือสอง ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของ
เทคโนโลยีีทำให้้ผู้้�บริิโภคมีีการเปลี่่�ยนโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�รุ่่�นใหม่่ๆ
จำนวนหนึ่่�ง จึึงทำให้้เกิิดธุุรกิิจการจำหน่่ายสิินค้้ามืือสองสููงขึ้้�น
และในช่่ ว งที่่� เ ศรษฐกิิ จ ตกต่่ำอาจทำให้้ ผู้้� บ ริิ โ ภคหัันมาซื้้� อสิิ น ค้้ า
ทดแทนมากขึ้้�น และคู่่�แข่่งทางอ้้อมของบริิษััทได้้แก่่ ผู้้�ให้้บริิการ
เครืือข่่ า ย  โดยปกติิ จ ะดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ค้้ า ปลีี ก ร่่ ว มด้้ ว ยทุุ ก ราย 
แต่่จะเป็็นในลัักษณะของการค้้าปลีีกเพื่่�อส่่งเสริิมธุุรกิิจหลัักเท่่านั้้�น
แต่่อย่่างไรก็็ดีีบริิษััทได้้เข้้าร่่วมเป็็นเอ็็กซ์์คลููซีีฟพาร์์ทเนอร์์กัับดีีแทค
แบบ 56-1 One Report
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ซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้บริิการโครงข่่ายโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ขนาดใหญ่่ เพื่่อ� ขยาย การสููญเสีียในทรััพย์์สิินของบริิษััทโดยทำงานร่่วมกัับหน่่วยงาน
ช่่องทางการจััดจำหน่่ายสิินค้้าและบริิการของดีีแทค ดัังนั้้�น บริิษััทคาดว่่า ภายในที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ� กำหนดวิิธีกี ารทำงาน (Operating Procedure)
โอกาสที่จ่� ะได้้รัับผลกระทบจากการแข่่งขัันของคู่่�แข่่งทางอ้้อมมีีไม่่มากนััก และหามาตรการป้้องกัันให้้ความสููญเสีียอยู่่�ในระดัับต่่ำที่่�สุุด
นอกจากนี้้� ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีในการผลิิตสิินค้้า
ประเภทไอทีี อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ส่่ ง ผลให้้ บ ริิ ษััทผู้้� ผ ลิิ ตส ามารถเพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพในการบริิหารต้้นทุุนการผลิิตได้้มากยิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�น
แนวโน้้มต้้นทุุนสิินค้้าประเภทไอทีีจะมีีแนวโน้้มลดลงในอนาคต
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทเชื่่�อว่่าการลดลงของต้้นทุุนสิินค้้าดัังกล่่าว
จะส่่งผลให้้ราคาต่่อหน่่วยของสิินค้้าประเภทไอทีีในตลาดมีีแนวโน้้ม
ลดลงในทิิศทางเดีียวกััน ดัังนั้้�น จึึงไม่่น่่าจะมีีผลกระทบต่่ออััตรา
ผลตอบแทนเฉลี่่�ยของอุุตสาหกรรมอย่่างมีีนััยสำคััญ

2. การจััดการสิินค้้าคงคลััง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2564 ในงบการเงิินรวมบริิษััท
มีีสิินค้้าคงเหลืือสุุทธิิจำนวน 1,322 ล้้านบาท สำหรัับระยะเวลา
การขายสิินค้้าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 58 วัันและมีีอััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคง
เหลืือเท่่ากัับ 6.29 เท่่า ในปีี 2564 จะเห็็นว่่าบริิษััทมีีการหมุุนเวีียน
ของสิินค้้าคงเหลืือในอััตราส่่วนที่่�ค่่อนข้้างดีี แต่่อย่่างไรก็็ตาม บริิษััท
มีี ค วามพยายามเพิ่่� ม รอบการหมุุ น ของสิิ น ค้้ า คงคลัังไม่่ ว่่ า
จะเป็็นการเพิ่่�มช่่องทางจำหน่่ายทางระบบออนไลน์์การพััฒนาคุุณภาพ
การให้้บริิการของพนัักงานขาย  การจััดรายการส่่งเสริิมการขาย
ก า ร ปรัั บ ปรุุ ง รููป แ บ บ ก า ร จัั ด เ รีี ย ง สิิ น ค้้ า แ ล ะ รููปลัั ก ษ ณ์์
ภายในสาขา การเพิ่่� ม สิิ น ค้้ า ใหม่่ เ ข้้ า ร้้ า นอย่่ า งสม่่ำเสมอเพื่่� อ
เพิ่่� ม จำนวนลููกค้้ า และยอดขาย  รวมทั้้� ง การเพิ่่� ม ประสิิ ทธิิ ภ าพ
การจััดการสิินค้้าคงคลัังเพื่่�อลดความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

ปัั จ จุุ บัั น บริิ ษััท ดำเนิิ น มาตรการรองรัับการเพิ่่� ม ขึ้้� น
ของการแข่่งขัันในธุุรกิิจ โดยบริิษััทได้้ดำเนิินมาตรการเพิ่่�มจำนวน
สาขาของบริิ ษััทอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ ให้้ ค รอบคลุุ ม พื้้� น ที่่� ห ลััก
ที่่�เป็็นแหล่่งชุุมชนทั้้�งในกรุุงเทพมหานครและจัังหวััดใหญ่่ที่่�สำคััญ
ซึ่่�งจะส่่งผลให้้บริิษััทได้้รัับประโยชน์์จากการประหยััดทางธุุรกิิจ 3. การจััดหาสิินค้้า
(Economies of Scales) และขยายฐานลููกค้้าที่่�สำคััญของบริิษััท
ความเสี่่ย� งด้้านปริิมาณและราคาสิินค้้าเป็็นปััจจััยความเสี่่ย� งหลััก
ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงคาดว่่าบริิษััทจะได้้รัับผลกระทบจากความเสี่่�ยง ที่ส่� ำคััญของผู้้�ประกอบการด้้านค้้าปลีีก บริิษััทมีกี ารจััดหาและสั่่ง� ซื้้อ�
ดัังกล่่าวไม่่มาก
สิินค้้าจากทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ซึ่่�งสิินค้้าส่่วนใหญ่่มาจาก
4. การพึ่งพิงกลุ่มคู่ค้า (Supplier) รายสำ�คัญ
ผู้้�ผลิิตและตััวแทนภายในประเทศ โดยได้้มีีการวางแผนการจััดหา
บริิ ษััทมีี สัั ดส่่ ว นรายได้้ ข องสิิ น ค้้ า ไอทีี แ ละสมาร์์ ท โฟน ล่่วงหน้้าเพื่่อ� ให้้มีสิี นิ ค้้าเพีียงพอต่่อการขายตลอดเวลา และมีีหน่่วยงาน
มากกว่่าร้้อยละ 50 ของรายได้้รวม บริิษััทจึึงจำเป็็นต้้องพึ่่�งพาคู่่�ค้้า เฉพาะที่่� มีี ห น้้ า ที่่� ส ำรวจสิิ น ค้้ า  ตลอดจนคััดเลืือกบริิ ษััทผู้้� ผ ลิิ ต
(Supplier) ในกลุ่่�มดัังกล่่ า ว ทำให้้ บ ริิ ษััทมีี อ ำนาจต่่ อ รอง ที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานการผลิิต  เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถพััฒนา
กัับกลุ่่�มดัังกล่่าวไม่่มากนัักและอาจมีีความเสี่่�ยงจากการไม่่สามารถ ด้้านคุุณภาพสิินค้้าและมีีสิินค้้าทดแทนอย่่างต่่อเนื่่�อง
หาสิินค้้าทดแทนได้้หากบริิษััทมีีข้้อขััดแย้้งกัับกลุ่่�มดัังกล่่าว หรืือมีี
บริิษััทมีีนโยบายกระจายการจััดหาและสั่่�งซื้้�อสิินค้้าไปยััง
เหตุุการณ์์สำคััญใดๆ ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการซื้้�อขาย  แต่่อย่่างไรก็็ดีี
ผู้้
ผ
�
ลิิ
ต
และตััวแทนที่
ผ่่� า่ นการคััดเลืือกแล้้วหลายรายเพื่่อ� ลดความเสี่่ย� ง
บริิ ษััท คาดว่่ า ความเสี่่� ย งดัังกล่่ า วมีี ไ ม่่ ม ากนััก เนื่่� อ งจากบริิ ษััท
เป็็นผู้้�ค้า้ ปลีีกรายใหญ่่ที่มี่� เี ครืือข่่ายสาขาครอบคลุุมพื้้�นที่่ทั่� ว่� ประเทศ จากการพึ่่ง� พิิงผู้้ข� ายรายเดีียว สร้้างความสมดุุลด้้านปริิมาณและการ
ทำให้้ ก ลุ่่�มบริิ ษััทดัั งกล่่ า วจำเป็็ น ต้้ อ งพึ่่� ง พาผู้้� แ ทนจำหน่่ า ยและ สร้้างอำนาจในการต่่อรองด้้านราคาในระยะยาว
กลุ่่�มผู้้�ค้า้ ปลีีกรายใหญ่่เช่่นเดีียวกััน ทั้้�งในด้้านการวางแผนการขายและ
การสำรวจความต้้องการตลาดยัังเป็็นไปในลัักษณะพึ่่�งพาอาศััยกััน ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
พิิ จ ารณาจากการหาแหล่่ ง เงิิ น ทุุ น ที่่� เ หมาะสมเพีี ย งพอ
ประกอบกัับบริิษััทมีีสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับกลุ่่�มคู่่�ค้้ามายาวนาน สำหรัับ
ต่่
อ
การดำเนิิ
นธุุรกิิจ อััตราแลกเปลี่่�ยนจากการซื้้�อสิินค้้าและการ
ความเสี่่� ย งที่่� ผู้้� ผ ลิิ ต รายใหญ่่ จ ะเข้้ า มาดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ค้้ า ปลีี ก เอง
มีีไม่่มากนััก เนื่่อ� งจากมีีความเสี่่�ยงที่่จ� ะเกิิดการสููญเสีียความสััมพัันธ์์ ลงทุุนของบริิษััท
กัับกลุ่่�มผู้้�ค้้าปลีีกรายใหญ่่ ดัังนั้้�นผู้้�ผลิิตสิินค้้าในกลุ่่�มข้้างต้้นโดยรวม 1. ลููกหนี้้�
บริิษััทแบ่่งลููกค้้าออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มลููกค้้าขายปลีีก
จึึงคงดำเนิินธุุรกิิจในลัักษณะเช่่นปััจจุุบัันต่่อไป
และกลุ่่�มลููกค้้าขายส่่ง กลุ่่�มลููกค้้าขายปลีีก ส่่วนใหญ่่ขายสิินค้้า
เป็็ น เงิิ น สด และกลุ่่�มลููกค้้ า ขายส่่ ง ที่่� ข ายสิิ น ค้้ า ในปริิ ม าณมาก
ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบการปฏิิบััติิงาน ความพร้้อม โดยการให้้ เ ครดิิ ต  ซึ่่� ง รายได้้ จ ากการขายส่่ ว นใหญ่่ ข องบริิ ษััท
มาจากกลุ่่�มลููกค้้ า ขายปลีี ก  สำหรัับกลุ่่�มลููกค้้ า ขายส่่ ง โดยการ
ของระบบสารสนเทศและบุุคลากร
ให้้เครดิิตนั้้�น บริิษััทจะพิิจารณาลููกค้้าเดิิมที่่�มีีประวััติิการซื้้�อสิินค้้า
1. การสููญหายของสิินค้้า
การสููญหายของสิิ น ค้้ า เป็็ น ความเสี่่� ย งที่่� มีี ค วามสำคััญ และการชำระเงิิ น ที่่� ดีี ซึ่่� ง ฝ่่ า ยบริิ ห ารได้้ ป ระเมิิ น ระยะเวลาการ
เป็็นอัันดัับต้้นๆ ของธุุรกิิจค้้าปลีีก สาเหตุุหลัักมาจากการทุุจริิต ชำระหนี้้�และสถานะทางการเงิินของลููกหนี้้�แต่่ละรายแล้้ว บริิษััท
โดยกลุ่่�มมิิจฉาชีีพที่่�ปะปนมากัับลููกค้้าและพนัักงาน การสููญหาย เห็็นว่่าค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญที่่�ตั้้�งไว้้เพีียงพอและเหมาะสมแล้้ว
ระหว่่างการขนส่่ง รวมถึึงความผิิดพลาดจากระบบจััดการภายใน ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงไม่่คาดว่่าจะได้้รัับความเสีียหายอย่่างมีีนััยสำคััญ
เพื่่�อจััดการกัับความเสี่่�ยงข้้างต้้น บริิษััทมีีหน่่วยงาน “ป้้องกัันการ จากการผิิดนััดชำระหนี้้�จากลููกหนี้้�ขายส่่ง
สููญเสีีย” (Loss Prevention) ที่่�ดููแลเรื่่�องการวางแผนและป้้องกััน
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ส่่วนที่่� 1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

2. อััตราแลกเปลี่่�ยน

การวางแผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจและการกู้้�คืืนในกรณีีฉุุกเฉิิน
บริิษััทอาจมีีความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตรา เพื่่�อรัับมืือกัับอาชญากรรมทางไซเบอร์์รููปแบบใหม่่และการป้้องกััน
แลกเปลี่่�ยนจากการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าจากต่่างประเทศ อย่่างไรก็็ตาม การเข้้าถึึงข้้อมููลโดยผู้้�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
สำหรัับการสั่่ง� ซื้้อสิ
� นิ ค้้า บริิษััทได้้มีกี ารดำเนิินการป้้องกัันความเสี่่ย� ง
โดยการทำสััญญาซื้้อ� ขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า เพื่่อ� เป็็นเครื่่อ� งมืือ 2. การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
บริิ ษััทยึึ ดถืือจริิ ยธ รรมและคุุ ณธ รรมเป็็ น หลัักสำคััญ
ในการบริิหารความเสี่่�ยงไว้้แล้้ว
ในการประกอบธุุ ร กิิ จ และจะไม่่ เ พิิ ก เฉยต่่ อ การกระทำใดๆ
ที่่�อาจนำไปสู่่�การทุุจริิตและคอร์์รััปชััน แม้้ว่่าการกระทำนั้้�นเป็็นการ
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความยั่่�งยืืน
เอื้้� อป ระโยชน์์ ต่่ อ บริิ ษััท  โดยคำนิิ ย ามของการทุุ จ ริิ ต ของบริิ ษััท
1. ความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยไซเบอร์์
หมายถึึง การติิดสิินบนไม่่ว่่าจะอยู่่�ในรููปแบบใดๆ ในที่่�นี้้�หมายถึึง
ปััจจุุบัันความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยไซเบอร์์ (Cyber การทุุ จ ริิ ต  การเรีี ย ก หรืือการเสนอให้้ / สััญญาว่่ า จะให้้ สิิ น บน
Security Risk) เป็็ น ภััยคุุ ก คามที่่� มีี แ นวโน้้ ม เพิ่่� ม ขึ้้� น เนื่่� อ งด้้ ว ย การกรรโชก การมีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อนซึ่่�งเงิิน ทรััพย์์สิิน หรืือ
การที่่� ร ะบบดิิ จิิ ทัั ลต่่ า งๆ เข้้ า มามีี บ ทบาทมากขึ้้� น ในภาคธุุ ร กิิ จ ประโยชน์์อื่่�นใดซึ่่�งไม่่เหมาะสมให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�รััฐหรืือเอกชน หรืือ
บริิษััทมีคี วามเกี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููลต่่างๆ เพื่่อ� ใช้้ในกระบวนการทำงาน ผู้้�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องไม่่ว่่าจะโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม เพื่่�อให้้บุุคคล
หรืือการนำข้้อมููลไปใช้้ในการวิิเคราะห์์เพื่่�อให้้สามารถตอบโจทย์์ ดัังกล่่าวกระทำหรืือละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่� อัันเป็็นการให้้ได้้มา
ความต้้องการของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียต่่างๆ อาทิิ ลููกค้้า คู่่�ค้้า หรืือรัักษาไว้้ซึ่่�งธุุรกิิจหรืือผลประโยชน์์อื่่�นใดที่่�ไม่่เหมาะสมในทาง
พนัักงาน ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ถููกต้้อง มีีเสถีียรภาพ โปร่่งใส ธุุรกิิจ อาทิิ การยัักยอกทรััพย์์สิิน การปรัับปรุุง แก้้ไขรายงานต่่างๆ
และเป็็นไปตามที่่�กฎหมายหรืือกฎเกณฑ์์ต่่างๆ กำหนด
ทั้้�งรายงานทางการเงิินและรายงานที่่�ไม่่ใช่่ทางการเงิิน การแสวงหา
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำคััญด้้านความปลอดภััยไซเบอร์์ หรืือเรีียกร้้อง หรืือรัับของที่่มี� มููี ลค่่าจากผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้องทางธุุรกิิจ เป็็นต้้น
อาทิิ การรั่่�วไหลของข้้อมููล การนำข้้อมููลไปใช้้ในทางที่่�ไม่่ถููกต้้อง
โดยบริิ ษััทมีี ม าตรการป้้ อ งกัันการทุุ จ ริิ ต ที่่� ส ามารถช่่ ว ย
ซึ่่ง� จะส่่งผลให้้บริิษััทได้้รัับความเสีียหายในด้้านของผลการดำเนิินงาน ลดความเสี่่�ยงที่่�อาจก่่อให้้เกิิดการทุุจริิตในองค์์ก รได้้ เริ่่�มตั้้�งแต่่
ความน่่าเชื่่�อถืือ หรืือชื่่�อเสีียงของบริิษััท
การจััดทำนโยบายการต่่ อ ต้้ า นคอร์์ รััปชัั น รวมถึึงแจ้้ ง นโยบาย
เพื่่� อ เป็็ น การบริิ ห ารและลดความเสี่่� ย งดัังกล่่ า ว บริิ ษััท ดัังกล่่าวแก่่ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียของบริิษััท ปฏิิบััติงิ านตามกรอบการควบคุุม
ได้้ มีี ก ารดำเนิิ น การต่่ า งๆ อาทิิ การจััดทำนโยบายการข้้ อมูู ล ภายในที่่�เหมาะสมเพื่่�อลดความเสี่่�ยง ตลอดจนการสร้้างจิิตสำนึึก
ส่่วนบุุคคล ซึ่่�งเผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท  www.itcity.co.th และค่่ า นิิ ย มในการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต ให้้ แ ก่่ บุุ ค ลากรของบริิ ษััท
และจััดตั้้ง� คณะกรรมการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล รวมถึึงมาตรการ ผ่่านวััฒนธรรมองค์์กร ซึ่่�งถืือเป็็นปััจจััยสำคััญในการช่่วยป้้องกััน
ความปลอดภััยและการจััดการระบบเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ การเกิิดทุุจริิตในองค์์กร
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การขัั บ เคลื่่� อ นธุุ ร กิิ จ
เพื่่� อ ความยั่่� ง ยืืน
นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

บริิษััทมุ่่�งมั่่�นดำเนิินธุุรกิิจบนพื้้�นฐานของการกำกัับดููแล
กิิ จ การที่่� ดีี โดยมีี เ ป้้ า หมายสููงสุุ ด  คืือความยั่่� ง ยืืนขององค์์ ก ร
อัันจะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียโดยรวมทุุกกลุ่่�ม
โดยบริิษััทได้้กำหนดกลยุุทธ์์และแนวปฏิิบััติิทางด้้านความยั่่�งยืืน
เพื่่�อเป็็นแนวทางในการดำเนิินธุุรกิิจครอบคลุุมทุุกมิิติิ ทั้้�งสัังคม
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และบรรษััทภิิ บ าล โดยการนำแนวคิิ ด การพััฒนา
อย่่างยั่่ง� ยืืนเข้้ามาเป็็นแกนหลัักในกระบวนการดำเนิินงานทุุกขั้้น� ตอน
ถ่่ายทอดสู่่�สายงานระดัับปฏิิบััติิการต่่างๆ ขององค์์กร

การจััดหาผลิิ ตภััณ ฑ์์ แ ละบริิ ก าร การจััดซื้้� อจัั ดหาทั่่� ว ไป  จนถึึง
การบริิ ห ารจััดการการขนส่่ ง  ตลอดจนการนำเทคโนโลยีี ม า
ประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อสร้้างฐานรากที่่�มั่่�นคง อัันจะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
ขัับเคลื่่�อนความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ นอกจากนี้้� บริิษััท
ยัั ง คำนึึงถึึงความสััมพัันธ์์ ข องผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย โดยรวมในกิิ จ กรรม
ซึ่่� ง เกี่่� ย วข้้ อ งกัับการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ เพื่่� อส ะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ว่่ า บริิ ษััท
มีีความมุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะสร้้างคุุณค่า่ ให้้กัับสิินค้้าและบริิการ เพื่่อตอ
� บสนอง
ต่่อความความหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหลัักโดยรวมทุุกภาคส่่วน

การจััดการผลกระทบต่่อผู้้มีีส่
� ว่ นได้้เสีียในห่่วงโซ่่ การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย โดยรวมทุุ ก ภาคส่่ ว นมีี ค วามสำคััญ
คุุณค่่าของธุุรกิิจ
ต่่อการดำเนิินธุุรกิิจขององค์์กรให้้มีีความเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ

การบริิ ห ารห่่ ว งโซ่่ อุุ ปท านแบบบููรณาการ เป็็ น หนึ่่� ง ใน
ปััจจััยสำคััญของการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทจึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
บริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุปท
ุ านอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยคำนึึงถึึงสัังคม
และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ภายใต้้ ห ลัักการกำกัับดููแลกิิ จ การที่่� ดีี  ตั้้� ง แต่่
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บริิษััทได้้มีีการวิิเคราะห์์และชี้้�บ่่งผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ตลอดทั้้�งประเมิิน
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
เพื่่� อท ราบถึึงความคาดหวัังของผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ยทุุ ก ภาคส่่ ว น
และคััดกรองประเด็็นที่่�มีีนััยสำคััญให้้ครอบคลุุมในทุุกๆ ด้้าน เพื่่�อ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงและลดผลกระทบที่่�อาจทำให้้ธุุรกิิจหยุุดชะงััก

ส่่วนที่่� 1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย
พนัักงาน

•
•
•
•

ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน •
•
•
•
•
•

ความคาดหวัง
การจ่่ายค่่าตอบแทนและสวััสดิิการ
ที่่�เหมาะสม
สภาพแวดล้้อมและความปลอดภััย
ในการทำงาน
ความเท่่าเทีียมและความเป็็นธรรม
ความมั่่�นคงและความก้้าวหน้้าใน
อาชีีพ

การมีีผลตอบแทนที่่�ดีีและผลกำไร
มููลค่่าหุ้้�น
การเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียม
การได้้รัับข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน
ทัันต่่อเหตุุการณ์์
• มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
• มีีระบบการตรวจสอบและการ
ควบคุุมที่่�ดีี

ลููกค้้า/ผู้้�บริิโภค

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• ได้้รัับสิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุุณภาพ •
และประทัับใจ
• ปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าด้้วยความเสมอภาค •
• การให้้บริิการหลัังการขายที่่�ดีี
•

การตอบสนอง
การจ่่ายค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมและ
เป็็นธรรม
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานอย่่าง
เป็็นธรรม
การส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพ
พนัักงาน
กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
เคารพในหลัักสิิทธิิมนุุษยชนและ
ปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียมกััน
กำกัับกิิจการอย่่างโปร่่งใส เป็็นธรรม
และตรวจสอบได้้
จ่่ายเงิินปัันผลอย่่างเหมาะสม
เปิิดเผยข้้อมููลให้้ถููกต้้องตามแนวทาง
ปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยสารสนเทศ
ของบริิษััทจดทะเบีียน
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเสนอ
ข้้อคิิดเห็็นและข้้อร้้องเรีียนต่่อบริิษััท
โดยตรง
วิิเคราะห์์ ติิดตาม ตรวจสอบ และ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงองค์์กร
ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว

การสอื่ สาร/การมีสว่ นร่วม
• การประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงาน
• การสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง
ต่่างๆ
• การรัับฟัังข้้อร้้องเรีียน
และข้้อคิิดเห็็นพนัักงาน

• ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี
• รายงานประจำปีี
• ติิดต่่อผ่า่ นเลขานุุการ
บริิษััท/เว็็บไซต์์บริิษััท/
โทรศััพท์์/อีีเมล และ
อื่่�นๆ
• ช่่องทางการรัับเรื่่�อง
ร้้องเรีียน
• การรายงานผลการ
ดำเนิินงานรายไตรมาส
• การจััดกิิจกรรมบริิษััท
จดทะเบีียนพบนัักลงทุุน
• การเปิิดเผยข้้อมููลต่่างๆ
ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสาร
ขององค์์กร
• ศููนย์์บริิการลููกค้้า
ดำเนิินธุุรกิิจตามหลัักคุุณธรรมและ
• เว็็บไซต์์บริิษััท
จริิยธรรม มีีจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
รัับฟัังความคิิดเห็็นและแก้้ไขปััญหา • ช่่องทางการรัับเรื่่�อง
ร้้องเรีียน
ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับลููกค้้า รวมถึึงนำข้้อเสนอ
แนะมาปรัับปรุุงคุุณภาพการให้้บริิการ • สื่่�อต่่างๆ ของบริิษััท เช่่น
ปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ ป้้าย
สื่่�อสารต่่างๆ ภายในร้้าน
เป็็นต้้น
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ผู้มีส่วนได้เสีย
คู่่�ค้้า

ความคาดหวัง
• การปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขทางการค้้า
• การปฏิิบััติิตามข้้อตกลงอย่่าง
เป็็นธรรม
• ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี

การตอบสนอง
• ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�ตกลงกัันไว้้
อย่่างเคร่่งครััด
• การชำระค่่าสิินค้้าภายในระยะเวลาที่่�
กำหนด
• มีีนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิต 
คอร์์รััปชัันและส่่งเสริิมการปฏิิบััติิ

ชุุมชน/สัังคม

• ได้้รัับการสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อชุุมชน
• การดำเนิินธุุรกิิจโดยไม่่สร้้างผล
กระทบทางลบสู่่�ชุุมชนและสัังคม

•

สิ่่�งแวดล้้อม

•
•

•
• การดำเนิินธุุรกิิจโดยไม่่สร้้างผล
กระทบทางลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• บริิษััทมีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหา •
สิ่่�งแวดล้้อม

การสอื่ สาร/การมีสว่ นร่วม
• การสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง
ต่่างๆ
• ช่่องทางการรัับเรื่่�อง
ร้้องเรีียน
• ข้้อมููลการสื่่�อสาร
มีีความถููกต้้องชััดเจน
• การประชุุมหรืือแก้้ไข
ปััญหาต่่างๆ ร่่วมกััน
• การร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ
การสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�เป็็น
• การร่่วมกิิจกรรมกัับ
สาธารณประโยชน์์
หน่่วยงานภาครััฐและ
เอกชนในการดำเนิิน
การจััดสรรงบประมาณในการ
ช่่วยเหลืือสัังคมและแก้้ปััญหาสัังคม
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
การสร้้างพนัักงานจิิตอาสาเพื่่�อทำงาน • สื่่�อต่่างๆ ของบริิษััท
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อชุุมชนและสัังคม
เช่่น สื่่�อสัังคมออนไลน์์
เป็็นต้้น
ปลููกจิิตสำนึึกในการลดการใช้้พลัังงาน • กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม
และทรััพยากรธรรมชาติิ
บริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
เป็็นระบบ

การจัดการด้านความยั่งยืนครอบคลุมในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
กลยุุทธ์์สู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

เพื่่อ� ให้้บรรลุุเป้้าหมายสููงสุุดด้้านความยั่่ง� ยืืนขององค์์กร อัันจะ
6) ตระหนัักและให้้ความสำคััญเกี่่ย� วกัับการคุ้้�มครองข้้อมููล
ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้�มี้ ีส่่วนได้้เสีียโดยรวมทุุกกลุ่่�ม บริิษััท ส่่วนบุุคคลและความเป็็นส่่วนตััวของผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
จึึงได้้กำหนดกลยุุทธ์ห์ ลััก 4 ประการ ซึ่่ง� ครอบคลุุมในมิิติสิ่่ิ ง� แวดล้้อม
การพััฒนากระบวนการทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
สัังคม และบรรษััทภิิบาล อัันจะเป็็นแรงขัับเคลื่่อ� นที่่ส� ำคััญในการพััฒนา
1) มุ่่�งมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างครบวงจร เพื่่�อเพิ่่�ม
ธุุรกิิจสู่่�ความยั่่ง� ยืืน ได้้แก่่
ศัักยภาพในการแข่่งขัันและตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า
1) การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
2) สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าและบริิการอย่่างยั่่�งยืืน
2) การพััฒนากระบวนการทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยคำนึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
3) การสร้้างคุุณค่่าร่่วมทางสัังคม
3) พััฒนาประสิิ ทธิิ ภ าพในการดำเนิิ น งานและ
4) การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน
การปรัับตััวเพื่่� อ ความอยู่่�รอด และการรัักษาความสามารถ
ในการแข่่งขัันท่่ามกลางสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลง

แนวปฏิิบััติิสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดี

1) ดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งโปร่่ ง ใส มีี ก ารเปิิ ด เผยข้้ อมูู ลที่่�
เพีียงพอแก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องและสามารถตรวจสอบได้้
2) มุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม แก่่กิิจการโดยก่่อให้้เกิิด
คุุณค่่าร่่วมและอยู่่�บนพื้้�นฐานของความสมดุุลระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
3) สร้้างความเสมอภาคต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
4) มีีนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันและนำมาปฏิิบััติิ
อย่่างเข้้มงวด
5) มีี ก ารบริิ ห ารความเสี่่� ย งและทบทวนกระบวนการ
ควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและเพีียงพอ
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1) มุ่่�งมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจโดยคำนึึงถึึงสัังคมโดยรวม
2) ปลููกฝัั ง จิิ ตส ำนึึกความรัับผิิ ด ชอบต่่ อสัั งคมให้้ กัั บ
พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
3) เสริิ ม สร้้ า งการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของบริิ ษััทกัั บชุุ ม ชนและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4) จััดหลัักสููตรการเรีียนรู้้�และพััฒนาสำหรัับพนัักงาน
5) เสริิมสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำงานที่่ค� ำนึึงถึึงสุุขภาพ
ความปลอดภััย และอาชีีวอนามััยภายในสถานที่่�ทำงาน
6) ยึึดหลัักความเท่่าเทีียมและไม่่เลืือกปฏิิบััติต่ิ อผู้
่ �มี้ ส่ี ว่ นได้้เสีีย

ส่่วนที่่� 1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน

1) ตระหนัักและให้้ ค วามสำคััญในการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ
ที่่�ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
2) ตระหนัักและให้้ ค วามสำคััญต่่ อ การปฏิิ บััติิ ต าม
กฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด
3) ส่่งเสริิมวััฒนธรรมในองค์์กร เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคน
ตระหนัักและมีีส่ว่ นร่่วมในวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
ของบริิษััท
4) ลดปริิ ม าณการปล่่ อยก๊๊ าซเรืือนกระจกและการใช้้
พลัังงานทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
5) บริิหารจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้ที่่�เกิิดจากการ
ดำเนิินงาน ทั้้�งในรููปของการลดปริิมาณการใช้้ การหมุุนเวีียนใช้้ซ้้ำ
6) นำประเด็็ น ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มมาเป็็ น ปัั จ จััยหนึ่่� ง
ในการประเมิิ น ความเสี่่� ย งในกระบวนการตััดสิิ น ใจทางธุุ ร กิิ จ
ตลอดจนการจััดกิิจกรรมและการสนัับสนุุนอื่่�นๆ เพื่่�อลดผลกระทบ
เชิิงลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
7) สนัับสนุุนกระบวนการจััดซื้้อจัั
� ดจ้้าง สิินค้้าและบริิการ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ผลการดำเนิินงานการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

ด้้ ว ยความมุ่่�งมั่่� น ในการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ บนพื้้� น ฐานของ
การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ควบคู่่�ไปกัับการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
อัันจะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์โดยรวมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ของธุุรกิิจ ในปีี 2564 บริิษััทได้้ดำเนิินการด้้านความยั่่ง� ยืืนครอบคลุุม
ในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล ดัังนี้้�

การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

บริิษััทเชื่่อว่
� า่ การกำกัับดููแลกิิจการที่ดี่� จี ะเป็็นการวางรากฐาน
ที่่� แ ข็็ ง แกร่่ ง สำหรัับองค์์ ก รให้้ เ ติิ บ โตอย่่ า งยั่่� ง ยืืน โดยกำหนด
นโยบายการกำกัับดููแลกิิ จ การที่่� ดีี ต ามแนวทางการกำกัับดููแล
กิิ จ การที่่� ดีี ข องสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (“สำนัักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่ ง ประเทศไทย  (“ตลาดหลัักทรััพย์์ ” ) เพื่่� อ เป็็ น หลัักปฏิิ บััติิ
ในการดำเนิินการให้้แก่่ กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานของบริิษััท

“การกำกัับดููแลกิิจการ” บริิษััทได้้คะแนนการกำกัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีระดัับ “ดีีมาก” จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิ ษััท ไทย  (IOD) ในรายงานการกำกัับดููแลกิิ จ การของบริิ ษััท
จดทะเบีียนไทยประจำปีี 2564 โดยบริิษััทมีีนโยบายที่่�จะติิดตาม
ความก้้าวหน้้าของนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในระดัับสากล
และทำการปรัับปรุุงเป็็นระยะๆ เพื่่อ� ให้้มีคี วามทัันสมััยและเหมาะสม
ตลอดเวลา อีีกทั้้�งยัังได้้นำหลัักการกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรม
ธุุรกิิจบรรจุุเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่
“ระบบความปลอดภััยด้้านไซเบอร์์และการปกป้้องข้้อมููล”
คณะกรรมการบริิ ษััทมุ่่� งมั่่� น ในการปฏิิ บััติิ ต ามพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA) และกฎหมายด้้านการปกป้้อง
ข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการมีีการควบคุุม
การปฏิิบััติใิ ห้้สอดคล้้องกัับกฎหมายเหล่่านี้้� และได้้จััดให้้มีกี ารอบรม
ข้้อกำหนดของพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA)
รวมถึึงบริิษััทมุ่่�งมั่่�นในการทำการตลาดและสื่่�อสารอย่่างเหมาะสม
และเคารพความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า โดยในเว็็บไซต์์ของบริิษััท
ได้้ ร ะบุุ เรื่่� อง “นโยบายการคุ้้�มครองข้้ อมูู ลส่่ ว นบุุ ค คล” ซึ่่� ง แจ้้ ง
รายละเอีียดของนโยบายและแนวปฏิิบััติใิ นการรวบรวมและประมวล
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า
นอกเหนืือจากการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้าแล้้ว
บริิ ษััท ยัั ง ตระหนัักถึึงความปลอดภััยของข้้ อมูู ลและโครงสร้้ า ง
เทคโนโลยีีสารสนเทศ โดยในปีี 2564 บริิษััทได้้รัับการตรวจสอบ
โดยผู้้�ตรวจประเมิินภายนอกด้้านการควบคุุมโปรแกรมประยุุกต์์และ
ทดสอบการเจาะระบบ

การพััฒนากระบวนการทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง

บริิ ษััท ให้้ ค วามสำคััญกัับการพััฒนากระบวนการทาง
ธุุ ร กิิ จ โดยเชื่่� อมั่่� น ว่่ า การพััฒนาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งจะทำให้้ บ ริิ ษััท
สามารถอยู่่�รอดและเติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน โดยในปีี 2564
บริิ ษััท ได้้ ว่่ า จ้้ า งให้้ ผู้้�ต รวจประเมิิ น ภายนอกทำการตรวจสอบ
การปฏิิ บััติิ ต ามนโยบายและระเบีี ย บปฏิิ บััติิ ง านของบริิ ษััท
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการดำเนิินงานของบริิษััท
อัันจะนำไปสู่่�การปรัับปรุุงและพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
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บริิ ษััทต ระหนัักถึึงความสำคััญของบุุ ค ลากรอัันมีี ส่่ ว น
ในการขัับเคลื่่�อนองค์์กร โดยให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาบุุคลากร
และการฝึึกอบรมให้้ความรู้้�พนัักงานอัันจะนำไปสู่่�การปฏิิบััติิงาน
ที่่�มีีคุุณภาพ ซึ่่�งในปีี 2564 บริิษััทได้้ให้้การฝึึกอบรมและพััฒนา
พนัักงานขายประจำจุุดขาย ทั้้�งในด้้าน Hard Skill และ Soft Skill
จำนวน 46 หลัักสููตร เพื่่�อให้้พนัักงานขายมีีความกระตืือรืือร้้น
และสามารถพััฒนาตััวเองตลอดเวลา รวมถึึงทำงานได้้ อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ เช่่น การฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับตััวสิินค้้า เทคนิิคการ
วางแผนการขายให้้เหมาะกัับกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย  การวิิเคราะห์์
สถานการณ์์และความต้้องการของลููกค้้า การเตรีียมความพร้้อม
ก่่อนการขาย เป็็นต้้น

การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน

บริิ ษััท ได้้ ต ระหนัักดีี ว่่ า การดููแลรัักษาสิ่่� ง แวดล้้ อ มเป็็ น
สิ่่� ง สำคััญ แม้้ ว่่ า ลัักษณะธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษััท จะไม่่ มีี ผ ลกระทบ
ต่่ อสิ่่� ง แวดล้้ อ มโดยตรง แต่่ บ ริิ ษััทมุ่่� งมั่่� น ที่่� จ ะส่่ ง เสริิ ม ให้้

30

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

พนัักงานทุุ ก คนตระหนัักถึึงบทบาทหน้้ า ที่่� แ ละความรัับผิิ ด ชอบ
ด้้านการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า โดยใน
แผนการจััดการความเสี่่�ยงของบริิษััทได้้มีีการประเมิินผลกระทบ
ครอบคลุุมประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม เพื่่�อกำหนดลำดัับ
ความสำคััญของประเด็็นที่่�ต้้องดำเนิินการ
อีี ก ทั้้� ง บริิ ษััท ได้้ ใ ห้้ ค วามสำคััญกัับการลดการปล่่ อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก เนื่่� อ งจากส่่ ง ผลโดยตรงต่่ อ การเพิ่่� ม ขึ้้� น ของ
อุุณหภููมิิและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศของโลก ที่่�ก่่อให้้เกิิด
ความเสีียหายในวงกว้้างต่่อเศรษฐกิิจไทย อย่่างไรก็็ตามบริิษััท
อยู่่�ระหว่่ า งการจััดทำนโยบายและแนวปฏิิ บััติิ เ พื่่� อ ใช้้ ใ นการ
ขัับเคลื่่�อนการดำเนิินงานด้้านการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ตามความเหมาะสมกัับลัักษณะธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษััท  พร้้ อ มทั้้� ง
จะทำการสื่่�อสารและส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานทุุกระดัับ
รวมไปถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุุรกิิจ ให้้มีีความตระหนัักรู้้�
และดำเนิินการเพื่่�อสนัับสนุุนการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ร่่วมกััน

ส่่วนที่่� 1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

การวิิ เ คราะห์์ แ ละคำำ � อธิิ บ าย
ของฝ่่ า ยจัั ด การ
ภาพรวมโดยสรุุป
เศรษฐกิิจไทยในปีี 2564 ได้้รัับผลกระทบรุุนแรงเช่่นเดีียวกัับ
เศรษฐกิิจโลกจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ที่เ่� ริ่่ม� ต้้นในช่่วงปลาย
ไตรมาส 2 ปีี 2564 ทำให้้รััฐบาลในหลายประเทศทั่่�วโลกรวมถึึงไทย
ต้้องประกาศมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดที่่เ� ข้้มงวด ส่่งผลกระทบ
ต่่อกิิ จ กรรมทางเศรษฐกิิ จ ของไทยและฉุุ ด กำลัังซื้้� ออ่่ อ นตััวลง
อย่่ า งหลีี ก เลี่่� ย งไม่่ ไ ด้้ แม้้ ภ าครััฐจะมีี ม าตรการในการประคัับ
ประคองเศรษฐกิิจไทยผ่่านมาตรการต่่างๆ อาทิิ โครงการคนละครึ่่�ง
โครงการยิ่่� ง ใช้้ ยิ่่� ง ได้้ รวมถึึงมาตรการด้้ า นการเงิิ น ผ่่ า นสถาบััน
การเงิินเฉพาะกิิจของรััฐก็็ตาม นอกจากนี้้� เศรษฐกิิจไทยยัังต้้อง
เผชิิญกัับการระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 สายพัันธุ์์� “โอไมครอน”
อีีกครั้้�งในช่่วงปลายไตรมาส 4 ปีี 2564 ทำให้้สถานการณ์์การฟื้้�นตััว
ทางเศรษฐกิิจโดยรวมยัังมีีความไม่่แน่่นอนอยู่่�มาก การบริิโภค
และการลงทุุนภายในประเทศยัังหดตััวอย่่างรุุนแรงและเศรษฐกิิจ
โดยรวมยัังคงอยู่่�ต่่ำกว่่าระดัับก่่อนมีีการแพร่่ระบาด

ภาพรวมผลการดำเนิินงานประจำปีี 2564

อย่่างไรก็็ดีี แม้้ว่า่ สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ�
ไวรััสโคโรนา 2019 จะส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อหลายภาคธุุรกิิจก็็ตาม
รวมถึึงบริิ ษััท เองก็็ ไ ด้้ รัั บผลกระทบจากการปิิ ด สาขาชั่่� ว คราว
ตามนโยบายภาครััฐ แต่่ในทางตรงข้้ามพบว่่าธุุรกิิจ e-Commerce
สามารถเติิบโตได้้อย่่างก้้าวกระโดดในสถานการณ์์ดัังกล่่าวและ
บริิษััทยัังคงรัักษายอดขายให้้เติิบโตได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งเป็็นผล
สะท้้อนจากการดำเนิินชีีวิิตในรููปแบบใหม่่หรืือ  New Normal
ผู้้� บ ริิ โ ภคมีี ก ารซื้้� อสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารออนไลน์์ เ พิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งมาก
และคาดการณ์์ว่่าจะมีีแนวโน้้มการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องภายหลััง
จากการฟื้้�นตััวจากสถานการณ์์โรคระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ภาพรวมยอดขายของบริิษััทยังั คงเติิบโตได้้ดีจี ากพฤติิกรรม
ผู้้� บ ริิ โ ภคที่่� ใ ช้้ เ ทคโนโลยีี เ พิ่่� ม มากขึ้้� น เช่่ น การทำงานแบบ
Work from Home การจััดการเรีียนการสอนระบบ e-Learning
หรืือแม้้แต่่การเล่่นเกมออนไลน์์ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นจากการเว้้นระยะห่่าง
ทางสัังคม บวกกัับแรงหนุุนจากมาตรการช่่วยเหลืือเยีียวยาต่่างๆ
จากภาครััฐ

ผลประกอบการของบริิษััท ไอทีี ซิตี้้ิ � จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่อย ต
่ ามงบการเงิินรวมประจำปีี 2564 เปรีียบเทีียบกัับผลประกอบการ
ของปีี 2563 ดัังนี้้�

รายได้้จากการขายและการให้้บริิการ
ต้้นทุุนขายและการให้้บริิการ
กำไรขั้้�นต้้น
รายได้้อื่่�น (รวมรายได้้ทางการเงิิน)
รายได้้รวม
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
กำไร(ขาดทุุน)จากการดำเนิินงาน
ส่่วนแบ่่งกำไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ต้้นทุุนทางการเงิิน
กำไร(ขาดทุุน)ก่่อนภาษีีเงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้
กำไร(ขาดทุุน)สำหรัับปีี
อััตรากำไรขั้้�นต้้น (ร้้อยละ)
อััตรากำไร(ขาดทุุน)สุุทธิิ (ร้้อยละ)

ปี 2562
ล้านบาท

ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2564
ล้านบาท

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ร้อยละ

5,345
4,607
738
8
5,353
743
2
24
7
19
5
24
13.81
0.46

6,987
5,937
1,050
21
7,008
1,009
91
(29)
24
(50)
(54)
13
(41)
15.02
(0.59)

8,703
7,291
1,412
11
8,714
1,162
261
38
(46)
254
(48)
205
16.22
2.36

24.56
22.81
34.48
(47.62)
24.34
15.16
(100.00)
1,000.00
58.33
(8.00)
570.37
469.23
600.00
1.20
2.95
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รายได้้จากการขายและการให้้บริิการ

ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทมีีสาขาทั้้�งหมด 393 สาขา โดยมีีการขยายเพิ่่�มจากปีี 2563 รวม 59 สาขา บริิษััทได้้แบ่่งโครงสร้้างรายได้้
แยกตามประเภทรายได้้ ได้้ดัังนี้้�

โครงสร้้างรายได้้จากการขายสิินค้้า ปีี 2564

เครือ
่ งมือและอะไหล

อืน
่ ๆ
แอกเซสซอรี่

327
818

716

คอมพิวเตอร

2,498
3,794 313

โทรศัพทมอ
ื ถือ

เครือ
่ งพิมพ
รายได้้หลัักของบริิษััทในงบการเงิินรวมมาจากการขายสิินค้้าคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ
97.16 ของรายได้้รวมของบริิษััท  โดยสิินค้้าหลัักคืือกลุ่่�มโทรศััพท์์มืือถืือ  คอมพิิวเตอร์์
แอ็็คเซสเซอรี่่� อีีกทั้้�งมีีรายได้้จากค่่าเช่่าและค่่าบริิการ และรายได้้อื่่�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0.41
และร้้อยละ 2.43 ของรายได้้รวมของบริิษััท ตามลำดัับ
ปีี 2564 บริิษััทมีีรายได้้รวมในงบการเงิินรวมเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 คิิดเป็็น
สััดส่่วนร้้อยละ 24.34 เป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นของยอดขายกลุ่่�มคอมพิิวเตอร์์ และกลุ่่�มสมาร์์ทโฟน
เป็็นหลััก โดยการเติิบโตของยอดขายมาจากความต้้องการที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นจากพฤติิกรรมที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปของผู้้บ� ริิโภคในปััจจุุบััน ทั้้�งการขายผ่่านหน้้าสาขาและช่่องทางออนไลน์์ต้น้ ทุุน
ทางการเงิิน

คอมพิวเตอร
เครือ
่ งพิมพ
โทรศัพทมอ
ื ถือ
แอกเซสซอรี่
อืน
่ ๆ
เครือ
่ งมือและอะไหล

ต้้นทุุนขายและกำไรขั้้�นต้้น

ในปีี 2564 บริิษััทมีีต้้นทุุนขายในงบการเงิินรวมเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 เป็็นผลมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของยอดขายในปีีคิิดเป็็น
การเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 22.81 ซี่่�งสอดคล้้องกัับรายได้้จากการขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และบริิษััทมีีกำไรขั้้�นต้้นเพิ่่�มขึ้้�นคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 34.48 ทำให้้
บริิษััทมีีอััตราส่่วนของกำไรขั้้�นต้้นในงบการเงิินรวมเพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับร้้อยละ 1.2 โดยมีีอััตราส่่วนกำไรขั้้�นต้้นของปีี 2564 เท่่ากัับ 16.22 และ
ปีี 2563 เท่่ากัับ 15.02 ซึ่่�งมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นจากการขายสิินค้้าในกลุ่่�มของแอ็็คเซสเซอรี่่� ที่่�มีีกำไรขั้้�นต้้นสููง

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

ในปีี 2564 บริิษััทมีค่ี า่ ใช้้จ่า่ ยในการขายและบริิหารในงบการเงิินรวมเพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2563 คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 15.16 บริิษััท
มีีค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารหลััก ได้้แก่่ ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการบุุคลากร ค่่าใช้้จ่่ายสาธารณููปโภค ค่่าเสื่่�อมราคา
ค่่าธรรมเนีียมบััตรเครดิิต รวมคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 88.8 ของค่่าใช้้จ่า่ ยรวมในงบการเงิินรวมปีี 2563 คิิดเป็็นร้้อยละ 87.4 ของค่่าใช้้จ่า่ ยรวมใน
งบการเงิินรวม
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นในปีี 2563 มาจากการที่่�บริิษััทตรวจพบการประพฤติิทุุจริิตของพนัักงานของบริิษััท ผ่่านระบบการรัับชำระเงิินจาก
ช่่องทางการขายสิินค้้าออนไลน์์ผ่่านแพลตฟอร์์มหนึ่่�ง ซึ่่�งมีีมููลค่่าความเสีียหายจำนวนประมาณ  91 ล้้านบาท  บริิษััทได้้สอบหาข้้อเท็็จจริิง
และได้้แจ้้งความต่่อเจ้้าหน้้าที่่ต� ำรวจและเพื่่อ� ความรอบคอบบริิษััทได้้ตั้้ง� สำรองเผื่่อ� ผลขาดทุุนสำหรัับความเสีียหายนี้้�ไว้้เต็็มจำนวนโดยบัันทึึก
เป็็นค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นในงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
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แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

ส่่วนที่่� 1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

เปรีียบเทีียบผลกระทบจากการนำมามาตรฐานรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 สััญญาเช่่ามาใช้้ มีผี ลกระทบจากค่่าใช้้จ่า่ ยที่ที่่� เ่� กิิดขึ้้น� จริิง
กัับการนำมาตรฐานดัังกล่่าวมาใช้้ดัังนี้้�
งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายที่มีผลกระทบของ
มาตรฐานฉบับที่ 16

ก่อนการกระทบ
ของมาตรฐานฉบับที่ 16
(ล้านบาท)

ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ ตามเงื่่�อนไข
มาตรฐานบััญชีีฉบัับที่่� 16
ค่่าเสื่่�อมราคา-สิิทธิิการใช้้
ต้้นทุุนทางการเงิิน-สิิทธิิการใช้้
รวม

หลังการกระทบ
ของมาตรฐานฉบับที่ 16
(ล้านบาท)

ผลกระทบ
(ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น)
(ล้านบาท)

471.8

78.1

393.7

471.8

386.2
24.8
489.1

(386.2)
(24.8)
(17.3)

งบเฉพาะกิจการ
ค่าใช้จ่ายที่มีผลกระทบของ
มาตรฐานฉบับที่ 16

ก่อนการกระทบ
ของมาตรฐานฉบับที่ 16
(ล้านบาท)

ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ ตามเงื่่�อนไข
มาตรฐานบััญชีีฉบัับที่่� 16
ค่่าเสื่่�อมราคา-สิิทธิิการใช้้
ต้้นทุุนทางการเงิิน-สิิทธิิการใช้้
รวม

กำไรสุุทธิิ

หลังการกระทบ
ของมาตรฐานฉบับที่ 16
(ล้านบาท)

ผลกระทบ
(ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น)
(ล้านบาท)

387.2

48.4

338.8

387.2

333.4
19.6
401.4

(333.4)
(19.6)
(14.2)

ในปีี 2564 บริิษััทมีีผลกำไรสุุทธิิเท่่ากัับ 205 ล้้านบาทในงบการเงิิน คิิดเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 600 เป็็นผลมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของ
รายได้้จากการขายสิินค้้า และกำไรขั้้�นต้้นที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยสามารถคิิดเป็็นอััตรากำไรสุุทธิิได้้เท่่ากัับร้้อยละ 2.36 ของรายได้้ เพิ่่�มขึ้้�น
จากปีี 2563 เท่่ากัับร้้อยละ 2.95

งบแสดงฐานะการเงิิน (งบการเงิินรวม)

ผลประกอบการของบริิษััท ไอทีี ซิตี้้ิ � จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่อยต
่ ามงบการเงิินรวม ประจำปีี 2564 เปรีียบเทีียบกัับผลประกอบการ
งวดเดีียวกัันของปีี 2563 ดัังนี้้�
ปี 2562
(ล้านบาท)

ปี 2563
(ล้านบาท)

ปี 2564
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละ)

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

1,576

1,559

1,910

22.5%

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

1,032

2,380

2,337

-1.8%

รวมสิินทรััพย์์

2,608

3,939

4,247

7.8%

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน

1,485

1,817

2,078

14.4%

89

1,137

978

-14.1%

รวมหนี้้�สิิน

1,574

2,954

3,056

3.4%

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

1,034

985

1,192

21.0%

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

2,608

3,939

4,247

7.8%

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4
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สิินทรััพย์์รวม

ณ สิ้้�นปีี 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีสิี นิ ทรััพย์์รวมเท่่ากัับ 4,247
ล้้านบาท ในงบการเงิินรวม สิินทรััพย์์รวมของบริิษััท ประกอบด้้วย
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนจำนวน 1,910 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 45
ของสิินทรััพย์์รวมในงบการเงิินรวม และมีีสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
จำนวน 2,337 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 55 ของสิินทรััพย์์รวม
ในงบการเงิินรวม เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสิินทรััพย์์รวม ณ สิ้้�นปีี 2563
เพิ่่�มขึ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 7.8 เป็็นผลมาจากการสิินทรััพย์์จากการ
ดำเนิินงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�น อาทิิ เช่่น สิินค้้าคงเหลืือเงิินสดและรายการ
เทีียบเท่่าเงิินสด

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

ณ สิ้้�นปีี 31 ธัันวาคม 2564 ในงบการเงิินรวมบริิษััทมีเี งิินสด
เพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิเท่่ากัับ 138 ล้้านบาท คิิดเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 99
เมื่่�อเทีียบกัับเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดของปีีก่่อน บริิษััทมีี
กระแสเงิินสดสุุทธิิในกิิจกรรมดำเนิินงานเท่่ากัับ 473 ล้้านบาท 
มีีเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุนเท่่ากัับ 69 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นการ
ใช้้สำหรัับซื้้ออุ
� ปุ กรณ์์และคอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์เท่่ากัับ 85 ล้้านบาท
และมีีเงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิินเท่่ากัับ 266 ล้้านบาท  มา
จากการเงิินสดจ่่ายของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าเท่่ากัับ 345 ล้้านบาท 

ลููกหนี้้�การค้้าสุุทธิิ

บริิษััทมีีการตั้้�งสำรองสิินค้้าคงเหลืือล้้าสมััยให้้เข้้มงวดขึ้้�น
โดยบริิษััทจะตั้้�งสำรองสิินค้้าคงเหลืือล้้าสมััย สำหรัับสิินค้้าอายุุเกิิน
6 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 9 เดืือน เท่่ากัับร้้อยละ 25 ของสิินค้้าคงเหลืือ
และสำหรัับสิินค้้าอายุุเกิิน 9 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 1 ปีี เท่่ากัับร้้อยละ
50 ของสิินค้้าคงเหลืือ  และสำหรัับสิินค้้าอายุุเกิิน 1 ปีี บริิษััท
จะตั้้�งสำรองสิินค้้าคงเหลืือล้้าสมััยทั้้�งจำนวน
จากการที่บ่� ริิษััทเป็็นบริิษััทผู้้�จััดจำหน่่ายสิินค้้าประเภทไอทีี
ซึ่่ง� เป็็นสิินค้้าที่มี่� เี ทคโนโลยีีสููงและมีีการพััฒนาเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา
ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมีีความเสี่่ย� งจากการที่่สิ� นิ ค้้าคงเหลืือที่่เ� สื่่อ� มความนิิยม
และล้้าสมััย ดัังนั้้�น ผู้้�บริิหารของบริิษััทได้้ให้้ความสำคััญในการ
บริิหารสิินค้้าคงเหลืือให้้รััดกุุมและมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยบริิษััท 
มีีหน่่วยงานที่่�ดููแลรัับผิิดชอบสิินค้้าโดยเฉพาะ ซึ่่�งแต่่ละหน่่วยงาน
จะศึึกษา ตรวจสอบ ติิดตามคุุณลัักษณะของสิินค้้า และความต้้องการ
ของลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายที่่มี� ต่ี อสิ
่ นิ ค้้านั้้�น จากนั้้�นจึึงนำเอาข้้อมููลมาใช้้
ในการวางแผนการสั่่ง� ซื้้อสิ
� นิ ค้้าล่่วงหน้้า ตลอดจนติิดตามทิิศทางการ
เปลี่่�ยนแปลงของความต้้องการของลููกค้้าของบริิษััท  เพื่่�อประกอบ
การตััดสิิ น ใจดำเนิิ น แผนงานทางการตลาดที่่� เ หมาะสม เช่่ น
หากบริิษััทพบว่่าสิินค้้าบางตััวที่่�มีีอยู่่�เริ่่�มล้้าสมััยหรืือลููกค้้าเสื่่�อม
ความนิิยม หรืือบริิษััททราบว่่าบริิษััทผู้้�ผลิิตสิินค้้ามีีแผนการเสนอ
สิินค้้ารุ่่�นใหม่่ออกสู่่�ตลาด บริิษััทอาจพิิจารณาจััดรายการส่่งเสริิมการ
ขาย  เพื่่�อระบายสิินค้้าที่่�ล้้าสมััยหรืือเสื่่�อมความนิิยม หรืือที่่�คาดว่่า
จะล้้าสมััยหรืือเสื่่อ� มความนิิยมในอนาคตอัันใกล้้เพื่่อป
� ระโยชน์์สููงสุุด
ของบริิษััท
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้นำ Software ใหม่่ชื่อ 
่� Smartcore มาใช้้
แทนระบบเดิิมโดยเป็็นการนำระบบ POS (Point  of Sale) มาใช้้
ในการบริิหารงาน โดยเชื่่�อมโยงเข้้ากัับระบบบััญชีีในลัักษณะ Near
real time และมีีการพััฒนาระบบการวิิเคราะห์์ข้้อมููลรวมถึึงระบบ
การสื่่�อสารภายในองค์์กร ทำให้้ผู้้�บริิหารของบริิษััท รัับทราบข้้อมููล
ที่่�ทัันสมััย ถููกต้้อง และรวดเร็็ว   เพื่่�อที่่�จะสามารถนำข้้อมููลมาใช้้
ในการจััดหาสิินค้้า และ/หรืือบริิหารสิินค้้าคงเหลืือให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพ
เพิ่่�มมากขึ้้�น
นอกจากนี้้� บริิษััทมีรี ะยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 57 วััน
ในปีี 2564 และมีีอััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือเท่่ากัับ 6.29 เท่่า
ในปีี 2564 จะเห็็นว่่าบริิษััทมีีการหมุุนเวีียนของสิินค้้าคงเหลืือ
ในอััตราส่่วนที่่�ค่่อนข้้างสููง ดัังนั้้�น บริิษััทคาดว่่าบริิษััทจะไม่่มีีภาระ
การตั้้�งสำรองสิินค้้าล้้าสมััยในสััดส่่วนที่่�สููงอย่่างมีีนััยสำคััญ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ในงบการเงิินรวมบริิษััทมีี
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นจำนวน 259 ล้้านบาท ประกอบด้้วย
ลููกหนี้้�การค้้าสุุทธิิจำนวน 101 ล้้านบาท  หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 39
ของลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น ประกอบด้้วยลููกหนี้้�อื่่�นสุุทธิิจำนวน
158 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 61 ของลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่น่�
ซึ่่ง� ลููกหนี้้�อื่น่� ประกอบด้้วย ลููกหนี้้�อื่น่� และรายได้้ส่ง่ เสริิมการขายค้้างรัับ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น บริิษััทมีีลููกหนี้้�การค้้าที่่�มีีอายุุเกิินกว่่า
6 เดืือนจำนวน 2.79 ล้้านาท คิิดเป็็นเพีียงร้้อยละ 2.68 โดยมีีการ
ตั้้ง� สำรองหนี้้�สงสััยจะสููญไว้้แล้้วเท่่ากัับ 2.79 ล้้านบาท ซึ่่ง� คิิดเป็็นร้้อยละ
100 ของลููกหนี้้�การค้้าที่่�มีีอายุุเกิินกว่่า 6 เดืือนทั้้�งหมด
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทมีนี โยบายในการให้้สินิ เชื่่อ� ที่รัั่� ดกุุม และ
บริิษััทมีฐี านของลููกค้้าขายส่่งที่ห่� ลากหลาย โดยลููกค้้าขายส่่งส่่วนใหญ่่
เป็็นลููกค้้าเดิิมที่่มี� ปี ระวััติิการซื้้อ� ขายสิินค้้าที่่ดี�  ดัั
ี งนั้้�น ในปััจจุุบัันบริิษััท
จึึงไม่่คาดว่่าบริิษััทจะได้้รัับความเสีียหายอย่่างมีีนััยสำคััญในการเก็็บหนี้้�
จากลููกหนี้้�การค้้าของบริิษััท โดยบริิษััทมีนี โยบายการตั้้ง� สำรองหนี้้�สููญ หนี้้�สิินรวม
ที่่�เข้้มงวด
ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทมีีหนี้้�สิินรวมเท่่ากัับ 3,056 ล้้านบาท
สิินค้้าคงเหลืือสุุทธิิ
ในงบการเงิิ น รวม หนี้้� สิิ น รวมของบริิ ษััทป ระกอบด้้ ว ยหนี้้� สิิ น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ในงบการเงิินรวม บริิษััทมีี หมุุนเวีียนจำนวน 2,078 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 68 ของหนี้้�สินิ รวม
สิินค้้าคงเหลืือสุุทธิิจำนวน 1,322 ล้้านบาท  โดยสิินค้้าส่่วนใหญ่่ ในงบการเงิินรวม และมีีหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนจำนวน 978 ล้้านบาท 
ของบริิษััทในงบการเงิินรวมประกอบด้้วยสิินค้้าหลัักคืือ สมาร์์ทโฟน คิิดเป็็นร้้อยละ 32 ของหนี้้�สินิ รวมในงบการเงิินรวม เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับ
ร้้อยละ 40 อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ ร้้อยละ 44 แอ็็กเซสเซอรี่่� ร้้อยละ หนี้้�สินิ รวม ณ สิ้้�นปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 3.4
9.8 อุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงและสิินค้้าอื่่�นๆ ร้้อยละ 6.2
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีค่่าเผื่่�อการลดลง
ของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือเท่่ากัับ 29 ล้้านบาท ซึ่่ง� คิิดเป็็นเพีียงร้้อยละ
2.9 ของสิินค้้าคงเหลืือในงบการเงิินรวม
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การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ในงบการเงิินรวมบริิษััทมีี
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้น� จากสถาบัันการเงิิน จำนวน 730 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น�
จากปีีก่่อนเป็็นการกู้้�ยืืมเพื่่�อมาใช้้ในการดำเนิินกิิจการ

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ในงบการเงิินรวม บริิษััทมีี
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�นจำนวน 942 ล้้านบาท ประกอบด้้วย 
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�นรวมกัันเป็็นจำนวน 756 ล้้านบาท 
คิิ ด เป็็ น ร้้ อย ละ 80 ของเจ้้ า หนี้้� ก ารค้้ า และเจ้้ า หนี้้� อื่่� น ทั้้� ง หมด
มีีค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่ายจำนวน 142 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 15 ของ
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�นทั้้�งหมด และรายได้้รัับล่่วงหน้้าจำนวน
44 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 5 ของเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
ทั้้�งหมด

ธุุรกรรมการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจากบริิษััทย่่อย

เมื่่� อวัั นที่่� 30 เมษายน 2564 บริิ ษััท ได้้ ท ำสััญญารัับ
โอนกิิจการทั้้�งหมดกัับบริิษััท  คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น
อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำกััด (บริิษััทย่่อย) เพื่่�อรัับโอนสิินทรััพย์์
หนี้้�สิินและภาระผููกพัันต่่างๆ มาเป็็นของบริิษััท  โดยบริิษััทตกลง
จะจ่่ายค่่าเงิินตอบแทนสำหรัับการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดดัังกล่่าว
เป็็นจำนวนเงิินรวม 97.8 ล้้านบาท  ซึ่่�งเป็็นราคาตามมููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ณ วัันที่่� 30 เมษายน 2564
ตามงบการเงิินของบริิษััทย่่อย 
เมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน 2564 ที่่�ประชุุมสามััญประจำปีี
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท  คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น อิินเตอร์์
แนชชั่่�นแนล จำกััด ได้้มีีมติิอนุุมััติิการเลิิกกิิจการ โดยบริิษััทย่่อย
ได้้ จ ดทะเบีี ย นเลิิ ก กิิ จ การกัับกระทรวงพาณิิ ชย์์ เ มื่่� อวัั นที่่� 14
พฤษภาคม 2564 และปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการชำระบััญชีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีียอดคงเหลืือของค่่า
เงิิ น ตอบแทนสำหรัับการรัับโอนกิิ จ การทั้้� ง หมดที่่� ต้้ อ งชำระแก่่
บริิษััทย่่อยเป็็นจำนวน 97.8 ล้้านบาท โดยจำนวนดัังกล่่าวรวมเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของเจ้้าหนี้้�อื่่�นในงบการเงิิน
บริิษััทบัันทึึกผลต่่างระหว่่างค่่าตอบแทนกัับมููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ณ วัันที่่�เกิิดรายการจำนวน
247.4 ล้้านบาท  เป็็นส่่วนเกิินทุุนจากการโอนธุุรกิิจภายใต้้การ
ควบคุุมเดีียวกัันและได้้บัันทึึกปรัับลดส่่วนเกิินทุุนดัังกล่่าวทั้้�งหมดกัับ
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่อย ณ วัั
่
นที่รัั่� บโอนกิิจการทั้้�งหมดจากบริิษััทย่อย
่
ผลต่่ า งดัังกล่่ า วเกิิ ด จากรายการสิิ น ทรััพย์์ ที่่� ร ะบุุ ไ ด้้ ที่่� ไ ด้้ ม าและ
หนี้้� สิิ น ที่่� รัั บมาตั้้� ง แต่่ วัั นที่่� บ ริิ ษััทมีี อ ำนาจควบคุุ ม ในบริิ ษััทย่่ อย
เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 (“วัันที่่�ซื้้�อกิิจการ”) ซึ่่�งประกอบด้้วย 
สิินทรััพย์์ไม่่มีวี ตน - เครื่่อ� งหมายทางการค้้า ค่่าความนิิยม และหนี้้�สินิ
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

โครงสร้้างเงิินทุุน

บริิ ษััทมีี ก ารบริิ ห ารจััดการโดยใช้้ เ งิิ น กู้้�ยืื มระยะสั้้� น ที่่� มีี
ดอกเบี้้�ยต่่ำ รวมถึึงเงิินทุุนหมุุนเวีียนจากการขาย  โดยสิ้้�นปีี 2564
จะเห็็ น ได้้ ว่่ า บริิ ษััทมีี โ ครงสร้้ า งในส่่ ว นของการบริิ ห ารจััดการ
ที่่�แข็็งแกร่่งและมีีอััตราหนี้้�สิินต่่อทุุนเท่่ากัับ 2.56 เท่่า ลดลงจาก
ปีี 2563 ที่่�มีีอััตราหนี้้�สิินต่่อทุุน เท่่ากัับ 3.0 เท่่า

แหล่่งที่่�มาของเงิินทุุน

จากอดีี ต ที่่� ผ่่ า นมา บริิ ษััท ใช้้ แ หล่่ ง ที่่� ม าของเงิิ น ทุุ น จาก
ส่่ ว นของผู้้�ถืือหุ้้� นของบริิ ษััท และจากเงิิ น ทุุ น หมุุ น เวีี ย นจากการ
ดำเนิินงานโดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีทุี นุ ชำระแล้้วเท่่ากัับ
366,398,859 บาท และมีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ 1,192 ล้้านบาท
ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 21.0 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในปีี 2563
เนื่่�องจากกำไรสะสมเพิ่่�มขึ้้�นจากผลกำไรในปีี 207 ล้้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้้างเงิินทุุน

เมื่่�อพิิจารณาอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นในปีี 2561
ปีี 2562 ปีี 2563 และปีี 2564 พบว่่าบริิษััทมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิิน
ต่่อส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ 0.80 เท่่า 1.52 เท่่า 3.0เท่่า และ 2.56 เท่่า
ตามลำดัับ อััตราส่่วนดัังกล่่าวลดลงเนื่่�องจากมีีหนี้้�สิินรวมลดลง
คิิดเป็็นร้้อยละ 14.1 จากหนี้้�สิินรวมในปีี 2563

ปััจจััยและอิิทธิิพลที่่�อาจมีีผลต่่อการดำเนิินงานหรืือ
ฐานะการเงิินในอนาคต

ตามที่่บ� ริิษััทมีแี ผนที่่จ� ะเปิิดสาขาทั้้�งในกรุุงเทพมหานครและ
จัังหวััดใหญ่่ในหลายจัังหวััด โดยภายในปีี 2565 บริิษััทได้้ตั้้�งเป้้าที่่�
จะเปิิดสาขาเพิ่่�มขึ้้�นอีีก 40 สาขาทั่่�วประเทศ   ซึ่่�งในการเปิิดสาขา
ดัังกล่่ า ว บริิ ษััท ได้้ ว างแผนที่่� จ ะใช้้ เ งิิ น ทุุ น หมุุ น เวีี ย นจากการ
ดำเนิิ น งานซึ่่� ง เพีี ย งพอต่่ อ การลงทุุ น  ทั้้� ง นี้้� ในการขยายสาขา
บริิษััทคาดว่่าบริิษััทจะสามารถเพิ่่�มยอดขายและกำไรสุุทธิิให้้สููงขึ้้�น
โดยไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อยอดขายของแต่่ละสาขาที่มี่� อยู่่�
ี เดิิมในปััจจุุบััน
ให้้ลดลง เนื่่�องจากบริิษััทมีีนโยบายเปิิดสาขาใหม่่ เพื่่�อให้้ครอบคลุุม
พื้้�นที่่�ให้้บริิการใหม่่ที่่�ไม่่ซ้้ำซ้้อนกัับพื้้�นที่่�ให้้บริิการของสาขาเดิิมที่่�มีี
อยู่่� อีกี ทั้้�งอััตราการเติิบโตของความต้้องการสิินค้้าคอมพิิวเตอร์์และ
สมาร์์ทโฟนในประเทศไทยยัังคงมีีอััตราที่่�สููง
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นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

บริิษััทมีีนโยบายในการลงทุุนในกิิจการที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย วิิสััยทััศน์์ และกลยุุทธ์์ในการเติิบโต  ซึ่่�งจะส่่งผลให้้บริิษััท
มีีผลประกอบการหรืือผลกำไรเพิ่่�มขึ้้น�  ทั้้�งนี้้� การขออนุุมััติกิ ารลงทุุนในบริิษััทย่อย
่ หรืือบริิษััทร่ว่ มจะต้้องสอดคล้้องเป็็นไปตามที่่ก� ำหนดไว้้ใน
ประกาศของคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน และคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่อ� ง การได้้มาหรืือจำหน่่ายไปซึ่่ง� ทรััพย์์สินิ
และ/หรืือ เรื่่�องการทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (แล้้วแต่่กรณีี)
การลงทุุนในกิิจการดัังที่่�กล่่าวข้้างต้้น บริิษััทจะเน้้นการลงทุุนระยะยาว และสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีให้้กัับบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นโดย
รวม โดยพิิจารณาจากปััจจััยพื้้�นฐานของธุุรกิิจที่่�จะเข้้าไปลงทุุน หรืือการลงทุุนในธุุรกิิจที่่�เอื้้�อประโยชน์์ให้้กัับบริิษััทในการที่่�จะเพิ่่�มขีีดความ
สามารถในการแข่่งขัันของบริิษััท อย่า่ งไรก็็ดีบี ริิษััทอาจพิิจารณาลงทุุนในธุุรกิิจอื่่น� ที่มิ่� ใิ ช่่ธุรุ กิิจหลัักของบริิษััทในอนาคต โดยการลงทุุนจะต้้องมีี
ความสอดคล้้องกัับสภาพธุุรกิิจและแผนยุุทธศาสตร์์ของบริิษััท
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การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำคััญ

งบการเงิินรวมของบริิษััทไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (Liquidity ratio)

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว
อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า - รวม
ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย - รวม
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า - ขายส่่ง
ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย - ขายส่่ง
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ
ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�การค้้า
ระยะเวลาชำระหนี้้�
Cash Cycle

อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)
อััตรากำไรขั้้�นต้้น
อััตรากำไรจากการดำเนิินงาน
อััตรากำไรอื่่�น
อััตราส่่วนเงิินสดต่่อการทำกำไร
อััตรากำไรสุุทธิิ
อััตราตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น

อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำเนิินงาน (Efficiency ratio)
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร
อััตราการหมุุนเวีียนสิินทรััพย์์

อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน (Financial policy ratio)
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนความสามารถชำระดอกเบี้้�ย
อััตราส่่วนความสามารถชำระภาระผููกพััน (cash basis)
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล

ข้้อมููลต่่อหุ้้�น

มููลค่่าที่่�ตราไว้้
มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น
กำไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น - มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น
จำนวนหุ้้�นถััวเฉลี่่�ยถ่่วงนํ้้�าหนััก

อััตราการเติิบโต

สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินรวม
รายได้้จากการขายและบริิการ
ต้้นทุุนขายและบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร
กำไรสุุทธิิ

หน่วย

2562

2563

2564

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

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

0.92
0.18
0.24
65.49
5
5.36
67
6.29
57
10.93
33
92

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

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)

16.22
2.88
0.56
188.92
2.36
18.86

(%)
(%)*
(เท่่า)

1.00
34.63
2.19

(1.26)
42.65
2.14

5.01
42.15
2.13

(เท่่า)
(เท่่า)
(เท่่า)
(%)

1.52
(3.06)
(1.46)
45

3.00
(0.10)
0.65
-

2.56
6.56
0.87
61

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(หุ้้�น)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

1.00
1.00
1.00
2.82
2.69
3.25
0.080
(0.11)
0.56
0.03
0.30
306,563,242 366,398,859 366,398,859
74.60
137.10
5.90
3.75
27.59
(42.03)

51.00
87.60
30.72
28.87
35.69
(268.46)

7.84
3.44
24.56
22.79
15.24
598.56

*ผลตอบแทน = กำไรสุุทธิิก่่อนค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำหน่่าย/สิินทรััพย์์ - สิินทรััพย์์ถาวร
แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4
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ข้้ อ มูู ล ทั่่� ว ไปและ
ข้้ อ มูู ล สำำ �คัั ญ อื่่� น
ข้้อมููลทั่่�วไป
บริิษััท

บริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์
ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์
ประเภทธุุรกิิจ

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)
IT
บริิษััท  ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) ปััจจุุบััน ประกอบธุุรกิิจค้้าปลีีก (Retail Superstore) จำหน่่าย
เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ แท็็บเล็็ต  (Tablet) อุุปกรณ์์ต่อพ่
่ ว่ ง โทรศััพท์์มืือถืือ  (Smart Phone) อุุปกรณ์์เสริิมไอทีี
 ตลอดจนสิินค้้ากลุ่่�มใหม่่ๆ อย่่างไอโอทีีและเกมมิ่่�ง แบบครบวงจร ภายใต้้ชื่่�อทางการค้้าว่่า “ไอทีี ซิิตี้้�”
ซึ่่ง� เป็็นร้้านค้้าปลีีกในรููปแบบไอทีี ซููเปอร์์สโตร์์ ภายใต้้สโลแกนว่่า “เมืืองเทคโนโลยีีครบวงจร” (The IT Superstore)
ที่่�ตั้้�งสำนัักงานใหญ่่
 ตั้้�งอยู่่�ที่่� ศููนย์์การค้้า เดอะ พาลาเดีียม เวิิลด์์ ช็็อปปิ้้�ง เลขที่่� 555 ชั้้�น B1, B2, 5
ถนนราชปรารถ แขวงมัักกะสััน เขตราชเทวีี กรุุงเทพมหานคร 10400
ที่่�ตั้้�งคลัังสิินค้้า
 ตั้้�งอยู่่�ที่่� 2002 หมู่่� 9 ถนนสุุขุมุ วิิท ตำบลเทพารัักษ์์ อำเภอเมืืองสมุุทรปราการ จัังหวััดสมุุทรปราการ 10270
โฮมเพจบริิษััท
www.itcity.co.th
โทรศััพท์์
0 2656 5030-39
โทรสาร
0 2656 5049
ทุุนจดทะเบีียน
366,398,859 บาท 
แบ่่งออกเป็็น 366,398,859 หุ้้�น
 มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
ชนิิดและจำนวนหุ้้�นที่่จ� ำหน่่ายแล้้ว หุ้้�นสามััญ จำนวน 366,398,859 หุ้้�น
 มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
เลขทะเบีียนบริิษััท
0107545000349
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แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

ส่่วนที่่� 1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน

บุุคคลอื่่�นๆ
ก. นายทะเบีียนหุ้้�น
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำกััด
ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9382 โทรสาร : 0 2009 9001 ต่อ 9382
ข. ผู้้�สอบบััญชีี
บริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด
ชัน้ 11 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2264 0777 โทรสาร : 0 2264 0789-90
ค.	ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
บริิษััท กุุดััน แอนด์์ พาร์์ทเนอร์์ส จำกััด
127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ซี, เอฟ
ชั้นที่ 23 ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุุงเทพมหานคร 10260
โทรศััพท์์ : 0 2838 1750

ข้อมูลส�ำคัญอื่น
-ไม่มี-

ข้้อพิิพาททางกฎหมาย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทพบกรณีีการประพฤติิ
ทุุ จ ริิ ต ของพนัักงานของบริิ ษััทผ่่า นระบบการรัับชำระเงิิ น จาก
ช่่องทางการขายสิินค้้าออนไลน์์ของบริิษััทโดยมีีมููลค่่าความเสีียหาย
ประมาณ 90 ล้้านบาท ซึ่่ง� เกิินกว่่าร้้อยละ 5 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของ
บริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่ง� เป็็นวัันสิ้้น� รอบบััญชีีของบริิษััทและ
บริิษััทได้้บัันทึึกความเสีียหายดัังกล่่าวเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยสำรองความเสีียหาย
เต็็มจำนวนในงบการเงิินประจำปีี 2563 แล้้ว
ในการนี้้� บริิษััทได้้เลิิกจ้้างพนัักงานรายดัังกล่่าว และดำเนิินการ
ทางกฎหมายทั้้� ง ทางแพ่่ ง และทางอาญากัับผู้้� ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
เป็็นที่เ่� รีียบร้้อยแล้้ว และได้้ดำเนิินการตรวจสอบระบบการรัับชำระ
เงิินจากช่่องทางการขายสิินค้้าออนไลน์์ของบริิษััทรวมถึึงช่่องทางการ
รัับชำระเงิินอื่่�นๆ   เกี่่�ยวกัับยอดการรัับชำระเงิินว่่าถููกต้้องครบถ้้วน
ซึ่่� ง ไม่่ พ บความเสีี ย หายเพิ่่� ม เติิ ม ใดๆ นอกจากความเสีี ย หาย
ตามที่่�กล่่าวข้้างต้้น นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ส่่งจดหมายแจ้้งไปยััง
ผู้้�ให้้บริิการช่่องทางแพลตฟอร์์มการขายสิินค้้าออนไลน์์ที่่�บริิษััท
ทำธุุรกรรมด้้วย  โดยกำหนดให้้บััญชีีธนาคารของบริิษััทเป็็นบััญชีี
สำหรัับรัับชำระค่่าสิินค้้าเพีียงบััญชีีเดีียว และไม่่ให้้บุุคคลอื่่�นใด

แก้้ไข เปลี่่�ยนแปลง หรืือเพิ่่�มบััญชีีการรัับชำระค่่าสิินค้้าจนกว่่า
จะมีี ก ารแจ้้ ง เป็็ น ลายลัักษณ์์ อัั กษรจากบริิ ษััท  รวมถึึงบริิ ษััท
ได้้เพิ่่�มความถี่่ใ� นการตรวจสอบและสอบทานยอดขายสิินค้้าออนไลน์์
ทุุ ก แพลตฟอร์์ ม และให้้ ฝ่่ า ยตรวจสอบภายในของบริิ ษััทต รวจ
สอบแพลตฟอร์์มการขายสิินค้้าออนไลน์์ที่่�บริิษััทมีีอยู่่�ในปััจจุุบััน
อย่่างละเอีียด เพื่่�อระบุุถึึงความเสี่่�ยงและป้้องกัันการกระทำทุุจริิต 
และให้้ ด ำเนิิ น การในลัักษณะดัังกล่่ า วกัับแพลตฟอร์์ ม เพิ่่� ม เติิ ม
ในอนาคตก่่อนที่่�จะนำมาใช้้ในการปฏิิบััติิงานด้้วย
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิ ษััท ได้้ มีี ม ติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะ
ทำงานเพื่่�อตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงและกำหนดแนวทางในการแก้้ไข
ปรัับปรุุงระบบควบคุุมภายในของบริิษััทให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพมากยิ่่ง� ขึ้้น�
โดยคณะทำงานได้้ตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงแล้้ว ไม่่พบข้้อเท็็จจริิง
เพิ่่�มเติิมใดๆ นอกจากที่ไ่� ด้้อธิบิ ายข้้างต้้นและ/หรืือที่ไ่� ด้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิ ษััทท ราบแล้้ ว และจากข้้ อ เสนอแนะของคณะทำงาน
คณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้มีีมติิอนุุมััติิมาตรการด้้านการบริิหาร
จััดการและป้้องกัันการทุุจริิตเกี่่�ยวกัับธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
และความมั่่� น คงทางไซเบอร์์ เ พิ่่� ม เติิ ม  ประกอบกัับมีี ม ติิ อนุุ มััติิ
การว่่าจ้้างให้้บริิษััท พีีแอนด์์แอล ไอทีี ออดิิท  จำกััด ตรวจสอบ
ระบบควบคุุ ม ภายในด้้ า นการปฏิิ บััติิ ต ามนโยบายและระเบีี ย บ
ปฏิิบััติิงานของบริิษััทการควบคุุมทั่่�วไปด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
การควบคุุมโปรแกรมประยุุกต์์ และการทดสอบการเจาะระบบ
ทั้้�งนี้้� ผลการตรวจสอบภายในด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศพบว่่า
ได้้มีีการปฏิิบััติิตามการควบคุุมระบบสารสนเทศของบริิษััทอย่่าง
เหมาะสมแล้้ว และผลการตรวจสอบภายในด้้านการปฏิิบััติิตาม
นโยบายและระเบีียบปฏิิบััติงิ านของบริิษััทพบว่่ามีีระบบการควบคุุม
ภายในในส่่วนที่่�เป็็นสาระสำคััญที่่�เพีียงพอที่่�จะทำให้้บริิษััทเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการดำเนิินงานของบริิษััทและไม่่มีี
ข้้อผิิดพลาดที่่�มีีสาระสำคััญ
ปััจจุุบัันบริิษััทได้้ดำเนิินการทางกฎหมายกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เรีียบร้้อยแล้้ว โดยเมื่่อวัั
� นที่่� 15 มีีนาคม 2564 ศาลจัังหวััดสมุุทรปราการ
ได้้ มีี ค ำพิิ พ ากษาให้้ พ นัักงานของบริิ ษััท ซึ่่� ง ประพฤติิ ทุุ จ ริิ ต
ได้้รัับโทษจำคุุกทั้้�งหมด 20 ปีี และให้้ชดใช้้เงิินคืืนให้้บริิษััทเป็็น
จำนวนรวมทั้้�งสิ้้�น 90,561,141.10 บาท ทั้้�งนี้้� บริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่า
ระบบตรวจสอบภายในของบริิษััทยัังมีีประสิิทธิิภาพ เหมาะสมและ
เพีียงพอ  และข้้อพิิพาทดัังกล่่าวไม่่มีีผลกระทบทางด้้านลบอย่่างมีี
นััยสำคััญต่่อสิินทรััพย์์หรืือการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท

ตลาดรอง
-ไม่่มีี-

สถาบัันการเงิินที่่�ติิดต่่อประจำ
(เฉพาะกรณีีที่่�บริิษััทออกตราสารหนี้้�)
- ไม่่มีี-

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

39

การกำำ �กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ
และจริิ ย ธรรมธุุ ร กิิ จ

ภาพรวมนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิการกำกัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริิ ษััท ได้้ ต ระหนัักถึึงความสำคััญ
ของการกำกัับดููแลกิิ จ การที่่� ดีี ซึ่่� ง มีี ค วามสำคััญและจำเป็็ น
ต่่ อ การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ที่่� ท ำให้้ บ ริิ ษััทมีี ร ะบบการบริิ ห ารงานที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพ และเป็็นส่่วนสำคััญในการส่่งเสริิมกิิจการของบริิษััท
ให้้มีกี ารขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่อ� งและมั่่น� คงต่่อไป ซึ่่ง� จะก่่อให้้เกิิดความ
เชื่่อมั่
� น่� แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้ล� งทุุนและผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้อง อีีกทั้้�งก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดต่่อบริิษััทในระยะยาว บริิษััทจึึงได้้กำหนดนโยบายการกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance) ของบริิษััท
ซึ่่� ง เป็็ น ไปตามหลัักการกำกัับดููแลกิิ จ การที่่� ดีี  ส ำหรัับบริิ ษััท
จดทะเบีียนตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อใช้้ในการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษััท ดัังนี้้� ทั้้�งนี้้� สำหรัับคู่่�มืือ
การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจริิยธรรมธุุรกิิจ ฉบัับเต็็มปรากฏอยู่่�ใน
เว็็บไซต์์ของบริิษััท www.itcity.co.th

นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริิ ษััทมีี ความมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะบริิ ห ารงาน
ขององค์์ ก รให้้ เ กิิ ด ประสิิ ทธิิ ภ าพและบรรลุุ ต ามวััตถุุ ป ระสงค์์
โดยเชื่่� อมั่่� น เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ว่่ า กระบวนการกำกัับดููแลกิิ จ การที่่� ดีี
จะช่่ ว ยยกระดัับผลการดำเนิิ น งานของบริิ ษััท ให้้ เ ติิ บ โตได้้ อย่่ า ง
ยั่่� ง ยืืน และเป็็ น หััวใจสำคััญที่่� จ ะนำไปสู่่�ความสำเร็็ จ  อัันได้้ แ ก่่
การเพิ่่�มมููลค่่าสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนั้้�น คณะกรรมการบริิษััท
จึึงยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิตามคุุณลัักษณะของกระบวนการกำกัับดููแล
กิิจการที่่ดี�  อััี นประกอบด้้วย ความซื่่อสััตย์
� ์ ความโปร่่งใส ความเป็็นอิิสระ
ความรัับผิิ ด ชอบต่่ อ ภาระหน้้ า ที่่� ความเป็็ น ธรรม ความรัับผิิ ด
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ชอบต่่อสัังคม โดยหลัักการกำกัับดููแลกิิ จ การที่่� ดีี ไ ด้้ ส ะท้้ อ นถึึง
คุุ ณค่่ า แนวปฏิิ บััติิ และทิิ ศ ทางที่่� ใ ช้้ ป ฏิิ บััติิ ภ ายในของบริิ ษััท
ซึ่่�งจะช่่วยสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับธุุรกิิจ สามารถแข่่งขัันได้้ดีี ภายใต้้
การดำเนิินการอย่่างมีีจรรยาบรรณ มีีมาตรฐานสากล และเป็็นไป
ตามกฎหมาย โดยสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การกำกัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี
ของตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย  และระเบีี ย บปฏิิ บััติิ
ของคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

หลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

1. คณะกรรมการบริิ ษััทผู้�้ บ ริิ ห าร และพนัักงานทุุ ก คน
ยึึดมั่่น� ในการปฏิิบััติติ ามกฎหมาย และนำหลัักการกำกัับดููแลที่่ดี� ี
มาปรัับใช้้ในการดำเนิินงาน โดยบููรณาการกัับวิิสััยทััศน์์
พัันธกิิ จ กลยุุ ทธ์์ และเป้้ า หมายขององค์์ ก ร ตลอดจน
เสริิมสร้้างองค์์กรให้้มีีระบบบริิหารงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ซึ่่�งจะนำไปสู่่�การเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย
2. คณะกรรมการบริิ ษััท เคารพสิิ ทธิิ แ ละปฏิิ บััติิ ต่่ อผู้้�ถืือหุ้้� น
ทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกัันและเป็็นธรรม ตลอดจนอำนวย
ความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการใช้้สิิทธิิในเรื่่�องต่่างๆ
3. คณะกรรมการบริิ ษััท ส่่ ง เสริิ ม กระบวนการเสริิ ม สร้้ า ง
ความสััมพัันธ์์ และความร่่ ว มมืือที่่� ดีี ร ะหว่่ า งบริิ ษััท
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย  พร้้อมทั้้�งกำหนดช่่องทางที่่�เหมาะสม
ในการสื่่�อสารระหว่่างกััน

ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

4. คณะกรรมการบริิ ษััท กำหนดนโยบายของบริิ ษััท
เพื่่�อเป็็นแนวปฏิิบััติิต่่างๆ ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย 
อาทิิ ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า และผู้้�บริิโภค คู่่�แข่่งทางการค้้า คู่่�ค้้า
เจ้้าหนี้้� พนัักงาน ชุุมชนสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
5. คณะกรรมการบริิ ษััทมีีบ ทบาทในการกำหนดวิิ สััยทัั ศน์์
พัันธกิิจ และพิิจารณาอนุุมััติิแนวทางการกำหนดกลยุุทธ์์
นโยบาย แผนธุุรกิิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกัับและ
ควบคุุมดููแลให้้ฝ่า่ ยจััดการดำเนิินการให้้เป็็นไปตามนโยบาย
ที่่�กำหนดไว้้ เพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม
6. คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีโี ครงสร้้างองค์์กร การแบ่่งแยก
หน้้ า ที่่� แ ละความรัับผิิ ด ชอบของคณะกรรมการบริิ ษััท
คณะกรรมการชุุดย่่อย ประธานคณะผู้้บ� ริิหาร และฝ่่ายจััดการ
อย่่างชััดเจน ตลอดจนจััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน ระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
ระบบการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รวมทั้้�ง
การป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในที่่�เหมาะสมและเพีียงพอ
7. คณะกรรมการบริิ ษััท กำกัับดููแลให้้ จัั ดทำงบการเงิิ น
และสารสนเทศทางการเงิิ น ให้้ เ ป็็ น ไปตามมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป  และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำคััญ
อย่่างเพีียงพอและเชื่่�อถืือได้้ ตลอดจนจััดให้้มีีผู้้�สอบบััญชีี
ที่่�มีีความสามารถและมีีความเป็็นอิิสระ
8. คณะกรรมการบริิษััทดููแลให้้บริิษััทมีกี ารสื่่อส
� ารและเปิิดเผย
ข้้ อมูู ลสำคััญที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัับบริิ ษััททั้้� ง ข้้ อมูู ลทางการเงิิ น
และข้้ อมูู ลที่่� มิิ ใ ช่่ ข้้ อมูู ลทางการเงิิ น อย่่ า งเพีี ย งพอ
ถููกต้้อง ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ โปร่่งใส ทั่่ว� ถึึง และทัันเวลา
ผ่่านช่่องทางต่่างๆ และฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ที่่�สามารถเข้้าถึึง
ได้้อย่่างสะดวกและเท่่าเทีียมกััน
9. คณะกรรมการบริิษััทอาจแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย
ตามความเหมาะสม เพื่่� อช่่ ว ยพิิ จ ารณากลั่่� น กรองงาน
ที่่�มีีความสำคััญและรายงานผลการปฏิิบััติิงานต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่่ำเสมอ  รวมถึึงรายงานผล
การปฏิิบััติงิ านเพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบในรายงานประจำปีี
ของบริิษััท
10. คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีระบบการคััดสรรบุุคลากร
ในตำแหน่่งบริิหารที่่ส� ำคััญทุุกระดัับอย่่างเหมาะสม โปร่่งใส 
และเป็็นธรรม
11. คณะกรรมการบริิ ษััทมีี บ ทบาทสำคััญในการจััดให้้ มีี
คู่่�มืือการกำกัับดููแลกิิ จ การที่่� ดีี และจริิ ยธ รรมธุุ ร กิิ จ
เป็็ น ลายลัักษณ์์ อัั กษร เพื่่� อ ให้้ ค ณะกรรมการ ผู้้� บ ริิ ห าร
และพนัักงานทุุกคนรัับทราบ ทำความเข้้าใจและยึึดถืือ
ปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด และมีีมาตรการในการติิดตามดููแล
ให้้มีีการปฏิิบััติิตาม

อยู่่�ในกรอบของการมีี จ ริิ ยธ รรมที่่� ดีี แ ละคำนึึงถึึงผลประโยชน์์
ของผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ยทุุ ก ฝ่่ า ย  คณะกรรมการบริิ ษััทมีี ห น้้ า ที่่�
ปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษััท
และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
และระมััดระวััง รัักษาผลประโยชน์์ ข องผู้้�ถืือหุ้้� นทั้้� ง ในระยะสั้้� น
และระยะยาว
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำเนิินงานของบริิษััทเป็็นไปในทิิศทาง
ที่่�ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้�ถืือหุ้้�
้ น คณะกรรมการบริิษััทจะต้้อง
ดููแลให้้มีีการจััดทำวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมาย  นโยบาย ทิิศทาง
การดำเนิินงาน แผนกลยุุทธ์์ระยะยาว แผนงาน และงบประมาณ
ประจำปีีของบริิษััท
โดยมอบหมายให้้ ฝ่่ า ยบริิ ห ารเป็็ น ผู้้� น ำเสนอ  และคณะ
กรรมการบริิษััทแสดงความคิิดเห็็นและอภิิปรายร่่วมกัับฝ่่ายบริิหาร
อย่่างเต็็มที่่� เพื่่อ� ให้้เกิิดความเห็็นชอบร่่วมกัันก่่อนที่่จ� ะพิิจารณาอนุุมััติิ
ขณะเดีี ย วกััน คณะกรรมการบริิ ษััทมีี ค วามมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะ
กำกัับดููแลการบริิ ห ารงานเพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น ไปตามเป้้ า หมายที่่� ว างไว้้
โดยได้้กำหนดและดำเนิินการให้้เป็็นไปตามหลัักการและนโยบาย
บรรษััทภิิบาล ดัังปรากฏในเอกสารนี้้�

นโยบายต่่ อ ผู้้� ถืื อหุ้้� น : สิิ ทธิิ แ ละความเท่่ า เทีียมกัั น
ของผู้้�ถืือหุ้้�นและการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการบริิ ษััทมีี น โยบายในการกำกัับดููแลให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับการปฏิิบััติแิ ละปกป้้องสิิทธิขั้้ิ น� พื้้�นฐานอย่่างเท่่าเทีียมกััน
โดยกระบวนการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย
เข้้าประชุุมได้้สะดวก เปิิดโอกาสให้้มีีการมอบฉัันทะได้้ โดยเสนอ
ทางเลืือกให้้ผู้�ถืือหุ้้�
้ นสามารถมอบฉัันทะให้้แก่่กรรมการอิิสระได้้
พร้้อมทั้้�งการจััดสรรเวลาอย่่างเหมาะสม เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้ผู้�ถืือหุ้้�
้ นมีีโอกาส
ในการแสดงความเห็็
น
และตั้้
�
ง
คำถามใดๆ อย่่
า
งเท่่
า
เทีียมกัันในที่่�
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น : การกำหนดทิิศทางกลยุุทธ์์และนโยบาย ประชุุมตามระเบีียบวาระการประชุุม

การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

โดยคณะกรรมการบริิ ษััท จะไม่่ เ พิ่่� ม วาระการประชุุ ม ที่่�
คณะกรรมการบริิษััทมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเกี่่�ยวกัับ ไม่่ได้้แจ้้งเป็็นการล่่วงหน้้าโดยไม่่จำเป็็น โดยเฉพาะวาระสำคััญที่่�
การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทและการกำกัับดููแลกิิจการให้้เป็็นไป ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องใช้้เวลาในการศึึกษาข้้อมููลก่่อนตััดสิินใจ นอกจากนี้้�
ตามเป้้าหมายและแนวทางที่่จ� ะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยเสนอเรื่่อ� งเพื่่อ� บรรจุุเป็็นวาระ
แบบ 56-1 One Report
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การประชุุ ม หรืือเสนอชื่่� อบุุ ค คลที่่� มีี คุุ ณส มบััติิ ต ามหลัักเกณฑ์์
ที่่�บริิษััทกำหนด เพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท
ปฏิิ บััติิ ต ามกฎเกณฑ์์ ข องตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย 
และสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ในเรื่่� อ งความขััดแย้้ ง ของผลประโยชน์์ อย่่ า งเคร่่ ง ครััดโดย
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำคััญในการจััดการความขััดแย้้ง
ของผลประโยชน์์ ข องผู้้� เ กี่่� ย วข้้ อ งอย่่ า งรอบคอบ เป็็ น ธรรม
และโปร่่งใส และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวอย่่างครบถ้้วน ชััดเจน
และทัันเวลา เพื่่�อผลประโยชน์์ของบริิษััทเป็็นสำคััญ นอกจากนี้้�
บริิษััทยัังมีีนโยบายกำกัับดููแลการใช้้ข้้อมููลภายใน โดยกำหนดไว้้
ในระเบีียบข้้อบัังคัับบริิษััท พร้้อมมีีบทลงโทษในการที่่�ผู้้�บริิหารหรืือ
พนัักงานนำข้้อมููลภายในของบริิษััทไปเปิิดเผยต่่อสาธารณะ หรืือนำ
ไปใช้้ประโยชน์์ส่่วนตน รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยการถืือหุ้้�นของบริิษััท
ของคณะกรรมการ และผู้้�บริิหารระดัับสููงอย่่างครบถ้้วนอีีกด้้วย

นโยบายด้้านความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

คณะกรรมการบริิ ษััทถืือ เป็็ น นโยบายสำคััญที่่� จ ะไม่่ ใ ห้้
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานใช้้โอกาสจากการเป็็นกรรมการ
ผู้้� บ ริิ ห าร หรืือพนัักงานบริิ ษััท แสวงหาผลประโยชน์์ ส่่ ว นตน
จึึงห้้ามไม่่ให้้กรรมการประกอบธุุรกิิจที่่�แข่่งขัันกัับบริิษััทหลีีกเลี่่�ยง
การทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัับตนเอง ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทหรืือในกรณีีที่จ่� ำเป็็นต้้องทำรายการเช่่นนั้้�น
คณะกรรมการบริิ ษััทดูู แลให้้ ก ารทำรายการนั้้� น มีี ค วามโปร่่ ง ใส
เที่่ย� งธรรม เสมืือนการทำรายการกัับบุุคคลภายนอก ทั้้�งนี้้� กรรมการ
ผู้้บ� ริิหาร หรืือพนัักงานที่มี่� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในรายการนั้้�น จะต้้องไม่่มีี
ส่่วนในการพิิจารณาอนุุมััติิ

นโยบายต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

คณะกรรมการบริิษััทรัับรู้้�ถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย 
จึึงส่่งเสริิมให้้เกิิดการร่่วมมืือระหว่่างบริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ตลอดจนผู้้�มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องที่ส่� ำคััญ อาทิิ พนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้�
หน่่วยงานรััฐบาล ชุุมชนที่่�บริิษััทตั้้�งอยู่่� ตลอดจนสัังคมส่่วนรวม
โดยได้้กำหนดคู่่�มืือจริิยธรรมสำหรัับกรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน
เพื่่�อให้้ยึึดถืือในการปฏิิบััติิงานบนพื้้�นฐานของความเป็็นธรรมและ
ความสมดุุลในการประสานประโยชน์์ร่่วมกัันเป็็นหลััก

นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทยังั กำหนดให้้มีกี ารรายงาน
ข้้ อมูู ลที่่� เ กี่่� ย วกัับการปฏิิ บััติิ ง านของบริิ ษััท ที่่� ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ย
และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องควรรัับรู้้� ทั้้�งการรายงานข้้อมููลบนรายงาน
ประจำปีี เว็็ บ ไซต์์ ฯลฯ รวมทั้้� ง จััดให้้ มีี ช่่ อ งทางการสื่่� อส าร
แบบสองทางเพื่่� อ ให้้ ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ย และผู้้�มีี ส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ ง
ที่่ไ� ม่่ได้้รัับความเป็็นธรรมจากการกระทำของบริิษััทด้ว้ ย  โดยกำหนด
ให้้มีีช่่ องทางการรัับข้้ อร้้ องเรีี ย นจากผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ยทุุ ก กลุ่่�ม
และสรุุปรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััทได้้รัับทราบ

นโยบายการเปิิ ด เผยข้้อมููล ความโปร่่ ง ใส รายงาน
ทางการเงิินและการดำเนิินงาน

บริิ ษััท ให้้ ค วามสำคััญกัับการเปิิ ด เผยข้้ อมูู ลสำคััญ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบริิษััททั้้ง� ข้้อมููลทางการเงิิน รวมถึึงรายงานทางการเงิิน
และข้้ อมูู ลที่่� มิิ ใ ช่่ ข้้ อมูู ลทางการเงิิ น ต่่ า งๆ ตามข้้ อ กำหนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และสำนัักงานคณะกรรมการ
กำกัับหลัักทรััพย์์ แ ละตลาดหลัักทรััพย์์ อย่่ า งถููกต้้ อ ง ครบถ้้ ว น
ทัันเวลา โปร่่งใส ผ่่านช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี (แบบ 56-1) นอกจากนี้้� ยัังมีี
ในกรณีีที่่�เข้้าข่่ายเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันภายใต้้ประกาศ การเปิิดเผยข้้อมููลทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษผ่่านช่่องทางอื่่น� ๆ ด้้วย
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริิษััทดููแล เช่่น เว็็บไซต์์ของบริิษััทโดยมีีการปรัับปรุุงข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบััน
ให้้มีกี ารปฏิิบััติติ ามหลัักเกณฑ์์ วิธีิ กี าร และการเปิิดเผยข้้อมููลรายการ อย่่างสม่่ำเสมอ 
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทจดทะเบีียนอย่่างเคร่่งครััด
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ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำคััญอย่่างยิ่่ง� ในเรื่่อ� งคุุณภาพ
ของรายงานทางการเงิิน โดยมีีนโยบายในการกำกัับดููแลให้้ข้้อมููล
ที่่�แสดงในรายงานทางการเงิินมีีความถููกต้้องเป็็นไปตามมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไปและผ่่านการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีี
ที่่�เป็็นอิิสระ นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทจะต้้องจััดทำรายงาน
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน โดยแสดง
ควบคู่่�กัับรายงานของผู้้�สอบบััญชีี และรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานประจำปีี

นโยบายด้้านการควบคุุมภายใน

คณะกรรมการบริิ ษััทจัั ดให้้ บ ริิ ษััทมีี ร ะบบการควบคุุ ม
ภายในที่่� ค รอบคลุุ ม ทุุ ก ด้้ า น ทั้้� ง ด้้ า นการเงิิ น การปฏิิ บััติิ ง าน
การดำเนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบที่เ่� กี่่ย� วข้้อง
และจััดให้้มีกี ลไกการตรวจสอบและถ่่วงดุุลที่่มี� ปี ระสิิทธิภิ าพ เพีียงพอ
ในการปกป้้องรัักษาและดููแลเงิินลงทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�นและสิินทรััพย์์
ของบริิษััทอยู่่�เสมอ จััดให้้มีีการกำหนดลำดัับชั้้�นของอำนาจอนุุมััติิ
และความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�มีีการตรวจสอบ
และถ่่ ว งดุุ ล ในตััว กำหนดระเบีี ย บการปฏิิ บััติิ ง านอย่่ า งเป็็ น
ลายลัักษณ์์อัักษร มีีแผนกตรวจสอบภายในที่เ่� ป็็นอิิสระ รายงานตรงต่่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้้าที่่�ตรวจสอบการปฏิิบััติิงานของ
ทุุกหน่่วยงานทั้้�งหน่่วยงานธุุรกิิจและหน่่วยงานสนัับสนุุนให้้เป็็นไป
ตามระเบีียบที่่�วางไว้้

นอกเหนืือจากการเปิิ ด เผยตามข้้ อ กำหนดต่่ า งๆ แล้้ ว
คณะกรรมการบริิ ษััท จะต้้ อ งมีี ก ารเปิิ ด เผยบทบาทและหน้้ า ที่่�
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึึงการจ่่าย
ค่่าตอบแทนแก่่กรรมการ ทั้้�งรููปแบบและลัักษณะของค่่าตอบแทน
ค่่ า สอบบััญชีี แ ละค่่ า บริิ ก ารอื่่� น ๆ และบริิ ษััท จะต้้ อ งกำหนด
นโยบายให้้ ก รรมการและผู้้� บ ริิ ห ารต้้ อ งรายงานการซื้้� อ -ขาย
หลัักทรััพย์์ ข องบริิ ษััท ให้้ ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการรัับทราบ นโยบายด้้านการติิดตามและประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
คณะกรรมการบริิษััทกำหนดให้้ฝ่่ายบริิหารต้้องรายงาน
และมีีการเปิิดเผยรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของคณะกรรมการ
ผลการดำเนิิ
น งานที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จริิ ง เปรีี ย บเทีี ย บกัับเป้้ า หมายให้้
และผู้้�บริิหาร ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทและในรายงานประจำปีี
คณะกรรมการบริิษััททราบอย่่างสม่่ำเสมอ  เพื่่อ� ให้้ผลการดำเนิินงาน
เป็็นไปตามเป้้าหมายที่ว่� างไว้้ ทั้้ง� รายงานทางการเงิินและความคืืบหน้้า
นโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้บริิษััทมีรี ะบบบริิหารความเสี่่ย� ง การดำเนิินงานในด้้านต่่างๆ ในกรณีีที่่�การดำเนิินงานไม่่เป็็นไปตาม
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งทุุ ก ด้้ า น ครอบคลุุ ม ปัั จ จััยความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัับ แผนที่่�วางไว้้ คณะกรรมการบริิษััทจะมีีส่่วนร่่วมแก้้ไขปรัับปรุุง หรืือ
วิิ สััยทัั ศน์์ เป้้ า หมาย  และกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ การเงิิน การผลิิต  ดููแลให้้ฝ่่ายบริิหารนำเสนอแผนงานเพื่่�อแก้้ไขสถานการณ์์
และการปฏิิ บััติิ ก ารด้้ า นอื่่� น ๆ พิิ จ ารณาถึึงโอกาสที่่� จ ะเกิิ ด และ
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีกี ารประเมิินผลการปฏิิบััติงิ าน
ระดัับความรุุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้้องกััน ของประธานคณะผู้้� บ ริิ ห ารและผลการปฏิิ บััติิ ง านของผู้้� บ ริิ ห าร
และแก้้ ไ ขและผู้้�รัั บผิิ ด ชอบที่่� ชัั ดเจน รวมทั้้� ง กำหนดมาตรการ ระดัับสููงลงไปตามลำดัับ โดยใช้้ เ ป้้ า หมายและหลัักเกณฑ์์
ในการรายงานและการติิ ด ตามประเมิิ น ผล โดยได้้ จัั ดให้้ มีี ในการประเมิินที่่�เชื่่�อมโยงกัับแผนกลยุุทธ์์และแผนงานประจำปีี
คณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งในระดัับจััดการ ซึ่่� ง มีี ห น้้ า ที่่� เพื่่อพิ
� จิ ารณากำหนดค่่าตอบแทนและมาตรการจููงใจที่่เ� หมาะสม
นำเสนอแผนงานและผลการปฏิิ บััติิต ามแผนต่่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็็นประจำ และให้้รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท นโยบายด้้านการสืืบทอดตำแหน่่ง
เป็็นครั้้�งคราว โดยมีีการทบทวนระบบหรืือประเมิินประสิิทธิิผล
คณะกรรมการบริิ ษััท ได้้ ต ระหนัักถึึงความสำคััญของ
ของการจััดการความเสี่่ย� งอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� และในทุุกๆ ระยะเวลา การบริิหารงานของบริิษััทอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ที่่�พบว่่าระดัับความเสี่่�ยงมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ตลอดจนการดำเนิินกิิจการอย่่างต่่อเนื่่�อง อัันจะนำมาซึ่่�งการเติิบโต
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และก้้าวหน้้าขององค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงได้้เริ่่�มจััดทำ
แผนสืืบทอดตำแหน่่งขึ้้�น โดยได้้กำหนดขั้้�นตอนและกระบวนการ
สืืบทอดตำแหน่่งประธานคณะผู้้�บริิหาร รองประธานคณะผู้้�บริิหาร
กรรมการผู้้�อ ำนวยการ รองกรรมการผู้้�อ ำนวยการ และ
ตำแหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงอื่่�นๆ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีผู้้�บริิหารที่่�มีีความรู้้�
ความสามารถในการสืืบทอดตำแหน่่งที่่�สำคััญขององค์์กรต่่อไป

นโยบายการจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ

บริิษััทมีีการจััดการระบบข้้อมููลสารสนเทศให้้ครอบคลุุม
การปฏิิบััติิงาน ทั้้�งในระดัับองค์์กร ระดัับการรายงานทางการเงิิน
ระดัับหน่่ ว ยปฏิิ บััติิ ก าร และระดัับการปฏิิ บััติิ ต ามนโยบาย 
และระเบีี ย บปฏิิ บััติิ ต่่ า งๆ ที่่� ใ ช้้ ใ นการควบคุุ ม เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า
มีีการติิดต่่อสื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััท
ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
ได้้ รัั บทราบข้้ อมูู ลที่่� ส ำคััญอย่่ า งถููกต้้ อ ง แม่่ น ยำ และครบถ้้ ว น
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้จััดให้้มีีช่่องทางต่่างๆ ที่่�พนัักงานหรืือบุุคคล
ภายนอกสามารถแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนต่่างๆ แก่่คณะกรรมการบริิษััท
หรืือคณะกรรมการตรวจสอบ หรืือหน่่วยงานที่เ่� กี่่ย� วข้้องตามช่่องทาง
ที่่� ป รากฏในนโยบายบรรษััทภิิ บ าลและจริิ ยธ รรมธุุ ร กิิ จ ฉบัับนี้้�

นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน

เป็็นอย่่างยิ่่�ง ทั้้�งนี้้� การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อประโยชน์์ในการซื้้�อขาย
หลัักทรััพย์์ เป็็นการกระทำความผิิดตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (ตามที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)
ดัังนั้้� น บริิ ษััทจึึ งมีี น โยบายกำหนดห้้ า มมิิ ใ ห้้ ก รรมการ
ผู้้� บ ริิ ห าร และพนัักงานตลอดจนผู้้� ที่่� เ กี่่�ย วข้้ อ ง ใช้้ ข้้ อมูู ลภายใน
ต่่อบุคุ คลภายนอกหรืือผู้้ที่� มิ่� ไิ ด้้มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้อง ก่่อนที่่จ� ะมีีการเปิิดเผย
ให้้ประชาชนทราบโดยทั่่ว� ถึึงกัันผ่่านตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
นอกจากนี้้� กรรมการและผู้้บ� ริิหารของบริิษััท (รวมถึึงคู่่�สมรส
และบุุ ต รที่่� ยัั ง ไม่่ บ รรลุุ นิิ ติิ ภ าวะ) ต้้ อ งรายงานการเปลี่่� ย นแปลง
การถืือครองหลัักทรััพย์์ต่อส
่ ำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์  ต ามมาตรา 59 แห่่ ง พระราชบััญญััติิ
หลัักทรััพย์์ แ ละตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (ตามที่่� ไ ด้้
มีี ก ารแก้้ ไ ขเพิ่่� ม เติิ ม ) ภายใน 3 วัันทำการ นัับแต่่ วัั นที่่� มีี ก าร
เปลี่่� ย นแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์  ต ลอดจนจััดส่่ ง สำเนา
ให้้ แ ก่่ เ ลขานุุ ก ารบริิ ษััท เพื่่� อ รวบรวมและนำเสนอต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายไตรมาส

นโยบายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

ด้้ ว ยความมุ่่�งมั่่� น ในการสร้้ า งธุุ ร กิิ จ ขององค์์ ก รให้้ เ ติิ บ โต
อย่่ า งมั่่� น คงและยั่่� ง ยืืน ที่่� บ ริิ ษััทยึึ ดมั่่� น มาตลอด บริิ ษััท ดำเนิิ น
ธุุ ร กิิ จ ด้้ ว ยหลัักธรรมาภิิ บ าลและการบริิ ห ารจััดการที่่� มุ่่� งสร้้ า ง
ดุุลยภาพระหว่่างเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน
และยัังนำแนวปฏิิบััติิในระดัับสากลมาปรัับใช้้ในการกำหนดกลยุุทธ์์
ด้้ า นการพััฒนาที่่� ยั่่� ง ยืืน และยัั ง นำแนวปฏิิ บััติิ ใ นระดัับสากล
มาปรัับใช้้ในการกำหนดกลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เพื่่�อเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจและสร้้างคุุณค่่าให้้กัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายดัังนี้้�

บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
โดยไม่่ยิินยอมรัับการทุุจริิตคอร์์รััปชัันใดๆ ทั้้�งสิ้้�น และกำหนดให้้
บริิษััทรวมถึึงบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจ ดำเนิินการปฏิิบััติิ
ตามนโยบายการต่่อด้า้ นทุุจริิตคอร์์รััปชััน ซึ่่ง� ครอบคลุุมให้้มีกี ารปฏิิบััติิ
ตามในทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้ดำเนิินการหรืือกระทำการใดๆ
โดยให้้ความสำคััญกัับความโปร่่งใส และคำนึึงถึึงความซื่่อสััตย์
�
สุ์ จุ ริิต
ในการติิดต่่อทำธุุรกรรมกัับเจ้้าหน้้าที่่� เพื่่�ออำนวยความสะดวก
หรืือผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจของบริิษััทและมีีการกำหนดบทลงโทษ
ทางวิินััยสููงสุุดแก่่ผู้้�ที่่�กระทำความผิิดดัังกล่่าว นอกจากนี้้� บริิษััท สร้้างธุุรกิิจขององค์์กรให้้เติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
ด้้ ว ยการขยายช่่ อ งทางการจััดจำหน่่ า ยและการตลาด
ยัังมีีช่่องทางในการแจ้้งเรื่่�องเบาะแสการกระทำผิิดหรืือข้้อร้้องเรีียน
ไปยัั
ง
ทั่่
�
ว
ราชอาณาจัักรไทย  เพื่่�อให้้กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายสามารถ
ตามช่่องทางที่่�ปรากฏในรายงานฉบัับนี้้�
เข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์ได้้ง่า่ ยและสามารถจดจำแบรนด์์ ไอทีี ซิตี้้ิ ,�  ซีี เอส ซีี,
นโยบายการจััดการข้้อมููลลัับที่่มีีผ
� ลต่่อราคาหลัักทรััพย์์ เอซ  และ ไอทีี ดอท  อีีกทั้้�งแบรนด์์สิินค้้าได้้เป็็นอย่่างดีี เพื่่�อบรรลุุ
คณะกรรมการบริิ ษััท ได้้ ต ระหนัักถึึงความสำคััญของ เป้้าหมายการเป็็นที่ห่� นึ่่ง� ด้้านคอมพิิวเตอร์์ สมาร์์ทโฟน อุุปกรณ์์เสริิม
การป้้ อ งกัันข้้ อมูู ลภายในของบริิษััท ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน ไอทีี ตลอดจนกลุ่่�มสิินค้้าใหม่่ๆ อย่่างไอโอทีี และเกมมิ่่�ง
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ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

การพััฒนาระบบภายในขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและเพิ่่�มความรวดเร็็วในการทำงาน
โดยบริิษััทจะคงไว้้ซึ่ง่� ระบบบริิหารแบบกระจายอำนาจ เพื่่อ� ให้้บริิษััท
สามารถปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ตลอดเวลา
การเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของพนัักงาน
บริิษััทให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาทัักษะความสามารถ
ของพนัักงาน โดยการพััฒนาแผนอบรมพนัักงานให้้มีีความพร้้อม
ในการรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจ และเน้้นย้้ำภาพลัักษณ์์ความเป็็น
มืืออาชีีพของบริิษััท
การรัักษาความสััมพัันธ์์อัันดีีต่่อคู่่�ค้้าทุุกๆ ราย
บริิ ษััท คำนึึงถึึงความสำคััญของคู่่�ค้้ า ในฐานะที่่� เ ป็็ น ผู้้�มีี
ความสำคััญในการให้้ความช่่วยเหลืือการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท
โดยบริิ ษััทยึึ ดหลัักการปฏิิ บััติิ ที่่� เ สมอภาคและการแข่่ ง ขัันที่่� เ ป็็ น
ธรรมต่่ อคู่่�ค้้ า ทุุ ก ราย  พร้้ อ มทั้้� ง รัักษาความสััมพัันธ์์ อัั นดีี ต่่ อคู่่�ค้้ า
ทุุกๆ ราย และเข้้าร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการให้้ความช่่วยเหลืือ พััฒนา
สัังคม และรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อความยั่่�งยืืนในระยะยาว

วััฒนธรรมองค์์กรและท่่าทีีในระดัับสููงขององค์์กร

ถืือเป็็นหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทในการจััดให้้บริิษััท
มีีวััฒนธรรมองค์์กรที่่�เหมาะสม โดยมอบหมายให้้ฝ่่ายบริิหารเป็็น
ผู้้�นำเสนอวััฒนธรรมองค์์กรที่่�พึึงประสงค์์ และดููแลให้้มีีการสื่่�อสาร
อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพไปยัังพนัักงาน เพื่่อ� เสริิมสร้้างความเข้้าใจร่่วมกััน
โดยคณะกรรมการบริิษััทมีหี น้้าที่่ป� ระพฤติิปฏิิบััติติ นเป็็นตััวอย่่างที่ดี่� ี
แบบ 56-1 One Report
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จริิยธรรมธุุรกิิจ

หลัักการในการดำเนิินธุุรกิิจ
ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษััทปลููกฝัังให้้พนัักงานทุุกคนปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตััดสิินใจดำเนิินการต่่างๆ ด้้วยความบริิสุุทธิ์์�โปร่่งใส
และเป็็ น ประโยชน์์ แ ก่่ บ ริิ ษััท และผู้้�ถืือหุ้้� น บริิ ห ารกิิ จ การของ
บริิ ษััท ให้้ มีี ค วามเจริิ ญ ก้้ า วหน้้ า  มั่่� น คง และก่่ อ ให้้ เ กิิ ด
ผลตอบแทนที่่� เ หมาะสมแก่่ ผู้้�ถืือหุ้้� น ไม่่ แ สวงหาประโยชน์์
ให้้ตนเองหรืือผู้้�อื่น่� จากการปฏิิบััติหิ น้้าที่่ก� ารงาน ไม่่เปิิดเผยความลัับ
ของบริิ ษััท และไม่่ น ำข้้ อมูู ลความลัับของบริิ ษััท ไปใช้้ เ พื่่� อ
ประโยชน์์ ต นเองหรืือบุุ ค คลอื่่� น โดยมิิ ไ ด้้ รัั บอนุุ ญ าตจากบริิ ษััท
และไม่่ดำเนิินการใดๆ ในลัักษณะซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทโดยมิิได้้แจ้้งให้้บริิษััททราบ

4. กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานจะต้้องไม่่กระทำการ
ช่่วยเหลืือ สนัับสนุุน หรืือร่่วมมืือส่่งเสริิมการหลีีกเลี่่ย� ง
การปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือระเบีียบต่่างๆ
5. กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานจะต้้องให้้ความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานกำกัับดููแล และรายงานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การฝ่่าฝืืน หรืือการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือกฎ
ระเบีียบต่่างๆ ต่่อหน่่วยงานนั้้�น

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และการรัักษา
ข้้อมููลอัันเป็็นความลัับ
ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิ ษััทยึึ ดถืือให้้ เ ป็็ น นโยบายสำคััญที่่� จ ะไม่่ ใ ห้้ ก รรมการ
ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานใช้้โอกาสจากการเป็็นกรรมการ ผู้้บ� ริิหาร หรืือ
บริิษััทจะใช้้ความพยายามอย่่างที่่�สุุดที่่�จะพััฒนากิิจการ พนัักงานบริิ ษััท แสวงหาผลประโยชน์์ ส่่ ว นตน จึึงกำหนดเป็็ น
ให้้เจริิญเติิบโตและสร้้างผลตอบแทนที่ดี่� ใี ห้้กัับการลงทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�น ข้้อปฏิิบััติสิ ำหรัับกรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานของบริิษััทไว้้ดัังนี้้�
อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน โดยยึึดหลัักการปฏิิบััติิอย่่างเสมอภาค
1. หลีีกเลี่่ย� งการทำรายการที่เ่� กี่่ย� วโยงกัันกัับตนเอง ที่อ่� าจ
เท่่าเทีียมกัันต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััท
2. ในกรณีีจำเป็็นต้้องทำรายการเช่่นนั้้�นเพื่่�อประโยชน์์
การปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ของบริิษััทให้้ทำรายการนั้้�นเสมืือนการทำรายการ
บริิ ษััทมุ่่� งมั่่� น ในการเคารพและปฏิิ บััติิ ต ามกฎหมาย 
กัับบุุคคลภายนอก ทั้้�งนี้้� กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือ
ระเบีี ย บและข้้ อบัั งคัับที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในทุุ ก ที่่� ที่่� เ ข้้ า ไปดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ
พนัักงานที่่� มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ในการนั้้� น จะต้้ อ งไม่่ มีี ส่่ ว น
โดยได้้กำหนดเป็็นนโยบาย ดัังนี้้�
ในการพิิจารณาอนุุมััติิ
1. กรรมการ ผู้้� บ ริิ ห าร และพนัักงานจะต้้ อ งปฏิิ บััติิ
3. ในกรณีี ที่่� เ ข้้ า ข่่ า ยเป็็ น การที่่� เ กี่่� ย วโยงกัันภายใต้้
ตามกฎหมาย  ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และเคารพจารีีต
ประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย 
ประเพณีีท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่� และ/หรืือประเทศที่่�บริิษััท
จะต้้องปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์วิิธีีการ และการเปิิดเผย
เข้้าไปดำเนิินธุุรกิิจ
ข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันของบริิษััทจดทะเบีียนอย่่างเคร่่งครััด
2. กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานจะต้้องปฏิิบััติิตาม
4. ในกรณีีที่่�กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานหรืือบุุคคล
ข้้ อ กำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย
ในครอบครััวเข้้ า ไปมีี ส่่ ว นร่่ ว มหรืือเป็็ น ผู้้�ถืือหุ้้� นใน
และสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
กิิจการที่่�แข่่งขัันกัับธุุรกิิจของบริิษััทหรืือกิิจการใดๆ
ตลาดหลัักทรััพย์์
ซึ่่� ง อาจก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความขััดแย้้ ง ทางผลประโยชน์์
3. กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานจะต้้องปฏิิบััติิตาม
กัับบริิษััทจะต้้องแจ้้งให้้กรรมการผู้้�อำนวยการทราบ
กฎระเบีียบของบริิษััท
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
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ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

1. จััดให้้มีีระบบควบคุุมภายในเพื่่�อป้้องกัันการรั่่�วไหล
ของข้้อมููลลัับ
2. ปลููกฝัั ง ให้้ เ ป็็ น วััฒนธรรมองค์์ ก รผ่่ า นการสื่่� อส าร
อย่่างสม่่ำเสมอ  เพื่่�อให้้บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องตระหนัักถึึง
หน้้าที่่�ในการรัักษาความลัับของบริิษััท
3. จำกััดจำนวนบุุ ค คลที่่� ส ามารถเข้้ า ถึึงข้้ อมูู ลลัับให้้
น้้อยที่่�สุุดเท่่าที่่�จำเป็็น (need to know basic)
มีีระบบการควบคุุมคู่่�สััญญาและผู้้�ให้้บริิการอื่่�นของ
บริิษััทที่่�สามารถเข้้าถึึงระบบของบริิษััทได้้
4. ระมััดระวัังในกรณีี ที่่� ไ ด้้ รัั บหรืือส่่ ง ต่่ อข้้ อมูู ลให้้ แ ก่่
บุุคคลที่ส่� าม โดยทุุกฝ่่ายต้้องตระหนัักรู้้�ถึึงภาระหน้้าที่่�
ของตนในส่่ ว นที่่� เ กี่่�ย วข้้ อ งในการใช้้ ข้้ อมูู ลและการ
ควบคุุมข้้อมููลลัับ
5. มีีระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ และการควบคุุมที่เ่� หมาะสม
5. กรณีี ที่่� ก รรมการ ผู้้� บ ริิ ห าร หรืือพนัักงาน ไปเป็็ น
กรรมการ หุ้้�นส่่วน หรืือที่่�ปรึึกษาในบริิษััทหรืือองค์์กร
ทางธุุรกิิจอื่่น� ๆ การไปดำรงตำแหน่่งนั้้�นจะต้้องไม่่ขััดต่่อ
ประโยชน์์ของบริิษััทและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยตรง
ในบริิษััท

การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน

คณะกรรมการบริิ ษััท ได้้ ต ระหนัักถึึงความสำคััญ
ของการป้้องกัันข้้อมููลภายในของบริิษััทไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน
เป็็นอย่่างยิ่่�ง จึึงมีีนโยบายให้้มีีการเก็็บรัักษาข้้อมููลซึ่่�งยัังมิิได้้เปิิดเผย
ต่่ อส าธารณชนไว้้ เ ป็็ น ความลัับ โดยกำหนดให้้ รัั บรู้้� เ ฉพาะผู้้� ที่่� มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น
ทั้้� ง นี้้� บริิ ษััท ได้้ แ จ้้ ง ให้้ ผู้้� บ ริิ ห ารทราบถึึงภาระหน้้ า ที่่�
ในการรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ในบริิษััทของตน รวมถึึงคู่่�สมรส
และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่่�ยนแปลง
การถืือหลัักทรััพย์์ ต่่ อส ำนัักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์
ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่่งพระราชบััญญััติิ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
อีีกทั้้�งบริิษััทได้้ห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
รวมถึึงคู่่�สมรส  และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของบุุคคลดัังกล่่าว
ทำการซื้้�อ  ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ของบริิษััทโดยใช้้ข้้อมููล
ภายในซึ่่�งยัังมิิได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชน สำหรัับกรณีีที่่�กรรมการ
ผู้้�บริิหาร รวมถึึงคู่่�สมรส  และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ทำการ
ซื้้� อ  ขาย  โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ ข องบริิ ษััท ที่่� ไ ม่่ เ ข้้ า ข่่ า ย
กรณีีข้้างต้้น ให้้รายงานต่่อสำนัักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์
ทุุกครั้้�งที่่�ทำการซื้้�อ  ขาย  โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ พร้้อมทั้้�ง
รายงานให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบในการประชุุมครั้้�งถััดไป

การจััดการข้้อมููลลัับที่่�มีีผลต่่อราคาหลัักทรััพย์์

บริิ ษััท ได้้ ใ ห้้ ค วามสำคััญต่่ อ การจััดการข้้ อมูู ลลัับที่่� มีี ผ ล
ต่่อราคาหลัักทรััพย์์ โดยถืือเป็็นหนึ่่�งในหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
ผู้้� บ ริิ ห าร พนัักงาน ที่่� ปรึึ กษาของบริิ ษััท และบริิ ษััท ในเครืือ
ที่่�จะต้้องยึึดถืือเป็็นแนวปฏิิบััติิ ดัังนี้้�

ความรัับผิิดชอบต่่อบริิษัทั และทรััพย์สิ์ นิ ของบริิษัทั
การปกป้้องทรััพย์์สิินของบริิษััท

บริิ ษััท ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ผู้้� บ ริิ ห ารและพนัักงานใช้้ ทรัั พยากร
และทรััพย์์ สิิ น ของบริิ ษััทอย่่ า งมีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพมากที่่� สุุ ด
เพื่่อ� เพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันและการให้้บริิการที่่ดี� แี ก่่ลููกค้้า
โดยกำหนดเป็็นแนวทางปฏิิบััติิของผู้้�บริิหารและพนัักงาน ดัังนี้้�
1. จะต้้องใช้้ทรััพย์์สิินและทรััพยากรของบริิษััทอย่่าง
ประหยััดและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด
2. จะต้้องช่่วยกัันดููแลมิิให้้ทรััพย์์สินิ ใดๆ ของบริิษััทเสื่่อ� มค่่า
หรืือสููญหายโดยมิิชอบ
3. จะต้้ อ งไม่่ น ำไปใช้้ เ พื่่� อป ระโยชน์์ ส่่ ว นตััวหรืือเพื่่� อ
บุุคคลอื่่�น ซึ่่�งไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการของบริิษััท

การจััดทำเอกสาร

1. จะต้้องจััดทำเอกสารต่่างๆ ด้้วยความสุุจริิต รอบคอบ
และเป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำหนด
2. ห้้ามมิิให้้ปลอมแปลงหนัังสืือ รายงาน หรืือเอกสารของ
บริิษััท
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การใช้้คอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศ

การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของบริิษััท

1. คอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ และสารสนเทศ
ต่่ า งๆ ที่่� ใ ช้้ ใ นการปฏิิ บััติิง านถืือเป็็ น ทรััพย์์ สิิ น ของ นโยบายและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทตระหนัักดีีว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นคืือเจ้้าของกิิจการ และบริิษััท
บริิษััท ผู้้�บริิหารและพนัักงานไม่่ควรใช้้คอมพิิวเตอร์์
มีีหน้้าที่่สร้
� า้ งมููลค่่าเพิ่่�มแก่่ผู้�ถืือหุ้้�
้ นในระยะยาว จึึงกำหนดให้้กรรมการ
และเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตััว
ผู้้
บ
�
ริิ
ห
าร
และพนัักงาน
ต้้
อ
งปฏิิ
บััติติ ามแนวทางต่่อไปนี้้�
2. ห้้ามผู้้�บริิหาร และพนัักงานเปิิดเผยรหััสประจำตััว
1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อัันชอบด้้วยกฎหมาย ด้้วยความซื่่อสััตย์
�
์
(Password) หรืือระบบที่มี่� กี ารป้้องกัันใดๆ ของ บริิษััท
สุุ
จ
ริิ
ต ตัั
ดสิิ
น
ใจดำเนิิ
น
การใดๆ ด้้
ว
ยความเป็็
น
ธรรม
ที่่�ใช้้ในการเข้้าถึึงระบบข้้อมููลของบริิษััทแก่่ผู้้�อื่่�น
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และรายย่่อย  เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุด
3. ห้้ามผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานเปิิดเผยข้้อมููลที่่อยู่่�
� ในระบบ
ของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม
ข้้ อมูู ลที่่� มีี ก ารป้้ อ งกัันใดๆ ของบริิ ษััท หรืือข้้ อมูู ลที่่�
2. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริิษััทผลประกอบการ
บริิษััทซื้้�อมาโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
ฐานะข้้อมููลทางการเงิิน การบััญชีี และรายงานอื่่�นๆ
4. ห้้ามผู้้�บริิหาร และพนัักงานเปลี่่�ยนแปลง ทำซ้้ำ ลบทิ้้�ง
โดยสม่่ำเสมอและครบถ้้วนตามความเป็็นจริิง
หรืือทำลายข้้อมููลที่่�มีีการป้้องกัันใดๆ ของบริิษััทโดย
3.
แจ้้ ง ให้้ ผู้้�ถืือหุ้้� นทุุ ก รายทราบอย่่ า งเท่่ า เทีี ย มกัันถึึง
ไม่่ได้้รัับอนุุญาต
แนวโน้้มในอนาคตขององค์์กร ทั้้�งในด้้านบวกและ
5. ห้้ามผู้้�บริิหาร และพนัักงานเผยแพร่่ คััดลอก หรืือนำ
ด้้
า นลบซึ่่� ง ตั้้� ง อยู่่�บนพื้้� น ฐานของความเป็็ น ไปได้้
ซอฟต์์ แ วร์์ ที่่� ผิิ ด กฎหมายมาใช้้ และห้้ า มคััดลอก
มีีข้้อมููลสนัับสนุุนและมีีเหตุุมีีผลอย่่างเพีียงพอ 
ซอฟต์์แวร์์ลิิขสิิทธิ์์�ด้้วยเหตุุผลใดๆ โดยมิิได้้รัับอนุุญาต
4.
ปฏิิ บััติิ ห น้้ า ที่่� โ ดยการประยุุ ก ต์์ ค วามรู้้� แ ละทัักษะ
จากบริิษััทผู้้�ผลิิตซอฟต์์แวร์์นั้้�นๆ
การบริิหารจััดการอย่่างสุุดความสามารถในทุุกกรณีี
5.
เสริิมสร้้างการปฏิิบััติหิ น้้าที่่� โดยมีีระบบการดำเนิินงาน
การแสดงความคิิดเห็็นและการให้้สััมภาษณ์์ต่อ่ สื่่อ� มวลชน
ที่มี่� มี าตรฐานและการควบคุุมที่ดี่�  ด้
ี ว้ ยข้้อมููลที่เ่� พีียงพอ
บริิ ษััท กำหนดให้้ ป ระธานคณะผู้้� บ ริิ ห าร รองประธาน
และมีี
ห
ลัักฐานสามารถอ้้
า
งอิิ
ง
ได้้
คณะผู้้บ� ริิหาร กรรมการผู้้�อำนวยการ เป็็นผู้้�มีอี ำนาจในการให้้สััมภาษณ์์
6. ไม่่ แ สวงหาประโยชน์์ ใ ห้้ ต นเองและผู้้� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
หรืือตอบคำถามผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน สื่่�อมวลชน และบุุคคลภายนอก
โดยใช้้ข้้อมููลใดๆ ขององค์์กรซึ่่�งยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อ
ผู้้� บ ริิ ห ารระดัับสููงท่่ า นอื่่� น อาจให้้ ข้้ อมูู ลได้้ โ ดยได้้ รัั บอนุุ ญ าต
สาธารณะ หรืือดำเนิิ น การใดๆ ในลัักษณะที่่� อ าจ
จากประธานคณะผู้้�บริิหาร
ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับองค์์กร

การใช้้สิิทธิิทางการเมืือง

บริิ ษััทสนัั บสนุุ น ให้้ ก รรมการ ผู้้� บ ริิ ห าร และพนัักงาน นโยบายและการปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน
1. ใช้้ ค วามเป็็ น ผู้้� น ำประสานงานและดำเนิิ น การ
ใช้้สิิทธิิของตนเองในฐานะพลเมืืองที่่�ดีีตามกฎหมาย  แต่่ห้้ามไม่่ให้้
โดยใช้้ความรู้้� ความสามารถในวิิชาชีีพของทุุกคนที่่มี� อยู่่� 
ี
กรรมการ ผู้้� บริิ หาร และพนัักงานเข้้าร่่ว มกิิจกรรมใดๆ ที่่�อาจ
เพื่่�อความสััมฤทธิ์์�ผลขององค์์กร
ก่่อให้้เกิิดความเข้้าใจว่่าบริิษััทมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องหรืือให้้การสนัับสนุุน
2.
ส่่งเสริิมให้้มีีการติิดต่่อประสานงาน และเสริิมสร้้าง
แก่่พรรคการเมืืองใดพรรคการเมืืองหนึ่่�ง โดยกำหนดเป็็นข้้อปฏิิบััติิ
บรรยากาศของการทำงานที่�่ ดีี  มีี ร ะเบีี ย บวิิ นััย
ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ดัังนี้้�
มีีการทำงานเป็็นทีีม และความสำนึึกดีีในหมู่่�พนัักงาน
1. ควรใช้้สิิทธิิของตนในฐานะพลเมืืองที่่�ดีีตามกฎหมาย
3. ให้้ความสำคััญต่่อการพััฒนาความรู้้�  ความสามารถ
รััฐธรรมนููญ และกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ของพนัักงานโดยทั่่�วถึึงและสม่่ำเสมอ
2. มีีสิทธิ์์
ิ เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรมทางการเมืืองในนามของตนเอง
4. ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นอกเหนืือเวลาทำงาน และไม่่ใช่่ในนามของบริิษััท
กัับพนัักงาน และสื่่� อส ารให้้ พ นัักงานทุุ ก คนเข้้ า ใจ
3. ห้้ามเข้้าร่่วมกิิจกรรมใดๆ ที่อ่� าจก่่อให้้เกิิดความเข้้าใจว่่า
และสำนึึกในสิิ ทธิิ ห น้้ า ที่่� แ ละความรัับผิิ ด ชอบ
บริิษััทมีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องหรืือให้้การสนัับสนุุนทางการเมืือง
ของตนเองและของบุุคคลอื่่�น
แก่่พรรคใดพรรคหนึ่่�ง หรืือกลุ่่�มพลัังใดกลุ่่�มพลัังหนึ่่�ง
5. การแต่่ ง ตั้้� ง และโยกย้้ า ย  รวมถึึงการให้้ ร างวััล
4. ห้้ามมิิให้้ใช้้ทรััพย์์สิินของบริิษััทเพื่่�อสนัับสนุุนพรรคใด
และลงโทษพนัักงานต้้ อ งกระทำด้้ ว ยความสุุ จ ริิ ต
พ ร ร ค ห นึ่่� ง ห รืือ ก ลุ่่� ม พ ลัั ง ใ ด ก ลุ่่� ม พ ลัั ง ห นึ่่� ง
และตั้้� ง อยู่่�บนพื้้� น ฐานของความรู้้�  ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนัักงานนั้้�นๆ
6. ให้้ผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมต่่อพนัักงาน
7. ปฏิิ บััติิ ต่่ อ พนัักงานด้้ ว ยความสุุ ภ าพ และให้้ ค วาม
เคารพต่่ อ ความเป็็ น ปัั จ เจกชน และศัักดิ์์� ศ รีี ข อง
ความเป็็นมนุุษย์์
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ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

นโยบายและการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้า

บริิ ษััทต ระ ห นัั ก ถึึงคว าม ส ำคััญข อ งลูู ก ค้้ า ที่่� มีี ต่่ อ
ความสำเร็็จของธุุรกิิจของบริิษััทจึึงมีีเจตจำนงที่จ่� ะแสวงหาวิิธีกี ารจะ
สนองความต้้องการของลููกค้้าให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ลยิ่่ง� ขึ้้น�
ตลอดเวลา และได้้กำหนดเป็็นนโยบายและข้้อปฏิิบััติิไว้้ดัังต่่อไปนี้้�
1. ให้้บริิการที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ เปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารที่่เ� กี่่ย� วกัับ
การบริิการอย่่างครบถ้้วน ถููกต้้อง ไม่่บิดิ เบืือนข้้อเท็็จจริิง
ที่่�เป็็นเหตุุให้้ลููกค้้าเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับคุุณภาพ ปริิมาณ 
หรืือเงื่่�อนไขใดๆ ของสิินค้้าหรืือบริิการนั้้�นๆ
2. ปฏิิ บััติิ ต่่ อลูู กค้้ า อย่่ า งเป็็ น ธรรม ไม่่ เ ลืือกปฏิิ บััติิ
หลีี ก เลี่่� ย งการให้้ ข้้ อมูู ลอัันเป็็ น ความลัับของลููกค้้ า
เพื่่�อผลประโยชน์์ของบุุคคลที่่�สาม
3. ปรัับปรุุงและเสริิมสร้้างบริิการใหม่่ๆ เพื่่�อให้้ลููกค้้า
เกิิดความพึึงพอใจ ส่่งมอบสิินค้้าและให้้บริิการที่่�มีี
คุุณภาพตรงตามหรืือสููงกว่่าความคาดหมายของลููกค้้า
ในราคาที่่�เป็็นธรรม
4. ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�มีีต่่อลููกค้้าอย่่างเคร่่งครััด
กรณีี ที่่� ไ ม่่ ส ามารถปฏิิ บััติิ ต ามเงื่่� อ นไขข้้ อ ใดได้้
ต้้ อ งรีี บ แจ้้ ง ให้้ ลูู กค้้ า ทราบเพื่่� อร่่ ว มกัันพิิ จ ารณา
หาแนวทางแก้้ไขปััญหา
5. ปฏิิ บััติิ ต่่ อลูู กค้้ า ด้้ ว ยความสุุ ภ าพ มีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพ
และเป็็นที่่�วางใจของลููกค้้า
6. ให้้คำแนะนำเกี่่�ยวกัับวิิธีีการใช้้สิินค้้าและบริิการของ
บริิษััทให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพ เป็็นประโยชน์์กัับลููกค้้าสููงสุุด

นโยบายและการปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า

บริิษััทมีนี โยบายที่จ่� ะปฏิิบััติต่ิ อคู่่�
่ แข่่งทางการค้้าให้้สอดคล้้อง
กัับหลัักสากล ภายใต้้ ก รอบแห่่ ง กฎหมายที่่� เ กี่่� ย วกัับหลัักการ
ปฏิิบััติิการแข่่งขัันทางการค้้า ไม่่ละเมิิดความลัับหรืือล่่วงรู้้�ความลัับ
ทางการค้้าของคู่่�ค้้าด้้วยวิิธีีฉ้้อฉล โดยมีีแนวปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. ปฏิิ บััติิ ต่่ อคู่่� แข่่ ง ทางการค้้ า ภายใต้้ ก รอบกติิ ก าของ
การแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม
2. ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้า
ด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิตผิิดกฎหมาย 
3. ไม่่ทำลายชื่่อ� เสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยการกล่่าวร้้าย
หรืือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริิ ง และ
ไม่่เป็็นธรรม

นโยบายและแนวปฎิิบััติิต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน

บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
โดยไม่่ยิินยอมรัับการทุุจริิตคอร์์รััปชัันใดๆ ทั้้�งสิ้้�น และกำหนดให้้
บริิษััทรวมถึึงบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจ ดำเนิินการ
ปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ซึ่่�งครอบคลุุม
ให้้ มีี ก ารปฏิิ บััติิ ต ามในทุุ ก หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งให้้ ด ำเนิิ น การ
หรืือกระทำการใดๆ โดยให้้ ค วามสำคััญกัับความโปร่่ ง ใส  และ
คำนึึงถึึงความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในการติิดต่่อทำธุุรกรรมกัับเจ้้าหน้้าที่่�
หรืือหน่่วยงานต่่างๆ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการดำเนิินการที่่�อาจส่่งผลต่่อ
การกระทำที่่�ไม่่เหมาะสม และขััดแย้้งต่่อหลัักการบริิหารจััดการที่่�ดีี
รวมทั้้�งต่่อต้้านการให้้สินิ บนต่่างๆ ต่่อเจ้้าหน้้าที่่เ� พื่่ออ
� ำนวยความสะดวก
หรืือผลประโยชน์์
ท
างธุุ
ร
กิิ
จ
ของบริิ
ษััท
และมีี
ก
ารกำหนดบทลงโทษ
นโยบายและการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า และ/หรืือเจ้้าหนี้้�
บริิษััทมีนี โยบายที่่จ� ะให้้การปฏิิบััติต่ิ อคู่่�ค้
่ า้ และ/หรืือเจ้้าหนี้้� ทางวิินััยสููงสุุดแก่่ผู้้�ที่่�กระทำความผิิดดัังกล่่าว
อย่่างเสมอภาคและเป็็นธรรม โดยคำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท
และตั้้� ง อยู่่�บนพื้้� น ฐานของการได้้ รัั บผลตอบแทนที่่� เ ป็็ น ธรรมต่่ อ อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และสภาพแวดล้้อม
บริิ ษััทต ระหนัักถึึงความสำคััญของคุุ ณ ภาพผลิิ ตภััณ ฑ์์
ทั้้� ง สองฝ่่ า ย  หลีี ก เลี่่� ย งสถานการณ์์ ที่่� ท ำให้้ เ กิิ ด ความขััดแย้้ ง
ทางผลประโยชน์์ รวมทั้้�งปฏิิบััติติ ามพัันธะสััญญาให้้ข้อมูู
้ ลที่่เ� ป็็นจริิง การอนุุรัักษ์์พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม สถานการณ์์สภาวะโลกร้้อน
รายงานที่่ถูู� กต้้อง การเจรจาแก้้ปัญั หาและหาทางออกตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นฐาน อาชีี ว อนามััย  และความปลอดภััย  ให้้ เ ป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของธุุ ร กิิ จ
จึึงได้้จััดตั้้�งระบบบริิหารคุุณภาพการจััดการพลัังงาน สิ่่�งแวดล้้อม
ของความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ โดยมีีแนวปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. หาแนวทางเสริิมสร้้างให้้เกิิดความสััมพัันธ์์อัันดีี และ อาชีี ว อนามััย  และความปลอดภััยขึ้้� น โดยผู้้� บ ริิ ห ารระดัับสููง
ยั่่ง� ยืืนระหว่่างองค์์กรกัับคู่่�ค้า้ ให้้เป็็นไปด้้วยดีี ประกอบด้้วย และพนัักงานทุุกคน มีีความมุ่่�งมั่่�นยึึดถืือแนวทางปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1. ปฏิิบััติติ ามกฎหมายด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
ไมตรีีจิต 
ิ และพึึงพอใจด้้วยกัันทุุกฝ่่าย  นำมาซึ่่ง� บริิการ
และสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงมาตรฐานและข้้อกำหนดอื่่�นๆ
ที่มี่� คุี ณ
ุ ภาพ ถููกต้้อง ตรงตามความต้้องการและประหยััด
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. ปฏิิบััติติ ามนโยบายที่่ดี� ขี องบริิษััทโดยยึึดหลัักสุุจริิตธรรม
2. ยึึดถืือความปลอดภััยเป็็ น หััวใจในการปฏิิ บััติิ ง าน
ไม่่ให้้และไม่่รัับสิินบน ไม่่สนัับสนุุนการกระทำอัันผิิด
โ ด ยมุ่่� ง เ น้้ น ก า ร ค ว บ คุุ ม ดูู แ ล ก า ร ป ฏิิ บััติิ ง า น
กฎหมาย หรืือกระทำอัันเป็็นภััยต่่อเศรษฐกิิจหรืือความ
และสภาพแวดล้้อมในการทำงานของผู้้�ปฏิิบััติิงาน
มั่่น� คงของประเทศ
เพื่่
�อป้้องกัันความสููญเสีียที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากอุุบััติิเหตุุ
3. ปฏิิบััติติ ามเงื่อ่� นไขต่่างๆ ที่่ต� กลงกัันไว้้อย่า่ งเคร่่งครััด กรณีี
อััคคีีภััย และการบาดเจ็็บหรืือเจ็็บป่่วยในงาน
ที่ไ่� ม่่สามารถปฏิิบััติติ ามเงื่อ่� นไขข้้อใดได้้ ต้้องรีีบแจ้้งให้้
3.
ดูู แ ล เ รื่่� อ ง อ า ชีี ว อ น า มััย แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้้ อ ม
เจ้้าหนี้้�ทราบล่่วงหน้้า เพื่่อร่
� ว่ มกัันพิิจารณาหาแนวทาง
ในการทำงานที่่�ดีี และส่่งเสริิมให้้ทุุกคนมีีสุุขภาพดีี
แก้้ไขปััญหา
และมีี
ความสุุขในการทำงาน
4. ประพฤติิปฏิิบััติภิ ายใต้้กรอบกติิกาการแข่่งขัันทางการค้้าที่ดี่� ี
4. ป ร ะ เ มิิ น แ ล ะ ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่่ อสิ่่� ง แ ว ด ล้้ อ ม
5. ปฏิิบััติติ ามเงื่อ่� นไขการกู้้�ยืืมเงิินตามข้้อตกลงและหน้้าที่่�
โดยเน้้ น การปรัับปรุุ ง และป้้ อ งกัันที่่� แ หล่่ ง กำเนิิ ด
ที่พึึ่� งมีีต่อ่ เจ้้าหนี้้�
รวมทั้้�งใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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5. พนัักงานทุุกคนได้้รัับความเคารพสิิทธิิ และคุ้้�มครอง
ให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายและข้้ อ กำหนดมาตรฐาน
แรงงานไทย  รวมทั้้� ง ได้้ รัั บการพััฒนาความรู้้�
ความสามารถอย่่างต่่อเนื่่อ� ง พร้้อมทั้้�งสร้้างขวััญกำลัังใจ
6. ผู้้� บ ริิ ห ารทุุ ก ระดัับในบริิ ษััท จะรัับผิิ ด ชอบและ
เป็็ น แบบอย่่ า งในการพััฒนาและธำรงไว้้ ซึ่่� ง ระบบ
การจััดการคุุณภาพ อาชีีวอนามััย  ความปลอดภััย 
และสิ่่ง� แวดล้้อม โดยสนัับสนุุนทรััพยากรอย่่างเพีียงพอ
ให้้พนัักงานทุุกคนมีีส่ว่ นร่่วมในการนำนโยบายไปปฏิิบััติิ

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและส่่วนรวม

บริิษััทให้้การสนัับสนุุนกิิจการอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อชุุมชน
และสัังคมส่่ ว นรวม ไม่่ ก ระทำการใดๆ ที่่� จ ะมีี ผ ลเสีี ย หายต่่ อ
ชื่่�อเสีียงของประเทศ ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ไม่่ให้้
ความร่่วมมืือหรืือสนัับสนุุนบุุคคลใดๆ ที่่�ทำธุุรกิิจผิิดกฎหมาย  หรืือ
เป็็นภััยต่่อสัังคมและความมั่่น� คงของประเทศ อีีกทั้้�งยังั ปลููกฝัังจิิตสำนึึก
ความรัับผิิดชอบต่่อชุมุ ชนและสัังคมส่่วนรวมให้้เกิิดขึ้้น� ในองค์์กร

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) สำนัักงานใหญ่่
อาคารศููนย์์การค้้า เดอะ พาลาเดีียม เวิิลด์์ ช็็อปปิ้้�ง
เลขที่่� 555 ชั้้�น B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ แขวงมัักกะสััน
เขตราชเทวีี กรุุงเทพมหานคร 10400
หรืือ E-mail: chanchai_b@itcity.co.th
2. ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) สำนัักงานใหญ่่
อาคารศููนย์์การค้้า เดอะ พาลาเดีียม เวิิลด์์ ช็็อปปิ้้�ง
เลขที่่� 555 ชั้้�น B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ แขวงมัักกะสััน
เขตราชเทวีี กรุุงเทพมหานคร 10400
หรืือ E-mail: chirawan_p@itcity.co.th

การให้้ความคุ้้�มครองบุุคคลผู้้�แจ้้งเบาะแสการกระทำ
ความผิิดหรืือข้้อร้้องเรีียน

พนัักงานหรืือเจ้้ า หน้้ า ที่่� ที่่� แ จ้้ ง เบาะแสเรื่่� อ งร้้ อ งเรีี ย น
แจ้้ ง เบาะแสให้้ ถ้้ อย คำ หรืือให้้ ข้้ อมูู ลใดๆ ด้้ ว ยความสุุ จ ริิ ต ใจ
ไม่่ได้้มีีเจตนาในการให้้ร้้าย  หรืือก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้้�ใด
ห รืือต่่ อ บ ริิ ษััท จ ะ ไ ด้้ รัั บ ก า ร คุ้้� ม ค ร อ ง จ า ก บ ริิ ษััท  เ ช่่ น
ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงตำแหน่่งงาน ลัักษณะงาน สถานที่่�ทำงาน
พัักงาน ข่่ ม ขู่่�  รบกวนการปฏิิ บััติิ ง าน เลิิ ก จ้้ า ง หรืือการอื่่� น ใด
ที่่� มีี ลัั กษณะเป็็ น การปฏิิ บััติิ อย่่ า งไม่่ เ ป็็ น ธรรมต่่ อผู้้�นั้้� น  ทั้้� ง นี้้�
ถ้้ามีีความจำเป็็นต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลง หรืือยกเลิิกการคุ้้�มครอง
บุุคคลใด ก่่อนที่จ่� ะดำเนิินการตามนโยบายนี้้�จนถึึงที่สุ่� ดุ จะต้้องได้้รัับ
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริิ ษััทมีี เ จตนารมณ์์ ที่่� จ ะดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ควบคู่่�ไปกัับ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยยึึดมั่่�นในหลัักจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
และการกำกัับดููแลกิิ จ การที่่� ดีี การดำเนิิ น กิิ จ กรรมของบริิ ษััท
มุ่่�งเน้้นการมีีส่ว่ นร่่วมของพนัักงานด้้วยจิิตอาสา เพื่่อปลูู
� กฝัังจิิตสำนึึก
กัับการรัับผิิ ด ชอบต่่ อสัั งคม แก่่ พ นัักงานในองค์์ ก รทุุ ก ระดัับ
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง บริิษััทได้้เข้้าไปมีีบทบาทในการสนัับสนุุนกิิจกรรมเพื่่อ�
สัังคมตามวาระและโอกาสต่่างๆ โดยมุ่่�งหวัังให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ต่่อสัังคมและชุุมชนได้้ดำเนิินกิิจกรรมต่่างๆ ที่่สร้
� า้ งสรรค์์และอำนวย
ประโยชน์์ในการสนัับสนุุนกิิจกรรมของหน่่วยงานต่่างๆ รวมทั้้�ง การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำคััญของนโยบาย
การให้้การสนัับสนุุนทางด้้านการเงิินและอุุปกรณ์์ต่า่ งๆ เพื่่อ� การศึึกษา แนวปฏิิบััติิ และระบบการกำกัับดููแลกิิจการในรอบปีี
เพื่่� อ เป็็ น การส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของเยาวชนและสัังคมไทย ที่่�ผ่่านมา
ในปีี 2564 บริิษััทได้้มีีการทบทวนนโยบาย  แนวปฏิิบััติิ
ให้้เข้้มแข็็ง เพื่่�อเสริิมสร้้างรากฐานสัังคมของประเทศให้้ยั่่�งยืืนต่่อไป
และระบบการกำกัับดููแลกิิ จ การในรอบปีี ที่่� ผ่่ า นมา เพื่่� อ ให้้ มีี
การรัับข้้อร้้องเรีียนด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ของบริิษััทโดยได้้
บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท  ครั้้�งที่่� 5/2564
โดยไม่่ยิินยอมรัับการทุุจริิตคอร์์รััปชัันใดๆ ทั้้�งสิ้้�น และกำหนด เมื่่�อวัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2564
ให้้บริิษััทรวมถึึงบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจ ดำเนิินการ
ปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ซึ่่�งครอบคลุุม การรัับรองการประเมิินต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำกัับ
ให้้ มีี ก ารปฏิิ บััติิ ต ามในทุุ ก หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ให้้ ด ำเนิิ น การ ดููแลกิิจการที่่�ดีี
หรืือกระทำการใดๆ โดยให้้ความสำคััญกัับความโปร่่งใส และคำนึึง โครงการสำรวจการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษััทจดทะเบีียนไทย
ถึึงความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในการติิดต่่อทำธุุรกรรมกัับเจ้้าหน้้าที่่�หรืือ
บริิ ษััท ได้้ รัั บการประเมิิ น การกำกัับดููแลกิิ จ การบริิ ษััท
หน่่ ว ยงานต่่ า งๆ เพื่่� อ หลีี ก เลี่่� ย งการดำเนิิ น การที่่� อ าจส่่ ง ผลต่่ อ จดทะเบีียนไทยประจำปีี 2564 จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
การกระทำที่่�ไม่่เหมาะสม และขััดแย้้งต่่อหลัักการบริิหารจััดการที่่�ดีี บริิษััทไทย  (IOD) โดยบริิษััทได้้รัับผลการประเมิินคะแนนเฉลี่่�ย
รวมทั้้� ง ต่่ อ ต้้ า นการให้้ สิิ น บนต่่ า งๆ ต่่ อ เจ้้ า หน้้ า ที่่� เพื่่� ออ ำนวย โดยรวม 81% อยู่่�ในระดัับ “ดีี ม าก” ซึ่่� ง อยู่่�ในระดัับเดีี ย วกัับ
ความสะดวกหรืือผลประโยชน์์ ท างธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษััท  และมีี ก าร ผลการประเมิินในปีีที่่�ผ่่านมา
กำหนดบทลงโทษทางวิินััยสููงสุุดแก่่ผู้้�ที่่�กระทำความผิิดดัังกล่่าว
นอกจากนี้้� บริิ ษััท ยัั ง มีี ช่่ อ งทางในการแจ้้ ง เรื่่� อ งเบาะแส โครงการประเมิินคุุณภาพการจััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
การกระทำความผิิดหรืือข้้อร้้องเรีียน ดัังนี้้�
บริิษััทได้้รัับการประเมิินอยู่่�ในเกณฑ์์ “ดีีเยี่่ย� ม” ในโครงการ

1. ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััท
ประเมิิ น คุุ ณ ภาพการจััดประชุุ ม สามััญผู้้�ถืือหุ้้� นประจำปีี 2564
โดยจดหมายจััดส่่งทางไปรษณีีย์์หรืือส่่งโดยตรงที่่�เลขานุุการ ซึ่่�งดำเนิินการโดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
บริิษััท
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ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และข้้ อ มูู ล สำำ �คัั ญ เกี่่� ย วกัั บ คณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่ ่ อย ผู้้� บ ริิ ห าร พนัั ก งาน และอื่่� น ๆ

คณะกรรมการ
เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะผูบร�หาร
กรรมการผูอำนวยการ

รองกรรมการผูอำนวยการ
ฝายขายสาขาและผลิตภัณฑ

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

แผนกตรวจสอบภายใน

สวนงานเลขานุการ
คณะผูบร�หาร

ฝายกฏหมาย

รองกรรมการผูอำนวยการ
ฝายงานบร�หารจัดการคลังสินคา

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผูอำนวยการ
ฝายการตลาดและออนไลน

รองกรรมการผูอำนวยการ
ฝายบัญช�และการเง�น

รองกรรมการผูอำนวยการ
ฝายทรัพยากรบุคคลและจัดซ�้อ

แบบ 56-1 One Report
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ข้้อมููลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย
ชื่อ-นามสกุล

คณะกรรมการบริษัท

1. นายวิิชิิต ญาณอมร
2. นายเอกชััย ศิิริิจิิระพััฒนา
3. นายวิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง
4. นายวีีรพััฒน์์ พููนศัักดิ์์�อุุดมสิิน
5. นายพิิภพ โชควััฒนา
6. นายพิิชััย นีีรนาทโกมล
7. นายโสภณ อิิงค์์ธเนศ
8. นายดำเนิิน แก้้วทวีี

ประธานกรรมการและ
กรรมการอิิสระ
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการอิิสระ

9. นายสรศัักดิ์์� ทัันตสุุวรรณ

กรรมการอิิสระ

10. นายสาธิิต ปิิติิวรา
11. นายฉััฐภููมิิ ขัันติิวิิริิยะ

กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
บริหารความเสี่ยง
ค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
สรรหาและกำหนด
ค่่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการ
-

ข้้อมููลสรุุปการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล

1. นายวิิชิิต ญาณอมร
2. นายเอกชััย ศิิริิจิิระพััฒนา
3. นายวิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง
4. นายวีีรพััฒน์์ พููนศัักดิ์์�อุุดมสิิน
5. นายพิิภพ โชควััฒนา
6. นายพิิชััย นีีรนาทโกมล
7. นายโสภณ อิิงค์์ธเนศ
8. นายดำเนิิน แก้้วทวีี
9. นายสรศัักดิ์์� ทัันตสุุวรรณ
10. นายสาธิิต ปิิติิวรา
11. นายฉััฐภููมิิ ขัันติิวิิริิยะ
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คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

6/6
6/6
6/6
-

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
บริหารความเสี่ยง
ค่าตอบแทน

1/1
1/1
1/1
-

4/4
4/4
4/4
-

การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

รายงานการเปลี่่ย� นแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์ข์ องกรรมการ
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

รายชื่อคณะกรรมการ
นายวิิชิิต ญาณอมร
คู่่�สมรส
บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายเอกชััย ศิิริิจิิระพััฒนา
คู่่�สมรส
บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายพิิชััย นีรี นาทโกมล
คู่่�สมรส
บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายวิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง
คู่่�สมรส
บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายวีีรพััฒน์์ พููนศัักดิ์์�อุุดมสิิน
คู่่�สมรส
บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายพิิภพ โชควััฒนา
คู่่�สมรส
บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายโสภณ อิิงค์์ธเนศ
คู่่�สมรส
บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายดำเนิิน แก้้วทวีี
คู่่�สมรส
บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายสรศัักดิ์์� ทัันตสุุวรรณ
คู่่�สมรส
บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายสาธิิต ปิิติิวรา
คู่่�สมรส
บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายฉััฐภููมิิ ขัันติิวิิริิยะ
คู่่�สมรส
บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

หุ้นสามัญ (หุ้น)
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

1,266,978
80,000,000
19,823,881
319,000
20,000
-

1,266,978
80,000,000
19,823,881
1,465,859
20,000
แบบ 56-1 One Report
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ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ

โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษััท
และคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อย  ได้้ แ ก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่ย� ง และคณะผู้้บ� ริิหาร ซึ่่ง� กรรมการบริิษััท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน กรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
รวมถึึงผู้้� บ ริิ ห ารของแต่่ ล ะคณะมีี คุุ ณส มบััติิ แ ละไม่่ มีี ลัั กษณะ
ต้้ อ งห้้ า มตามที่่� ก ฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกำหนด ทั้้�งนี้้� รายละเอีียด
โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทมีีดัังนี้้�

คณะกรรมการบริิษััท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริิษััท
ประกอบด้้วย กรรมการจำนวน 11 ท่่าน ได้้แก่่
1. นายวิิชิิต ญาณอมร
ประธานกรรมการ,
กรรมการอิิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่่าตอบแทน และ
กรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
2. นายเอกชััย ศิิริิจิิระพััฒนา กรรมการ และ
ประธานคณะผู้้บ� ริิหาร
3. นายวิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง กรรมการ
4. นายวีีรพััฒน์์ พููนศัักดิ์์�อุุดมสิิน กรรมการ
5. นายพิิภพ โชควััฒนา
กรรมการ
6. นายพิิชััย นีีรนาทโกมล
กรรมการ และ
รองประธานคณะผู้้บ� ริิหาร
7. นายโสภณ อิิงค์์ธเนศ
กรรมการ และ
กรรมการผู้้�อำนวยการ
8. นายดำเนิิน แก้้วทวีี
กรรมการอิิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่่าตอบแทน
และกรรมการบริิหาร
ความเสี่่ย� ง
9. นายสรศัักดิ์์� ทัันตสุุวรรณ กรรมการอิิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
10. ดร.สาธิิต ปิิติิวรา
กรรมการอิิสระ และ
กรรมการสรรหา
และกำหนดค่่าตอบแทน
11. นายฉััฐภููมิิ ขัันติิวิิริิยะ
กรรมการอิิสระ
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เลขานุุการบริิษััท

1. นายชาญชััย บุุณยสุุรกุุล

เลขานุุการบริิษััท

หมายเหตุุ : กรรมการอิิสระ (Independent Director) หมายถึึง
กรรมการจากภายนอกที่่�สามารถทำหน้้าที่่�คุ้้�มครองผลประโยชน์์
ของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน และสามารถช่่วยดููแลไม่่ให้้
เกิิ ด รายการที่่� มีี ค วามขััดแย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ระหว่่ า งบริิ ษััท
กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันและมีีคุุณสมบััติิครบตามเกณฑ์์ต่่อไปนี้ี้้��
ก. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือ
นิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�น
ของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
ข. ไม่่เป็็น หรืือเคยเป็็นกรรมการที่่มี� ส่ี ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง
พนัักงาน ที่ปรึึ
่� กษาที่ไ่� ด้้เงิินเดืือนประจำ หรืือผู้้�มีอี ำนาจควบคุุม
ของบริิษััท  บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่อย 
่ บริิษััทร่ว่ ม บริิษััทย่อย
่
ลำดัับเดีียวกััน หรืือนิิติบุิ คุ คลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง
ค. ไม่่ เ ป็็ น บุุ ค คลที่่� มีี ค วามสััมพัันธ์์ ท างสายโลหิิ ต  หรืือโดย
การจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดามารดา
คู่่�สมรส พี่่� น้้ อ ง และบุุ ต ร รวมทั้้� ง คู่่�สมรสของบุุ ต ร
ของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม หรืือ
บุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำนาจ
ควบคุุมของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
ง. ไม่่มีี หรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทบริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ในลัักษณะที่่� อ าจเป็็ น การขััดขวางการใช้้ วิิ จ ารณญาณ
อย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็น หรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
กรรมการ ซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ หรืือผู้้�บริิหาร ของผู้้�ที่่�มีี
ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท  บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
จ. ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ รวมถึึงการทำรายการทางการค้้า
ที่่�กระทำเป็็นปกติิ เพื่่�อประกอบกิิจการการเช่่า หรืือให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่ย� วกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้
หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม
ค้้ำประกัันการให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึง
พฤติิการณ์์อื่่�นทำนองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลให้้บริิษััทหรืือ
คู่่�สััญญามีี ภ าระหนี้้� ที่่� ต้้ อ งชำระต่่ อ อีี ก ฝ่่ า ยหนึ่่� ง  ตั้้� ง แต่่
ร้้ อย ละสามของสิิ น ทรััพย์์ ที่่� มีี ตัั วตนสุุ ทธิิ ข องบริิ ษััท หรืือ
ตั้้� ง แต่่ ยี่่� สิิ บ ล้้ า นบาทขึ้้� น ไปแล้้ ว แต่่ จ ำนวนใดจะต่่ำกว่่ า
ทั้้�งนี้้� การคำนวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้เป็็นไปตามวิิธีีการ
คำนวณมููลค่่ า ของรายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยว่่า ด้้วย
การเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบััติกิ ารของบริิษััทจดทะเบีียน
ในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันโดยอนุุโลมแต่่ในการพิิจารณา
ภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง
หนึ่่�งปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน

ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

ไม่่ เ ป็็ น หรืือเคยเป็็ น ผู้้�สอ บบััญชีี ข องบริิ ษััท  บริิ ษััท ใหญ่่
บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม หรืือนิิติบุิ คุ คล ที่อ่� าจมีีความขััดแย้้ง
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่กรรมการซึ่่ง� ไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ
ผู้้บ� ริิหารหรืือหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการของสำนัักงานสอบบััญชีี ซึ่่ง� มีี
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท  บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม
หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งสัังกััดอยู่่�
ฉ. ไม่่เป็็น หรืือเคยเป็็นผู้้ใ� ห้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่ง� รวมถึึงการ
ให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมาย หรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจ
มีี ค วามขััดแย้้ ง  ทั้้� ง นี้้� ในกรณีี ที่่� ผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารทางวิิ ช าชีี พ
เป็็นนิิติบุิ คุ คล ให้้รวมถึึงการเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ
ซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ ผู้้�บริิหาร หรืือหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการ
ของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย
ช. ไม่่ เ ป็็ น กรรมการที่่� ไ ด้้ รัั บการแต่่ ง ตั้้� ง ขึ้้� น เพื่่� อ เป็็ น ตััวแทน
ของกรรมการของบริิษััทผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
ซ. ไม่่ มีี ลัั กษณะอื่่� น ใดที่่� ท ำให้้ ไ ม่่ ส ามารถให้้ ค วามเห็็ น
อย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำเนิินงานของบริิษััท

ขอบเขตอำนาจหน้้าที่่� และความรัั บ ผิิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิ ษััทมีี อ ำนาจและหน้้ า ที่่� จัั ดการบริิ ษััท
ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััท
ตลอดจนมติิของที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ชอ
� บด้้วยกฎหมาย ด้้วยความซื่่อสััตย์
� ์
สุุจริิต  และระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทโดยสรุุปอำนาจ
หน้้าที่่�ที่่�สำคััญไว้้ดัังนี้้�
ก. จััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมสามััญประจำปีี
ภายใน 4 เดืือน นัับแต่่ วัั นสิ้้� น สุุ ด รอบระยะเวลาบััญชีี
ของบริิษััท
ข. จััดให้้มีกี ารประชุุมคณะกรรมการอย่่างน้้อย 3 เดืือนต่่อครั้้ง�
ค. จััดให้้ มีี ก ารทำงบดุุ ล และงบกำไรขาดทุุ น ของบริิ ษััท
ณ วัันสิ้้�นสุุดรอบระยะเวลาบััญชีีของบริิษััทซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีี
ตรวจสอบแล้้วและนำเสนอต่่อที่ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อพิ
� จิ ารณา
และอนุุมััติิ
ง. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้้ ก รรมการคนหนึ่่� ง
หรืือหลายคน หรืือบุุคคลอื่่น� ใดปฏิิบััติกิ ารอย่่างหนึ่่ง� อย่่างใด
แทนคณะกรรมการได้้ โดยอยู่่�ภายใต้้ ก ารควบคุุ ม ของ
คณะกรรมการ หรืืออาจมอบอำนาจเพื่่�อให้้บุุคคลดัังกล่่าว
มีีอำนาจตามที่่ค� ณะกรรมการเห็็นสมควร ซึ่่ง� คณะกรรมการ
กรรมการผู้้�มีีอำนาจผููกพัันบริิษััท
อาจยกเลิิก เพิิกถอน เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขบุุคคลที่่�ได้้รัับ
นายเอกชััย ศิิริิจิิระพััฒนา นายวิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง
มอบอำนาจหรืืออำนาจนั้้�นๆ ได้้เมื่่�อเห็็นสมควร
นายวีีรพััฒน์์ พููนศัักดิ์์�อุุดมสิิน นายพิิภพ โชควััฒนา นายพิิชััย 
นีีรนาทโกมล นายโสภณ อิิงค์์ธเนศ กรรมการสองในหกคนนี้้ล� งลายมืือชื่่อ�
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทอาจมอบอำนาจให้้คณะผู้้บ� ริิหาร
ร่่วมกัันและประทัับตราสำคััญของบริิษััท
มีีอำนาจหน้้าที่่�ในการปฏิิบััติิงานต่่างๆ โดยมีีรายละเอีียดการมอบ
นอกจากนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 6/2564 อำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้้าที่่�ของคณะผู้้�บริิหาร ซึ่่�งการมอบ
เมื่่� อวัั นที่่� 14 ธัันวาคม 2564 ได้้ มีี ม ติิ ม อบอำนาจให้้ แ ก่่ อำนาจนั้้�นต้้องไม่่มีลััี กษณะเป็็นการมอบอำนาจที่่ท� ำให้้คณะผู้้บ� ริิหาร
นายเอกชััย ศิิริิจิิระพััฒนา นายโสภณ อิิงค์์ธเนศ ลงลายมืือชื่่�อ สามารถพิิจารณาและอนุุมััติิรายการที่่�ผู้้�บริิหารหรืือบุุคคลที่่�อาจมีี
ร่่ ว มกัับ นางสาววรรณพร จัันทร์์ เ สรีี วิิ ทย า ในการกระทำ ความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย หรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
นิิติิกรรม และ/หรืือสััญญาเพื่่�อขอใช้้หรืือรัับบริิการ หรืือลงนาม อื่่�นใดทำกัับบริิษััท  หรืือบริิษััทย่่อย ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการ
ในเอกสารอื่่�นใดกัับนิิติิบุุคคล หน่่วยราชการ องค์์กรรััฐวิิสาหกิิจ ที่่� เ ป็็ น ไปตามนโยบาย  และหลัักเกณฑ์์ ที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษััท
หรืือบุุคคลอื่่น� ใดในการดำเนิินการอย่่างใดๆ อัันเกี่่ย� วเนื่่อ� งธุุรกิิจของ พิิ จ ารณาอนุุ มััติิ ไ ว้้ แ ล้้ ว และ/หรืือเป็็ น รายการอนุุ มััติิ ร ายการ
บริิษััทในทางการค้้าปกติิเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการดำเนิินการเปิิดสาขา ที่่� เ ป็็ น ลัักษณะการดำเนิิ น ธุุ ร กรรมการค้้ า ปกติิ ทั่่� ว ไปของบริิ ษััท
และเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการติิดต่่อธนาคาร หรืือสถาบัันการเงิิน ทั้้�งนี้้� ที่่�กำหนดกรอบการพิิจารณาไว้้ชััดเจนแล้้ว
เพื่่�อให้้การดำเนิินงานในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับปฏิิบััติิงานทั่่�วไปประจำวััน
จ. กำหนดเป้้ า หมาย  แนวทาง นโยบาย  แผนงานและ
ของบริิษััทมีคี วามคล่่องตััว
งบประมาณของบริิ ษััท ควบคุุ ม กำกัับดููแลการบริิ ห าร
และการจััดการของคณะผู้้�บริิหารให้้เป็็นไปตามนโยบาย
ทั้้�งนี้้� การมอบอำนาจให้้แก่่ นายเอกชััย ศิิริจิิ ริ ะพััฒนา นายโสภณ 
ที่่�ได้้รัับมอบหมาย เว้้นแต่่ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้� คณะกรรมการ
อิิงค์์ธเนศ ลงลายมืือชื่่อร่
� ว่ มกัับ นางสาววรรณพร จัันทร์์เสรีีวิทย
ิ า ข้้างต้้น
ต้้องได้้รัับมติิอนุมััติ
ุ จิ ากที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อนการดำเนิินการ
จะไม่่รวมถึึงอำนาจ และ/หรืือการมอบอำนาจในการอนุุมััติริ ายการใด
อัันได้้
แ
ก่่
เ
รื่่
�
อ
งที่
�
่
ก
ฎหมายกำหนดให้้ต้้องได้้รัับมติิอนุุมััติิจาก
ที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีียหรืือผลประโยชน์์
ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น การเพิ่่�มทุุน การลดทุุน การออกหุ้้�นกู้้�
ในลัักษณะอื่่�นใด ความขััดแย้้งกัับบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย  (ถ้้ามีี)
การขายหรืือโอนกิิ
จการของบริิษััททั้้�งหมดหรืือบางส่่วน
ตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  ซึ่่�งการอนุุมััติิ
ที่่�สำคััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น หรืือการซื้้�อหรืือรัับโอนกิิจการ
รายการในลัักษณะดัังกล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการ และ/
ของบริิษััทอื่น่� มาเป็็นของบริิษััทการแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ
หรืือที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อพิ
� จิ ารณา และอนุุมััติริ ายการดัังกล่่าวตามที่่�
หรืือข้้อบัังคัับ เป็็นต้้น
ข้้อบัังคัับของบริิษััทหรืือกฎหมายที่เ่� กี่่ย� วข้้องกำหนด เว้้นแต่่เป็็นการอนุุมััติิ
รายการที่่�เป็็นลัักษณะที่่�เป็็นการดำเนิินธุุรกรรมการค้้าปกติิทั่่�วไป
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิ ษััท ยัั ง มีี ข อบเขตหน้้ า ที่่�
ของบริิษััทที่ก่� ำหนดกรอบการพิิจารณาไว้้ชััดเจนแล้้ว
ในการกำกัับดููแลให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้อ้ กำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์ เช่่น การทำรายการ
แบบ 56-1 One Report
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ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการซื้้�อหรืือขายทรััพย์์สิินที่่�สำคััญตามกฎเกณฑ์์
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยหรืือกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจ
ของบริิษััท
ฉ. พิิจารณาโครงสร้้างการบริิหารงาน แต่่งตั้้�งคณะผู้้�บริิหาร
กรรมการผู้้�อำนวยการ และคณะกรรมการอื่่�นตามความ
เหมาะสม
ช. ติิ ด ตามผลการดำเนิิ น งานให้้ เ ป็็ น ไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่่างต่่อเนื่่�อง
ซ. กรรมการจะต้้องไม่่ประกอบกิิจการ อัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกััน
และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจกรรมของบริิษััทหรืือเข้้าเป็็น
หุ้้�นส่่วนในห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ หรืือเป็็นหุ้้�นส่่วนไม่่จำกััด
ความรัับผิิดชอบในห้้างหุ้้�นส่่วนจำกััดหรืือเป็็นกรรมการ
ของบริิษััทเอกชน หรืือบริิษััทที่่�ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััทไม่่ว่า่
จะทำเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตนหรืือเพื่่�อประโยชน์์ผู้้�อื่่�น เว้้นแต่่
จะได้้แจ้้งที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง

ช. กำกัับดููแลให้้ มีี ก ารประเมิิ น ผลการปฏิิ บััติิ ห น้้ า ที่่� ข อง
คณะกรรมการบริิษััทโดยรวม กรรมการบริิษััทรายบุุคคล
ประธานกรรมการ และกรรมการชุุดย่่อยชุุดต่่างๆ เพื่่�อ
นำผลไปปรัับปรุุงการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และเสริิมสร้้างความรู้้� 
ความสามารถของกรรมการบริิษััท และกรรมการชุุดย่่อย

วาระการดำรงตำแหน่่งของกรรมการ

ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการ
ออกจากตำแหน่่งจำนวนหนึ่่�งในสามเป็็นอััตรา ถ้้าจำนวนกรรมการ
ที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็็ให้้ออกโดยจำนวนใกล้้ที่่�สุุด
กัับส่่วนหนึ่่�งในสาม กรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำแหน่่งในปีีแรก
และปีีที่่�สองภายหลัังการแปรสภาพนั้้�นให้้จัับสลากกััน ส่่วนปีีหลัังๆ
ต่่อไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำแหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็นผู้้�ออกจาก
ตำแหน่่ง กรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำแหน่่งอาจได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่อีีกได้้
โดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริิ ษััท ได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง ให้้ ค ณะกรรมการ
ฌ. กรรมการต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบโดยไม่่ชัักช้้า หากมีีส่ว่ นได้้
ส่่ ว นเสีี ย  ไม่่ ว่่ า โดยตรงหรืือโดยอ้้ อ มในสััญญาที่่� บ ริิ ษััท และกำหนดค่่ า ตอบแทน เป็็ น ผู้้�พิิ จ ารณาบุุ ค คลที่่� มีี ค วามรู้้�
ทำขึ้้� น หรืือถืือหุ้้�นหรืือหุ้้�นกู้้�เ พิ่่� ม ขึ้้� น หรืือลดลงในบริิ ษััท ความสามารถ ประสบการณ์์ มีปี ระวััติิการทำงานที่ดี่� ี และมีีภาวะผู้้น� ำ
วิิสััยทััศน์์กว้้างไกล รวมถึึงมีีคุุณธรรม จริิยธรรม ตลอดจนมีีทััศนคติิ
หรืือบริิษััทในเครืือ
ที่่� ดีี ต่่ ออ งค์์ ก ร เพื่่� อท ำหน้้ า ที่่� ส รรหาบุุ ค คลที่่� จ ะดำรงตำแหน่่ ง
บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ
เป็็นกรรมการของบริิษััทและการกำหนดค่่าตอบแทนกรรมการ
ก. เป็็นผู้้�นำของคณะกรรมการบริิษััท และเป็็นประธานในการ ตามแนวทางปฏิิบััติิที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำหนด
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
จนกว่่าคณะกรรมการบริิษััทจะได้้จััดให้้มีีข้้อบัังคัับ สำหรัับการ
• ดำเนิิ น การประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษััทต าม ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
ระเบีียบวาระ ข้้อบัังคัับของบริิษััทและกฎหมาย
เสร็็จเรีียบร้้อย ดัังนั้้�น การคััดเลืือกบุุคคลที่่�จะเข้้าดำรงตำแหน่่ง
• จััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอ และส่่งเสริิมให้้กรรมการบริิษััท เป็็ น กรรมการของบริิ ษััท คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ทุุกคนอภิิปราย  แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นได้้อย่า่ งเต็็มที่่� ค่่าตอบแทน จะเป็็นผู้้�พิิจารณาคััดเลืือกตามกฎเกณฑ์์คุุณสมบััติิ
เป็็นอิิสระ และใช้้ดุลุ ยพิินิจิ อย่่างรอบคอบ โดยคำนึึงถึึง ของมาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิมหาชนจำกััด พ.ศ. 2535 เสนอให้้
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างครบถ้้วน
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา เพื่่�อเสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็น
• สรุุปมติิที่ป่� ระชุุมและสิ่่ง� ที่่จ� ะต้้องดำเนิินการต่่อไปอย่่าง ผู้้�พิจิ ารณาแต่่งตั้้ง� กรรมการ โดยใช้้เสีียงข้้างมากตามหลัักเกณฑ์์และ
ชััดเจน
วิิธีีการ ดัังต่่อไปนี้้�
• กำหนดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทโดยไม่่มีี
ก. ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับจำนวนหุ้้�นที่่�ตนถืือ
กรรมการบริิษััทที่่�มาจากฝ่่ายจััดการ
ข. ในการเลืือกตั้้�งกรรมการ อาจใช้้วิิธีีออกเสีียง ลงคะแนน
ข. เป็็นผู้้�นำในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นไปตามระเบีียบวาระ
เลืือกกรรมการเป็็นรายบุุคคลคราวละคน หรืือคราวละ
ข้้อบัังคัับบริิษััทและกฎหมาย โดยจััดสรรเวลาให้้เหมาะสม
หลายคนรวมกัันเป็็นคณะตามแต่่ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะเห็็น
รวมทั้้� ง เปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ถืือหุ้้� นแสดงความคิิ ด เห็็ น อย่่ า ง
สมควร แต่่ในการลงมติิแต่่ละครั้้�ง ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องออกเสีียง
เท่่าเทีียมกััน และดููแลให้้มีีการตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�น
ด้้วยคะแนนที่่�มีีตาม (ก) ทั้้�งหมดจะแบ่่งคะแนนเสีียงแก่่
อย่่างเหมาะสมและโปร่่งใส
คนใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
ค. เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างคณะกรรมการบริิษััท
ค. การออกเสีียงลงคะแนนเลืือกตั้้ง� กรรมการให้้ใช้้เสีียงข้้างมาก
กัับฝ่่ายจััดการ และสนัับสนุุนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของฝ่่าย
หากมีี ค ะแนนเสีี ย งเท่่ า กััน ให้้ ป ระธานที่่� ป ระชุุ ม เป็็ น
จััดการตามนโยบายบริิษััท
ผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
ง. กำกัับดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและจััดการอย่่างโปร่่งใส 
นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ
ในกรณีีที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน จะพิิจารณา
จ. กำกัับดููแลให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษััทมีี โ ครงสร้้ า ง และ
กำหนดค่่
า ตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริิ ษััท
องค์์ประกอบที่่�เหมาะสม
ฉ. กำกัับดููแลให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท ขนาดธุุรกิิจ และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทโดย
โดยรวม คณะกรรมการชุุดย่่อย และกรรมการบริิษััทแต่่ละคน เปรีียบเทีียบกัับบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
กัับบริิษััท คำนึึงถึึงภาระ หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบของกรรมการแต่่ละคน
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผล
และจะต้้องได้้รัับการพิิจารณาอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
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ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

การจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล
(1)	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 7 เมษายน 2564 ได้้มีีมติิกำหนดค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทโดยแบ่่งเป็็น
ค่่าตอบแทนรายเดืือน และเบี้้�ยประชุุม
ปี 2564

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ค่าตอบแทนประจำ�
(บาท/เดือน)
200,000
30,000
20,000
10,000
-

เบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)
6,250
5,000
6,250
5,000

รายละเอีียดค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทในปีี 2563 และ 2564
ชื่อ-นามสกุล
1. นายวิิชิิต ญาณอมร

ปี 2563
1,920,000

ปี 2564

2. นายเอกชััย ศิิริิจิิระพััฒนา

-

3. นายวิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง

351,000

4. นายวีีรพััฒน์์ พููนศัักดิ์์�อุุดมสิิน

351,000

5. นายพิิภพ โชควััฒนา

351,000

6. นายพิิชััย นีีรนาทโกมล

-

7. นายโสภณ อิิงค์์ธเนศ

-

8. นายดำเนิิน แก้้วทวีี

501,750

9. นายสรศัักดิ์์� ทัันตสุุวรรณ

486,750

10. นายสาธิิต ปิิติิวรา

356,000

11. นายฉััฐภููมิิ ขัันติิวิิริิยะ

351,000

2,420,000
360,000
360,000
360,000
500,000
500,000
360,000
430,000

4,668,500

5,295,000

หมายเหตุุ :

รวม

(1) กรรมการลำดัับที่่� 2, 6, 7 ได้้เสนอที่จ่� ะไม่่รัับค่่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่่งกรรมการ เนื่่อ� งจากเป็็นพนัักงานประจำของบริิษััท

(2)	ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิิน/ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ
-ไม่่มีี-
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ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย

คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ
เพื่่อช่
� ว่ ยกำกัับดููแลกิิจการของบริิษััท ทั้้ง� นี้้� บริิษััทได้้เปิิดเผยกฎบััตร
ของคณะกรรมการชุุดย่่อยไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.itcity.co.th

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิิสระ ประกอบ ด้้วยกรรมการอิิสระจำนวน 5 ท่่าน ดัังนี้้�
1. นายวิิชิิต ญาณอมร
2. นายดำเนิิน แก้้วทวีี
3. นายสรศัักดิ์์� ทัันตสุุวรรณ
4. นายสาธิิต ปิิติิวรา
5. นายฉััฐภููมิิ ขัันติิวิิริิยะ
หมายเหตุุ : นายวิิชิิต ญาณอมร เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์
ในการสอบทานงบการเงิินของบริิษััท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วย กรรมการตรวจสอบ
จำนวน 3 ท่่าน ได้้แก่่
1. นายวิิชิิต ญาณอมร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายดำเนิิน แก้้วทวีี
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสรศัักดิ์์� ทัันตสุุวรรณ กรรมการตรวจสอบ
โดยมีี น างสาวจีี ร ะวรรณ ทิิ พ โกมุุ ท  เป็็ น เลขานุุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละ 2 ปีี
2. กรรมการตรวจสอบจะพ้้นตำแหน่่งเมื่่�อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) พ้้นจากการเป็็นกรรมการบริิษััท
4) คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้พ้้นจากตำแหน่่ง
5) ขาดคุุณสมบััติิของการเป็็นกรรมการตรวจสอบ
3. เมื่่�อกรรมการพ้้นวาระหรืือมีีเหตุุที่่�ไม่่สามารถอยู่่�ได้้จนครบ
วาระ คณะกรรมการบริิษััทจะต้้องแต่่งตั้้ง� กรรมการใหม่่ทดแทน
ให้้ครบภายใน 3 เดืือน นัับแต่่วัันที่จ่� ำนวนกรรมการไม่่ครบถ้้วน
และให้้ผู้ที่�้ ไ่� ด้้รัับการแต่่งตั้้ง� มีีวาระการดำรงตำแหน่่งเพีียงเท่่า
วาระที่เ่� หลืืออยู่่�ของกรรมการที่่พ้� น้ จากตำแหน่่ง
4. ในกรณีี ที่่�กรรมการพ้้นวาระจากการเป็็นกรรมการและ
ได้้รัับเลืือกตั้้�งให้้กลัับมาดำรงตำแหน่่งใหม่่ ให้้กรรมการ
ดัังกล่่าวกลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการตรวจสอบเช่่นเดิิม

ขอบเขตอำนาจหน้้าที่่� และความรัั บ ผิิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามรายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้ง� ที่่� 3/2551
เมื่่อวัั
� นที่่� 6 สิิงหาคม 2551 ได้้มีกี ารกำหนดขอบเขตหน้้าที่ค่� วามรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ไ่� ด้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษััทรวมทั้้�งการรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทดัังต่่อไปนี้้�
ก. สอบทานให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง
และเพีียงพอ โดยประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�บริิหาร
ที่่� รัั บผิิ ด ชอบจััดทำรายงานทางการเงิิ น ทั้้� ง รายไตรมาส
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ข.

ค.
ง.

จ.

ฉ

และประจำปีี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะ
ให้้ผู้้�สอบบััญชีีสอบทานหรืือตรวจสอบรายการใดๆ ที่่เ� ห็็นว่่า
จำเป็็น และเป็็นเรื่่�องสำคััญในระหว่่างการตรวจสอบบััญชีี
ของบริิษััทได้้
สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่่� เ หมาะสมและมีี ป ระสิิ ทธิิ ผ ล และพิิ จ ารณา
ความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย  เลิิกจ้้าง
หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�นใด
ที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์  ข้้ อ กำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์
และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระ
เพื่่� อท ำหน้้ า ที่่� เ ป็็ น ผู้้�สอ บบััญชีี ข องบริิ ษััท และเสนอ
ค่่าตอบแทนของบุุคคลดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุม
กัับผู้้�สอ บบััญชีี โ ดยไม่่ มีี ฝ่่ า ยจััดการเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ด้้ ว ย
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
พิิ จ ารณารายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกััน หรืือรายการที่่� อ าจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ
ข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้ง� นี้้� เพื่่อ� ให้้มั่น่� ใจว่่า รายการ
ดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
จััดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิิดเผยไว้้ใน
รายงานประจำปีีของบริิษััทซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้้องประกอบด้้วย
ข้้อมููลอย่่างน้้อย ดัังต่่อไปนี้้�
1) ความเห็็นเกี่่ย� วกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่เ่� ชื่่อถืือ
� ได้
ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
2) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุม
ภายในของบริิษััท
3) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ว่่าด้้วย
หลัักทรััพย์์ แ ละตลาดหลัักทรััพย์์  ข้้ อ กำหนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
ของบริิษััท
4) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
5) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์
6) จำนวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
7) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวม ที่ค่� ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร (charter)
8) รายการอื่่น� ที่เ่� ห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้ล� งทุุนทั่่ว� ไปควรทราบ
ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท

ช. ปฏิิบััติกิ ารอื่่น� ใดตามที่่ค� ณะกรรมการของบริิษััทมอบหมาย
ด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ. รายงานการดำเนิินงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบให้้คณะ
กรรมการบริิษััททราบเป็็นประจำอย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้ง�

ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

ตามหลัักเกณฑ์์ที่่� ก.ล.ต. กำหนด เพื่่อ� นำเสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทและ/หรืือที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท  ครั้้�งที่่� 5/2564 เมื่่�อวัันที่่� 9
ง. พิิ จ ารณาคััดเลืือกกรรมการที่่� มีี คุุ ณส มบััติิ เ หมาะสม
พฤศจิิกายน 2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564 เป็็น
เป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย  เพื่่�อนำเสนอต่่อ
วัันเริ่่ม� วาระการดำรงตำแหน่่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คณะกรรมการผู้้�บริิหารพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
ค่่าตอบแทน ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำนวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
2.
ด้้
า
นการพิิ
จารณาค่่าตอบแทน
1. นายดำเนิิน แก้้วทวีี
ประธานกรรมการสรรหา
ก. พิิจารณาหรืือทบทวนรููปแบบและหลัักเกณฑ์์ในการจ่่าย
และกำหนดค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทนทุุกประเภทของกรรมการให้้มีีความเหมาะสม
2. นายวิิชิิต ญาณอมร
กรรมการสรรหาและกำหนด
และเป็็นธรรมเพื่่อ� นำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทพิจิ ารณา
ค่่าตอบแทน
ให้้ความเห็็นชอบก่่อนนำเสนอต่่อที่ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
3. นายสาธิิต ปิิติิวรา
กรรมการสรรหาและกำหนด
อนุุมััติิ
ค่่าตอบแทน
ข. พิิจารณากำหนดค่่าตอบแทนประจำปีีของกรรมการตาม
โดยมีี น างสาวนัันท์์ น ภััส ถิิ ร กนกวิิ ไ ล เป็็ น เลขานุุ ก าร
หลัักเกณฑ์์ ก ารจ่่ า ย  ที่่� ไ ด้้ พิิ จ ารณาไว้้ เ พื่่� อ นำเสนอต่่ อ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการบริิษััทพิจิ ารณาให้้ความเห็็นชอบก่่อนนำเสนอ
ต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ
วาระการดำรงตำแหน่่งของคณะกรรมการสรรหาและ 3. พิิ จ ารณาทบทวนกฎบััตรของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่่าตอบแทน
กำหนดค่่าตอบแทนอย่่างสม่่ำเสมอ
1. มีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละ 2 ปีี
4. ปฏิิ บััติิ ง านอื่่� น ใดที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัับการสรรหาและพิิ จ ารณา
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนที่พ้่� น้ ตำแหน่่งตาม
ค่่าตอบแทน ตามที่ค่� ณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
วาระ อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้กลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งใหม่่
ได้้อีีกครั้้�ง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน พ้้นจากตำแหน่่ง
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท  ครั้้�งที่่� 5/2564 เมื่่�อวัันที่่� 9
ในกรณีีใดกรณีีหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้�
พฤศจิิกายน 2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้วัันที่่� 11 พฤษภาคม 2564 เป็็น
3.1) พ้้นจากตำแหน่่งกรรมการบริิษััท
วัันเริ่่�มวาระการดำรงตำแหน่่งของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
3.2) ลาออก
ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำนวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
3.3) เสีียชีีวิิต
1. นายสรศัักดิ์์ ทัั
� นตสุุวรรณ ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
3.4) คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้พ้้นจากตำแหน่่ง
2. นายดำเนิิน แก้้วทวีี
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
3.5) ขาดคุุณสมบััติิของการเป็็นกรรมการสรรหาและกำหนด
3. นายวิิชิิต ญาณอมร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ค่่าตอบแทน
โดยมีีนางสาววรรณพร จัันทร์์เสรีีวิทย
ิ า เป็็นเลขานุุการคณะ
4. กรณีีตำแหน่่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ว่่างลง ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งกรรมการอื่่�นที่่�มีี
คุุณสมบััติิครบถ้้วนเป็็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่่า วาระการดำรงตำแหน่่ ง ของคณะกรรมการบริิ ห าร
ตอบแทน รายใหม่่ให้้ครบถ้้วนภายใน 3 เดืือน นัับแต่่วัันที่่� ความเสี่่�ยง
มีีจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน ไม่่ครบ
1. กรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง มีี ว าระการดำรงตำแหน่่ ง
คราวละ 2 ปีี เมื่่�อกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงครบวาระ
ขอบเขตอำนาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะ
การดำรงตำแหน่่ ง หรืือมีี เ หตุุ อัั นใดที่่� ก รรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
บริิหารความเสี่่�ยง ไม่่สามารถดำรงตำแหน่่งได้้ครบวาระ
1. ด้้านการสรรหา
ซึ่่� ง มีี ผ ลให้้ จ ำนวนกรรมการไม่่ ค รบตามองค์์ ป ระกอบ
ก. พิิจารณาโครงสร้้างและองค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท
ประธานคณะกรรมการบริิษััทจะแต่่งตั้้�งกรรมการบริิหาร
และคณะกรรมการชุุดย่่อย  รวมถึึงคุุณสมบััติิของกรรมการ
ความเสี่่� ย งใหม่่ เพื่่� อท ดแทนตำแหน่่ ง ที่่� ว่่ า งลงภายใน
ที่่เ� หมาะสมกัับขนาดและลัักษณะการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท
3 เดืือน นัับแต่่วัันที่่�จำนวนกรรมการไม่่ครบถ้้วน เพื่่�อให้้
เพื่่อ� นำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
เกิิดความต่่อเนื่่�องในการดำเนิินงานของคณะกรรมการ
พิิจารณาอนุุมััติิ
บริิหารความเสี่่ย� ง และสามารถอยู่่�ในตำแหน่่งได้้เพีียงเท่่าที่่�
ข. พิิจารณากำหนดหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารที่่เ� หมาะสมกัับบริิษััท
วาระที่่� ยัั ง เหลืืออยู่่�ของกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
ในการสรรหาบุุคคลเพื่่อ� ดำรงตำแหน่่งกรรมการ
ซึ่่�งตนทดแทน และหากกรณีีดัังกล่่าวเป็็นกรณีีประธาน
ค. พิิจารณาคััดเลืือกบุุคคลที่มี่� คุี ณส
ุ มบััติิและไม่่ขััดต่่อกฎข้้อบัังคัับ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการบริิษััท
ของทางการ ให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการ โดยสำหรัับคุุณสมบััติิ
จะเป็็นผู้้�ดำเนิินการ
ของบุุคคลที่่�จะมาเป็็นกรรมการอิิสระอย่่างน้้อยต้้องเป็็นไป
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2. กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงพ้้นจากตำแหน่่งโดยทัันทีีเมื่่�อ
1) พ้้นจากการเป็็นกรรมการบริิษััท
2) เสีียชีีวิิต
3) ลาออก
4) คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้พ้้นจากตำแหน่่ง
5) ขาดคุุณสมบััติิของการเป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง

ขอบเขตอำนาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ก. กำหนดและทบทวนกรอบการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
กฎบััตรการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง นโยบายและกระบวน
การบริิ ห าร รวมทั้้� ง เสนอแนะแนวทางการบริิ ห าร
ความเสี่่ย� งต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วกัับการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทอย่า่ ง
เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพสอดคล้้องต่่อทิิศทางกลยุุทธ์์
การดำเนิินงาน แผนธุุรกิิจ และสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ข. สนัับสนุุนและพััฒนาการบริิหารความเสี่่�ยงในทุุกระดัับ
ทั่่� ว ทั้้� ง องค์์ ก ร รวมทั้้� ง เครื่่� อ งมืือต่่ า งๆ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
และมีีประสิิทธิภิ าพ รวมถึึงส่่งเสริิมการพััฒนาวััฒนธรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงในองค์์กร
ค. กำกัับดููแล ติิดตาม และสอบทาน แผนงานและรายงาน
การบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� ส ำคััญ พร้้ อ มทั้้� ง ให้้ ค ำแนะนำ
เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า มีี ก ารบริิ ห ารจััดการความเสี่่� ย งอย่่ า งมีี
ประสิิ ทธิิ ภ าพและเหมาะสมอยู่่�ในระดัับที่่� ยอ มรัับได้้
สอดคล้้องกัับนโยบายบริิหารความเสี่่�ยง
ง. รายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สำคััญให้้คณะกรรมการ
บริิษััทรัับทราบ ในกรณีีที่่�มีีปััจจััยหรืือเหตุุการณ์์สำคััญ
ซึ่่� ง อาจจะมีี ผ ลกระทบต่่ อ บริิ ษััทอย่่ า งมีี นััยส ำคััญ
ต้้องรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาโดยเร็็ว
จ. ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงอาจ
ขอความเห็็นชอบจากที่่ปรึึ
� กษาอิิสระ เมื่่อพิ
� จิ ารณาเห็็นว่่ามีี
ความจำเป็็นและเหมาะสม โดยบริิษััทเป็็นผู้้�รัับภาระค่่าใช้้จ่า่ ย

ขอบเขตอำนาจหน้้าที่่� และความรัั บ ผิิ ด ชอบของ
คณะผู้้�บริิหาร

ตามรายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้ง� ที่่� 5/2545
เมื่่อวัั
� นที่่� 14 พฤศจิิกายน 2545 ได้้มีกี ารกำหนดขอบเขตอำนาจหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของกรรมการผู้้�อำนวยการ ในการบริิหารงาน
ในเรื่่� อ งเกี่่� ย วกัับการดำเนิิ น งานตามปกติิ แ ละงานบริิ ห ารของ
บริิ ษััท กำหนดนโยบายแผนธุุ ร กิิ จ งบประมาณโครงการ
การบริิหารงาน และอำนาจการบริิหารต่่างๆ ของบริิษััทหลัักเกณฑ์์
ในการดำเนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจ เพื่่�อเสนอให้้
ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการของบริิ ษััทพิิ จ ารณาอนุุ มััติิ และ/หรืือ
ให้้ ค วามเห็็ น ชอบรวมตลอดถึึงการตรวจสอบและติิ ด ตามผล
การดำเนิินงานของบริิษััทตามนโยบายที่่�กำหนด โดยสรุุปอำนาจ
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�สำคััญได้้ดัังนี้้�
ก. พิิ จ ารณาเรื่่� อ งการจััดสรรงบประมาณประจำปีี  ต ามที่่�
ฝ่่ า ยจััดการเสนอก่่ อ นที่่� จ ะนำเสนอให้้ ค ณะกรรมการ
บริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ ทั้้�งนี้้� ให้้รวมถึึงการพิิจารณาอนุุมััติิ
การเปลี่่�ยนแปลงและเพิ่่�มเติิมงบประมาณรายจ่่ายประจำปีี
ในระหว่่างที่่�ไม่่มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและให้้
นำเสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่อท
� ราบในที่่ป� ระชุุมคราวต่่อไป
ข. อนุุมััติิการใช้้จ่่ายตามคู่่�มืืออำนาจอนุุมััติิของบริิษััท
ค. อนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินลงทุุนที่่�สำคััญๆ ที่่�ได้้กำหนดไว้้ใน
งบประมาณรายจ่่ายประจำปีีตามที่่�จะได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััท  หรืือตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท
ได้้เคยมีีการอนุุมััติิในหลัักการไว้้แล้้ว
ง. เป็็ น คณะที่่� ปรึึ กษาฝ่่ า ยจััดการในเรื่่� อ งเกี่่� ย วกัับนโยบาย
ด้้านการเงิิน การตลาด การบริิหารงานบุุคคลและด้้านการ
ปฏิิบััติิการอื่่�นๆ
จ. จััดสรรเงิินบำเหน็็จรางวััล ซึ่่ง� ได้้รัับอนุุมััติจิ ากคณะกรรมการ
บริิษััทแล้้วแก่่พนัักงานหรืือลููกจ้้างของบริิษััทหรืือบุุคคลใดๆ
ที่่ก� ระทำกิิจการให้้บริิษััท

ทั้้�งนี้้� อำนาจของคณะผู้้�บริิหาร จะไม่่รวมถึึงการอนุุมััติิ
รายการใดที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง หรืือรายการใดที่่�คณะผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะผู้้�บริิหารประกอบด้้วย หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับคณะผู้้�บริิหารมีีส่่วนได้้เสีีย  หรืือผล
ผู้้�บริิหาร 9 คน ดัังนี้้�
ประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดขััดแย้้งกัับบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย  (ถ้้ามีี)
1. นายเอกชััย ศิิริิจิิระพััฒนา
ประธานคณะผู้้�บริิหาร
ตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  ซึ่่�งการอนุุมััติิ
2. นายสุุวััฒน์์ พานิิชภัักดีี
รองประธานคณะผู้้บ� ริิหาร รายการในลัักษณะดัังกล่่าว จะต้้องเสนอต่่อที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการ
3. นายพิิชััย นีรี นาทโกมล
รองประธานคณะผู้้บ� ริิหาร และ/หรืือที่ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่อพิ
� จิ ารณาและอนุุมััติริ ายการดัังกล่่าว
4. นายโสภณ อิิงค์์ธเนศ
กรรมการผู้้�อำนวยการ
ตามที่่� ข้้ อบัั งคัับของบริิ ษััท หรืือกฎหมายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกำหนด
5. นายไพโรจน์์ อมตมหััทธนะ
รองกรรมการผู้้�อำนวยการ เว้้นแต่่เป็็นการอนุุมััติริ ายการที่่เ� ป็็นลัักษณะการดำเนิินธุุรกรรมการค้้า
ฝ่่ายงานบริิหารจััดการ
ปกติิทั่่�วไป ของบริิษััทที่่�กำหนดกรอบการพิิจารณาไว้้ชััดเจนแล้้ว
คลัังสิินค้้า
6. นางสาววรรณพร จัันทร์์เสรีีวิิทยา รองกรรมการผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
7. นายคณภน ปิิยะลัักษณางกููร
รองกรรมการผู้้�อำนายการ
ฝ่่ายขายสาขาและผลิิตภััณฑ์์
8. นายเกษม ศรีีเลิิศชััยพานิิช
รองกรรมการผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายการตลาดและออนไลน์์
9. นางสาวกมลวร นีีรนาทโกมล
รองกรรมการผู้้�อำนายการ
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและจััดซื้้อ�

คณะผู้้�บริิหาร
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ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

นอกจากการจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนแล้้ ว บริิ ษััท ยัั ง จััดให้้ มีี
สวััสดิิ
ก
ารต่่
างๆ ให้้กัับพนัักงานอย่่างเหมาะสม เช่่น ค่่าใช้้จ่่าย
บริิ ษััทมีี น โยบายการจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนให้้ กัั บพนัักงาน
ทุุ ก ระดัับอย่่ า งเหมาะสม โดยคำนึึงถึึงอััตราค่่ า ตอบแทนและ ในการเดิินทาง ค่่าที่่�พััก กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ การประกัันชีีวิิต
ผลประโยชน์์ที่่�อยู่่�ในระดัับใกล้้เคีียงกัับบริิษััทอื่่�นๆ ในอุุตสาหกรรม และสุุขภาพ เป็็นต้้น
เดีียวกััน รวมถึึงพิิจารณาผลการประเมิินการปฏิิบััติงิ านของพนัักงาน ค่่าตอบแทนรวมของผู้้บ� ริิหารและกรรมการที่่เ� ป็็นผู้้บ� ริิหาร
ในปีี 2564 บริิษััทมีกี ารจ่่ายค่่าตอบแทนเป็็นเงิินเดืือนให้้แก่่
เป็็นองค์์ประกอบ อัันจะทำให้้บริิษััทสามารถธำรงรัักษาพนัักงาน
ที่่� มีี ศัั กยภาพสููงและผลงานที่่� ดีี ไ ว้้ กัั บบริิ ษััท ภายใต้้ ส ถานการณ์์ ผู้้�บริิหาร รวม 9 คน เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 17.53 ล้้านบาท  นอกจากนี้้�
การแข่่ ง ขัันของธุุ ร กิิ จ ในปัั จ จุุ บัั น อีี ก ทั้้� ง บริิ ษััท ยัั ง ได้้ พิิ จ ารณา บริิษััทได้้ทำประภััยกลุ่่�มให้้แก่่ผู้บ้� ริิหารของบริิษััทและจััดให้้มีกี องทุุน
การจ่่ายโบนััสประจำปีีตามผลการปฏิิบััติงิ านอ้้างอิิงตามการประเมิินผล สำรองเลี้้ย� งชีีพ โดยมีีผู้บ้� ริิหารเข้้าร่่วมโครงการ 8 คน คิิดเป็็นสััดส่่วน
การดำเนิิ น การของบริิ ษััท เป็็ น การจููงใจและให้้ ร างวััลพนัักงาน 88.9% ต่่อผู้้�บริิหารทั้้�งหมด
ที่่�ปฏิิบััติิงานได้้ตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้

นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนรวมของผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
จำนวนบุุคลากร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 – 2564 บริิษััทมีีพนัักงานและบุุคลากรทั้้�งสิ้้�น 408 คน 386 คน และ 1,161 คน ตามลำดัับ
โดยแบ่่งตามกลุ่่�มงานได้้ดัังนี้้�
ลักษณะบุคลากร

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

กลุ่่�มผู้้�บริิหาร
กลุ่่�มคลัังสิินค้้า
กลุ่่�มงานขายและผลิิตภััณฑ์์

9
57
301

6
47
282

9
47
980

กลุ่่�มงานบััญชีีการเงิินและทรััพยากรบุุคคล

29

24

58

กลุ่่�มงานการตลาดและสารสนเทศ
กลุ่่�มงานกฎหมาย ตรวจสอบภายใน
และเลขานุุการ

7

21

92

5

6

9

408

386

1,161

รวม

การเปลี่่� ย นแปลงจำนวนพนัั ก งานอย่่ า งมีีนัั ย สำคัั ญ ประกัันภััยกลุ่่�มและกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
ในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
บริิ ษััท ได้้ ท ำประกัันภััยกลุ่่�มให้้ แ ก่่ พ นัักงานของบริิ ษััท

ในปีี 2564 บริิษััทมีีจำนวนพนัักงานเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่่านมา และจััดให้้มีีกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพโดยมีีพนัักงานเข้้าร่่วมโครงการ
เนื่่�องจากการขยายสาขาและการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจาก บริิษััท 261 คน คิิดเป็็นสััดส่่วน 22.6% ต่่อพนัักงานทั้้�งหมด
คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำกััด
นโยบายในการพััฒนาพนัักงาน
เมื่่�อวัันที่่� 1 พฤษภาคม 2564
บุุคลากรเป็็นทรััพยากรพื้้�นฐานที่่�สำคััญที่่�จะช่่วยขัับเคลื่่�อน
ผลตอบแทนพนัักงาน
องค์์ ก รให้้ ส ามารถบรรลุุ เ ป้้ า หมาย  อีี ก ทั้้� ง จากสถานการณ์์ ก าร
ในปีี 2562 -2564 บริิษััทมีีการจ่่ายผลตอบแทนให้้แก่่ แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (COVID-19) ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในขณะนี้้�
พนัักงานในลัักษณะต่่างๆ ได้้แก่่ เงิินเดืือน โบนััส และผลประโยชน์์ ได้้สร้า้ งความเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งด้้านสัังคมและธุุรกิิจ จึึงจำเป็็นอย่่างยิ่่ง�
พนัักงานอื่่น� ๆ เช่่น ค่่าคอมมิิชชั่น่�  ค่่าตำแหน่่ง ค่่ากองทุุนสำรองเลี้้ย� งชีีพ ที่่�องค์์กรต้้องให้้การฝึึกอบรมและพััฒนาทัักษะต่่างๆ ให้้สอดคล้้อง
เงิินประกัันสัังคม หรืือค่่ายานพาหนะ เป็็นต้้น จำนวนทั้้�งสิ้้�น 196 และเหมาะสมกัับบริิบทในสถานการณ์์ New Normal ให้้กัับ
ล้้านบาท, 171 ล้้านบาท และ 298 ล้้านบาท ตามลำดัับ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงจนถึึงผู้้�ปฏิิบััติิงานในทุุกระดัับเพื่่�อให้้สามารถ
ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจภายใต้้การเปลี่่�ยนแปลงในปััจจุุบัันได้้ โดยบริิษััท
ได้้แบ่่งการพััฒนาบุุคลากรออกเป็็นกลุ่่�ม ดัังนี้้�
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• พนัักงานทุุกคน
ให้้การพััฒนาพนัักงานในองค์์กรให้้มีศััี กยภาพในการทำงาน
ด้้วยการเพิ่่�มความรู้้แ� ละพััฒนาทัักษะในสายงาน เพื่่อ� รองรัับการเติิบโต
และเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ รวมถึึงการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีี
การทำงานเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ในยุุคปััจจุุบััน เช่่น หลัักสููตร
การปรัับปรุุงคุุณภาพงาน หลัักสููตรทัักษะการสื่่อส
� ารและการประสานงาน
และหลัักสููตรจริิยธรรมและการต่่อต้้านการทุุจริิต เป็็นต้้น
• พนัักงานสาขา
มุ่่�งเน้้นการพััฒนาด้้านการบริิการ การให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ผลิิตภััณฑ์์ และการบริิหารจััดการ เพื่่อ� ให้้พนัักงานเกิิดความชำนาญ
และรัักษามาตรฐานในการปฏิิบััติิงานที่่�ดีีเพื่่�อสร้้างความประทัับใจ
และความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการเช่่นหลัักสููตร Service
Excellence การบริิการที่่เ� ป็็นเลิิศ หลัักสููตรการวางแผนการปฏิิบััติงิ าน
และหลัักสููตรทัักษะการสื่่อส
� ารและประสานงาน เป็็นต้้น
• พนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ
ดำเนิินการพััฒนาพนัักงานด้้านทัักษะ ความรู้้�  ความสามารถ
และความสำคััญของบทบาทหน้้าที่่�การทำงาน เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพ
ให้้กัับพนัักงานในการทำงานให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพสููงสุุด สามารถตอบสนอง
ความต้้องการและเป้้าหมายขององค์์กรได้้อย่า่ งเต็็มประสิิทธิภิ าพ เช่่น
หลัักสููตร Self Development หลัักสููตรจิิตวิทย
ิ าการสื่่อส
� ารด้้วยใจ
หลัักสููตรการปรัับปรุุงคุุณภาพงาน และหลัักสููตรการวางแผนปฏิิบััติงิ าน
(Action Plan) เป็็นต้้น
• พนัักงานระดัับหััวหน้้างานและผู้้�จััดการ
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำคััญในการพััฒนาพนัักงานระดัับ
หััวหน้้างานและผู้้�จััดการ ในด้้านความคิิดเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic Thinking)
การพััฒนาภาวะผู้้น� ำ (Leadership) การสร้้างทััศนคติิเชิิงบวก (Positive
Attitude) และทัักษะอื่่น� ๆ ที่่จ� ำเป็็นต่่อธุุรกิิจ เนื่่อ� งจากหััวหน้้างานและ
ผู้้�จััดการเป็็นตััวแทนของฝ่่ายต่่างๆ ในการผลัักดัันผลงานขององค์์กร
ให้้ประสบความสำเร็็จและบรรลุุตามเป้้าหมายที่่ตั้้� ง� ไว้้ เช่่น หลัักสููตรการ
วางแผนเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic Planning) หลัักสููตรผู้้น� ำเชิิงรุุก และ
หลัักสููตร Update ภาษีีอากรและบััญชีี เป็็นต้้น
• พนัักงานระดัับผู้้�บริิหาร
เนื่่� อ งจากผู้้�บ ริิ ห ารเป็็ น ผู้้�ที่่� มีี บ ทบาทสำคััญต่่ อ การบรรลุุ
เป้้าหมายขององค์์กร บริิษััทจึึงดำเนิินการจััดทำแผนพััฒนาระดัับ
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ผู้้บ� ริิหาร โดยการพััฒนาทัักษะความเป็็นผู้้น� ำเพื่่อพัั
� ฒนาศัักยภาพของ
ผู้้�บริิหารให้้มีีความพร้้อม สามารถเป็็นผู้้�นำการเปลี่่�ยนแปลงในการ
ขัับเคลื่่อ� นองค์์กรให้้สำเร็็จลุุล่ว่ งตามเป้้าหมายขององค์์กรที่่ไ� ด้้วางไว้้ ทั้้ง� ใน
ด้้านประสิิทธิภิ าพโดยรวม และความสามารถในการแข่่งขััน เช่่น หลัักสููตร
การวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic Planning) หลัักสููตรเทคนิิคการแก้้
ปััญหาและตััดสิินใจ หลัักสููตรการมอบหมายงานและการสอนงาน และ
หลัักสููตรการสื่่�อสารและการจููงใจ เป็็นต้้น
นอกเหนืือจากการฝึึกอบรมดัังกล่่าวข้้างต้้นแล้้ว บริิษััทยัังได้้
มีีการจััดการความรู้้ใ� นองค์์กร โดยรวบรวมองค์์ความรู้้ที่� มี่� อยู่่�
ี ในองค์์กร
เพื่่อ� ให้้พนัักงานทุุกคนในองค์์กรสามารถเข้้าถึึงองค์์ความรู้้แ� ละสามารถ
ปฏิิบััติงิ านได้้อย่า่ งมีีประสิิทธิภิ าพ ซึ่่ง� จะเป็็นการเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันให้้กัับองค์์กร โดยบริิษััทได้้มีีการเผยแพร่่องค์์ความรู้้� 
เช่่น รายละเอีียดขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานต่่างๆ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิินค้้า
โปรโมชั่่น� เป็็นต้้น ผ่่านระบบ Smart Core เพื่่อ� ให้้พนัักงานสามารถเรีียนรู้้�
ด้้วยตนเองได้้อย่า่ งไม่่จำกััด

ข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่�สำคััญในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
-ไม่่มีี-

ข้้อมููลสำคััญอื่่�นๆ

เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีมี ติิแต่่งตั้้ง� นายชาญชััย บุุญยสุุรกุุล
ให้้ดำรงตำแหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััทโดยคุุณสมบััติิของผู้้�ดำรง
ตำแหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััทปรากฏในเอกสารแนบ 1 โดยมีีหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบตามที่่�กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา
89/16 ของพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 4)
พ.ศ. 2551 ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวััง และความซื่่อสััตย์
�
์
สุุจริิต  รวมทั้้�งต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์
ข้้อบัังคัับบริิษััทมติิคณะกรรมการบริิษััทตลอดจนมติิที่ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งนี้้� ขอบเขตอำนาจหน้้าที่่�ของเลขานุุการบริิษััทมีีดัังนี้้�
1) จััดทำและเก็็ บ รัักษาทะเบีี ย นกรรมการ หนัังสืือ
นััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััทรายงานการประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทรายงานประจำปีี หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงาน
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

2) เก็็ บ รัักษารายงานการมีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ที่่� ร ายงานโดย หััวหน้้างานผู้้�ตรวจสอบภายใน
กรรมการหรืือผู้้�บริิหาร และจััดส่่งสำเนาให้้แก่่ประธานกรรมการ
บริิ ษััท ได้้ ม อบหมายให้้ นางสาวจิิ ร ะวรรณ ทิิ พ โกมุุ ท 
บริิษััทภายใน 7 วัันทำการ นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับรายงาน
ดำรงตำแหน่่งเป็็นหััวหน้้างานผู้้�ตรวจสอบภายใน เพื่่อท
� ำหน้้าที่่ก� ำกัับ
3) จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและประชุุมคณะกรรมการให้้เป็็นไป ดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎเกณฑ์์ของหน่่วยงานที่ก่� ำกัับดููแลการประกอบ
ตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับของบริิษััทและข้้อพึึงปฏิิบััติต่ิ า่ งๆ รวมถึึงการ ธุุรกิิจของบริิษััท  โดยมีีคุุณสมบััติิของผู้้�ดำรงตำแหน่่งหััวหน้้างาน
ดููแลประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิของที่่�ประชุุม
ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท ปรากฎในเอกสารแนบ 3
4) ติิดตามและดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงาน
สารสนเทศในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องตามระเบีียบ ประกาศ และข้้อกำหนด นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำนัักงานคณะกรรมการ
บริิ ษััท ได้้ ม อบหมายให้้ นางสาวนัันท์์ น ภััส ถิิ ร กนกวิิ ไ ล
กำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และคณะกรรมการกำกัับ รัับผิิดชอบในการติิดต่่อสื่อส
่� ารกัับนัักลงทุุน สถาบััน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�ง
ตลาดทุุน
นัักวิิเคราะห์์และภาครััฐที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ปััจจุุบัันผู้้ล� งทุุนสามารถติิดต่่อขอ
5) ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการบริิษััทและดำเนิินการ ทราบข้้อมููลที่่�บริิษััทสามารถเปิิดเผยได้้ โดยติิดต่่อได้้ที่่�
เรื่่� อ งอื่่� น ตามที่่� ไ ด้้ รัั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริิ ษััท
E-mail : nannaphat_t@itcity.co.th
6) ดำเนิินการอื่่น� ๆ ตามที่ต่� ลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
โทรศััพท์์ : 0 2656 5030-39 โทรสาร 0 2656 5049
สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
Website : www.itcity.co.th
และคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนกำหนด
ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
บริิษััทได้้แต่่งตั้้ง� บริิษััท สำนัักงานอีีวาย จำกััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทซึ่่ง� ได้้รัับความเห็็นชอบจากการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี
2564 เป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�มีีความเป็็นอิิสระ น่่าเชื่่�อถืือ และไม่่มีีความสััมพัันธ์์หรืือส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััท โดยบริิษััทได้้จ่่ายค่่าตอบแทนจากการ
สอบบััญชีีของบริิษััทโดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย : ล้้านบาท)

ค่าสอบบัญชี

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)
บริิษััทย่่อย
รวม

รอบปีบัญชี 2563

รอบปีบัญชี 2564

2.00
1.84

2.80
0.58

3.84

3.38
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รายงานผลการดำำ � เนิิ น งานสำำ �คัั ญ
ด้้ า นการกำำ �กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ
สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา

ในรอบปีี 2564 ที่่� ผ่่า นมา คณะกรรมการบริิ ษััท ได้้ มีี
การปฏิิ บััติิห น้้ า ที่่�กำกัับดููแลฝ่่ายจััดการ ให้้บ ริิห ารจััดการธุุร กิิจ
ของบริิ ษััท ให้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมายและวััตถุุ ป ระสงค์์ ภ ายใต้้ ก ฎหมาย
และการกำกัับดููแลกิิ จ การที่่� ดีี โดยในปีี 2564 คณะกรรมการ
บริิ ษััท ได้้ ร่่ ว มกัับฝ่่ า ยจััดการในการทบทวนนโยบายและการ
ปฏิิบััติิตามนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมถึึงได้้ทำหน้้าที่่�
ในการบริิหารจััดการและดำเนิินกิิจการของบริิษััทให้้เป็็นไปตาม
กฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้อบัั
้ งคัับของบริิษััท ตลอดจนมติิของผู้้�ถืือหุ้้�น
ด้้วยความระมััดระวััง โปร่่งใส เพื่่อ� ผลประโยชน์์ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยรวม โดยมีีการดำเนิินงานสำคััญด้้านการกำกัับดููแลกิิจการ ดัังนี้้�

การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
หลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกกรรมการอิิสระ
(คุุณสมบััติิ/กระบวนการสรรหา)

คณะกรรมการบริิษััทจะร่่วมกัันพิิจารณาคุุณสมบััติิของบุุคคล
ที่จ่� ะมาดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการอิิสระ โดยพิิจารณาจากคุุณสมบััติิ
และไม่่มีลััี กษณะต้้องห้้ามตาม พ.ร.บ. บริิษััทมหาชน พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์
ประกาศของคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุ น รวมถึึงประกาศ
ข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยกรรมการอิิสระจะมีี
คุุณวุฒิ
ุ ิ การศึึกษา ความเชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้าน ประสบการณ์์การทำงาน
และความเหมาะสมอื่่น� ๆ ประกอบกััน เพื่่อ� นำเสนอต่่อที่ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
เพื่่อพิ
� จิ ารณาแต่่งตั้้ง� ต่่อไป บริิษััทมีนี โยบายแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระอย่่างน้้อย
หนึ่่ง� ในสามของจำนวนกรรมการทั้้�งหมด โดยกรรมการอิิสระของบริิษััท
ต้้องมีีคุณส
ุ มบััติิ ดัังนี้้�

คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ

1) ถืือหุ้้�นไม่่ เ กิิ น ร้้ อย ละหนึ่่� ง ของจำนวนหุ้้�นที่่� มีี สิิ ทธิิ
ออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท  บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม
หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของ
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
2) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน
ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำ หรืือผู้้�มีีอำนาจ
ควบคุุมของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่อย 
่ บริิษััทร่ว่ ม หรืือนิิติบุิ คุ คล
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
3) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต  หรืือโดย
การจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส 
พี่่�น้อ้ ง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตรของผู้้บ� ริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
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ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหาร
หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
4) ไม่่มีหี รืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่อย 
่ บริิษััทร่ว่ ม หรืือนิิติบุิ คุ คลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งในลัักษณะ
ที่่� อ าจเป็็ น การขััดขวางการใช้้ วิิ จ ารณญาณอย่่ า งอิิ ส ระของตน
รวมทั้้� ง ไม่่ เ ป็็ น หรืือเคยเป็็ น ผู้้�ถืือหุ้้� นรายใหญ่่ กรรมการซึ่่� ง ไม่่ ใ ช่่
กรรมการอิิสระ หรืือผู้้บ� ริิหารของผู้้ที่� มี่� คี วามสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่อย 
่ บริิษััทร่ว่ ม หรืือนิิติบุิ คุ คลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง
ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ รวมถึึงการทำรายการทางการค้้าที่่�กระทำ
เป็็นปกติิ เพื่่�อประกอบกิิจการการเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความ
ช่่วยเหลืือทางการเงิินด้้วยการรัับหรืือให้้กู้�ยืื้ ม ค้้ำประกััน การให้้สินิ ทรััพย์์
เป็็ น หลัักประกัันหนี้้� สิิ น รวมถึึงพฤติิ ก ารณ์์ อื่่� น ทำนองเดีี ย วกััน
ซึ่่� ง เป็็ น ผลให้้ บ ริิ ษััท หรืือคู่่�สััญญามีี ภ าระหนี้้� ที่่� ต้้ อ งชำระต่่ออีีก
ฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละสามของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของบริิษััท
หรืือตั้้�งแต่่ยี่่�สิบิ ล้้านบาทขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำนวนใดจะต่่ำกว่่า ทั้้�งนี้้� การ
คำนวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำนวณมููลค่่าของ
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ว่่าด้้วยการเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบััติิการของ
บริิษััทจดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยอนุุโลมแต่่ในการ
พิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง
หนึ่่�งปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
5) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท  บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่อย 
่ บริิษััทร่ว่ ม หรืือนิิติบุิ คุ คลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งและไม่่เป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการซึ่่ง� ไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ ผู้้บ� ริิหาร หรืือหุ้้�นส่่วน
ผู้้�จััดการของสำนัักงานสอบบััญชีี ซึ่่ง� มีีผู้�สอ
้ บบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่อย 
่ บริิษััทร่ว่ ม หรืือนิิติบุิ คุ คลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งสัังกััดอยู่่�
6) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้ใ� ห้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่ง� รวมถึึง
การให้้บริิการเป็็นที่่ปรึึ
� กษากฎหมาย หรืือที่่ปรึึ
� กษาทางการเงิิน ซึ่่ง� ได้้
รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััท
ย่่อย  บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�
ผู้้ใ� ห้้บริิการทางวิิชาชีีพเป็็นนิิติบุิ คุ คล ให้้รวมถึึงการเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
กรรมการซึ่่� ง ไม่่ ใ ช่่ ก รรมการอิิ ส ระ ผู้้� บ ริิ ห าร หรืือหุ้้�นส่่ ว น
ผู้้�จััดการของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย
7) ไม่่เป็็นกรรมการที่ไ่� ด้้รัับการแต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นตััวแทนของ
กรรมการของบริิษััทผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่ง� เป็็นผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้อง
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
8) ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใด ที่่�ทำให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็น
อย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำเนิินงานของบริิษััท

ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

ในรอบปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา กรรมการอิิสระทั้้�ง 3 คนไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจหรืือการให้้บริิการทางวิิชาชีีพในมููลค่่าเกิินกว่่า
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนด โดยกรรมการอิิสระทั้้�ง 3 คน มีีคุุณสมบััติิ
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนด ซึ่่�งไม่่มีีผลกระทบต่่อการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�และการให้้ความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระ

4.3) บุุคคลซึ่่ง� ได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำดัับลงมา
เป็็นผู้้�ได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำนวนกรรมการที่่�จะพึึงมีี
ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�งในลำดัับถััดลงมา มีีคะแนน
เสีียงเท่่ากัันเกิินจำนวนกรรมการที่่�จะพึึงมีี ให้้ประธานในที่่�ประชุุม
ออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
5) ในการประชุุ ม สามััญผู้้�ถืือหุ้้� นประจำปีี ทุุ ก ครั้้� ง
การสรรหากรรมการและแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง
ให้้กรรมการออกจากตำแหน่่ง 1 ใน 3 ถ้้าจำนวนกรรมการที่่�
วิิธีีการคััดเลืือกกรรมการ
จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็ใ็ ห้้ออกโดยจำนวนใกล้้ที่สุ่� ดุ กัับส่่วน
1) บริิ ษััทเปิิด โอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้� นที่่�ถืือหุ้้� นรายเดีียวหรืือ 1 ใน 3 ขั้้�นตอนการสรรหาจะเป็็นไปตามข้้อ 1) – 4)
หลายรายที่ถืือหุ้้�
่� น รวมกัันไม่่น้อย
้ กว่่าร้้อยละ 0.1 ของทุุนที่่ช� ำระแล้้ว
ของบริิษััทเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�สมควรได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ วิิธีีการคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับสููง
ผ่่านทาง Website ของบริิษััท หรืือส่่งเป็็นจดหมายถึึงเลขานุุการบริิษััท
ในการสรรหาผู้้� ม าดำรงตำแหน่่ ง ผู้้� บ ริิ ห ารระดัับสููงสุุ ด
ซึ่่�งเลขานุุการบริิษััทจะส่่งต่่อให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา คณะกรรมการบริิหารจะเป็็นผู้้�พิจิ ารณาในเบื้้�องต้้น ในการกลั่่น� กรอง
ค่่าตอบแทน โดยบริิษััทจะแจ้้งกำหนดเวลาในการเสนอชื่่�อผ่่าน สรรหาบุุ ค คลที่่� มีี คุุ ณส มบััติิ ค รบถ้้ ว น เหมาะสม มีี ค วามรู้้� 
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ความสามารถ ประสบการณ์์  คุุ ณลัั กษณะความเป็็ น ผู้้� น ำ
2) ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เสนอชื่่�อบุุคคลที่่�สมควรได้้รัับแต่่งตั้้�ง ความสามารถด้้ า นการบริิ ห าร และมีี ค วามเข้้ า ใจในธุุ ร กิิ จ
เป็็นกรรมการ ต่่อคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ของบริิ ษััท เป็็ น อย่่ า งดีี โดยจะนำเสนอต่่ อ คณะกรรมการ
3) คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะเป็็น บริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
ผู้้�พิจิ ารณาเสนอชื่่อบุ
� คุ คลที่่ส� มควรได้้รัับการแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการต่่อ
ในรอบปีี 2564 ที่่� ผ่่ า นมา บริิ ษััท ได้้ มีี ก ารแต่่ ง ตั้้� ง
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อนำเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อไป
นายสุุ วัั ฒน์์ พานิิ ชภัั กดีี ซึ่่� ง เป็็ น ผู้้�มีี ค วามรู้้�  ความสามารถ
4) ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�เลืือกตั้้�งกรรมการโดยใช้้เสีียง มีี ป ระสบการณ์์ ด้้า นการบริิ ห าร ให้้ ด ำรงตำแหน่่ ง รองประธาน
ข้้างมากตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ ดัังต่่อไปนี้้�
คณะผู้้บ� ริิหาร ตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้ง� ที่่� 7/2563
4.1) หนึ่่�งหุ้้�นมีีหนึ่่�งเสีียง
โดยมีีผลตั้้ง� แต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564
4.2) ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนเสีียงเลืือกบุุคคลที่่�ได้้รัับ
การเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการทีีละคน

การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล
การเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. นายวิิชิิต ญาณอมร
2. นายเอกชััย ศิิริิจิิระพััฒนา
3. นายวิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง
4. นายวีีรพััฒน์์ พููนศัักดิ์์�อุุดมสิิน
5. นายพิิภพ โชควััฒนา
6. นายพิิชััย นีีรนาทโกมล
7. นายโสภณ อิิงค์์ธเนศ
8. นายดำเนิิน แก้้วทวีี
9. นายสรศัักดิ์์� ทัันตสุุวรรณ
10. นายสาธิิต ปิิติิวรา
11. นายฉััฐภููมิิ ขัันติิวิิริิยะ

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วม/การประชุมทั้งหมด

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4
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การกำกัับดููแลการดำเนิินงานของบริิษััทร่่วม

การเสนอชื่่� อ และการใช้้ สิิ ทธิิ ออ กเสีี ย งแต่่ ง ตั้้� ง บุุ ค คล
เป็็นกรรมการในบริิษััทร่ว่ ม ดำเนิินการโดยฝ่่ายจััดการและต้้องได้้รัับ
อนุุ มััติิ จ ากคณะกรรมการบริิ ษััท ซึ่่� ง บุุ ค คลที่่� ไ ด้้ รัั บแต่่ ง ตั้้� ง ให้้ เ ป็็ น
กรรมการในบริิษััทร่่วม มีีหน้้าที่่�ดำเนิินการเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุด
ของบริิษััทร่่วมนั้้�นๆ บริิษััทได้้กำกัับดููแลบริิษััทร่่วมในเรื่่�องการเปิิด
เผยข้้ อมูู ลฐานะการเงิินและผลการดำเนิินงาน การทำรายการ
ระหว่่างบริิษััทร่่วมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการเปิิดเผยข้้อมููล
ที่่�สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ของบริิษััทรวมถึึงกำกัับดููแลให้้มีีการจััด
เก็็บข้้อมููล การบัันทึึกบััญชีีให้้ถููกต้้อง ครบถ้้วน สามารถตรวจสอบได้้
และรวบรวมข้้อมููลมาจััดทำงบการเงิินรวมให้้ทัันภายในกำหนด

การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์์�

คณะกรรมการบริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญของการ
ป้้องกัันข้้อมููลภายในของบริิษััทไปใช้้เพื่่อป
� ระโยชน์์ส่ว่ นตนเป็็นอย่่างยิ่่ง�
จึึงได้้กำหนดนโยบายการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงาน โดยประกาศให้้ทราบอย่่างทั่่�วถึึงทั้้�งองค์์กร รวมถึึงไว้้
เปิิดเผยไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.itcity.co.th

ทั้้� ง นี้้� บริิ ษััท ได้้ แ จ้้ ง ให้้ ผู้�้บ ริิ ห ารทราบถึึงภาระหน้้ า ที่่� ใ น
การรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ ใ นบริิ ษััท ของตน รวมถึึงคู่่�สมรส
และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่่�ยนแปลง
การถืือหลัักทรััพย์์ต่่อสำนัักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ตาม
มาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่่งพระราชบััญญััติิหลััก
การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวทาง ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535

ปฏิิบััติิในการกำกัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบริิษััทมีคี วามมุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะบริิหารงานขององค์์กรให้้
เกิิดประสิิทธิภิ าพและบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ โดยเชื่่อมั่
� น่� เป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า
กระบวนการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี จะช่่วยยกระดัับผลการดำเนิินงาน
ของบริิษััทให้้เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน และเป็็นหััวใจสำคััญที่่�จะนำไปสู่่�
ความสำเร็็จ อัันได้้แก่่ การเพิ่่�มมููลค่่าสููงสุุดให้้แก่่ผู้�ถืือหุ้้�
้ น ดัังนั้้�น
คณะกรรมการบริิษััทจึึงยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิตามคุุณลัักษณะหลััก
ของกระบวนการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี อัันประกอบด้้วย  ความ
ซื่่อสััตย์
� ์ ความโปร่่งใส ความเป็็นอิิสระ ความรัับผิิดชอบต่่อภาระหน้้าที่่�
ความเป็็นธรรม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�
ดีีได้้สะท้้อนถึึงคุุณค่า่ แนวปฏิิบััติิ และทิิศทางที่่ใ� ช้้ปฏิิบััติภิ ายในของบริิษััท
ในรอบปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการบริิษััทได้้ทำการ
ทบทวนและพััฒนาปรัับปรุุงการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจริิยธรรม
ธุุรกิิจ โดยผลการประเมิินการกำกัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียน
ไทยประจำปีี 2564 จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
(IOD) บริิ ษััท ได้้ รัั บผลการประเมิิ น คะแนนเฉลี่่�ย โดยรวม 81%
อยู่่�ในระดัับ “ดีีมาก” และบริิษััทได้้จััดให้้มีีการประเมิินตนเองของ
ผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน เพื่่อสร้
� า้ งความตระหนัักในนโยบายการกำกัับ
ดููแลกิิจการ

การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

อีีกทั้้�งบริิษััทยังั ได้้กำหนด “บุุคคลที่บ่� ริิษััทกำหนด” ซึ่่ง� หมายถึึง
บุุ ค คลที่่� มีี ต ำแหน่่ ง หรืือหน้้ า ที่่� ซึ่่� ง ล่่ ว งรู้้�ข้้อมูู ลภายในของบริิ ษััท
(รวมถึึงคู่่�สมรส  หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยา) และบุุตรที่่�ยััง
ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะของบุุคคลดัังกล่่าว ตลอดจนนิิติบุิ คุ คลใดๆ ซึ่่ง� บุุคคล
ดัังกล่่าวหรืือคู่่�สมรส  หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยา หรืือบุุตร
ที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของจำนวน
สิิทธิออ
ิ กเสีียงทั้้�งหมดและมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นมากที่สุ่� ดุ ในนิิติบุิ คุ คลนั้้�น
ห้้ามทำการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทในระยะเวลา 30 วัันก่่อนการเปิิด
เผยงบการเงิินประจำรายไตรมาสและประจำปีี และช่่วงเวลาอื่่น� ที่บ่� ริิษััท
จะกำหนดเป็็นครั้้ง� คราว และจะสามารถซื้้อ� ขายได้้ภายหลัังจากที่่บ� ริิษััท
ได้้เปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศแล้้วอย่่างน้้อย 24 ชั่่ว� โมง

การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

บริิษััทได้้กำหนดนโยบายในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร เพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบััติิที่่�ชััดเจน และสื่่�อสาร
ไปยัังผู้้�บริิหารและพนัักงาน รวมถึึงเผยแพร่่ผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััท
รวมถึึงจััดให้้มีช่ี อ่ งทางในการรายงานหากมีีการพบเห็็นการฝ่่าฝืืนนโยบาย
หรืือพบเห็็นการกระทำทุุจริิตคอร์์รััปชััน และมีีมาตรการคุ้้�มครอง
ให้้แก่่ผู้้�แจ้้งเบาะแส

ข้้อร้้องเรีียน และการแจ้้งเบาะแส

ในปีี 2564 บริิษััทไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวกัับการละเมิิด
บริิ ษััทยึึ ดถืือให้้ เ ป็็ น นโยบายสำคััญที่่� จ ะไม่่ ใ ห้้ ก รรมการ
ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานใช้้โอกาสจากการเป็็นกรรมการ ผู้้บ� ริิหาร หรืือ นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ รวมทั้้�งไม่่มีีการแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกัับ
พนัักงานของบริิษััทแสวงหาผลประโยชน์์ส่่วนตน โดยในปีี 2564 การคอร์์รััปชัันจากพนัักงานและบุุคคลภายนอก
บริิษััทไม่่มีีกรณีีที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
จำนวนครั้้�งการประชุุมและการเข้้าประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุุคคล

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายวิิชิิต ญาณอมร
2. นายดำเนิิน แก้้วทวีี
3. นายสรศัักดิ์์� ทัันตสุุวรรณ
คณะกรรมการตรวจสอบต้้องประชุุม ร่่ว มกัันอย่่างน้้อย
ไตรมาสละหนึ่่� ง ครั้้� ง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เรีียกประชุุมเพิ่่�มเติิมได้้หากมีีการร้้องขอจากกรรมการตรวจสอบ
หััวหน้้ า หน่่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ผู้้�สอบบััญชีี หรืือประธาน
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จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วม/การประชุมทั้งหมด
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กรรมการบริิ ษััท เมื่่� อมีี ร ะเบีี ย บวาระจำเป็็ น ที่่� ต้้ อ งหารืือร่่ ว มกััน
โดยในการประชุุมต้้องมีีกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมไม่่น้อย
้ กว่่า
กึ่่ง� หนึ่่ง� ของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้้�งหมดจึึงจะครบองค์์ประชุุม
กรณีีที่ป่� ระธานกรรมการตรวจสอบไม่่อยู่่�ในที่ป่� ระชุุมหรืือไม่่สามารถ

ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้กรรมการตรวจสอบที่่�มาประชุุมเลืือกกรรมการ ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบคนหนึ่่�งเป็็นประธานในที่่�ประชุุม มติิที่่�ประชุุมให้้ถืือเสีียง
โปรดดููในเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้้างมากของกรรมการตรวจสอบที่่ม� าประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน
หากมีี ค ะแนนเท่่ า กััน ให้้ ป ระธานในที่่�ป ระชุุ ม ออกเสีี ย งเพิ่่� ม ขึ้้� น สรุุปผลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่น� ๆ
บริิษััทมีคี ณะกรรมการชุุดย่่อยอื่น่� ได้้แก่่ (1) คณะกรรมการ
อีี ก หนึ่่� ง เสีี ย ง เพื่่� อ เป็็ น เสีี ย งชี้้� ข าด คณะกรรมการตรวจสอบ
สรรหาและกำหนดค่่
าตอบแทน และ (2) คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
อาจเชิิญผู้้เ� กี่่ย� วข้้องเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่อชี้้
� แ� จง ให้้ความเห็็น หรืือจััดส่่ง
เอกสารที่่ร้� อ้ งขอตามความจำเป็็นในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการประชุุมได้้

จำนวนครั้้�งการประชุุมและการเข้้าประชุุม ในปีี 2564
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

1. นายวิิชิิต ญาณอมร
2. นายดำเนิิน แก้้วทวีี
3. นายสาธิิต ปิิติิวรา
ในรอบปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่่าตอบแทน มีีการประชุุม 1 ครั้้�ง โดยได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทในการพิิจารณาสรรหากรรมการ
ทดแทนกรรมการที่่�ครบกำหนดออกจากตำแหน่่งตามวาระ รวมถึึง
เสนอค่่าตอบแทนกรรมการ โดยสรุุปสาระสำคััญที่่�พิิจารณา ได้้ดัังนี้้�
• พิิ จ ารณาทบทวนและเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสมตามกฎหมายและเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำรงตำแหน่่ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่ า ตอบแทนที่่� ต้้อ งออกตามวาระ
โดยพิิ จ ารณาสรรหา คััดเลืือก และนำเสนอบุุ ค คลที่่� มีี คุุ ณวุุ ฒิิ
ประสบการณ์์ และความรู้้ค� วามสามารถ ที่่เ� อื้้อป
� ระโยชน์์และเหมาะสม
กัับลัักษณะธุุรกิิจของบริิษััท เพื่่อ� เสนอต่่อที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ
ที่ป่� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่อพิ
� จิ ารณาต่่อไป โดยกรรมการผู้้�ออกจากตำแหน่่ง
นั้้�นอาจจะได้้รัับเลืือกตั้้ง� กลัับเข้้ารัับตำแหน่่งอีีกก็็ได้้ ซึ่่ง� กรรมการที่มี่� ี
ส่่วนได้้เสีียจะงดออกเสีียง

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วม/การประชุมทั้งหมด
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• พิิจารณาค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััท  คณะ
กรรมการชุุดย่่อยชุดุ ต่่างๆ โดยพิิจารณาจากหน้้าที่ค่� วามรัับผิิดชอบที่ไ่� ด้้รัับ
มอบหมาย ผลการปฏิิบััติงิ านและสถานะทางการเงิินของบริิษััท และระดัับ
อััตราค่่าตอบแทน ซึ่่ง� เปรีียบเทีียบได้้กัับเกณฑ์์มาตรฐาน เพื่่อ� นำเสนอต่่อคณะ
กรรมการบริิษััทและที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อพิ
� จิ ารณาอนุุมััติิ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน ได้้ปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย ด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ โปร่่งใส 
เที่่�ยงธรรมและให้้ความเห็็นอย่่างตรงไปตรงมา ตามหลัักการกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายเป็็นสำคััญ

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายวิิชิิต ญาณอมร
2. นายดำเนิิน แก้้วทวีี
3. นายสรศัักดิ์์� ทัันตสุุวรรณ
ในรอบปีี 2564 คณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้น� 4 ครั้้ง� โดยได้้ปฏิิบััติหิ น้้าที่่ต� ามที่่ไ� ด้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััทในการสอบทานและนำเสนอนโยบายการ
บริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงกำกัับ ดููแลการพััฒนา และการปฏิิบััติิ
ตามกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยสรุุปสาระสำคััญ
ที่่�พิิจารณา ได้้ดัังนี้้�
• พิิจารณาทบทวนและเห็็นชอบกฎบััตรของคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิใช้้
• พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง นางสาววรรณพร จัันทร์์ เ สรีี วิิ ทย า
ให้้เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง ทดแทนเลขานุุการ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งเดิิมที่ล่� าออก โดยได้้พิจิ ารณาถึึงความ
สามารถและคุุณสมบััติิที่มี่� คี วามเหมาะสมกัับตำแหน่่งดัังกล่่าว

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วม/การประชุมทั้งหมด

4/4
4/4
4/4
• พิิจารณาทบทวนและเห็็นชอบแผนการดำเนิินงานด้้าน
การบริิหารความเสี่่ย� ง ซึ่่ง� ได้้ดำเนิินการวิิเคราะห์์และประเมิินความเสี่่ย� ง
องค์์กร ซึ่่ง� มีีประเด็็นความเสี่่ย� ง จำนวน 22 ประเด็็นความเสี่่ย� งครอบคลุุม
ประเด็็นความเสี่่ย� งทั้้�ง 4 ด้้าน ได้้แก่่ ความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์ (Stratcgic Risk)
ความเสี่่ย� งด้้านการปฏิิบััติงิ าน (Operation Risk) ความเสี่่ย� งด้้านการเงิิน
(Financial Risk) และความเสี่่ย� งด้้านกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ (Compliance
Risk) โดยพิิจารณาจากระดัับความเสี่่ย� ง (โอกาสการเกิิด (Likelihood)  
ระดัับของความรุุนแรงผลกระทบ (Consequence))
ทั้้�งนี้้� ในรอบปีี 2564 บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะทำงานบริิหาร
ความเสี่่� ย ง และจััดอบรมเพื่่� อสร้้ า งความรู้้� ค วามเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัับ
ความเสี่่�ยงและการจััดการกัับความเสี่่�ยง พร้้อมทั้้�งให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
จริิงด้้วยการทำกิิจกรรม Workshop
แบบ 56-1 One Report
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การควบคุุ ม ภายใน
และรายการระหว่่ า งกัั น
การควบคุุมภายใน

คณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารได้้ให้้ความสำคััญกัับ
การควบคุุมภายในอัันจะเป็็นกลไกสำคััญที่่�ช่่วยให้้องค์์กรสามารถ
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของการดำเนิินงาน โดยคณะกรรมการได้้จััดให้้
มีีคณะกรรมการชุุดย่่อย ประกอบด้้วย  คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่่าตอบแทน อัันจะเป็็นกลไกการตรวจสอบและถ่่วงดุุล
โดยฝ่่ายตรวจสอบภายในมีีความเป็็นอิิสระในการทำหน้้าที่ต่� รวจสอบ
ประเมิินประสิิทธิภิ าพและความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน

คณะกรรมการบริิ ษััท รวมถึึงคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อยมีี
ความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหาร และเป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญ
เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจเป็็นอย่่างดีี โดยมีีกฎบััตรของคณะกรรมการชุุดต่่างๆ
ไว้้อย่่างชััดเจน อาทิิ กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบััตร
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง กฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่่าตอบแทน เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
ดำเนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและสอดคล้้องตามแนวทางการกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท

ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษััท ครั้้� ง ที่่� 6/2564
เมื่่�อวัันที่่� 14 ธัันวาคม 2564 โดยมีีกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วม
ประชุุมด้้วย คณะกรรมการบริิษััทได้้พิจิ ารณาและประเมิินระบบการ
ควบคุุมภายในของบริิษััทโดยการซัักถามข้้อมููลจากฝ่่ายบริิหารแล้้ว
โดยที่่�คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาระบบการควบคุุมภายในของ
บริิษััทในด้้านต่่างๆ ตามแนวทางของ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ซึ่่ง� คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการตรวจสอบ
มีี ค วามเห็็ น สอดคล้้ อ งกัับผู้้�ต รวจสอบภายในว่่ า บริิ ษััทมีี ร ะบบ
การควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสม ไม่่พบความบกพร่่อง
ที่่ส� ำคััญในระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทที่อ่� าจส่่งผลกระทบต่่อ
การบรรลุุวััตถุุประสงค์์หลัักขององค์์กร ดัังนี้้�

บริิษััทมีีการจััดทำนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
จริิยธรรมธุุรกิิจ และมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ไว้้เป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร ตลอดจนมีีการทบทวนนโยบายการกำกัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีและจริิยธรรมธุุรกิิจ ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ครั้้ง� ที่่� 5/2564 เมื่่อวัั
� นที่่� 9 พฤศจิิกายน 2564 และจััดให้้มีกี ารติิดตาม
และประเมิินผลการปฏิิบััติติ ามหลัักจรรยาบรรณของบริิษััทซึ่่ง� จััดให้้
ผู้้บ� ริิหารและพนัักงานทำแบบประเมิินประจำปีีผ่า่ นระบบออนไลน์์

1)	ความเพีียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุุมภายใน
สภาพแวดล้้อมการควบคุุม (Control Environment)

บริิษััทมีีการกำหนดโครงสร้้างองค์์กร โครงสร้้างหน่่วยงาน
ขอบเขตหน้้าที่ค่� วามรัับผิิดชอบของพนัักงาน อำนาจดำเนิินการและ
อำนาจอนุุมััติิ นโยบาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน
รวมถึึงมีีการควบคุุมและปฏิิบััติติ ามการควบคุุมด้้านเทคโนโลยีีสารเทศ
อย่่างเหมาะสม
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การประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment)

บริิ ษััท ให้้ ค วามสำคััญในการบริิ ห ารจััดการความเสี่่� ย ง
โดยมีี ค ณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งทำหน้้ า ที่่� ก ำกัับดููแล
ความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร และจััดตั้้�งคณะทำงานบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อทำหน้้าที่่�ทบทวนและประเมิินความเสี่่�ยงที่่�ครอบคลุุมทั้้�งปััจจััย
ภายในและภายนอกองค์์กร รวมถึึงมีีการติิดตามแผนการปฏิิบััติงิ าน
เพื่่อจัั
� ดการความเสี่่ย� งทั้้�งระดัับองค์์กรและระดัับฝ่่ายงาน มีีการจััดอบรม
ให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�องความเสี่่�ยงผ่่านการจััดอบรม
และให้้ความสำคััญต่่อกฎหมายฉบัับใหม่่ที่ส่่� ง่ ผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
การดำเนิินงาน ได้้แก่่ พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
พ.ศ. 2562 โดยมีี ก ารเชิิ ญ ที่่� ปรึึ กษาจากภายนอกมาให้้ ค วามรู้้�
แก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้ตระหนัักถึึง
ความสำคััญ และมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายอย่่างถููกต้้อง

ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

กิิจกรรมการควบคุุม (Control Activities)

3) ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการชุุดย่่อย 3 ชุุด คณะกรรมการบริิษัทมีีค
ั วามเห็็นและข้้อแนะนำ
ประกอบด้้ ว ย  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่ า ตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่� อ การพัั ฒ นาและปรัั บ ปรุุ ง กระบวนการ
เพื่่อป
� ฏิิบััติหิ น้้าที่ภ่� ายใต้้ขอบเขตและอำนาจหน้้าที่ที่่� ไ่� ด้้รัับมอบหมาย ดำเนิินงานที่่�สอดคล้้องกััน
ในการควบคุุมการปฏิิบััติงิ านของฝ่่ายบริิหาร เพื่่อ� ให้้มีกี ารตรวจสอบ
ซึ่่� ง กัันและกัันอย่่ า งเหมาะสม และได้้ ก ำหนดนโยบายที่่� ส ำคััญ 4) ฝ่่ายตรวจสอบภายในเป็็นหน่่วยงานอิิสระ
ในการดำเนิินธุุรกิิจ เพื่่อ� ใช้้เป็็นแนวทางในการดำเนิินงานของบริิษััท
ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสมมีีระบบและมีีประสิิทธิิภาพ สามารถบรรลุุ ภายในบริิษััทและรายงานต่่อคณะกรรมการ
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่ตั้้่� ง� ไว้้ มีกี ารกำหนดขอบเขตอำนาจหน้้าที่่� ตรวจสอบ
ฝ่่ า ยตรวจสอบภายในทำหน้้ า ที่่� ต รวจสอบและประเมิิ น
และวงเงิินอำนาจอนุุมััติิของฝ่่ายบริิหารในแต่่ละระดัับอย่่างชััดเจน
ความเพีี
ยงพอของระบบการควบคุุมภายในของบริิษััททั้้�งที่่�เป็็น
และเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
ข้้อมููลทางการเงิินและไม่่ใช่่ข้้อมููลทางการเงิิน รวมทั้้�งสอบทาน
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้ว่่าจ้้าง บริิษััท พีีแอนด์์ การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ต่่างๆ และให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่�อพััฒนา
แอล ไอทีี ออดิท 
ิ จำกััด ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญจากภายนอกเพื่่อต
� รวจสอบระบบ ปรัับปรุุงการดำเนิินงานของบริิษััทเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทได้้ปฏิิบััติิ
การควบคุุ ม ภายในด้้ า นการปฏิิ บััติิ ต ามนโยบายและระเบีี ย บ ตามระเบีียบและข้้อบัังคัับของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างครบถ้้วน
ปฏิิบััติิงานของบริิษััทการควบคุุมทั่่�วไปด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ มีี ก ารกำกัับดููแลและการควบคุุ ม ภายในที่่� ดีี  ส ามารถบรรลุุ
การควบคุุมโปรแกรมประยุุกต์์ และการทดสอบการเจาะระบบ วััตถุุประสงค์์การดำเนิินงานขององค์์กร
ซึ่่� ง ผลการตรวจสอบพบว่่ า ระบบการควบคุุ ม ภายในของบริิ ษััท
ฝ่่ายตรวจสอบภายในมีีการวางแผนการตรวจสอบประจำปีี
มีีความเหมาะสมและเพีียงพอ ยัังไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่เ� ป็็นสาระสำคััญ
โดยการจััดทำแผนการตรวจสอบเป็็ น ไปตามหลัักการประเมิิ น
ความเสี่่
� ย งที่่� ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การดำเนิิ น งานของบริิ ษััท
สารสนเทศและการสื่่�อสาร
และครอบคลุุมกระบวนการดำเนิินงานขององค์์กร ซึ่่�งผ่่านการ
(Information and Communication)
พิิ
บริิษััทได้้จััดให้้มีีระบบสารสนเทศและช่่องทางการสื่่�อสาร จารณาอนุุมััติจิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทำงาน
ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรที่มี่� คี วามเหมาะสมผ่่านระบบ Intranet ของฝ่่ายตรวจสอบภายในครอบคลุุมการตรวจสอบ ติิดตาม สอบทาน
และ Website ของบริิษััทเพื่่�อให้้ทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับข้้อมููล และประเมิินความเพีียงพอ  และความมีีประสิิทธิิภาพของระบบ
ที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา มีีข้้อมููลสำคััญในเรื่่�องต่่างๆ ได้้อย่่าง การควบคุุมภายในของบริิษััท
เหมาะสมและเพีียงพอ
หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน ได้้แก่่ นางสาวจีีระวรรณ 
ทิิพโกมุุท  ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่าเป็็นบุุคคลที่่�มีี
ระบบการติิดตาม (Monitoring Activities)
ความรู้้�และความเข้้าใจในกิิจกรรมและการดำเนิินงานของบริิษััท
บริิ ษััทมีี ก ารติิ ด ตามผลการดำเนิิ น งานว่่ า เป็็ น ไปตาม มีีคุุณสมบััติิที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าวได้้อย่่างเหมาะสมเพีียงพอ 
เป้้าหมายการดำเนิินธุุรกิิจผ่่านการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท (โปรดพิิจารณารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบ
และจััดให้้มีีการประชุุมของฝ่่ายจััดการซึ่่�งครอบคลุุมทุุกกิิจกรรม ภายในของบริิษััทในเอกสารแนบ 3 รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้า
สำคััญเป็็นประจำทุุกเดืือน
งานตรวจสอบภายใน) รวมถึึงได้้ ป ฏิิ บััติิ ห น้้ า ที่่� เ ป็็ น เลขานุุ ก าร
การประเมิินผลการควบคุุมภายในด้้วยตนเอง (Control ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อสนัับสนุุนให้้คณะกรรมการตรวจ
Self-Assessment : CSA) สำนัักคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์ สอบสามารถดำเนิินการตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมาย
และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยฝ่่ายตรวจสอบภายในทำหน้้าที่่�ประเมิิน และเป็็ น ที่่� ปรึึ กษาเพื่่� อ ให้้ ค วามเห็็ น ในด้้ า นต่่ า งๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ความเพีียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็็ น ผู้้� ใ ห้้ ค วามเห็็ น ชอบใน
และฝ่่ า ยบริิ ห ารดำเนิิ น การปรัับปรุุ ง แก้้ ไ ขตามข้้ อ เสนอแนะ การพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย  เลิิกจ้้างผู้้�ดำรงตำแหน่่งหััวหน้้างาน
ตรวจสอบภายในของบริิษััท
และข้้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ
มีี ก ารตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในที่่� ว างไว้้
อย่่ า งสม่่ำเสมอ  โดยฝ่่ า ยตรวจสอบภายในซึ่่� ง รายงานตรงต่่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

2) ในปีี 2564 บริิษัทั ไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่มีีนั
� ยั สำคััญ
ต่่อระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทที่่�อาจ
ส่่งผลกระทบต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์หลััก
ขององค์์กร
แบบ 56-1 One Report
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การเปิิดเผยรายการระหว่่างกััน

นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำรายการระหว่่ า งกัั น
รายละเอีียดรายการระหว่่างกััน ได้้แสดงไว้้ในหมายเหตุุ ในอนาคต

ประกอบงบการเงิิน

ความเห็็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริิ ษััท ได้้ พิิ จ ารณาข้้ อมูู ล
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าวข้้างต้้น และมีีความเห็็นว่่า
รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าวมีีความสมเหตุุสมผล และเป็็นรายการ
ที่่�เกิิดขึ้้�นตามราคาตลาดหรืือราคายุุติิธรรม และไม่่มีีความแตกต่่าง
จากการขายหรืือซื้้�อกัับบุุคคลภายนอกอื่่�น

ความจำเป็็นและความสมเหตุุสมผล

บริิษััทคาดว่่ารายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว จะยัังคงเกิิดขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต  เนื่่�องจากรายการระหว่่างกัันของบริิษััท
และบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง เป็็นไปตามลัักษณะการประกอบ
ธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้้ เ ป็็ น ผู้้� ด ำเนิิ น การตรวจสอบและพิิ จ ารณาเปิิ ด เผยข้้ อมูู ลของ
รายการระหว่่างกััน หรืือรายการที่อ่� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน ตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำสั่่�ง หรืือข้้อกำหนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิิบััติติ ามข้้อกำหนด
เกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำรายการเกี่่�ยวโยงและการได้้มา
หรืือจำหน่่ า ยทรััพย์์ สิิ น และตามมาตรฐานการบััญชีี ที่่� ก ำหนด
โดยสมาคมนัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย 
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบจะทำงานร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท

การทำรายการระหว่่างกััน เป็็นความจำเป็็นและมีีความ
สมเหตุุสมผลของการทำรายการ เพื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ของบริิษััทและถืือว่่าเป็็นไปตามลัักษณะการประกอบธุุรกิิจทั่่�วไป 
และบริิ ษััท ได้้ จ่่ า ยค่่ า ตอบแทนในราคาตลาดที่่� ยุุ ติิ ธ รรม ทั้้� ง นี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความเห็็นในการทำรายการไว้้แล้้ว มาตรการคุ้้�มครองผู้้�ลงทุุน
บริิษััทมีีข้้อกำหนดที่่�ชััดเจนเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกััน
ข้้างต้้น
และการได้้มาหรืือจำหน่่ายทรััพย์์สิินของบริิษััทในข้้อบัังคัับบริิษััท
มาตรการหรืือขั้้� น ตอนการอนุุ มัั ติิ ก ารทำรายการ โดยกำหนดให้้กรรมการหรืือบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ระหว่่างกััน
หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อัันใด ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียง
สำหรัับขั้้� น ตอนการอนุุ มััติิ ก ารทำรายการระหว่่ า งกััน อนุุมััติิในเรื่่�องนั้้�นๆ เว้้นแต่่เป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นลัักษณะ
ในอนาคต  บริิ ษััท จะปฏิิ บััติิ ต ามกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยหลัักทรััพย์์ การดำเนิินธุุรกรรมการค้้าปกติิทั่่�วไปของบริิษััทที่่�กำหนดกรอบการ
และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้ อบัั งคัับ ประกาศ คำสั่่� ง หรืือข้้ อ พิิจารณาไว้้ชััดเจนแล้้ว นอกจากนี้้� บริิษััทกำหนดให้้คณะกรรมการ
กำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์ โดยรายการที่่�กรรมการหรืือบุุคคล ตรวจสอบให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำเป็็นและความเหมาะสม
ที่่� อ าจมีี ค วามขััดแย้้ ง  มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย  หรืืออาจมีี ค วามขััดแย้้ ง ของรายการ และพิิ จ ารณาเปิิ ด เผยรายละเอีี ย ดของรายการ
ทางผลประโยชน์์อัันใดกัับบริิษััทให้้บุุคคลนั้้�นๆ ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียง ในรายงานประจำปีีของบริิษััท
อนุุมััติกิ ารทำรายการนั้้�นๆ ทั้้�งนี้้� ในข้้อบัังคัับของบริิษััทได้้มีกี ารกำหนด
ในกรณีีที่ค่� ณะกรรมการตรวจสอบ ไม่่มีคี วามชำนาญในการ
ในเรื่่�องการเข้้าทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการได้้มาจำหน่่ายไป พิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� บริิษััทจะจััดหาผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ซึ่่� ง สิิ น ทรััพย์์ ข องบริิ ษััท ไว้้ แ ล้้ ว เว้้ น แต่่ เ ป็็ น การอนุุ มััติิ ร ายการ อิิสระ หรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท เป็็นผู้้ใ� ห้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับรายการ
ที่่�เป็็นลัักษณะการดำเนิินธุุรกรรมการค้้าปกติิทั่่�วไปของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจของคณะกรรมการ
บริิษััทได้้มีีการกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุุมััติิไว้้อย่่างชััดเจน หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทแล้้วแต่่กรณีี
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ส่่วนที่่� 2

การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจ

รายงานความรัั บ ผิิ ด ชอบ
ของคณะกรรมการต่่ อ
รายงานทางการเงิิ น
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของ บริิษััท ไอทีี ซิตี้้ิ � จำกััด (มหาชน) ซึ่่ง� จััดทำขึ้้น� ตามมาตรฐานการบััญชีีที่รัั่� บรองทั่่ว� ไป
ในประเทศไทย โดยได้้มีกี ารพิิจารณาเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่เ่� หมาะสม และถืือปฏิิบััติอย่
ิ า่ งสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำคััญอย่่างเพีียงพอ
ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
คณะกรรมการของบริิษััทได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่ง� ประกอบด้้วย กรรมการที่เ่� ป็็นอิิสระ กำกัับดููแลงบการเงิินและประเมิินระบบ
ควบคุุมภายในให้้มีปี ระสิิทธิผิ ล เพื่่อ� ให้้มีคี วามมั่่น� ใจได้้ว่า่ มีีการบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีถููกต้้องครบถ้้วนอย่่างเพีียงพอ ทัันเวลา และป้้องกัันไม่่ให้้เกิิด
การทุุจริิต หรืือการดำเนิินการที่่ผิ� ดิ ปกติิ ซึ่่ง� ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่ง� ได้้แสดงไว้้ใน
รายงานประจำปีีนี้้แ� ล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทมีคี วามเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท สามารถสร้้างความเชื่่อมั่
� น่� ได้้ว่า่ งบการเงิินของบริิษััท งบแสดงฐานะ
การเงิิน ผลการดำเนิินงาน และงบกระแสเงิินสดถููกต้้องในสาระสำคััญแล้้ว

(นายวิิชิิต ญาณอมร)
ประธานกรรมการ

(นายโสภณ อิิงค์์ธเนศ)
กรรมการผู้้�อำนวยการ
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งบการเงิิ น

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

ความเห็็น

ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินรวมของบริิษััท ไอทีี ซิตี้้ิ � จำกััด
(มหาชน) และบริิษััทย่่อย (“กลุ่่�มบริิษััท”) ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดง
ฐานะการเงิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จรวม งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวมและ
งบกระแสเงิินสดรวมสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินรวมถึึงหมายเหตุุสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำคััญ
และได้้ตรวจสอบงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด
(มหาชน) ด้้วยเช่่นกััน
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิิน ณ วััน
ที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ผลการดำเนิินงานและกระแสเงิินสดสำหรัับปีี
สิ้้น� สุุดวัันเดีียวกัันของบริิษััท ไอทีี ซิตี้้ิ � จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่อย
่
และเฉพาะของบริิษััท  ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) โดยถููกต้้องตามที่่�
ควรในสาระสำคััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

เกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็น

ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรค ความรัับผิิดชอบ
ของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินในรายงานของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากกลุ่่�มบริิษััทตามข้้อกำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำหนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้อง  กัับการตรวจสอบงบการเงิิน และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตาม
ความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�นๆ ตามที่่�ระบุุในข้้อกำหนดนั้้�น
ด้้วย ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอ
และเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า

ข้้อมููลและเหตุุการณ์์ที่่�เน้้น

ข้้าพเจ้้าขอให้้สัังเกตหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมข้้อ 
11 เมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน 2564 บริิษััทฯ ได้้ทำสััญญารัับโอนกิิจการ
ทั้้�งหมดเพื่่�อรัับโอนสิินทรััพย์์ หนี้้�สิินและภาระผููกพัันต่่างๆ ของ
บริิษััทย่่อยมาเป็็นของบริิษััทฯในราคาตามมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีของ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ณ วัันที่่� 30 เมษายน 2564 ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้ามิิได้้
แสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไขต่่อกรณีีนี้้�แต่่อย่่างใด

เรื่่�องสำคััญในการตรวจสอบ

เรื่่�องสำคััญในการตรวจสอบคืือเรื่่�องต่่างๆ ที่่�มีีนััยสำคััญ
ที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้า ในการตรวจ
สอบงบการเงิินสำหรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้นำเรื่่�องเหล่่านี้้�มา
พิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบงบการเงิินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยก
ต่่างหากสำหรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�
ข้้ า พเจ้้ า ได้้ ป ฏิิ บััติิ ง านตามความรัับผิิ ด ชอบที่่� ไ ด้้ ก ล่่ า ว
ไว้้ ใ นวรรคความรัับผิิ ด ชอบของผู้้�สอ บบััญชีี ต่่ อ การตรวจสอบ
งบการเงิิ น ในรายงานของข้้ า พเจ้้ า ซึ่่� ง ได้้ ร วมความรัับผิิ ด ชอบ
ที่่� เ กี่่� ย วกัับเรื่่� อ งเหล่่ า นี้้� ด้้ ว ย  การปฏิิ บััติิ ง านของข้้ า พเจ้้ า ได้้ ร วม
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วิิ ธีี ก ารตรวจสอบที่่� ออ กแบบมาเพื่่� อตอ บสนองต่่ อ การประเมิิ น
ความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระ
สำคััญในงบการเงิิ น ผลของวิิ ธีี ก ารตรวจสอบของข้้ า พเจ้้ า
ซึ่่� ง ได้้ ร วมวิิ ธีี ก ารตรวจสอบสำหรัับเรื่่� อ งเหล่่ า นี้้� ด้้ ว ย  ได้้ ใ ช้้ เ ป็็ น
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินโดยรวม
เรื่่อ� งสำคััญในการตรวจสอบ พร้้อมวิิธีกี ารตรวจสอบสำหรัับ
แต่่ละเรื่่�องมีีดัังต่่อไปนี้้�

การรัับรู้้�รายได้้

รายได้้จากการขายและบริิการถืือเป็็นรายการบััญชีีที่่�มีี
จำนวนรายการและจำนวนเงิิ น ที่่� มีี นััยส ำคััญและส่่ ง ผลกระทบ
โดยตรงต่่อกำไรขาดทุุนของกลุ่่�มบริิษััท ประกอบกัับกลุ่่�มบริิษััท
มีีรายการขายและบริิการผ่่านสาขาเป็็นจำนวนมาก ซึ่่�งกระจาย
ทั่่�วประเทศรวมถึึงการขายสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์ โดยเป็็นการ
ขายผ่่านเงิินสดและบััตรเครดิิต  นอกจากนี้้� สถานการณ์์การแข่่งขััน
ในอุุตสาหกรรมคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์สื่่�อสารต่่างๆ มีีความ
รุุนแรงขึ้้�น ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทต้้องปรัับกลยุุทธ์์ทางการตลาดและ
จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการขายอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� กระตุ้้�นยอดขาย อีีกทั้้�ง
กลุ่่�มบริิษััทยัังมีีส่่วนลดและการส่่งเสริิมการขายที่่�ได้้รัับจากผู้้�ขาย 
ดัังนั้้�นจึึงมีีความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับมููลค่่าและระยะเวลาในการรัับรู้้�ราย
ได้้ด้้วยเหตุุนี้้� ข้้าพเจ้้าจึึงให้้ความสำคััญเป็็นพิิเศษต่่อการรัับรู้้�รายได้้
ของกลุ่่�มบริิษััท
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบการรัับรู้้ร� ายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทโดยการประเมิิน
และทดสอบระบบการควบคุุมทั่่�วไปของระบบสารสนเทศโดยรวม
และระบบการควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวงจร
รายได้้ โดยการสอบถามผู้้�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ ทำความเข้้าใจและ
เลืือกตััวอย่่างเพื่่�อทดสอบการปฏิิบััติิตามการควบคุุมที่่�กลุ่่�มบริิษััท
ออกแบบไว้้ นอกจากนี้้� ข้้าพเจ้้าได้้สุ่่�มตััวอย่่างรายการขายและ
บริิการที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างปีีและช่่วงใกล้้สิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
เพื่่อต
� รวจสอบกัับเอกสารประกอบรายการขายและบริิการ และสอบ
ทานใบลดหนี้้�ที่ก่� ลุ่่�มบริิษััทออกภายหลัังวัันสิ้้น� รอบระยะเวลารายงาน
ประกอบกัับได้้วิเิ คราะห์์เปรีียบเทีียบข้้อมููลบััญชีีรายได้้แบบแยกย่่อย  
(Disaggregated data) เพื่่�อสอบทานความผิิดปกติิที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ของรายการขายและบริิการตลอดรอบระยะเวลาบััญชีี โดยเฉพาะ
รายการบััญชีีที่ท่� ำผ่่านใบสำคััญทั่่ว� ไป นอกจากนี้้�ข้า้ พเจ้้าได้้ตรวจสอบ
การรัับรู้้�ส่่วนลด และการส่่งเสริิมการขายที่่�ได้้รัับจากผู้้�ขาย  โดยสุ่่�ม
ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการส่่วนลดและการส่่งเสริิมการขาย

ค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ

เนื่่�องจากคอมพิิวเตอร์์ โทรศััพท์์มืือถืือและอุุปกรณ์์ต่่างๆ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องเป็็นผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มเทคโนโลยีีที่มี่� กี ารพััฒนาเปลี่่�ยนแปลง
ตลอดเวลา การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีอาจส่่งผลกระทบต่่อ
มููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ การประมาณ การมููลค่่าสุุทธิิที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
ของสิินค้้าคงเหลืือตามที่่�เปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
ข้้อ  9 ต้้องอาศััยดุุลยพิินิิจของฝ่่ายบริิหารค่่อนข้้างมาก โดยเฉพาะ

ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

อย่่างยิ่่�งการประมาณการค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ
สำหรัับสิินค้้าที่่�ล้้าสมััยหรืือเสื่่�อมสภาพซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับการวิิเคราะห์์ใน
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับวงจรอายุุของสิินค้้า การแข่่งขัันทางการตลาด
สภาพเศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรม ซึ่่�งอาจทำให้้เกิิดความเสี่่�ยงเกี่่�ยว
กัับจำนวนค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ
ข้้าพเจ้้าได้้ประเมิินและทำความเข้้าใจระบบการควบคุุม
ภายในของกลุ่่�มบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินค่่าเผื่่�อ  การลดลง
ของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือโดยการสอบถามผู้้�บริิหารที่่�รัับผิิดชอบ
ทำความเข้้าใจเกณฑ์์ที่ใ่� ช้้ในการพิิจารณา ค่่าเผื่่อ� การลดลงของมููลค่่า
สิินค้้าคงเหลืือ  รวมถึึงสอบทานความสม่่ำเสมอของการใช้้เกณฑ์์ดััง
กล่่าว ประกอบกัับได้้วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบข้้อมููลระยะเวลาการถืือ
ครองและการเคลื่่อ� นไหวของสิินค้้าคงเหลืือเพื่่อ� ระบุุถึึงกลุ่่�มสิินค้้าที่มี่� ี
ข้้อบ่่งชี้้�ว่่ามีีการหมุุนเวีียนของสิินค้้าที่่�ช้้ากว่่าปกติิ และวิิเคราะห์์
เปรีียบเทีียบจำนวนเงิินสุุทธิิที่่�กิิจการได้้รัับจากการขายสิินค้้าภาย
หลัังวัันที่่�ในงบการเงิินกัับราคาทุุนของสิินค้้าคงเหลืือ

ค่่าความนิิยมและเครื่่อ� งหมายทางการค้้าที่่มีี� อายุุการให้้
ประโยชน์์ ไม่่ทราบแน่่นอน

ข้้าพเจ้้าให้้ความสำคััญเรื่่�องการพิิจารณาการด้้อยค่่าของ
ค่่าความนิิยมและเครื่่อ� งหมายทางการค้้าที่่มี� อี ายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่
ทราบแน่่นอนที่เ่� กิิดขึ้้น� จากการรวมธุุรกิิจ ตามที่่ก� ล่่าวไว้้ในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินข้้อ 15 และ 16 เนื่่�องจากการประเมิินการด้้อย
ค่่าของค่่าความนิิยมและเครื่่�องหมายทางการค้้าถืือเป็็นประมาณ
การทางบััญชีีที่่�สำคััญที่่�ฝ่่ายบริิหารต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างสููงในการ
ระบุุหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดและการประมาณการกระแส
เงิินสดในอนาคตที่่�กิิจการคาดว่่าจะได้้รัับจากกลุ่่�มสิินทรััพย์์นั้้�น
รวมถึึงการกำหนดอััตราคิิดลดและอััตราการเติิบโตในระยะยาวที่่�
เหมาะสม ซึ่่�งทำให้้เกิิดความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับมููลค่่าค่่าความนิิยมและ
เครื่่�องหมายทางการค้้า
ในการพิิ จ ารณาการด้้ อยค่่ า ของค่่ า ความนิิ ย มและ
เครื่่�องหมายทางการค้้าที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอน
ข้้าพเจ้้าได้้ประเมิินการกำหนดหน่่วยสิินทรััพย์์ที่ก่่� อ่ ให้้เกิิดเงิินสดและ
แบบจำลองทางการเงิินที่่�ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ เลืือกใช้้โดยการ
ทำความเข้้าใจกระบวนการพิิจารณาของฝ่่ายบริิหารว่่าสอดคล้้อง
ตามลัักษณะการให้้ ป ระโยชน์์ ข องสิิ น ทรััพย์์ ห รืือไม่่ นอกจากนี้้�
ข้้าพเจ้้าได้้ทำการทดสอบข้้อสมมติิที่่�สำคััญที่่�ใช้้ในการประมาณ
การกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับในอนาคตจากสิินทรััพย์์ที่่�จััดทำ
โดยฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ โดยการเปรีียบเทีียบ ข้้อสมมติิดัังกล่่าว
กัับแหล่่งข้้อมููลภายในและภายนอกของบริิษััทฯ รวมถึึงเปรีียบเทีียบ
ประมาณการกระแสเงิินสดในอดีีตกัับผลการดำเนิินงานที่เ่� กิิดขึ้้น� จริิง
เพื่่อป
� ระเมิินการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ของฝ่่ายบริิหารในการประมาณการกระแส
เงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับในอนาคตดัังกล่่าว และพิิจารณาอััตรา
คิิดลดที่่�ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯเลืือกใช้้โดยการวิิเคราะห์์ต้้นทุุน
ทางการเงิินถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้้ำหนัักของบริิษััทฯและของอุุตสาหกรรม
ตลอดจนทดสอบการคำนวณมููลค่่าที่่ค� าดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์
ดัังกล่่าวตามแบบจำลองทางการเงิิน และพิิจารณาผลกระทบของ
การเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิที่่�สำคััญต่่อมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน
โดยเฉพาะอััตราคิิดลดและอััตราการเติิบโตของรายได้้ในระยะยาว
นอกจากนี้้� ข้้าพเจ้้าได้้สอบทานการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการ

ประเมิินการด้้อยค่่าของค่่าความนิิยมและเครื่่�องหมายทางการค้้า
รวมถึึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงิินสดในอนาคตจากการ
เปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิที่่�สำคััญ

ข้้อมููลอื่่�น

ผู้้บ� ริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้อมูู
้ ลอื่่น� ซึ่่ง� รวมถึึงข้้อมููลที่่ร� วม
อยู่่�ในรายงานประจำปีีของกลุ่่�มบริิษััท  (แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินและ
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�แสดงอยู่่�ในรายงานนั้้�น) ซึ่่�งคาดว่่าจะถููก
จััดเตรีียมให้้กัับข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�นและ
ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ข้อสรุ
้ ปุ ในลัักษณะการให้้ ความเชื่่อมั่
� น่� ในรููปแบบใดๆ
ต่่อข้้อมููลอื่่�นนั้้�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบ
งบการเงิินคืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่น� นั้้�นมีีความขััดแย้้งที่่�
มีีสาระสำคััญกัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้ที่� ไ่� ด้้รัับจากการตรวจสอบ
ของข้้าพเจ้้าหรืือไม่่ หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่�นแสดงขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
อัันเป็็นสาระสำคััญหรืือไม่่
เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำปีีของกลุ่่�มบริิษััทตามที่่�
กล่่าวข้้างต้้นแล้้ว และหากสรุุปได้้ว่า่ มีีการแสดงข้้อมููลที่่ขัั� ดต่่อข้อ้ เท็็จ
จริิงอัันเป็็นสาระสำคััญ ข้้าพเจ้้าจะสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�
ในการกำกัับดููแลทราบเพื่่อ� ให้้มีกี ารดำเนิินการแก้้ไขที่่เ� หมาะสมต่่อไป

ความรัับผิิดชอบของผู้้บ� ริิหารและผู้้มีี� หน้้าที่่�ในการกำกัับ
ดููแลต่่องบการเงิิน

ผู้้บ� ริิหารมีีหน้้าที่่รัั� บผิิดชอบในการจััดทำและนำเสนองบการ
เงิินเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่ค� วรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิิน
และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่า
จำเป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำงบการเงิินที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููล
ที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิต
หรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำงบการเงิิน ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิิน
ความสามารถของกลุ่่�มบริิษััทในการดำเนิินงานต่่อเนื่่อ� ง การเปิิดเผย
เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำเนิินงานต่่อเนื่่�องในกรณีีที่่�มีีเรื่่�องดัังกล่่าว และ
การใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำหรัับการดำเนิินงานต่่อเนื่่อ� งเว้้นแต่่ผู้บ้� ริิหาร
มีีความตั้้ง� ใจที่่จ� ะเลิิกกลุ่่�มบริิษััทหรืือหยุุดดำเนิินงานหรืือไม่่สามารถ
ดำเนิินงานต่่อเนื่่�องต่่ออีีกไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการสอดส่่องดููแล
กระบวนการในการจััดทำรายงานทางการเงิินของ กลุ่่�มบริิษััท

ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบ
การเงิิน

การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความ
เชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้้อมููลที่ขัั่� ดต่่อข้อ้ เท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญหรืือไม่่ ไม่่ว่า่ จะเกิิดจาก
การทุุจริิตหรืือข้้อผิดิ พลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่ง่� รวม
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย  ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือ
ความเชื่่อมั่
� น่� ในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติงิ าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�
ขััดต่่อข้อ้ เท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญที่มี่� อยู่่�
ี ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่ขัั่� ดต่่อ
แบบ 56-1 One Report
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ข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระ
ข้้ า พเจ้้ า ได้้ สื่่� อส ารกัับผู้้�มีี ห น้้ า ที่่� ก ำกัับดููแลในเรื่่� อ งต่่ า งๆ
สำคััญเมื่่�อคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลได้้ว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อ ซึ่่ง� รวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่ไ� ด้้วางแผนไว้้
เท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิิน ประเด็็นที่่�มีีนััยสำคััญที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่อง
ใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินจากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
ที่�่ มีี นััยส ำคััญในระบบการควบคุุ ม ภายในหากข้้ า พเจ้้ า ได้้ พ บใน
ระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี
ข้้าพเจ้้าใช้้ดุลุ ยพิินิจิ และการสัังเกตและสงสััยเยี่่ย� งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำรัับรองแก่่ผู้�มี้ ีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลว่่า
ตลอดการตรวจสอบ และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติติ ามข้้อกำหนดจรรยาบรรณที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับความเป็็น
• ระบุุและประเมิินความเสี่่ย� งที่อ่� าจมีีการแสดงข้้อมููลที่ขัั่� ดต่่อ อิิสระและได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำกัับดููแลเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญในงบการเงิิน ไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิต ทั้้�งหมดตลอดจนเรื่่อ� งอื่่น� ซึ่่ง� ข้้าพเจ้้าเชื่่อว่
� า่ มีีเหตุุผลที่่บุ� คุ คลภายนอก
หรืือข้้อผิดิ พลาด ออกแบบและปฏิิบััติงิ านตามวิิธีกี ารตรวจสอบเพื่่อตอ
� บ อาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการ
สนอง ต่่อความเสี่่ย� งเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่เ่� พีียงพอ ที่่�ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
และเหมาะสมเพื่่อ� เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความ
เสี่่ย� งที่ไ่� ม่่พบข้้อมููลที่่ขัั� ดต่่อข้อ้ เท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญซึ่่ง� เป็็นผลมาจาก
จากเรื่่�องที่่�สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแล ข้้าพเจ้้า
การทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากข้้อผิดิ พลาด เนื่่อ� งจากการทุุจริิต ได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ที่่�มีีนััยสำคััญมากที่่�สุุดในการตรวจสอบงบ
อาจเกี่่ย� วกัับการสมรู้้�ร่ว่ มคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้ง� ใจ การเงิินในงวดปััจจุุบัันและกำหนดเป็็นเรื่่�องสำคััญในการตรวจสอบ
ละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่ไ� ม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี เว้้นแต่่
แทรกแซงการควบคุุมภายใน
กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับห้้ามไม่่ให้้เปิิดเผยเรื่่�องดัังกล่่าวต่่อสาธารณะ
• ทำความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการ หรืือในสถานการณ์์ที่่�ยากที่่�จะเกิิดขึ้้�น ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควร
ตรวจสอบ เพื่่อออ
� กแบบวิิธีกี ารตรวจสอบให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ สื่่อส
� ารเรื่่อ� งดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำดัังกล่่าว
แต่่ไม่่ใช่่เพื่่อวััตถุ
� ปุ ระสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิผิ ล สามารถคาดการณ์์ได้้อย่า่ งสมเหตุุสมผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบ
ของการควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษััท
มากกว่่าผลประโยชน์์ที่ผู้่� �มี้ ส่ี ว่ นได้้เสีียสาธารณะจะได้้จากการสื่่อส
� ารดััง
• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้�บ้ ริิหารใช้้ กล่่าวข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบงานสอบบััญชีีและการนำเสนอรายงานฉบัับนี้้�
และความสมเหตุุผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิดเผยข้้อมููล
ที่เ่� กี่่ย� วข้้องที่ผู้่� บ�้ ริิหารจััดทำ
กมลทิิพย์์ เลิิศวิิทย์์วรเทพ
• สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีี
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 4377
สำหรัับกิิจการที่่ด� ำเนิินงานต่่อเนื่่อ� งของผู้้บ� ริิหาร และสรุุปจากหลัักฐาน
บริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด
การสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่� มีี ส าระสำคััญที่่� เ กี่่� ย ว
กรุุงเทพฯ: 23 กุุมภาพัันธ์์ 2565
กัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีี
นััยสำคััญต่่อความสามารถของกลุ่่�มบริิษััทในการดำเนิินงานต่่อเนื่่อ� ง
หรืือไม่่ หากข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำคััญ
ข้้ า พเจ้้ า จะต้้ อ งให้้ ข้้ อสัั งเกตไว้้ ใ นรายงานของผู้้�สอ บบััญชีี ข อง
ข้้าพเจ้้าถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องในงบการเงิิน หรืือหาก
เห็็นว่่าการเปิิดเผยดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ข้้าพเจ้้าจะแสดงความเห็็น
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบ
บััญชีี ที่่� ไ ด้้ รัั บจนถึึงวัันที่่� ใ นรายงานของผู้้�สอ บบััญชีี ข องข้้ า พเจ้้ า
อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้
กลุ่่�มบริิษััทต้้องหยุุดการดำเนิินงานต่่อเนื่่�องได้้
• ประเมิินการนำเสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินโดย
รวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องตลอดจนประเมิินว่่างบการ
เงิินแสดงรายการและเหตุุการณ์์ที่เ่� กิิดขึ้้น� โดยถููกต้้องตามที่่ค� วรหรืือไม่่
• รวบรวมเอกสารหลัักฐานการสอบบััญชีี ที่่� เ หมาะสม
อย่่ า งเพีี ย งพอเกี่่� ย วกัับข้้ อมูู ลทางการเงิิ น ของกิิ จ การ หรืือ
ของกิิจกรรมทางธุุรกิิจภายในกลุ่่�มบริิษััทเพื่่�อแสดงความเห็็นต่่อ
งบการเงิิ น รวม ข้้ า พเจ้้ า รัับผิิ ด ชอบต่่ อ การกำหนดแนวทาง
การควบคุุมดููแล และการปฏิิบััติงิ านตรวจสอบกลุ่่�มบริิษััท ข้า้ พเจ้้าเป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้เ� ดีียวต่่อความเห็็นของข้้าพเจ้้า
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ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

7

275,650,672

138,404,443

275,650,672

79,006,531

6, 8

259,329,924

349,347,629

259,329,924

9

1,322,013,697
39,788,057

995,496,562
62,205,488

1,322,761,538
39,788,057

789,586,102
634,629,536
26,349,767

13,238,137
1,910,020,487

13,517,433
1,558,971,555

13,238,137
1,910,768,328

1,537,238,445

160,114,753
8,200,000
288,006,127

137,122,333
8,200,000
251,250,567

70,000,000
89,067,005
8,200,000
288,006,127

70,000,000
336,500,000
138,789,015

1,272,767,446
269,179,884
77,384,995
19,420,515
242,216,080
2,337,289,800

1,413,831,593
245,807,833
77,384,995
37,751,954
208,309,368
2,379,658,643

1,272,767,446
269,179,884
77,384,995
19,420,515
242,216,080
2,336,242,052

761,880,018
25,611,169
28,350,465
116,145,177
1,477,275,844

4,247,310,287

3,938,630,198

4,247,010,380

3,014,514,289

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

10
11
12
13
14.1
15
16
24

รวมสินทรัพย์

7,666,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

77

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกยืู้ มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกำ�หนด ชำ�ระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สนิ สำ�หรับการรื้อถอน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
    หุ้นสามัญ 366,398,859 หุ้น
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
    หุ้นสามัญ 366,398,859 หุ้น
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

17

729,706,388
941,868,206

649,998,666
793,951,438

1,039,681,179

387,171,784
9,014,383
10,320,120
2,078,080,881

367,051,606
5,535,409
1,816,537,119

387,171,784
9,014,383
10,320,120
2,175,893,854

1,519,315,353

14.2

888,341,321
18,636,378

1,036,327,292
17,749,477

888,341,321
18,636,378

552,573,058
10,173,101

19
24

21,090,267
42,512,000
7,004,408
977,584,374
3,055,665,255

35,692,690
42,512,000
5,180,067
1,137,461,526
2,953,998,645

21,090,267
42,512,000
7,004,408
977,584,374
3,153,478,228

20,532,714
584,195,437
2,103,510,790

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
300,181,637
1,191,645,032
4,247,310,287

36,679,886
93,168,158
984,631,553
3,938,630,198

36,679,886
202,068,757
1,093,532,152
4,247,010,380

36,679,886
19,540,104
911,003,499
3,014,514,289

6, 18

14.2

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่ นหนึง่ ของงบการเงินนี้
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729,706,388

649,998,666
659,711,686
205,703,904
3,901,097

916,564

ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
หมายเหตุ
กำ�ไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการดำ�เนินงาน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไร(ขาดทุน)สำ�หรับปี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

21

8,702,675,769

6,986,985,655
20,499,423
7,007,485,078

7,621,991,199
14,008,000
14,018,590
7,650,017,789

4,179,627,284
11,600,000
21,115,438
4,212,342,722

10.2

-

-

11,206,285
8,713,882,054
7,290,700,824
880,894,776
280,809,175
8,452,404,775
261,477,279
37,518,047
189,876
(45,559,645)
253,625,557
(48,376,092)

5,937,389,975
792,583,851
215,532,835
90,561,141
7,036,067,802
(28,582,724)
23,769,438
495,073
(49,976,865)
(54,295,078)
13,126,545

6,405,822,121
723,973,081
254,088,362
7,383,883,564
266,134,225
189,876
(40,261,207)
226,062,894
(45,815,882)

3,610,370,047
410,791,230
127,552,985
90,561,141
4,239,275,403
(26,932,681)
301,134
(25,753,244)
(52,384,791)
12,488,718

205,249,465

(41,168,533)

180,247,012

(39,896,073)

19

2,852,051

5,420,237

2,852,051

5,724,815

24

(570,410)

(1,084,047)

(570,410)

(1,144,963)

(517,627)

(1,306,014)

-

-

1,764,014
1,764,014
207,013,479

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

2,281,641
2,281,641
182,528,653

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

22

8

10.2
23
24

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ
บริษัทร่วม - ผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

10.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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79

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)
สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

การแบ่งปันกำ�ไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
การแบง่ ปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำ�ไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กำ�ไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จำนวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่ยถ่
� ว่ งน้้ำหนััก (หุ้้�น)

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

2563

2564

205,249,465

(41,168,533)

-

-

205,249,465

(41,168,533)

207,013,479

(38,138,357)

-

-

207,013,479

(38,138,357)

0.56
366,398,859

(0.11)
366,398,859

2563

180,247,012

(39,896,073)

182,528,653

(35,316,221)

0.49
366,398,859

(0.11)
366,398,859

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2564

ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกระแสเงิินสด
สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

253,625,557

(54,295,078)

226,062,894

(52,384,791)

474,677,855

448,873,258

410,979,507

253,188,756

(50,390,681)

(65,362,748)

(44,055,673)

(33,557,546)

35,500

93,729,750

35,500

93,729,750

553,071

2,121,074

3,507,367

(2,253,578)

247,582

12,308,994

247,582

12,308,994

-

(15,252,646)

-

(15,252,646)

(37,518,047)

(23,769,438)

-

-

-

-

(14,008,000)

(11,600,000)

9,844,428

7,453,792

7,994,990

4,300,260

12,069,806

85,124

10,877,343

85,124

(559,398)

558,359

(54,772)

155,310

415,819

-

415,819

-

(91,699)

91,699

(91,699)

91,699

(2,497,201)

(1,303,227)

(1,581,726)

(477,458)

2,467,609

3,759,133

2,110,221

2,683,452

(61,069)

59,295

(61,069)

-

(189,876)

(495,072)

(189,876)

(301,134)

45,559,645

52,475,280

40,261,207

25,349,052

708,188,901

461,037,549

642,449,615

276,065,244

89,899,527

(75,828,506)

711,166,323

(476,679,075)

(333,550,820)

(25,440,537)

(350,176,593)

(13,752,641)

(2,262,393)
(33,906,712)

(6,692,345)
(22,012,514)

(8,065,354)
(33,324,975)

(2,600,151)
(12,844,750)

81,453,257
4,383,214
1,824,341
(14,217,981)

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

(478,580,268)
4,040,767
820,883
(5,477,320)

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

501,811,334

317,378,867

482,853,078

(235,884,428)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

(20,279,484)

(27,451,813)

(20,279,155)

(16,290,588)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(32,446,381)

(22,587,067)

(21,719,111)

(9,243,370)

23,735,015
472,820,484

2,073,894
269,413,881

18,164,144
459,018,956

2,073,894
(259,344,492)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน

		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
		
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
		
สำ�รองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
		
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
		
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินค้าคงเหลือ
		
เงินชดเชยรับจากบริษัทประกันภัย
		
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
		
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
		
ขาดทุนจากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
		
สำ�รองผลขาดทุนและขาดทุนจากการตัดจำ�หน่าย
		 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
		
ผลต่างของสินทรัพย์สทธ
ิ กิ ารใช้และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
		
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
		
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ (กลับรายการ)
		
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำ�หรับการรื้อถอน
		
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
		
(กำ�ไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขนึ้ จริง
		
รายได้ดอกเบี้ย
		
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

		
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน(เพิม่ ขนึ้ )ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ดำ�เนินงานเพิม่ ขนึ้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน

เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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81

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)
สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกันลดลง

-

125,933,724

-

-

14,008,000

11,600,000

14,008,000

11,600,000

272,554

1,506,919

189,889

301,170

1,104,948

247,159

26,444

245,844

ซื้ออุปกรณ์

(66,344,984)

(82,733,795)

(58,577,283)

(33,978,141)

ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

(18,567,905)

(16,380,950)

(18,567,905)

(8,892,450)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(69,527,387)

40,173,057

(62,920,855)

(30,723,577)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2,217,146,793

3,011,625,656

2,217,146,793

1,909,998,666

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(2,137,439,071)

(3,040,203,105)

(2,137,439,071)

(1,510,000,000)

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

-

(770,500)

-

-

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า

(345,754,590)

(313,742,960)

(296,917,718)

(172,980,220)

-

(10,991,935)

-

(10,991,935)

(266,046,868)

(354,082,844)

(217,209,996)

216,026,511

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

137,246,229

(44,495,906)

178,888,105

(74,041,558)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

138,404,443

182,900,349

79,006,531

153,048,089

-

-

17,756,036

-

275,650,672

138,404,443

275,650,672

79,006,531

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย 
ณ วันรับโอนกิจการทั้งหมด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)

-

-

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับเงินสด

		
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
		
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
		
เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
		
เจ้าหนีจ้ ากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
		
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
		
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

6,233,032

3,129,709

6,233,032

(13,752,641)

68,446,207

12,402,402

68,446,207

4,302,318

11,556,125

1,075,350

11,556,125

1,075,350

-

-

97,812,973

-

332,880,335

505,382,261

332,880,335

280,091,439

(85,536,021)

(34,222,815)

(18,536,346)

(3,280,354)

ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
กำ�ไรสะสม
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ขาดทุนสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรบั ปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรบั ปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรบั ปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรบั ปี
ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ทุุนเรืือนหุ้้น�
ที่่อ� อกและชำระแล้้ว

ส่่วนเกิิน
จััดสรรแล้้ว มููลค่่าหุ้้�นสามััญ สำรองตามกฎหมาย

ยัังไม่่ ได้้จััดสรร

รวมส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

366,398,859

488,384,650

36,679,886

-

-

-

(41,168,533)

(41,168,533)

-

-

-

3,030,176

3,030,176

-

-

-

(38,138,357)

(38,138,357)

(10,991,935)

(10,991,935)

366,398,859

488,384,650

36,679,886

93,168,158

984,631,553

366,398,859
-

488,384,650
-

36,679,886
-

93,168,158
205,249,465

984,631,553
205,249,465

-

-

-

1,764,014

1,764,014

-

-

-

207,013,479

207,013,479

366,398,859

488,384,650

36,679,886

26

142,298,450 1,033,761,845

300,181,637 1,191,645,032

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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83

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ต่่อ)
สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรสะสม
ทุุนเรืือนหุ้้น�
หมายเหตุ ที่่อ� อกและชำระแล้้ว

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ขาดทุนสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรบั ปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

488,384,650

36,679,886

65,848,260

957,311,655

-

-

-

(39,896,073)

(39,896,073)

-

-

-

4,579,852

4,579,852

-

-

-

(35,316,221)

(35,316,221)

(10,991,935)

(10,991,935)

366,398,859

488,384,650

36,679,886

19,540,104

911,003,499

366,398,859
-

488,384,650
-

36,679,886
-

19,540,104
180,247,012

911,003,499
180,247,012

-

-

-

2,281,641

2,281,641

-

-

-

182,528,653

182,528,653

366,398,859

488,384,650

36,679,886

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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แบบ 56-1 One Report
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ยัังไม่่ ได้้จััดสรร

รวมส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

366,398,859

26

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรบั ปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรบั ปี
ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ส่่วนเกิิน
จััดสรรแล้้ว มููลค่่าหุ้้�นสามััญ สำรองตามกฎหมาย

202,068,757 1,093,532,152

ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม
สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หนี้้�สินิ ที่อ่� าจเกิิดขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทั้้�งนี้้�ฝ่า่ ยบริิหารได้้ใช้้ประมาณการ
และดุุลยพิินิิจในประเด็็นต่่างๆ เมื่่�อสถานการณ์์มีีการเปลี่่�ยนแปลง

1. ข้้อมููลทั่่�วไป
1.1	ข้้อมููลบริิษััทฯ

บริิษััท ไอทีี ซิตี้้ิ � จำกััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) เป็็นบริิษััทมหาชน
ซึ่่ง� จััดตั้้ง� และมีีภููมิลิ ำเนาในประเทศไทย โดยมีีบริิษััท เอสวีีโอเอ จำกััด 2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน
ั ทำขึ้้น� ตามมาตรฐานการรายงาน
(มหาชน) ซึ่่� ง เป็็ น บริิ ษััท ที่่� จ ดทะเบีี ย นจััดตั้้� ง ในประเทศไทย  2.1 งบการเงิินนี้้�จัด
ทางการเงิินที่่�กำหนดในพระราชบััญญััติิวิิชาชีีพ
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ บริิษััทฯ ดำเนิินธุุรกิิจหลัักคืือการจำหน่่าย
บััญชีี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิิน
เครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์ โทรศััพท์์เคลื่่อ� นที่่� และอุุปกรณ์์ต่า่ งๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ตามข้้อกำหนดในประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
ที่่�อยู่่�ตามที่่�จดทะเบีียนของบริิษััทฯ ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 555 ศููนย์์การค้้า
ออกตามความในพระราชบัั ญ ญัั ติิ ก ารบัั ญ ชีี
เดอะพาลาเดีียม เวิิลด์์ ช็็อปปิ้้�ง ชั้้�น B1 - B2 และ 5 ถนนราชปรารภ
พ.ศ. 2543
แขวงมัักกะสััน เขตราชเทวีี กรุุงเทพมหานคร
งบการเงิินฉบัับภาษาไทยเป็็นงบการเงิินฉบัับที่่�บริิษััทฯ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีสาขาที่่�เปิิดให้้บริิการ
ใช้้เป็็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิินฉบัับภาษาอัังกฤษแปลจาก
เป็็นจำนวน 362 สาขา (2563: 128 สาขา)
1.2 การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 งบการเงิินฉบัับภาษาไทยนี้้�
งบการเงิินนี้้�ได้้จััดทำขึ้้น� โดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมเว้้นแต่่จะ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
ที่ปั่� จั จุุบัันได้้กลัับมาแพร่่ระบาดอีีกระลอก ส่่งผลให้้เกิิดการชะลอตััว ได้้เปิิดเผยเป็็นอย่่างอื่่�นในนโยบายการบััญชีี
ของเศรษฐกิิจ และมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมส่่วนใหญ่่ 2.2 เกณฑ์์ ในการจััดทำงบการเงิินรวม
สถานการณ์์ดัังกล่่าวอาจนำมาซึ่่�งความไม่่แน่่นอนและผลกระทบ ก)
งบการเงิินรวมนี้้�จััดทำขึ้้น� โดยรวมงบการเงิินของบริิษััท ไอทีี
ต่่อสภาพแวดล้้อมของการดำเนิินธุุรกิิจ ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััท ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) (ซึ่่ง� ต่่อไปนี้้�เรีียกว่่า “บริิษััทฯ”) และบริิษััทย่อย 
่
ติิดตามความคืืบหน้้าของสถานการณ์์ดัังกล่่าวและประเมิินผลกระทบ (ซึ่่ง� ต่่อไปนี้้�เรีียกว่่า “บริิษััทย่อย
่ ”) (รวมเรีียกว่่า “กลุ่่�มบริิษััท”) ดัังนี้้�
ทางการเงิินเกี่่�ยวกัับมููลค่่าของสิินทรััพย์์ ประมาณการหนี้้�สิินและ

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซสี เท็ม
คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล
จำ�กดั

จำหน่่าย
โทรศััพท์์มืือถืือ 
และอุุปกรณ์์
รวมทั้้�งให้้บริิการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
ไทย

ตามที่่� ก ล่่ า วไว้้ ใ นหมายเหตุุ ป ระกอบงบการเงิิ น ข้้ อ  11
บริิษััทฯ รัับโอนกิิจการทั้้�งหมดของบริิษััท คอมพิิวเตอร์์ ซีสี เท็็ม คอน
เน็็คชั่่�น อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำกััด (บริิษััทย่่อย) ในราคาตามมููลค่่า
สุุทธิิตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ณ วัันที่่� 30 เมษายน 2564
บริิษััทย่่อยได้้จดทะเบีียนเลิิกกิิจการกัับกระทรวงพาณิิชย์์เมื่่�อวัันที่่�
14 พฤษภาคม 2564 และปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการชำระบััญชีี
ข)
บริิษััทฯ จะถืือว่่ามีีการควบคุุมกิิจการที่เ่� ข้้าไปลงทุุนหรืือบริิษััท
ย่่อยได้้ หากบริิษััทฯ มีีสิทธิ
ิ ไิ ด้้รัับหรืือมีีส่ว่ นได้้เสีียในผลตอบแทนของ
กิิจการที่่เ� ข้้าไปลงทุุน และสามารถใช้้อำนาจในการสั่่ง� การกิิจกรรมที่ส่่� ง่
ผลกระทบอย่่างมีีนััยสำคััญต่่อจำนวนเงิินผลตอบแทนนั้้�นได้้
ค)
บริิษััทฯ นำงบการเงิินของบริิษััทย่่อยมารวมในการจััดทำ
งบการเงิินรวมตั้้ง� แต่่วัันที่่บ� ริิษััทฯ มีีอำนาจในการควบคุุมบริิษััทย่อย 
่
จนถึึงวัันที่่�บริิษััทฯ สิ้้�นสุุดการควบคุุมบริิษััทย่่อยนั้้�น
ง)
งบการเงิินของบริิษััทย่่อยได้้จััดทำขึ้้�นโดยใช้้นโยบายการ
บััญชีีที่่�สำคััญเช่่นเดีียวกัันกัับของบริิษััทฯ

ทุนจดทะเบียน
2564
(ล้านบาท)
140

2563
(ล้านบาท)
140

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100

จ)
ยอดคงค้้างระหว่่างบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย  รายการค้้า
ระหว่่างกัันที่่�มีีสาระสำคััญได้้ถููกตััดออกจากงบการเงิินรวมนี้้�แล้้ว
ฉ)
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุม คืือ  จำนวน
กำไรหรืือขาดทุุนและสิินทรััพย์์สุุทธิิของบริิษััทย่่อยส่่วนที่่�ไม่่ได้้เป็็น
ของบริิษััทฯ และแสดงเป็็นรายการแยกต่่างหากในส่่วนของกำไร
หรืือขาดทุุนรวมและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในงบแสดงฐานะการเงิินรวม
ช)
บริิษััทฯ บัันทึึกบััญชีีสำหรัับการรวมธุุรกิิจโดยปฏิิบััติติ ามวิิธีี
ราคาซื้้อ ย
� กเว้้นกรณีีที่เ่� ป็็นการรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน
บริิษััทฯวััดมููลค่่าส่่วนได้้เสีียที่่ไ� ม่่มีอี ำนาจควบคุุมตามสััดส่่วน
ได้้เสีียในสิินทรััพย์์สุุทธิิที่่�ได้้มาจากผู้้�ถููกซื้้�อ
ต้้นทุุนที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการซื้้อ� ที่เ่� กิิดขึ้้น� ซึ่่ง� เป็็นผลจากการรวม
ธุุรกิิจ เช่่น ค่่าที่่�ปรึึกษาถืือเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดขึ้้�น

แบบ 56-1 One Report
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ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทเชื่่�อว่่าการปรัับปรุุงมาตรฐานนี้้�
2.3 บริิษััทฯจััดทำงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยแสดง
จะไม่่
มี
ผ
ี
ลกระทบอย่่
างเป็็นสาระสำคััญต่่องบการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท
เงิิ น ลงทุุ น ในบริิ ษัั ทย่่ อ ยและบริิ ษัั ทร่่ ว มตามวิิ ธีี
ราคาทุุน
4. นโยบายการบััญชีีที่่�สำคััญ
4.1 การรัับรู้้�รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่
• ขายสิินค้้า
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น ที่่� เ ริ่่� ม มีี
รายได้้จากการขายสิินค้้ารัับรู้้เ� มื่่อ� กลุ่่�มบริิษััทได้้โอนอำนาจ
ผลบัังคัับใช้้ในปีีปััจจุุบััน

ในระหว่่างปีี กลุ่่�มบริิษััทได้้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
และการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงจำนวน
หลายฉบัับ ซึ่่ง� มีีผลบัังคัับใช้้สำหรัับงบการเงิินที่มี่� รี อบระยะเวลาบััญชีี
ที่่เ� ริ่่ม� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2564 มาถืือปฏิิบััติิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รัับการปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีขึ้้ี น� เพื่่อ� ให้้มีี
เนื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ
โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชััดเจนเกี่่ย� วกัับวิิธีปี ฏิิบััติทิ างการบััญชีี
และการให้้แนวปฏิิบััติทิ างการบััญชีีกัับผู้้ใ� ช้้มาตรฐาน
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััตินี้้ิ �
ไม่่มีผี ลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำคััญต่่องบการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท 
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทได้้มีกี ารถืือปฏิิบััติติ ามข้้อผ่อ่ นปรนเกี่่ย� วกัับ
การยิินยอมลดค่่าเช่่าที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับสถานการณ์์ COVID-19 ตามการ
ปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่อ� ง สััญญาเช่่า
ซึ่่ง� ทำให้้กิจิ การไม่่จำเป็็นต้้องประเมิินว่่าการยิินยอมการลดค่่าเช่่าเป็็นการ
เปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่าหรืือไม่่ ทั้้ง� นี้้� ข้อผ่
้ อ่ นปรนดัังกล่่าวให้้ใช้้กัับกรณีี
การยิินยอมลดค่่าเช่่าที่่เ� กิิดจากผลโดยตรงของสถานการณ์์ COVID-19
และต้้องเป็็นไปตามเงื่่อ� นไขทุุกข้้ออัันได้้แก่่ การเปลี่่�ยนแปลงการจ่่าย
ชำระตามสััญญาเช่่าทำให้้สิ่่ง� ตอบแทนสำหรัับสััญญาเช่่าหลัังปรัับปรุุง
มีีจำนวนเกืือบเท่่าเดิิมหรืือน้้อยกว่่าสิ่่�งตอบแทนสำหรัับสััญญาเช่่า
ก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�น การลดลงใดๆ ของการจ่่ายชำระตามสััญญา
เช่่ากระทบเพีียงการจ่่ายชำระซึ่่ง� เดิิมครบกำหนดในหรืือก่่อนวัันที่่� 30
มิิถุนุ ายน 2565 เท่่านั้้�น และไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงที่ส่� ำคััญเกี่่ย� วกัับเงื่อ่� นไข
และข้้อกำหนดอื่่น� ของสััญญาเช่่า
กลุ่่�มบริิษััทได้้ถืือปฏิิบััติติ ามข้้อผ่อ่ นปรนดัังกล่่าวกัับการยิินยอม
ลดค่่าเช่่าทั้้�งหมดที่่เ� ป็็นไปตามเงื่อ่� นไขข้้างต้้น และได้้รัับรู้้ผ� ลกระทบจาก
การปฏิิบััติิตามข้้อผ่่อนปรนดัังกล่่าวในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนใน
งบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เป็็น
จำนวน 50.4 ล้้านบาท (2563: 65.4 ล้้านบาท) (เฉพาะบริิษััทฯ: 44.1 ล้้านบาท
2563: 33.6 ล้้านบาท) ซึ่่�งเกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงการจ่่ายชำระ
ตามสััญญาเช่่าที่เ่� กิิดขึ้้น� จากการยิินยอมลดค่่าเช่่า ทั้้�งนี้้� ไม่่มีผี ลกระทบ
ต่่อกำไรสะสมต้้นงวด

•

•
•
•
•

•
•

ควบคุุมในสิินค้้าให้้แก่่ลููกค้้าแล้้ว กล่่าวคืือ  เมื่่�อมีีการ
ส่่งมอบสิินค้้า รายได้้จากการขายแสดงตามมููลค่่าที่่�ได้้
รัับหรืือคาดว่่าจะได้้รัับสำหรัับสิินค้้าที่่�ได้้ส่่งมอบหลัังจาก
หัักประมาณการสิินค้้ารัับคืืนและส่่วนลด โดยไม่่รวม
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
รายได้้ค่่าบริิการ
รายได้้ค่า่ บริิการที่ก่� ลุ่่�มบริิษััทเป็็นตััวแทนในการดำเนิินการ
ให้้ รัั บรู้้� เ ป็็ น รายได้้ ด้้ ว ยจำนวนเงิิ น สุุ ทธิิ ห ลัังจากจ่่ า ย
สิ่่ง� ตอบแทนที่ไ่� ด้้รัับเพื่่อ� เป็็นการแลกเปลี่่�ยนกัับสิินค้้าและ
บริิการที่่�โอนไป 
รายได้้จากการสนัับสนุุนการขาย
รายได้้จากการสนัับสนุุนการขายถืือเป็็นรายได้้ตามเกณฑ์์
คงค้้าง
รายได้้จากการให้้เช่่าอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงกัับคอมพิิวเตอร์์
รายได้้จากการให้้เช่่าอุุปกรณ์์ต่อพ่
่ ว่ งกัับคอมพิิวเตอร์์รัับรู้้�
เป็็นรายได้้อย่่างเป็็นระบบตลอดระยะเวลาของสััญญา
รายได้้ดอกเบี้้�ย
รายได้้ดอกเบี้้�ยรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้างด้้วยวิิธีีดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิง โดยจะนำมููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้นของสิินทรััพย์์
ทางการเงิินมาคููณกัับอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง ยกเว้้น
สิิ น ทรััพย์์ ท างการเงิิ น ที่่� เ กิิ ด การด้้ อยค่่ า ด้้ า นเครดิิ ต ใน
ภายหลััง ที่่จ� ะนำมููลค่่าตามบััญชีีสุทธิ
ุ ขิ องสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
(สุุทธิจิ ากค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� )
มาคููณกัับอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
เงิินปัันผลรัับ
เงิินปัันผลรัับถืือเป็็นรายได้้เมื่่�อบริิษััทฯ มีีสิิทธิิในการรัับ
เงิินปัันผล
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
ราคาทุุนตััดจำหน่่ายคำนวณโดยใช้้วิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
และรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น ที่่� จ ะมีีผล 4.2 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด หมายถึึง เงิินสดและเงิินฝาก
บัังคัับใช้้สำหรัับงบการเงิินที่่มีี� รอบระยะเวลาบััญชีี
ธนาคาร
และเงิินลงทุุนระยะสั้้น� ที่่มี� สี ภาพคล่่องสููง ซึ่่ง� ถึึงกำหนดจ่่ายคืืน
ที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2565
สภาวิิ ช าชีี พ บััญชีี ไ ด้้ ป ระกาศใช้้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงหลายฉบัับ ซึ่่�งจะมีีผลบัังคัับใช้้สำหรัับ
งบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม
2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รัับการปรัับปรุุง
หรืือจััดให้้มีีขึ้้�นเพื่่�อให้้มีีเนื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชััดเจน
เกี่่ย� วกัับวิิธีปี ฏิิบััติทิ างการบััญชีีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
บางฉบัับมีีการให้้ข้้อผ่่อนปรนในทางปฏิิบััติิหรืือข้้อยกเว้้นชั่่�วคราว
กัับผู้้�ใช้้มาตรฐาน

86

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

ในระยะเวลาไม่่เกิิน 3 เดืือนนัับจากวัันที่่ไ� ด้้มาและไม่่มีข้ี อ้ จำกััดในการเบิิกใช้้

4.3	สิินค้้าคงเหลืือ

สิินค้้าคงเหลืือตีีราคาตามราคาทุุน (ตามวิิธีเี ข้้าก่่อน-ออกก่่อน)
หรืือมููลค่่าสุุทธิที่ิ จ่� ะได้้รัับแล้้วแต่่ราคาใดจะต่่ำกว่่า
มููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับของสิินค้้าประมาณจากราคาที่่�คาดว่่า
จะขายได้้ตามปกติิของธุุรกิิจหัักด้้วยค่่าใช้้จ่า่ ยในการขายสิินค้้านั้้�น
ค่่าเผื่่อ� การลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือจะตั้้ง� ขึ้้น� สำหรัับสิินค้้า
ที่่ล้� า้ สมััย เคลื่่อ� นไหวช้้าหรืือเสื่่อ� มสภา

ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

4.4 เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

ก) เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินรวม
แสดงมููลค่่าตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย 
ข) เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมที่่�แสดงอยู่่�ใน
งบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงมููลค่่าตามวิิธีีราคาทุุน
บริิ ษััท ฯ จะบัันทึึกขาดทุุ น จากการด้้ อยค่่ า (ถ้้ า มีี )
ของเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมในส่่วนของ
กำไรหรืือขาดทุุน

4.5 อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน

รายการเริ่่ม� แรก สิินทรััพย์์ไม่่มีตััี วตนแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหัักค่่า
ตััดจำหน่่ายสะสมและค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่า่ สะสม (ถ้้ามีี) ของสิินทรััพย์์นั้้น�
กลุ่่�มบริิษััทตััดจำหน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้
ประโยชน์์จำกััดโดยวิิธีเี ส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจ
ของสิินทรััพย์์นั้้�น และจะประเมิินการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว
เมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่าสิินทรััพย์์นั้้�นเกิิดการด้้อยค่่า กลุ่่�มบริิษััทจะทบทวน
ระยะเวลาการตััดจำหน่่ายและวิิธีีการตััดจำหน่่ายของสิินทรััพย์์ไม่่มีี
ตััวตนดัังกล่่าวทุุกสิ้้น� ปีีเป็็นอย่่างน้้อย ค่า่ ตััดจำหน่่ายรัับรู้้เ� ป็็นค่่าใช้้จ่า่ ย
ในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ไม่่มีตััี วตนที่่มี� อี ายุุการให้้ประโยชน์์จำกััดมีีดัังนี้้�

กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกมููลค่่าเริ่่ม� แรกของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อ� การ
ลงทุุนในราคาทุุนซึ่่ง� รวมต้้นทุุนการทำรายการ หลัังจากนั้้�น กลุ่่�มบริิษััท
อายุุการให้้ประโยชน์์
จะบัันทึึกอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อ� การลงทุุนด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่า่
คอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์
10 ปีี
(ถ้้ามีี)
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อ� การลงทุุนได้้แก่่ ที่่ดิ� นิ ที่่ถืือ
� ครองเพื่่อ� หา
กลุ่่�มบริิษััทไม่่มีีการตััดจำหน่่ายคอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์
ประโยชน์์จากมููลค่่าที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ซึ่่ง� ไม่่มีกี ารคิิดค่่าเสื่่อ� มราคา
ระหว่่
า
งพััฒนา
กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้ผ� ลต่่างระหว่่างจำนวนเงิินที่่ไ� ด้้รัับสุุทธิจิ ากการ
กลุ่่�มบริิษััทไม่่มีีการตััดจำหน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุ
จำหน่่ายกัับมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน
การให้้
ป
ระโยชน์์
ไม่่ทราบแน่่นอน ซึ่่ง� ได้้แก่่ เครื่่อ� งหมายการค้้า แต่่จะ
ในปีีที่ตัั่� ดรายการอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อ� การลงทุุนออกจากบััญชีี
ใช้้วิธีิ กี ารทดสอบการด้้อยค่า่ ทุุกปีีทั้้ง� ในระดัับของแต่่ละสิินทรััพย์์นั้้น�
และในระดัับของหน่่
วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสด กลุ่่�มบริิษััท
4.6	ที่่ดิ� นิ อาคารและอุุปกรณ์์และค่่าเสื่่อ� มราคา
ที่่�ดิินแสดงมููลค่่าตามราคาทุุน อาคารและอุุปกรณ์์แสดง จะทบทวนทุุกปีีว่่าสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนดัังกล่่าวยัังคงมีีอายุุการให้้
มููลค่่าตามราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม และค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอน
ของสิินทรััพย์์ (ถ้้ามีี)
ค่่าเสื่่�อมราคาของอาคารและอุุปกรณ์์คำนวณจากราคาทุุน 4.8	ค่่าความนิิยม
บริิษััทฯ บัันทึึกมููลค่่าเริ่่�มแรกของค่่าความนิิยมในราคาทุุน
ของสิินทรััพย์์โดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณ
ซึ่่
�
ง
เท่่
า
กัับต้้
น ทุุ น การรวมธุุ ร กิิ จ ส่่ ว นที่่� สูู งกว่่ า มููลค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมของ
ดัังนี้้�
สิินทรััพย์์สุุทธิิที่่�ได้้มา หากมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์สุุทธิิที่่�ได้้มา
อาคาร
- 20
ปีี
สููงกว่่
าต้้นทุุนการรวมธุุรกิิจ บริิษััทฯจะรัับรู้้�ส่่วนที่่�สููงกว่่านี้้�เป็็นกำไร
ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า
- 5-6
ปีี
ในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
อุุปกรณ์์สำนัักงาน
- 5
ปีี
บริิษััทฯ แสดงค่่าความนิิยมตามราคาทุุนหัักค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่า่
เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง
- 5
ปีี
สะสม
(ถ้้
ามีี) และจะทดสอบการด้้อยค่่าของค่่าความนิิยมทุุกปีีหรืือ
เครื่่�องมืือ
- 5
ปีี
เมื่่�อใดก็็ตามที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�ของการด้้อยค่่าเกิิดขึ้้�น
ยานพาหนะ
- 5
ปีี
เพื่่อวััตถุ
� ปุ ระสงค์์ในการทดสอบการด้้อยค่า่ บริิษััทฯ จะปัันส่่วน
สิินทรััพย์์เพื่่�อการให้้เช่่า
- 5
ปีี
กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกค่่าเสื่่อ� มราคารวมอยู่่�ในการคำนวณผลการ ค่่าความนิิยมที่่�เกิิดขึ้้�นจากการรวมกิิจการให้้กัับหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�
ดำเนิินงานโดยไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับที่่�ดิินและสิินทรััพย์์ ก่่อให้้เกิิดเงิินสด (หรืือกลุ่่�มของหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสด)
ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับประโยชน์์เพิ่่�มขึ้้�นจากการรวมกิิจการ และบริิษััทฯ
ระหว่่างก่่อสร้้างและติิดตั้้�ง
กลุ่่�มบริิษััทตััดรายการที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ออกจาก จะทำการประเมิินมููลค่่าที่ค่� าดว่่าจะได้้รัับคืืนของหน่่วยของสิินทรััพย์์
บััญชีี เมื่่�อจำหน่่ายสิินทรััพย์์หรืือคาดว่่าจะไม่่ได้้รัับประโยชน์์เชิิง ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดแต่่ละรายการ (หรืือกลุ่่�มของหน่่วยของสิินทรััพย์์
เศรษฐกิิจในอนาคตจากการใช้้หรืือการจำหน่่ายสิินทรััพย์์ รายการ ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสด) หากมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของหน่่วยของ
ผลกำไรหรืือขาดทุุนจาก การจำหน่่ายสิินทรััพย์์จะรัับรู้้�ในส่่วนของ สิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดต่่ำกว่่ามููลค่่าตามบััญชีี บริิษััทฯ จะรัับรู้้�
กำไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทตััดรายการสิินทรััพย์์นั้้�นออกจาก ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน และบริิษััทฯ
ไม่่ ส ามารถกลัับบััญชีี ข าดทุุ น จากการด้้ อยค่่ า ของค่่ า ความนิิ ย ม
บััญชีี
ได้้ในอนาคต

4.7	สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตัวั ตนและค่่าตััดจำหน่่าย

กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกต้้นทุุนเริ่่ม� แรกของสิินทรััพย์์ไม่่มีตััี วตนที่่ไ� ด้้
มาจากการรวมธุุรกิิจตามมููลค่่ายุุติธิ รรมของสิินทรััพย์์นั้้น�  ณ วัันที่่ซื้้� อ�
ธุุรกิิจ ส่่วนสิินทรััพย์์ไม่่มีตััี วตนที่่ไ� ด้้มาจากการอื่่น� กลุ่่�มบริิษััทจะบัันทึึก
ต้้นทุุนเริ่่�มแรกของสิินทรััพย์์นั้้�นตามราคาทุุน และภายหลัังการรัับรู้้�
แบบ 56-1 One Report
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4.9	สััญญาเช่่า

ณ วัันเริ่่ม� ต้้นของสััญญาเช่่า กลุ่่�มบริิษััทจะประเมิินว่่าสััญญา
เป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่าหรืือไม่่ โดยสััญญาจะเป็็น
สััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่า ก็็ต่่อเมื่่�อสััญญานั้้�นมีีการ
ให้้สิิทธิิในการควบคุุมการใช้้สิินทรััพย์์ที่่�ระบุุได้้สำหรัับช่่วงเวลาหนึ่่�ง
เพื่่�อเป็็นการแลกเปลี่่�ยนกัับสิ่่�งตอบแทน
• กลุ่่�มบริิษััทในฐานะผู้้�เช่่า
กลุ่่�มบริิษััทใช้้วิิธีีการบััญชีีเดีียวสำหรัับการรัับรู้้�รายการและ
การวััดมููลค่่าสััญญาเช่่าทุุกสััญญา เว้้นแต่่สััญญาเช่่าระยะสั้้�นและ
สััญญาเช่่าที่่�สิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่่ำ ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล
(วัันที่่�สิินทรััพย์์อ้้างอิิงพร้้อมใช้้งาน) กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกสิินทรััพย์์สิิทธิิ
การใช้้ซึ่่�งแสดงสิิทธิิในการใช้้สิินทรััพย์์อ้้างอิิงและหนี้้�สิินตามสััญญา
เช่่าตามการจ่่ายชำระตามสััญญาเช่่า
• สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคา
สะสม ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสะสม และปรัับปรุุงด้้วยการวััด
มููลค่่าของหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าใหม่่ ราคาทุุนของสิินทรััพย์์สิทธิ
ิ กิ ารใช้้
ประกอบด้้วยจำนวนเงิินของหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าจากการรัับรู้้เ� ริ่่ม� แรก
ต้้นทุุนทางตรงเริ่่�มแรกที่่�เกิิดขึ้้�น ต้้นทุุนในการรื้้�อถอน จำนวนเงิิน
ที่่�จ่่ายชำระตามสััญญาเช่่า ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผลหรืือก่่อน
วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล ประมาณการต้้นทุุนในการรื้้�อถอนและการ
ขนย้้ายสิินทรััพย์์อ้้างอิิง หรืือการบููรณะสิินทรััพย์์อ้้างอิิงหรืือสถาน
ที่่�ตั้้�งของสิินทรััพย์์อ้้างอิิง และหัักด้้วยสิ่่�งจููงใจตามสััญญาเช่่าที่่�ได้้รัับ
ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้คำนวณจากราคาทุุน
โดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุสััญญาเช่่าหรืืออายุุการให้้ประโยชน์์โดย
ประมาณของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้แล้้วแต่่ระยะเวลาใดจะสั้้�นกว่่า
ดัังนี้้�
สิิทธิิการใช้้พื้้�นที่่�
1 - 13 ปีี
ยานพาหนะ
5 ปีี
หากความเป็็นเจ้้าของในสิินทรััพย์์อ้้างอิิงได้้โอนให้้กัับกลุ่่�ม
บริิษััทเมื่่�อสิ้้�นสุุดอายุุสััญญาเช่่าหรืือราคาทุุนของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว
ได้้รวมถึึงการใช้้สิิทธิิเลืือกซื้้�อ ค่่าเสื่่�อมราคาจะคำนวณจากอายุุการ
ให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์
• หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
หนี้้� สิิ น ตามสััญญาเช่่ า วััดมููลค่่ า ด้้ ว ยมููลค่่ า ปัั จ จุุ บัั นของ
จำนวนเงิิ น ที่่� ต้้ อ งจ่่ า ยตามสััญญาเช่่ า ตลอดอายุุ สัั ญญาเช่่ า
จำนวนเงิิ น ที่่� ต้้ อ งจ่่ า ยตามสััญญาเช่่ า ประกอบด้้ ว ยค่่ า เช่่ า คงที่่�
หัักด้้ ว ยสิ่่� ง จููงใจตามสััญญาเช่่ า  ค่่ า เช่่ า ผัันแปรที่่� ขึ้้� น อยู่่�กัับดััชนีี
หรืืออััตรา จำนวนเงิิ น ที่่� ค าดว่่ า จะจ่่ า ยภายใต้้ ก ารรัับประกััน
มููลค่่ า คงเหลืือ  รวมถึึงราคาใช้้ สิิ ทธิิ ข องสิิ ทธิิ เ ลืือกซื้้� อ ซึ่่� ง มีี
ความแน่่ น อนอย่่ า งสมเหตุุ ส มผลที่่� ก ลุ่่�มบริิ ษััท จะใช้้ สิิ ทธิิ นั้้� น
และการจ่่ายค่่าปรัับเพื่่�อการยกเลิิกสััญญาเช่่า หากข้้อกำหนดของ
สััญญาเช่่าแสดงให้้เห็็นว่่ากลุ่่�มบริิษััทจะใช้้สิทธิ
ิ ใิ นการยกเลิิกสััญญาเช่่า
กลุ่่�มบริิ ษััทบัั นทึึกค่่ า เช่่ า ผัันแปรที่่� ไ ม่่ ขึ้้� น อยู่่�กัับดััชนีี ห รืืออััตรา
เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในงวดที่่เ� หตุุการณ์์หรืือเงื่่อ� นไขซึ่่ง� เกี่่ย� วข้้องกัับการจ่่าย
ชำระนั้้�นได้้เกิิดขึ้้�น
กลุ่่�มบริิษััทคิิดลดมููลค่่าปััจจุุบัันของจำนวนเงิินที่่�ต้้องจ่่าย
ตามสััญญาเช่่าด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยตามนััยของสััญญาเช่่าหรืืออััตรา
ดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มของกลุ่่�มบริิษััท  หลัังจากวัันที่่�สััญญาเช่่า
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เริ่่�มมีีผล มููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ดอกเบี้้�ยของหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าและลดลงจากการจ่่ายชำระหนี้้�สินิ
ตามสััญญาเช่่า นอกจากนี้้� มููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่า
จะถููกวััดมููลค่่ า ใหม่่ เ มื่่� อมีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงอายุุ สัั ญญาเช่่ า การ
เปลี่่�ยนแปลงการจ่่ายชำระตามสััญญาเช่่า หรืือการเปลี่่�ยนแปลง
ในการประเมิินสิิทธิิเลืือกซื้้�อสิินทรััพย์์อ้้างอิิง
• สััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์อ้์ า้ งอิิงมีีมูลู ค่่าต่่ำ
สััญญาเช่่าที่่�มีีอายุุสััญญาเช่่า 12 เดืือนหรืือน้้อยกว่่านัับตั้้�งแต่่
วัันที่่สัั� ญญาเช่่าเริ่่ม� มีีผล หรืือสััญญาเช่่าซึ่่ง� สิินทรััพย์์อ้า้ งอิิงมีีมููลค่่าต่่ำ
จะบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า
• กลุ่่�มบริิษััทในฐานะผู้้�ให้้เช่่า
สััญญาเช่่าที่่ค� วามเสี่่ย� งและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของ
ส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้โอนไปให้้กัับผู้้�เช่่าถืือเป็็นสััญญาเช่่าดำเนิินงาน กลุ่่�ม
บริิษััทบัันทึึกจำนวนเงิินที่ไ่� ด้้รัับตามสััญญาเช่่าดำเนิินงานเป็็นรายได้้
ในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนตามวิิธีเี ส้้นตรงตลอดอายุุของสััญญาเช่่า
ต้้นทุุนทางตรงเริ่่ม� แรกที่เ่� กิิดขึ้้น� จากการได้้มาซึ่่ง� สััญญาเช่่าดำเนิินงาน
รวมในมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์อ้้างอิิงและรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่าย
ตลอดอายุุสััญญาเช่่าโดยใช้้เกณฑ์์เดีียวกัันกัับรายได้้จากสััญญาเช่่า

4.10 รายการธุุรกิิจกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกััน

บุุคคลหรืือกิิจการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัันกัับบริิษััทฯ หมายถึึง บุุคคล
หรืือกิิจการที่่มี� อี ำนาจควบคุุมบริิษััทฯ หรืือถููกบริิษััทฯ ควบคุุมไม่่ว่า่ จะเป็็น
โดยทางตรงหรืือทางอ้้อม หรืืออยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันกัับบริิษััทฯ
นอกจากนี้้�บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันยัังหมายรวมถึึง
บริิษััทร่ว่ ม และบุุคคลหรืือกิิจการที่่มี� สิี ทธิ
ิ ออ
ิ กเสีียงโดยทางตรงหรืือ
ทางอ้้อมซึ่่ง� ทำให้้มีอิี ทธิ
ิ พิ ลอย่่างเป็็นสาระสำคััญกัับบริิษััทฯ ผู้้บ� ริิหาร
สำคััญ กรรมการหรืือพนัักงานของบริิษััทฯ ที่มี่� อี ำนาจในการวางแผน
และควบคุุมการดำเนิินงานของบริิษััทฯ

4.11 เงิินตราต่่างประเทศ

บริิษััทฯ แสดงงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เป็็นสกุุลเงิินบาท  ซึ่่�งเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำเนิินงานของบริิษััทฯ
และบริิษััทย่่อย 
รายการที่เ่� ป็็นเงิินตราต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้
อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�เกิิดรายการ สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็น
ตััวเงิินซึ่่�งอยู่่�ในสกุุลเงิินตราต่่างประเทศได้้แปลงค่่าเป็็นเงิินบาท
โดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
กำไรและขาดทุุนที่่เ� กิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงในอััตราแลกเปลี่่�ยน
ได้้รวมอยู่่�ในการคำนวณผลการดำเนิินงาน

4.12 การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์ที่์ ่�ไม่่ใช่่สินิ ทรััพย์ท์ างการเงิิน

ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษััทจะทำการ
ประเมิินการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ สิินทรััพย์์สิิทธิิ
การใช้้ อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน หรืือสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีตััวตนอื่่�น
ของกลุ่่�มบริิษััทหากมีีข้อบ่
้ ง่ ชี้้ว่� า่ สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวอาจด้้อยค่า่ และจะ
ทำการประเมิินการด้้อยค่า่ ของค่่าความนิิยม และสิินทรััพย์์ไม่่มีตััี วตน
ที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอนเป็็นรายปีี กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเมื่่�อมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์
มีีมููลค่่าต่่ำกว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้�น ทั้้�งนี้้�มููลค่่าที่่�คาดว่่า

ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

จะได้้รัับคืืนหมายถึึงมููลค่่ายุุติธิ รรมหัักต้้นทุุนในการขายของสิินทรััพย์์
หรืือมููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์แล้้วแต่่ราคาใดจะสููงกว่่า ในการ
ประเมิินมููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์ กลุ่่�มบริิษััทประมาณการกระแส
เงิินสดในอนาคตที่่�กิิจการคาดว่่าจะได้้รัับจากสิินทรััพย์์และคำนวณ
คิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบัันโดยใช้้อััตราคิิดลดก่่อนภาษีีที่ส่� ะท้้อนถึึงการ
ประเมิินความเสี่่ย� งในสภาพตลาดปััจจุุบัันของเงิินสดตามระยะเวลา
และความเสี่่�ยงซึ่่�งเป็็นลัักษณะเฉพาะของสิินทรััพย์์ที่่�กำลัังพิิจารณา
อยู่่�ในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขาย  กลุ่่�มบริิษััท
ใช้้แบบจำลองการประเมิินมููลค่่าที่่�ดีีที่่�สุุดซึ่่�งเหมาะสมกัับสิินทรััพย์์
ซึ่่�งสะท้้อนถึึงจำนวนเงิินที่่�กิิจการสามารถจะได้้มาจากการจำหน่่าย
สิินทรััพย์์หัักด้้วยต้้นทุุนในการจำหน่่าย โดยการจำหน่่ายนั้้�นผู้้�ซื้้อกัั
� บ
ผู้้ข� ายมีีความรอบรู้้แ� ละเต็็มใจในการแลกเปลี่่�ยนและสามารถต่่อรอง
ราคากัันได้้อย่่างเป็็นอิิสระในลัักษณะของผู้้�ที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกััน

ที่่ป� ระมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method)
โดยผู้้เ� ชี่่ย� วชาญอิิสระได้้ทำการประเมิินภาระผููกพัันดัังกล่่าว
ตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย 
ผลกำไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย (Actuarial gains and losses)  
สำหรัับโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของ
พนัักงานจะรัับรู้้�ทัันทีีในกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
ต้้ น ทุุ น บริิ ก ารในอดีี ต จะถููกรัับรู้้�ทั้้� ง จำนวนในกำไร
หรืือขาดทุุนทัันทีีที่่�มีีการแก้้ไขโครงการหรืือลดขนาด
โครงการ หรืือเมื่่อกิ
� จิ การรัับรู้้ต้� น้ ทุุนการปรัับโครงสร้้าง
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง แล้้วแต่่เหตุุการณ์์ใดจะเกิิดขึ้้�นก่่อน

กลุ่่�มบริิษััทจะรัับรู้้�รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าในส่่วน 4.14 ประมาณการหนี้้�สินิ
กลุ่่�มบริิษััทจะบัันทึึกประมาณการหนี้้�สิิน ไว้้ในบััญชีีเมื่่�อ
ของกำไรหรืือขาดทุุน
ภาระผููกพัันซึ่่�งเป็็นผลมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีตได้้เกิิดขึ้้�นแล้้ว และ
หากในการประเมิิ น การด้้ อยค่่ า ของสิิ น ทรััพย์์ (ยกเว้้ น มีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่ากลุ่่�มบริิษััทจะเสีียทรััพยากร
ค่่าความนิิยม) มีีข้้อบ่่งชี้้�ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า เชิิงเศรษฐกิิจไปเพื่่�อปลดเปลื้้�องภาระผููกพัันนั้้�น และกลุ่่�มบริิษััท
ของสิินทรััพย์์ที่่�รัับรู้้�ในงวดก่่อนได้้หมดไปหรืือลดลง กลุ่่�มบริิษััทจะ สามารถประมาณมููลค่่าภาระผููกพัันนั้้�นได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
ประมาณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์นั้้�น และจะกลัับ
รายการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าที่่�รัับรู้้�ในงวดก่่อนก็็ต่่อเมื่่�อมีีการ 4.15 ภาษีีเงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้ประกอบด้้วยภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้
เปลี่่�ยนแปลงประมาณการที่่�ใช้้กำหนดมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน
รอการตััดบััญชีี
ภายหลัังจากการรัับรู้้ผ� ลขาดทุุนจากการด้้อยค่า่ ครั้้ง� ล่่าสุุด โดยมููลค่่าตาม
บััญชีีของสิินทรััพย์์ที่เ่� พิ่่�มขึ้้น� จากการกลัับรายการผลขาดทุุนจากการ • ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน
กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันตามจำนวนที่่�คาดว่่า
ด้้อยค่่าต้้องไม่่สููงกว่่ามููลค่่าตามบััญชีีที่่�ควรจะเป็็นหากกิิจการไม่่เคย
รัับรู้้ผ� ลขาดทุุนจากการด้้อยค่า่ ของสิินทรััพย์์ในงวดก่่อนๆ กลุ่่�มบริิษััท จะจ่่ายให้้กัับหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีของรััฐโดยคำนวณจากกำไร
จะบัันทึึกกลัับรายการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่า่ ของสิินทรััพย์์โดยรัับรู้้� ทางภาษีีตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนดในกฎหมายภาษีีอากร
• ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ไปยัังส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
กลุ่่�มบริิ ษััทบัั นทึึกภาษีี เ งิิ น ได้้ ร อการตััดบััญชีี ข องผลแตก
ต่่างชั่่�วคราวระหว่่างราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ณ
4.13 ผลประโยชน์์ของพนัักงาน
วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานกัับฐานภาษีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
• ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน
กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�  เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง โบนััส  และเงิินสมทบ ที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น โดยใช้้อััตราภาษีีที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ ณ วัันสิ้้�นรอบระยะ
เวลารายงาน
กองทุุนประกัันสัังคมเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดรายการ
กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้ห� นี้้�สินิ ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่าง
• ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน
ชั่่
�
ว
คราวที่
่�ต้้องเสีียภาษีีทุุกรายการ แต่่รัับรู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอ
ก) โครงการสมทบเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทและพนัักงานได้้ร่่วมกัันจััดตั้้�งกองทุุนสำรอง การตััดบััญชีีสำหรัับผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีี รวมทั้้�งผล
เลี้้ย� งชีีพ ซึ่่ง� ประกอบด้้วยเงิินที่่พ� นัักงานจ่่ายสะสมและเงิิน ขาดทุุ น ทางภาษีี ที่่� ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ ใ ช้้ ใ นจำนวนเท่่ า ที่่� มีี ค วามเป็็ น ไปได้้
ที่ก่� ลุ่่�มบริิษััทจ่า่ ยสมทบให้้เป็็นรายเดืือน สิินทรััพย์์ของกอง ค่่อนข้้างแน่่ที่ก่� ลุ่่�มบริิษััทจะมีีกำไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่จ� ะใช้้
ทุุนสำรองเลี้้ย� งชีีพได้้แยกออกจากสิินทรััพย์์ของกลุ่่�มบริิษััท  ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและผลขาดทุุนทาง
เงิินที่ก่� ลุ่่�มบริิษััทจ่า่ ยสมทบกองทุุนสำรองเลี้้ย� งชีีพบัันทึึก ภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้นั้้�น
กลุ่่�มบริิษััทจะทบทวนมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้
เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในปีีที่เ่� กิิดรายการ
รอการตััดบััญชีีทุุกสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรัับลด
ข) โครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
มููลค่่
าตามบััญชีีดัังกล่่าว หากมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่ากลุ่่�ม
กลุ่่�มบริิษััทมีีภาระสำหรัับเงิินชดเชยที่่�ต้้องจ่่ายให้้แก่่
พนัักงานเมื่่� อออ กจากงานตามกฎหมายแรงงาน บริิษััทจะไม่่มีีกำไรทางภาษีีเพีียงพอต่่อการนำสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้
กลุ่่�มบริิ ษััทถืือว่่ า เงิิ น ชดเชยดัังกล่่ า วเป็็ น โครงการ รอการตััดบััญชีีทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนมาใช้้ประโยชน์์
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานสำหรัับพนัักงาน
กลุ่่�มบริิษััทจะบัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีโดยตรงไปยััง
กลุ่่�มบริิษััทคำนวณหนี้้�สินิ ตามโครงการผลประโยชน์์หลััง ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นหากภาษีีที่่�เกิิดขึ้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับรายการที่่�ได้้บัันทึึก
ออกจากงานของพนัักงาน โดยใช้้วิธีิ คิี ดิ ลดแต่่ละหน่่วย โดยตรงไปยัังส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
แบบ 56-1 One Report
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4.16 เครื่่อ� งมืือทางการเงิิน

กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้ร� ายการเมื่่อ� เริ่่ม� แรกของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ด้้ ว ยมููลค่่ า ยุุ ติิ ธ รรม และบวกด้้ ว ยต้้ น ทุุ น การทำรายการเฉพาะ
ในกรณีีที่เ่� ป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่ไ� ม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรม
ผ่่านกำไรหรืือขาดทุุน อย่่างไรก็็ตาม สำหรัับลููกหนี้้�การค้้าที่่�ไม่่มีี
องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับการจััดหาเงิินที่่�มีีนััยสำคััญ กลุ่่�มบริิษััทจะรัับรู้้�
สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าวด้้วยราคาของรายการ ตามที่่�กล่่าวไว้้
ในนโยบายการบััญชีีเรื่่�องการรัับรู้้�รายได้้
• การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของสิินทรััพย์ท์ างการเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ณ วัันที่่�
รัับรู้้�รายการเริ่่�มแรก เป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ในภายหลัังด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่น� และสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่วัั� ดมููลค่่าในภายหลััง
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไรหรืือขาดทุุน โดยพิิจารณาจาก
แผนธุุรกิิจของกิิจการในการจััดการสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
และลัักษณะของกระแสเงิินสดตามสััญญาของสิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
- สิิ น ทรัั พย์์ ท างการเงิิ น ที่่� วัั ด มูู ล ค่่าด้้ ว ยราคาทุุ น
	ตััดจำหน่่าย
กลุ่่�มบริิษััทวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินด้้วย
ราคาทุุนตััดจำหน่่าย เมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทถืือครองสิินทรััพย์์
ทางการเงิินนั้้�นเพื่่�อรัับกระแสเงิินสดตามสััญญา และ
เงื่่�อนไขตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินก่่อให้้เกิิด
กระแสเงิิ น สดที่่� เ ป็็ น การรัับชำระเพีี ย งเงิิ น ต้้ น และ
ดอกเบี้้�ยจากยอดคงเหลืือของเงิินต้้นในวัันที่่�ระบุุไว้้
เท่่านั้้�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าววััดมููลค่่าในภายหลััง
โดยใช้้วิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงและต้้องมีีการประเมิินการ
ด้้อยค่่า ทั้้�งนี้้� ผลกำไรและขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการตััด
รายการ การเปลี่่�ยนแปลง หรืือการด้้อยค่า่ ของสิินทรััพย์์
ดัังกล่่าวจะรัับรู้้�ในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน   
สิิ น ทรััพย์์ ท างการเงิิ น ที่่� วัั ดมููลค่่ า ด้้ ว ยมููลค่่ า
ยุุติิธรรมผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น (ตราสารหนี้้�)
กลุ่่�มบริิษััทวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น เมื่่�อกลุ่่�ม
บริิษััทถืือครองสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�นเพื่่�อรัับกระแส
เงิินสดตามสััญญาและเพื่่�อขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
และเงื่่�อนไขตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินก่่อ
ให้้เกิิดกระแสเงิินสดที่่�เป็็นการรัับชำระเพีียงเงิินต้้น
และดอกเบี้้�ยจากยอดคงเหลืือของเงิินต้้นในวัันที่่ร� ะบุุไว้้
เท่่านั้้�น
ทั้้�งนี้้� รายได้้ดอกเบี้้�ย กำไรหรืือขาดทุุนจากอััตรา
แลกเปลี่่�ยน และผลขาดทุุนจากการด้้อยค่า่ หรืือการโอน
กลัับรายการผลขาดทุุนนั้้�นจะรัับรู้้ใ� นส่่วนของกำไรหรืือ
ขาดทุุนและคำนวณด้้วยวิิธีีการเช่่นเดีียวกัับสิินทรััพย์์
ทางการเงิินที่วัั่� ดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย ในขณะ
ที่่�การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมอื่่�น ๆ จะรัับรู้้�ผ่่าน
กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� ผลสะสมของการเปลี่่�ยนแปลง
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ในมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�เคยรัับรู้้�ในกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
จะโอนเข้้าไปยัังส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อมีีการตััด
รายการสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น
- สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
	ผ่่านกำไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่วัั� ดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรม
ผ่่านกำไรหรืือขาดทุุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
ด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรม โดยรัับรู้้ก� ารเปลี่่�ยนแปลงสุุทธิขิ องมููลค่่า
ยุุติธิ รรมซึ่่ง� รวมถึึงดอกเบี้้�ยรัับในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน
ทั้้�งนี้้� สินิ ทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าว หมายความรวมถึึง
ตราสารอนุุพัันธ์์ เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ที่่�ถืือไว้้เพื่่�อค้้า
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนซึ่่ง� กลุ่่�มบริิษััทไม่่ได้้เลืือกจััดประเภท
ให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
และสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่มี่� กี ระแสเงิินสดที่ไ่� ม่่ได้้รัับชำระ
เพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย
• การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของหนี้้�สินิ ทางการเงิิน
ยกเว้้นหนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�รายการเมื่่�อ
เริ่่�มแรกสำหรัับหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนการ
ทำรายการ และจััดประเภทหนี้้�สินิ ทางการเงิินเป็็นหนี้้�สินิ ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย  โดยใช้้วิิธีีดอกเบี้้�ย
ที่่แ� ท้้จริิง ทั้้�งนี้้� ผลกำไรและขาดทุุนที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการตััดรายการหนี้้�สินิ
ทางการเงิินและการตััดจำหน่่ายตามวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงจะรัับรู้้�
ในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน โดยการคำนวณมููลค่่าราคาทุุนตััด
จำหน่่ายคำนึึงถึึงค่่าธรรมเนีียมหรืือต้้นทุุนที่่�ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
อััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงนั้้�นด้้วย ทั้้�งนี้้� ค่่าตััดจำหน่่ายตามวิิธีีดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิงแสดงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนทางการเงิินในส่่วนของกำไร
หรืือขาดทุุน
• การตััดรายการของเครื่่อ� งมืือทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกตััดรายการออกจากบััญชีี เมื่่อสิ
� ทธิ
ิ ิ
ที่่�จะได้้รัับกระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์นั้้�นได้้สิ้้�นสุุดลง หรืือได้้มีีการ
โอนสิิทธิิที่่�จะได้้รัับกระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์นั้้�น รวมถึึงได้้มีีการ
โอนความเสี่่�ยงและผลตอบแทนเกืือบทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์นั้้�น หรืือ
มีีการโอนการควบคุุมในสิินทรััพย์์นั้้�น
กลุ่่�มบริิษััทตััดรายการหนี้้�สิินทางการเงิินก็็ต่่อเมื่่�อได้้มีีการ
ปฏิิบััติติ ามภาระผููกพัันของหนี้้สิ� นิ นั้้�นแล้้ว มีีการยกเลิิกภาระผููกพัันนั้้�น
หรืือมีี ก ารสิ้้� น สุุ ด ลงของภาระผููกพัันนั้้� น ในกรณีี ที่่� มีี ก ารเปลี่่� ย น
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�มีีอยู่่�ให้้เป็็นหนี้้�สิินใหม่่จากผู้้�ให้้กู้้�รายเดีียวกััน
ซึ่่ง� มีีข้อ้ กำหนดที่่แ� ตกต่่างกัันอย่่างมาก หรืือมีีการแก้้ไขข้้อกำหนดของ
หนี้้�สิินที่่�มีีอยู่่�อย่่างเป็็นสาระสำคััญ จะถืือว่่าเป็็นการตััดรายการ
หนี้้�สิินเดิิมและรัับรู้้�หนี้้�สิินใหม่่ โดยรัับรู้้�ผลแตกต่่างของมููลค่่าตาม
บััญชีีดัังกล่่าวในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน
• การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์ท์ างการเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�ค่า่ เผื่่อ� ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่ค่� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น�
ของตราสารหนี้้� ทั้้� ง หมดที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ วัั ดมููลค่่ า ด้้ ว ยมููลค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมผ่่ า น
กำไรหรืือขาดทุุน ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นคำนวณ
จากผลต่่างของกระแสเงิินสดที่่�จะครบกำหนดชำระตามสััญญากัับ
กระแสเงิินสดทั้้�งหมดที่่�กลุ่่�มบริิษััทคาดว่่าจะได้้รัับชำระ และคิิดลด
ด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงโดยประมาณของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ณ วัันที่่�ได้้มา

ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

ในกรณีีที่่�ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของสิินทรััพย์์ไม่่ได้้เพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำคััญนัับตั้้�งแต่่การรัับรู้้�รายการเริ่่�มแรก กลุ่่�มบริิษััทวััด
มููลค่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่ค่� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� โดยพิิจารณาจากการ
ผิิดสััญญาที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นใน 12 เดืือนข้้างหน้้า ในขณะที่่�หากความ
เสี่่�ยงด้้านเครดิิตของสิินทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญนัับตั้้�งแต่่การ
รัับรู้้�รายการเริ่่�มแรก กลุ่่�มบริิษััทวััดมููลค่่าผลขาดทุุนด้้วยจำนวนเงิิน
ที่เ่� ท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่ค่� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ตลอดอายุุที่เ่� หลืืออยู่่�
ของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทพิิจารณาว่่าความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตจะเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่ า งมีี นััยส ำคััญ เมื่่� อมีี ก ารค้้ า งชำระการจ่่ า ยเงิิ น ตามสััญญา
เกิิ น กว่่ า 30 วััน และพิิ จ ารณาว่่ า สิิ น ทรััพย์์ ท างการเงิิ น นั้้� น มีี
การด้้อยค่่าด้้านเครดิิตหรืือมีีการผิิดสััญญา เมื่่�อมีีการค้้างชำระ
การจ่่ายเงิินตามสััญญาเกิินกว่่า 90 วััน อย่่างไรก็็ตาม ในบางกรณีี
กลุ่่�มบริิษััทอาจพิิจารณาว่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�นมีีการเพิ่่�มขึ้้�น
ของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตอย่่างมีีนััยสำคััญและมีีการผิิดสััญญา
โดยพิิจารณาจากข้้อมููลภายในหรืือข้้อมููลภายนอกอื่่น� เช่่น อัันดัับความ
น่่าเชื่่�อถืือด้้านเครดิิตของผู้้�ออกตราสาร
กลุ่่�มบริิษััทใช้้วิธีิ กี ารอย่่างง่่ายในการคำนวณผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำหรัับลููกหนี้้�การค้้า ดัังนั้้�น ทุุกวัันสิ้้�นรอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษััทจึึงไม่่มีีการติิดตามการเปลี่่�ยนแปลง
ของความเสี่่�ยงทางด้้านเครดิิต  แต่่จะรัับรู้้�ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุของลููกหนี้้�การค้้า
การคำนวณผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ข้้างต้้น
อ้้างอิิงจากข้้อมููลผลขาดทุุนด้้านเครดิิตจากประสบการณ์์ในอดีีต 
ปรัับปรุุ ง ด้้ ว ยข้้ อมูู ลการคาดการณ์์ ไ ปในอนาคตเกี่่� ย วกัับลููกหนี้้�
นั้้�นและสภาพแวดล้้อมทางด้้านเศรษฐกิิจ
สิิ น ทรััพย์์ ท างการเงิิ น จะถููกตััดจำหน่่ า ยออกจากบััญชีี
เมื่่�อกิิจการคาดว่่าจะไม่่ได้้รัับคืืนกระแสเงิินสดตามสััญญาอีีกต่่อไป 
• การหัักกลบของเครื่่อ� งมืือทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สินิ ทางการเงิินจะนำมาหัักกลบ
กััน และแสดงด้้วยยอดสุุทธิใิ นงบแสดงฐานะการเงิิน ก็็ต่อ่ เมื่่อกิ
� จิ การ
มีีสิิทธิิบัังคัับใช้้ได้้ตามกฎหมายอยู่่�แล้้วในการหัักกลบจำนวนเงิิน
ที่่�รัับรู้้�  และกิิจการมีีความตั้้�งใจที่่�จะชำระด้้วยยอดสุุทธิิ หรืือตั้้�งใจที่่�
จะรัับสิินทรััพย์์และชำระหนี้้�สิินพร้้อมกััน

4.17 การวััดมููลค่่ายุุติธิ รรม

มููลค่่ายุุติิธรรม หมายถึึง ราคาที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากการ
ขายสิินทรััพย์์หรืือเป็็นราคาที่่�จะต้้องจ่่ายเพื่่�อโอนหนี้้�สิินให้้ผู้้�อื่่�น
โดยรายการดัังกล่่าวเป็็นรายการที่เ่� กิิดขึ้้น� ในสภาพปกติิระหว่่างผู้้�ซื้้อ�
และผู้้ข� าย (ผู้้�ร่ว่ มในตลาด) ณ วัันที่วัั่� ดมููลค่่า กลุ่่�มบริิษััทใช้้ราคาเสนอซื้้�อ
ขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินซึ่่�งมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกำหนด
ให้้ต้้องวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ยกเว้้นในกรณีีที่่�ไม่่มีีตลาดที่่�มีี
สภาพคล่่องสำหรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�มีีลัักษณะเดีียวกัันหรืือไม่่
สามารถหาราคาเสนอซื้้�อขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องได้้ กลุ่่�มบริิษััท
จะประมาณมููลค่่ายุุติธิ รรมโดยใช้้เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าที่เ่� หมาะสม
กัับแต่่ละสถานการณ์์ และพยายามใช้้ข้้อมููลที่่�สามารถสัังเกตได้้ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�จะวััดมููลค่่ายุุติิธรรมนั้้�นให้้มาก
ที่่�สุุด

ลำดัับชั้้น� ของมููลค่่ายุุติธิ รรมที่ใ่� ช้้วััดมููลค่่าและเปิิดเผยมููลค่่า
ยุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในงบการเงิินแบ่่งออกเป็็นสาม
ระดัับตามประเภทของข้้อมููลที่่น� ำมาใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติธิ รรม ดัังนี้้�
ระดัับ 1
ใช้้ข้้อมููลราคาเสนอซื้้�อขายของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่าง
เดีียวกัันในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง
ระดัับ 2
ใช้้ข้้อมููลอื่่�นที่่�สามารถสัังเกตได้้ของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิิน
ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลทางตรงหรืือทางอ้้อม
ระดัับ 3
ใช้้ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระแส
เงิินสดในอนาคตที่่�กิิจการประมาณขึ้้�น
ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษััทจะประเมิิน
ความจำเป็็นในการโอนรายการระหว่่างลำดัับชั้้น� ของมููลค่่ายุุติธิ รรม
สำหรัับสิินทรััพย์์และหนี้้�สินิ ที่ถืืออยู่่� ณ วัั
่�
นสิ้้น� รอบระยะเวลารายงาน
ที่่�มีีการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมแบบเกิิดขึ้้�นประจำ

5. การใช้้ดุุลยพิินิิจและประมาณการทางบััญชีีที่่�สำคััญ

ในการจััดทำงบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฝ่่ายบริิหารจำเป็็นต้้องใช้้ดุลุ ยพิินิจิ และการประมาณการในเรื่่อ� งที่่มี� ี
ความไม่่แน่่นอนเสมอ การใช้้ดุลุ ยพิินิจิ และการประมาณการดัังกล่่าวนี้้�
ส่่ง ผลกระทบต่่อจำนวนเงิินที่แ่� สดงในงบการเงิินและต่่อข้อมูู
้ ลที่แ่� สดง
ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ผลที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิงอาจแตกต่่างไปจาก
จำนวนที่ป่� ระมาณการไว้้ การใช้้ดุลุ ยพิินิจิ และการประมาณการที่ส่� ำคััญ
มีีดัังนี้้�

	สััญญาเช่่า - กลุ่่�มบริิษััทในฐานะผู้้�เช่่า

• การกำหนดอายุุสััญญาเช่่าที่่�มีีสิิทธิิการเลืือกในการ
ขยายอายุุสััญญาเช่่าหรืือยกเลิิกสััญญาเช่่า
ในการกำหนดอายุุสััญญาเช่่า ฝ่่ายบริิหารจำเป็็นต้้องใช้้
ดุุลยพิินิิจในการประเมิินว่่ากลุ่่�มบริิษััทมีีความแน่่นอน
อย่่างสมเหตุุสมผลหรืือไม่่ที่่�จะใช้้สิิทธิิเลืือกในการขยาย
อายุุสััญญาเช่่าหรืือยกเลิิกสััญญาเช่่าโดยคำนึึงถึึงข้้อเท็็จ
จริิงและสภาพแวดล้้อมที่่เ� กี่่ย� วข้้องทั้้�งหมดที่่ท� ำให้้เกิิดสิ่่ง�
จููงใจในทางเศรษฐกิิจสำหรัับกลุ่่�มบริิษััทในการใช้้หรืือไม่่
ใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�น
• การกำหนดอััตราดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�ม
กลุ่่�มบริิษััทไม่่สามารถกำหนดอััตราดอกเบี้้�ยตามนััยของ
สััญญาเช่่า ดัังนั้้�นฝ่่ายบริิหารจำเป็็นต้้องใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ในการ
กำหนดอััตราดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มของกลุ่่�มบริิษััทใน
การคิิดลดหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่า โดยอััตราดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืม
ส่่วนเพิ่่�มเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยที่ก่� ลุ่่�มบริิษััทจะต้้องจ่่ายในการ
กู้้�ยืืมเงิินที่จ่� ำเป็็นเพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่่ง� สิินทรััพย์์ที่มี่� มููี ลค่่าใกล้้เคีียง
กัับสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ในสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจ
ที่่�คล้้ายคลึึง โดยมีีระยะเวลาการกู้้�ยืืมและหลัักประกัันที่่�
คล้้ายคลึึง

แบบ 56-1 One Report
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	ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น 	ค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์ที่์ ่� ไม่่ใช่่สินิ ทรััพย์์
ของลููกหนี้้�การค้้า
	ทางการเงิิน
ในการประมาณค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะ
เกิิดขึ้้น� ของลููกหนี้้�การค้้า ฝ่่ายบริิหารจำเป็็นต้้องใช้้ดุลุ ยพิินิจิ
ในการประมาณการผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น�
จากลููกหนี้้�แต่่ละราย โดยคำนึึงถึึงประสบการณ์์การเก็็บเงิินใน
อดีีต อายุุของหนี้้�ที่ค่� งค้้างและสภาวะเศรษฐกิิจที่ค่� าดการณ์์ไว้้
ของกลุ่่�มลููกค้้าที่่มี� คี วามเสี่่ย� งด้้านเครดิิตที่่ค� ล้้ายคลึึงกััน เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� ข้อมูู
้ ลผลขาดทุุนด้้านเครดิิตจากประสบการณ์์ในอดีีตและ
การคาดการณ์์สภาวะเศรษฐกิิจของกลุ่่�มบริิษััทอาจไม่่ได้้บ่ง่ บอก
ถึึงการผิิดสััญญาของลููกค้้าที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิงในอนาคต

	ค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ

ในการประมาณค่่าเผื่่อ� การลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ 
ฝ่่ายบริิหารได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจในการประมาณการผลขาดทุุน
ที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� จากสิินค้้าคงเหลืือนั้้�น โดยค่่าเผื่่อ� การลดลง
ของมููลค่่าสุุทธิที่ิ จ่� ะได้้รัับ พิิจารณาจากราคาที่่ค� าดว่่าจะขายได้้
ตามปกติิของธุุรกิิจหัักด้้วยค่่าใช้้จ่า่ ยในการขายสิินค้้านั้้�น และ
ค่่าเผื่่อส
� ำหรัับสิินค้้าเก่่าล้้าสมััย เคลื่่อ� นไหวช้้าหรืือเสื่่อ� มคุุณภาพ
พิิจารณาจากอายุุโดยประมาณของสิินค้้าแต่่ละชนิิดและสภาวะ
ตลาดในขณะนั้้�น

	ค่่าความนิิยม และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน

ในการประเมิินค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่า่ ของสิินทรััพย์์ที่ไ่� ม่่ใช่่
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน ฝ่่ายบริิหารต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจในการ
ประเมิินมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว
มููลค่่าที่ค่� าดว่่าจะได้้รัับคืืนหมายถึึงมููลค่่ายุุติธิ รรมหัักต้้นทุุน
ในการขายของสิินทรััพย์์หรืือมููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์
แล้้วแต่่ราคาใดจะสููงกว่่า ในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมหััก
ต้้นทุุนในการขาย  กลุ่่�มบริิษััทอ้้างอิิงจากข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�เกี่่�ยว
กัับธุุรกรรมการขายที่่�มีีผลผููกพัันซึ่่�งได้้เข้้าทำในลัักษณะ
ของผู้้�ที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกัันสำหรัับสิินทรััพย์์ที่่�คล้้ายคลึึง
กัันหรืืออ้้างอิิงจากราคาตลาดที่่�สามารถสัังเกตได้้หัักด้้วย
ต้้นทุุนส่่วนเพิ่่�มในการจำหน่่ายสิินทรััพย์์นั้้น� ในการประเมิิน
มููลค่่าจากการใช้้สินิ ทรััพย์์ กลุ่่�มบริิษััทใช้้แบบจำลองการคิิด
ลดกระแสเงิินสด ซึ่่�งใช้้ข้้อมููลงบประมาณในช่่วง 5 ปีี ข้้าง
หน้้าและไม่่รวมถึึงการปรัับโครงสร้้างใดๆ ที่่�กิิจการยัังไม่่
ได้้มีีผลผููกพัันหรืือการลงทุุนในอนาคตที่่�สำคััญซึ่่�งจะทำให้้
สิินทรััพย์์นั้้�นดีีขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อมููลค่่าที่่�คาด
ว่่าจะได้้รัับคืืนคืืออััตราคิิดลดที่่�ใช้้ในแบบจำลองดัังกล่่าว
ตลอดจนกระแสเงิินสดรัับในอนาคตที่่�คาดการณ์์และอััตรา
การเติิบโตที่่ใ� ช้้เพื่่อ� การคาดการณ์์ การประมาณการดัังกล่่าว
ส่่วนใหญ่่เกี่่ย� วข้้องกัับค่่าความนิิยม และสิินทรััพย์์ไม่่มีตััี วตน
อื่่น� ที่่มี� อี ายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอนซึ่่ง� กลุ่่�มบริิษััทได้้
บัันทึึกไว้้ในงบการเงิิน สมมติิฐานสำคััญที่่ใ� ช้้ในการประเมิิน
มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนรวมถึึงการวิิเคราะห์์ผลกระทบ
ของการเปลี่่�ยนแปลงสมมติิฐานดัังกล่่าวได้้เปิิดเผยและ
อธิิบายไว้้ในหมายเหตุุ 16

ในการบัันทึึกและวััดมููลค่่าของค่่าความนิิยมและสิินทรััพย์์
ไม่่มีตััี วตน ณ วัันที่ไ่� ด้้มา ตลอดจนการทดสอบการด้้อยค่า่ ในภาย
หลััง ฝ่่ายบริิหารจำเป็็นต้้องประมาณการกระแสเงิินสดที่ค่� าดว่่า
จะได้้รัับในอนาคตจากสิินทรััพย์์ หรืือ หน่่วยของสิินทรััพย์์ที่ก่่� อ่
ให้้เกิิดเงิินสด รวมทั้้�งการเลืือกอััตราคิิดลดที่เ่� หมาะสมในการ
	ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานตาม
คำนวณหามููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดนั้้�นๆ

	สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

โครงการผลประโยชน์์

หนี้้�สินิ ตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของ
พนัักงานประมาณขึ้้�นตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย  ซึ่่�ง
ต้้องอาศััยข้้อสมมติิฐานต่่าง ๆในการประมาณการนั้้�น เช่่น
อััตราคิิดลด อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต อััตรามรณะ
และอััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำนวนพนัักงาน เป็็นต้้น

กลุ่่�มบริิ ษััท จะรัับรู้้�สิิ น ทรััพย์์ ภ าษีี เ งิิ น ได้้ ร อการตััดบััญชีี
สำหรัับผลแตกต่่างชั่่ว� คราวที่่ใ� ช้้หัักภาษีีและขาดทุุนทางภาษีี
ที่่�ไม่่ได้้ใช้้เมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่ากลุ่่�มบริิษััทจะ
มีีกำไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากผล
แตกต่่างชั่่ว� คราวและขาดทุุนนั้้�น ในการนี้้�ฝ่า่ ยบริิหารจำเป็็น
ต้้องประมาณการว่่ากลุ่่�มบริิษััทควรรัับรู้้�จำนวนสิินทรััพย์์ 6. รายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ในระหว่่างปีี กลุ่่�มบริิษััทมีีรายการธุุรกิิจที่่�สำคััญกัับบุุคคล
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเป็็นจำนวนเท่่าใด โดยพิิจารณา
ถึึงจำนวนกำไรทางภาษีีที่่�คาดว่่าจะเกิิดในอนาคตในแต่่ละ หรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน รายการธุุรกิิจดัังกล่่าวเป็็นไปตามเงื่่�อนไข
ทางการค้้าและเกณฑ์์ตามที่่ต� กลงกัันระหว่่างบริิษััทฯและบุุคคลหรืือ
ช่่วงเวลา
กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเหล่่านั้้�นซึ่่�งเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจโดยสามารถ
สรุุปได้้ดัังนี้้�
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ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

(หน่่วย: ล้้านบาท)
งบการเงิินรวม
2564

งบการเงิินเฉพากิิจการ

2563

2564

นโยบายการกำหนดราคา

2563

รายการธุุรกิิจกัับบริิษััทย่่อย
(ตััดออกจากงบการเงิินรวมแล้้ว)
ขายสิินค้้า
ค่่าเช่่ารัับ

-

-

11
6

ราคาทุนบวกก�ำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ย
31
ประมาณร้อยละ 2
2
ราคาตามสััญญา

ซื้้�อสิินค้้า
ซื้้�อสิินทรััพย์์

-

-

67
1

67
2

ราคาทุุนบวกกำไรขั้้�นต้้นโดยเฉลี่่�ย
ประมาณร้้อยละ 2 - 20
ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน

รัับโอนกิิจการทั้้�งหมด

-

-

345

-

ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน

รายการธุุรกิิจกัับกิิจการซึ่่�งมีีอิิทธิิพล
อย่่างมีีนััยสำคััญเหนืือกลุ่่�มบริิษััท
(บริิษััท เอสวีีโอเอ จำกััด (มหาชน))
ขายสิินค้้า
ค่่าสนัับสนุุนการตลาดรัับ

ซื้้�อสิินค้้า
ค่่าบริิหารจััดการจ่่าย

-

2
2

-

ราคาทุุนบวกกำไรขั้้�นต้้นโดยเฉลี่่�ย
2
ประมาณร้้อยละ 4
2
ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน
ราคาทุุนบวกกำไรขั้้�นต้้นโดยเฉลี่่�ย
ประมาณร้้อยละ 7
133
(2563: ร้้อยละ 5)

248

133

248

-

1

-

1

ราคาตลาด  (2563: ราคาทุุนบวก
กำไรขั้้�นต้้นโดยเฉลี่่�ยประมาณ
2
ร้้อยละ 5)

รายการธุุรกิิจกัับบริิษััทร่่วม

ราคาตามสััญญา

ขายสิินค้้า

1

2

1

เงิินปัันผลรัับ

14

12

14

12

ตามอััตราที่่�ประกาศจ่่าย

ซื้้�อสิินค้้า

1

-

1

-

ราคาตลาด

ราคาตลาด (2563: ราคาทุุนบวก
กำไรขั้้�นต้้นโดยเฉลี่่�ยประมาณ
1
ร้้อยละ 11)

รายการธุุรกิิจกัับบริิษััทที่่�เกี่่ย� วข้้องกััน
ขายสิินค้้า

5

1

5

ค่่าบริิการจ่่าย

7

10

7

10

ราคาตลาด

ค่่าพััฒนาคอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์จ่่าย

21

13

21

13

ราคาตามสััญญา
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ยอดคงค้้างระหว่่างบริิษััทฯ และกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงินรวม
2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2564

2563

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่น� - กิิจการที่่�
เกี่่ย� วข้้องกััน (หมายเหตุุ 8)

บริิษััทย่่อย

-

-

-

654,132

กิิจการซึ่่�งมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำคััญ
เหนืือกลุ่่�มบริิษััท

975

647

975

647

บริิษััทร่่วม

239

600

239

600

บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและ
มีีกรรมการร่่วมกััน)

402

238

402

238

1,616

1,485

1,616

655,617

-

-

97,813

7,981

กิิจการซึ่่�งมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำคััญ
เหนืือกลุ่่�มบริิษััท

8,620

19,653

8,620

19,653

บริิษััทร่่วม

3,098

-

3,098

-

บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและ
มีีกรรมการร่่วมกััน)

9,259

3,796

9,259

3,796

รวมเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

20,977

23,449

118,790

31,430

รวมลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่น� - กิิจการที่่�
เกี่่ย� วข้้องกััน (หมายเหตุุ 18)

บริิษััทย่่อย

สััญญาให้้เช่่าช่่วงสิิทธิกิ ารใช้้พื้้�นที่่แ� ละสััญญาให้้บริิการช่่วง ให้้แก่่บริิษััทฯ เป็็นจำนวน 0.3 ล้้านบาทต่่อเดืือน สััญญาให้้เช่่านี้้�

บริิษััทฯ เข้้าทำสััญญาให้้เช่่าช่่วงสิิทธิกิ ารเช่่าพื้้�นที่่แ� ละสััญญาให้้ มีีกำหนดระยะเวลาเช่่า 11 เดืือน นัับแต่่วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2563
บริิการช่่วงแก่่บริิษััท คอมพิิวเตอร์์ ซีสี เท็็ม คอนเน็็คชั่่น�  อิินเตอร์์แนชชั่่น� แนล ถึึงวัันที่่� 30 เมษายน 2564
จำกััด ทั้้�งสิ้้�น 12 แห่่ง รายได้้ค่่าเช่่าช่่วงและค่่าบริิการช่่วงเป็็นไป
ตามเงื่อ่� นไขของสััญญาแต่่ละฉบัับ สััญญาดัังกล่่าวมีีระยะเวลาตั้้ง� แต่่ สััญญาเช่่าให้้เช่่าอาคารคลัังสิินค้้า
เมื่่�อวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2563 บริิษััทฯเข้้าทำสััญญาให้้เช่่า
2 - 6 เดืือน สิ้้�นสุุดภายในเดืือนเมษายน 2564
อาคารคลัังสิินค้้ากัับบริิษััท  คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น
อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำกััด โดยบริิษััทย่่อยตกลงที่่�จะจ่่ายค่่าเช่่า
สััญญาเช่่าให้้เช่่าอาคารสำนัักงาน
เมื่่�อวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2563 บริิษััทฯเข้้าทำสััญญาให้้เช่่า ให้้แก่่บริิษััทฯ เป็็นจำนวน 0.3 ล้้านบาทต่่อเดืือน สััญญาให้้เช่่านี้้�
พื้้�นที่่�อาคารสำนัักงานกัับบริิษััท  คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น มีีกำหนดระยะเวลาเช่่า 6 เดืือน นัับแต่่วัันที่่� 15 ตุุลาคม 2563 ถึึงวัันที่่�
อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำกััด โดยบริิษััทย่่อยตกลงที่่�จะจ่่ายค่่าเช่่า 30 เมษายน 2564
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ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทมีีค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานที่่�ให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหาร
ดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)

งบการเงินรวม
2564
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

27.2

31.1

23.8

20.0

0.7

0.2

0.7

-

27.9

31.3

24.5

20.0

ในระหว่่างปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯมีีการจ่่ายผลประโยชน์์หลัังออกจากงานแก่่กรรมการและผู้้�บริิหารจำนวน 8.4 ล้้านบาท (เฉพาะ
ของบริิษััทฯ: 2.8 ล้้านบาท) (2563: บริิษััทฯมีีการจ่่ายผลประโยชน์์หลัังออกจากงานจำนวน 5.1 ล้้านบาท)

7. เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงินรวม
2564
เงิินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

20,367

18,734

20,367

11,523

เงิินฝากธนาคาร

255,284

119,670

255,284

67,484

รวม

275,651

138,404

275,651

79,007

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เงิินฝากออมทรััพย์์และเงิินฝากประจำมีีอััตราดอกเบี้้�ยระหว่่างร้้อยละ 0.05 ถึึง 0.25 ต่่อปีี
(2563: ร้้อยละ 0.05 ถึึง 0.30 ต่่อปีี)
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8. ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2564
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยัังไม่่ถึึงกำหนดชำระ
ค้างช�ำระ
ไม่่เกิิน 3 เดืือน

2563

2564

2563

1,229

1,041

1,229

562,006

202

367

202

89,011

-

-

-

2,059

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,431

1,408

1,431

653,076

ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยัังไม่่ถึึงกำหนดชำระ

82,748

108,381

82,748

88,283

16,870

54,672

16,870

29,498

63

-

63

-

2,787

2,952

2,787

2,752

102,468

166,005

102,468

120,533

(2,787)

(2,752)

(2,787)

(2,752)

99,681

163,253

99,681

117,781

101,112

164,661

101,112

770,857

185

77

185

2,541

32,506

113,239

32,506

107,043

รายได้้ส่่งเสริิมการขายค้้างรัับ

125,944

162,349

125,944

123

รวมลููกหนี้้�อื่่�น
หััก : ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น
รวมลููกหนี้้�อื่่�น - สุุทธิิ

158,635

275,665

158,635

109,707

(417)

(90,978)

(417)

(90,978)

158,218

184,687

158,218

18,729

รวมลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น - สุุทธิิ

259,330

349,348

259,330

789,586

3 - 6 เดืือน

ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่่า 12 เดืือน
รวมลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
หััก : ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น
รวมลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
- สุุทธิิ
รวมลููกหนี้้�การค้้า - สุุทธิิ
ลููกหนี้้�อื่่�น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

การเปลี่่�ยนแปลงของบััญชีีค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

ยอดคงเหลืือต้้นปีี
สำรองผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

93,730

8,210

93,730

-

35

93,730

35

93,730

ตััดจำหน่่าย

(90,561)

(8,210)

(90,561)

-

3,204

93,730

3,204

93,730

ยอดคงเหลืือปลายปีี

การเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีสาระสำคััญของค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่ค่� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ของลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่น่� ในปีี 2563
มีี ส าเหตุุ ม าจากการที่่�บ ริิ ษััท ฯตรวจพบการประพฤติิ ทุุ จ ริิ ต ของ
พนัักงานของบริิษััทฯผ่่านระบบการรัับชำระเงิินจากช่่องทางการขาย
สิินค้้าออนไลน์์ผ่า่ นแพลตฟอร์์มหนึ่่ง� ซึ่่ง� มีีมููลค่่าความเสีียหายจำนวน
ประมาณ 90.5 ล้้านบาท โดยยอดความเสีียหายดัังกล่่าวแสดงไว้้เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของลููกหนี้้�อื่่�น ณ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ ได้้สอบหา

ข้้อเท็็จจริิงและได้้แจ้้งความต่่อเจ้้าหน้้าที่่ต� ำรวจและเพื่่อ� ความรอบคอบ
บริิษััทฯ ได้้ตั้้ง� ค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่ค่� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� สำหรัับ
ความเสีียหายนี้้�ไว้้เต็็มจำนวนเนื่่อ� งจากคดีีความยัังคงอยู่่�ระหว่่างการ
สืืบสวนของเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจในขณะนั้้�น
ในระหว่่างปีี 2564 บริิษััทฯได้้ตััดจำหน่่ายลููกหนี้้�อื่่�นและ
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำหรัับลููกหนี้้�อื่่�นนี้้�
ทั้้�งจำนวนเนื่่�องจากคดีีความถึึงที่่�สุุดและศาลได้้มีีคำพิิพากษาแล้้ว

9. สิินค้้าคงเหลืือ
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
ค่่าเผื่่อ� การลดลงของมููลค่่า
สิินค้้าคงเหลืือ - สิินค้้าล้้าสมััย

ราคาทุุน

สิินค้้าสำเร็็จรููป

2564

2563

1,351,233

1,017,846

(29,219)

(28,666)

1,322,014

989,180

-

6,317

-

-

-

6,317

1,351,233

1,024,163

(29,219)

(28,666)

1,322,014

995,497

สิินค้้าระหว่่างทาง
รวม

2564

สิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ

2563

2564

2563

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ค่่าเผื่่อ� การลดลงของมููลค่่า
สิินค้้าคงเหลืือ - สิินค้้าล้้าสมััย

ราคาทุุน
2564
สิินค้้าสำเร็็จรููป
สิินค้้าระหว่่างทาง
รวม

2563

2564

สิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ

2563

2564

2563

1,351,981

647,004

(29,219)

(14,155)

1,322,762

632,849

-

1,781

-

-

-

1,781

1,351,981

648,785

(29,219)

(14,155)

1,322,762

634,630
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ในระหว่่างปีีปัจั จุุบััน กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกการปรัับลดราคาทุุนของสิินค้้าคงเหลืือให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิที่ิ จ่� ะได้้รัับเป็็นจำนวน 0.6 ล้้านบาท 
(2563: 2.1 ล้้านบาท) โดยแสดงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนขาย (เฉพาะของบริิษััทฯ: 3.5 ล้้านบาท (2563: บัันทึึกกลัับรายการปรัับลดมููลค่่า
ของสิินค้้าคงเหลืือเป็็นจำนวน 2.3 ล้้านบาท โดยนำไปหัักจากมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือที่่�รัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในระหว่่างปีี)

10. เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
10.1 รายละเอีียดของบริิษััทร่่วม
(หน่่วย: พัันบาท)

บริิษััท

บริิษััท

จััดตั้้�งขึ้้�นใน
ประเทศ

ลัักษณะธุุรกิิจ

ประกอบธุุรกิิจเป็็น

เอส พีี วีี ไอ

ตััวแทนจำหน่่ายสิินค้้า

จำกััด (มหาชน)

และอุุปกรณ์์ประเภทไอทีี

บริิษััท

ประกอบธุุรกิิจนำเข้้าจััด
จำหน่่ายอุุปกรณ์์
ทััช ปริินท์์ติ้้�ง
การพิิมพ์์ และบริิการการ
รีีพัับลิิค จำกััด
พิิมพ์์ครบวงจร

งบการเงิินรวม
มููลค่่าตามบััญชีี
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

สััดส่่วนเงิินลงทุุน

ไทย

2564
ร้อยละ
29

2563
ร้อยละ
29

ไทย

24

24

รวม

2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
มููลค่่าตามบััญชีี
ตามวิิธีีราคาทุุน

2563

2564

142,271 118,286

17,844

18,836

160,115 137,122

2563

58,000

58,000

12,000

12,000

70,000

70,000

10.2 ส่่วนแบ่่งกำไร(ขาดทุุน)และเงิินปัันผลรัับ
ในระหว่่างปีี บริิษััทฯรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำไร(ขาดทุุน)จากการลงทุุนในบริิษััทร่่วมในงบการเงิินรวมและรัับรู้้�เงิินปัันผลรัับจากกิิจการ
ดัังกล่่าวในงบการเงิินเฉพาะกิิจการดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

บริิษััท

บริิษััท
เอส พีี วีี ไอ
จำกััด (มหาชน)

งบการเงิินรวม
ส่่วนแบ่่งกำไร
ส่่วนแบ่่งกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
จากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
จากเงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั ว่ ม
2564
2563
2564
2563
37,262
20,408
(518)
(1,306)
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เงิินปัันผลที่่�บริิษััทฯ รัับ
2564

2563

12,760

11,600

256

3,361

-

-

1,248

-

37,518

23,769

(518)

(1,306)

14,008

11,600

บริิษััท
ทััช ปริ้้�นท์์ติ้้�ง รีีพัับลิิค
จำกััด
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
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ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

10.3	มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เงิินลงทุุนในบริิษััท  เอส พีี วีี ไอ  จำกััด (มหาชน) มีีมููลค่่ายุุติิธรรม ซึ่่�งคำนวณจากการเสนอซื้้�อ
ครั้้�งสุุดท้้ายของหุ้้�นในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ ตามจำนวนหุ้้�นสามััญที่่�บริิษััทฯ ถืืออยู่่�เป็็นจำนวน 835 ล้้านบาท (2563: 336 ล้้านบาท)
ลำดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�ใช้้ในการเปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนอยู่่�ในระดัับที่่� 1
คืือ ใช้้ข้้อมููลราคาเสนอซื้้�อขายของสิินทรััพย์์อย่่างเดีียวกัันในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง
10.4	ข้้อมููลทางการเงิินของบริิษััทร่่วมที่่�มีีสาระสำคััญ
สรุุปรายการฐานะทางการเงิิน

(หน่่วย: ล้้านบาท)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
2564
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ - สุุทธิิ
สััดส่่วนเงิินลงทุุน (ร้้อยละ)
สััดส่่วนตามส่่วนได้้เสีียของกิิจการ ในสิินทรััพย์์ สุุทธิิ
มููลค่่าตามบััญชีีของส่่วนได้้เสีียของกิิจการใน
บริิษัทร่่
ั วม

บริษัท ทัช ปริ้นท์ติ้ง รีพับลิค จ�ำกัด

2563

2564

2563

511
280
(182)
(117)
492
29%

591
274
(273)
(183)
409
29%

85
10
(19)
(2)
74
24%

88
13
(22)
(1)
78
24%

143

118

18

19

143

118

18

19

สรุุปรายการกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

(หน่่วย: ล้้านบาท)

บริิษััท เอส พีี วีี ไอ จำกััด (มหาชน)
2564

บริิษััท ทััช ปริ้้�นท์์ติ้้�ง รีีพัับลิิค จำกััด
2564

2563

2563

รายได้้

5,573

3,635

173

197

กำไร

129

70

1

14

กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

(2)

-

-

-

กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม

127

70

1

14

11. เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
ชื่อบริษัท

บริิษััท คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น

ทุุนชำระแล้้ว
2564
2563
140,000

140,000

สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100

ราคาทุน
2564

2563

89,067

336,500

อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำกััด
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ธุุรกรรมการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจากบริิษััทย่่อย

เมื่่�อวัันที่่� 17 มิิถุุนายน 2563 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิ ษััท ฯ มีี ม ติิ อนุุ มััติิ ก ารปรัับโครงสร้้ า งกิิ จ การด้้ ว ยการรัับโอน
กิิ จ การทั้้� ง หมดจากบริิ ษััท  คอมพิิ ว เตอร์์  ซีี ส เท็็ ม คอนเน็็ ค ชั่่� น
อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำกััด มาเป็็นของบริิษััทฯ (“ธุุรกรรมการ
รัับโอนกิิจการทั้้�งหมด”) โดยบริิษััทฯจะรัับโอนกิิจการจำหน่่าย
โทรศััพท์์มืือถืือจากบริิษััทย่่อยและบริิษััทย่่อยจะดำเนิินการเลิิก
กิิ จ การเพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น ไปตามหลัักเกณฑ์์ ข องประมวลรััษฎากรโดย
ธุุรกรรมการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดนี้้�ได้้รัับอนุุมััติจิ ากที่ป่� ระชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2563
เมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน 2564 บริิษััทฯ ได้้ทำสััญญารัับโอน
กิิ จ การทั้้� ง หมดกัับบริิ ษััท  คอมพิิ ว เตอร์์  ซีี ส เท็็ ม คอนเน็็ ค ชั่่� น
อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำกััด เพื่่�อรัับโอนสิินทรััพย์์ หนี้้�สิินและภาระ
ผููกพัันต่่างๆ มาเป็็นของบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ ตกลงจะจ่่ายค่่าเงิิน
ตอบแทนสำหรัับการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดดัังกล่่าวเป็็นจำนวน

เงิินรวม 97.8 ล้้านบาท  ซึ่่�งเป็็นราคาตามมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีของ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ณ วัันที่่� 30 เมษายน 2564 ตามงบการเงิิน
ของบริิษััทย่่อย 
เมื่่อวัั
� นที่่� 30 เมษายน 2564 ที่ป่� ระชุุมสามััญประจำปีีผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััท คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล
ได้้มีมี ติิอนุมััติ
ุ กิ ารเลิิกกิิจการ โดยบริิษััทย่อย
่ ได้้จดทะเบีียนเลิิกกิิจการ
กัับกระทรวงพาณิิชย์์เมื่่�อวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 และปััจจุุบััน
อยู่่�ระหว่่างการชำระบััญชีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิ ษััท ฯมีี ยอ ดคงเหลืือ
ของค่่าเงิินตอบแทนสำหรัับการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมด ที่่�ต้้องชำระ
แก่่บริิษััทย่่อยเป็็นจำนวน 97.8 ล้้านบาท  โดยจำนวนดัังกล่่าวรวม
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของเจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 18)
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ที่่�บริิษััทฯ
รัับโอนกิิจการทั้้�งหมดของบริิษััท คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น
อิินเตอร์์แนชชั่่น� แนล จำกััด ณ 30 เมษายน 2564 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
v

สิินทรััพย์์

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินค้้าคงเหลืือ
ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - คอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - เครื่่�องหมายทางการค้้า
ค่่าความนิิยม
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสินทรัพย์

17,756
180,946
347,944
39,820
48
8,200
98,820
532,175
7,096
212,560
77,385
6,841
92,746
1,62 2,337

หนี้สิน

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ประมาณการหนี้้�สิินสำหรัับการรื้้�อถอน
สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิิน
สิินทรััพย์์สุุทธิิ
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686,173
1,977
527,634
6,751
6,777
42,512
5,267
1,277,091
345,246

ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

บริิษััทฯ บัันทึึกผลต่่างระหว่่างค่่าตอบแทนกัับมููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ณ วัันที่่�เกิิดรายการจำนวน
247.4 ล้้านบาท  เป็็นส่่วนเกิินทุุนจากการโอนธุุรกิิจภายใต้้การ
ควบคุุมเดีียวกัันและได้้บัันทึึกปรัับลดส่่วนเกิินทุุนดัังกล่่าวทั้้�งหมด
กัับเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่�รัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจากบริิษััท

ย่่อย  ผลต่่างดัังกล่่าวเกิิดจากรายการสิินทรััพย์์ที่่�ระบุุได้้ที่่�ได้้มาและ
หนี้้�สิินที่่�รัับมาตั้้�งแต่่วัันที่่�บริิษััทมีีอำนาจควบคุุมในบริิษััทย่่อยเมื่่�อ
วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 (“วัันที่่ซื้้� อกิ
� จิ การ”) ซึ่่ง� ประกอบด้้วย สิินทรััพย์์
ไม่่มีีตััวตน - เครื่่�องหมายทางการค้้า ค่่าความนิิยม และหนี้้�สิิน
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีตามรายละเอีียดข้้างต้้น

12. อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน

ในปีี 2562 อสัังหาริิ ม ทรััพย์์ เ พื่่� อ การลงทุุ น ที่่� ไ ด้้ ม าจากการรวมธุุ ร กิิ จ ได้้ แ ก่่ ที่่� ดิิ น รอการขายที่่� บ ริิ ษััทย่่ อยถืือ ครอง
เพื่่�อหาประโยชน์์จากมููลค่่าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนมีีมููลค่่ายุุติิธรรมเป็็นจำนวนเงิิน
8.2 ล้้านบาท  (2563: 8.2 ล้้านบาท) ซึ่่�งประเมิินโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระโดยใช้้วิิธีีเปรีียบเทีียบราคาตลาด (Market Comparison
Approach) การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนถููกจััดลำดัับชั้้�นการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมอยู่่�ในระดัับที่่� 2

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
งบการเงิินรวม

ราคาต่อตารางวา (บาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563

2564

2563

17,500

17,500

17,500

-

ผลกระทบต่่อมููลค่่า
ยุุติิธรรม
เมื่่�ออััตราตามข้้อ
สมมติิฐานเพิ่่�มขึ้้�น
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

แบบ 56-1 One Report
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13. ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม

อาคารและ
เครื่่�อง
สิินทรััพย์์ สิินทรััพย์์
ส่่วนปรัับปรุุง อุุปกรณ์์ ตกแต่่งและ
เพื่่อ� การ ระหว่่างก่่อสร้้าง
ที่่�ดิิน อาคารเช่่า สำนัักงาน ติิดตั้้ง� ยานพาหนะ ให้้เช่่า
และติิดตั้้ง�
ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563

3,540

522,260

173,854

229,986

40,092

44,152

ซื้้�อเพิ่่�ม

-

8,118

17,280

38,214

220

-

24,437

88,269

รัับโอนจากสิินค้้าคงเหลืือ

-

-

1,060

-

-

2,070

-

3,130

จำหน่่าย/ตััดจำหน่่าย

-

(19,122) (25,144)

(26,025)

(1,276)

(8,162)

โอนเข้้า(ออก)

-

26,257

1,770

535

808

(1,193)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ซื้้�อเพิ่่�ม

3,540
-

537,513
79,084

168,820
19,695

242,710
19,808

39,844
-

36,867
-

รัับโอนจากสิินค้้าคงเหลืือ

-

-

3,729

-

-

2,504

3,540

(42,830)
198,310
772,077

(3,155) (12,643)
386 (198,310)
189,475
51,565

(9,474)
30,370

(337)
39,034

- (68,102)
(49)
3,801 1,089,862

-

417,017
30,849

133,196
13,808

157,868
22,724

32,918
2,119

33,990
5,629

- 774,989
- 75,129

-

(14,641) (25,094)

(22,855)

(1,276)

(8,161)

- (72,027)

จำหน่่าย/ตััดจำหน่่าย
โอนเข้้า(ออก)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ค่่าเสื่่อ� มราคาสำหรัับปีี
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส�ำหรบั ส่วนที่
จำหน่่าย/ตััดจำหน่่าย
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รวม

3,788 1,017,672

- (79,729)
(28,177)

-

48 1,029,342
3,802 122,389
-

6,233

ส่่วนที่่�โอน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ค่่าเสื่่อ� มราคาสำหรัับปีี
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส�ำหรบั ส่วนที่

-

-

1,140

-

-

(1,140)

-

-

433,225
47,360

123,050
16,307

157,737
11,039

33,761
2,123

30,318
3,672

- 778,091
- 80,501

จำหน่่าย/ตััดจำหน่่าย

-

(34,791)

(3,166)

(9,722)

(9,473)

-

- (57,152)

ส่่วนที่โ่� อน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

-

125,467
571,261

299 (125,467)
136,490
33,587

26,411

(299)
33,691

- 801,440
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ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

งบการเงิินรวม (ต่่อ)
อาคารและ
เครื่่�อง
สิินทรััพย์์ สิินทรััพย์์
ส่่วนปรัับปรุุง อุุปกรณ์์ ตกแต่่งและ
เพื่่อ� การ ระหว่่างก่่อสร้้าง
ที่่�ดิิน อาคารเช่่า สำนัักงาน ติิดตั้้�ง ยานพาหนะ ให้้เช่่า
และติิดตั้้ง�
ค่าเผือ่ การด้อยคา่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

เพิม่ ขึ้นระหว่างปี

-

416

-

-

-

-

-

416

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

416

-

-

-

-

-

416

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

3,540

104,288

45,770

84,973

6,083

6,549

48 251,251

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

3,540

200,400

52,985

17,978

3,959

5,343

3,801 288,006

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2563 (5.6 ล้้านบาท รวมอยู่่�ในต้้นทุุนขายและบริิการ ส่่วนที่่�เหลืือรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร)

75,129

2564 (3.7 ล้้านบาท รวมอยู่่�ในต้้นทุุนขายและบริิการ ส่่วนที่่�เหลืือรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร)

80,501
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สิินทรััพย์์
อาคารและ
เครื่่�อง
สิินทรััพย์์ ระหว่่าง
ส่่วนปรัับปรุุง อุุปกรณ์์ ตกแต่่งและ
เพื่่อ� การให้้ ก่่อสร้้าง
ที่่�ดิิน อาคารเช่่า สำนัักงาน ติิดตั้้ง�
ยานพาหนะ
เช่่า
และติิดตั้้ง�

รวม

ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563

-

519,800

129,842

45,219

21,746

44,152

3,322 764,081

ซื้้�อเพิ่่�ม

-

10,022

2,810

792

220

-

24,436

38,280

รัับโอนจากสิินค้้าคงเหลืือ

-

-

1,060

-

-

2,070

-

3,130

จำหน่่าย/ตััดจำหน่่าย

-

(19,122)

(25,134)

(13,804)

(1,276)

(8,162)

โอนเข้้า(ออก)

-

26,257

1,770

68

808

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

-

536,957

110,348

32,275

21,498

36,867

48 737,993

ซื้้�อเพิ่่�ม
เพิ่่�มขึ้้น� จากการรัับโอนกิิจการ
ทั้้�งหมดจากบริิษััทย่อย
่
รัับโอนจากสิินค้้าคงเหลืือ

-

80,354

19,469

19,096

-

-

3,802 122,721

3,540

197,596

58,647

-

8,872

-

- 268,655

-

-

3,729

-

-

2,504

- (67,498)

(1,193) (27,710)

แบบ 56-1 One Report
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-

6,233

ปีี 2 5 6 4

103

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ (ต่่อ)
สิินทรััพย์์
อาคารและ
เครื่่�อง
สิินทรััพย์์ ระหว่่าง
ส่่วนปรัับปรุุง อุุปกรณ์์ ตกแต่่งและ
เพื่่�อการให้้ ก่่อสร้้าง
ที่่�ดิิน อาคารเช่่า สำนัักงาน ติิดตั้้�ง ยานพาหนะ
เช่่า
และติิดตั้้ง�

รวม

จำหน่่าย/ตััดจำหน่่าย

-

(42,830)

(3,142)

(2,518)

-

-

โอนเข้้า(ออก)

-

-

386

-

-

(337)

3,540

772,077

189,437

48,853

30,370

39,034

3,801 1,087,112

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563

-

416,768

106,523

43,590

14,645

33,990

- 615,516

ค่่าเสื่่อ� มราคาสำหรัับปีี
ค่่าเสื่่อ� มราคาสะสมสำหรัับส่่วนที่่�
จำหน่่าย/ตััดจำหน่่าย

-

30,726

7,779

408

2,098

5,629

ส่่วนที่่�โอน

-

(14,641)
-

(25,089)
1,140

(13,785)
-

(1,276)
-

(8,161)
(1,140)

- (62,952)
-

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

-

432,853

90,353

30,213

15,467

30,318

- 599,204

ค่่าเสื่่อ� มราคาสำหรัับปีี
เพิ่่�มขึ้้น� จากการรัับโอนกิิจการ
ทั้้�งหมดจากบริิษััทย่อย
่
ค่่าเสื่่อ� มราคาสะสมสำหรัับส่่วนที่่�
  จำหน่่าย/ตััดจำหน่่าย
ส่่วนที่่�โอน

-

47,319

13,833

3,180

2,116

3,672

-

125,879

35,128

-

8,828

-

- 169,835

-

(34,790)
-

(3,161)
299

(2,518)
-

-

(299)

- (40,469)
-

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563

-

571,261

136,452

30,875

26,411

33,691

- 798,690

-

-

-

-

-

-

-

-

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

เพิ่่�มขึ้้น� ระหว่่างปีี

-

416

-

-

-

-

-

416

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

-

416

-

-

-

-

-

416

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

-

104,104

19,995

2,062

6,031

6,549

48 138,789

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

3,540

200,400

52,985

17,978

3,959

5,343

3,801 288,006

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

- (48,490)
(49)

-

ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
-

-

46,640

70,120

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
2563 (5.6 ล้้านบาท รวมอยู่่�ในต้้นทุุนขายและบริิการ ส่่วนที่่�เหลืือรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร)
2564 (3.7 ล้้านบาท รวมอยู่่�ในต้้นทุุนขายและบริิการ ส่่วนที่่�เหลืือรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร)
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46,640
70,120

ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีอาคารและอุุปกรณ์์จำนวนหนึ่่�งซึ่่�งตััดค่่าเสื่่�อมราคาหมดแล้้วแต่่ยัังใช้้งานอยู่่� มููลค่่าตาม
บััญชีีก่่อนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวมีีจำนวนเงิินประมาณ 603 ล้้านบาท (2563: 555 ล้้านบาท)
(เฉพาะของบริิษััทฯ: 603 ล้้านบาท (2563: 448 ล้้านบาท))

14. สััญญาเช่่า

กลุ่่�มบริิษััททำสััญญาเช่่าสิินทรััพย์์เพื่่�อใช้้ในการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท โดยมีีอายุุสััญญาระหว่่าง 1 - 13 ปีี

14.1 สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

รายการเปลี่่�ยนแปลงของบััญชีีสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
สิิทธิิการใช้้พื้้�นที่่� ยานพาหนะ
รวม

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี
ตััดจำหน่่ายระหว่่างปีี - มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี ณ วัันที่่�ตััดจำหน่่าย
ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี
ตััดจำหน่่ายระหว่่างปีี - มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี ณ วัันที่่�ตััดจำหน่่าย
ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
โอนกลัับค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

1,308,154
505,383
(34,223)
(369,650)
(92)
1,409,572
332,880
(85,537)
(386,675)
92
1,270,332

6,092
(1,832)
4,260
(1,825)
2,435

1,314,246
505,383
(34,223)
(371,482)
(92)
1,413,832
332,880
(85,537)
(388,500)
92
1,272,767
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สิิทธิิการใช้้พื้้�นที่่�
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี
ตััดจำหน่่ายระหว่่างปีี - มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี ณ วัันที่่�ตััดจำหน่่าย
ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�นจากการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจากบริิษััทย่่อย
ตััดจำหน่่ายระหว่่างปีี - มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี ณ วัันที่่�ตััดจำหน่่าย
ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
โอนกลัับค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

689,729
280,091
(3,280)
(204,568)
(92)
761,880
332,880
528,520
(18,536)
(334,504)
92
1,270,332

ยานพาหนะ
3,655
(1,220)
2,435

รวม
689,729
280,091
(3,280)
(204,568)
(92)
761,880
332,880
532,175
(18,536)
(335,724)
92
1,272,767
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14.2 หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม

จำนวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่า
หััก: ดอกเบี้้�ยรอการตััดจำหน่่าย
รวม
หััก: ส่่วนที่่�ถึึงกำหนดชำระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่่�งปีี

2564

2563

2564

2563

1,353,247
(77,734)
1,275,513
(387,172)

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

1,353,247
(77,734)
1,275,513
(387,172)

783,783
(25,506)
758,277
(205,704)

888,341

1,036,327

888,341

552,573

การเปลี่่�ยนแปลงของบััญชีีหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563

2564

2563

ยอดคงเหลืือต้้นปีี

1,403,379

1,288,335

758,277

680,885

บวก : เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี

330,128

502,849

330,128

278,625

24,247

24,965

19,039

8,430

-

-

527,634

-

(345,755)

(313,743)

(296,918)

(172,980)

การยกเลิิกสััญญาเช่่าจากการปิิดสาขาระหว่่างปีี

(86,095)

(33,664)

(18,591)

(3,125)

การลดค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่าจากผู้้�ให้้เช่่า

(50,391)

(65,363)

(44,056)

(33,558)

1,275,513

1,403,379

1,275,513

758,277

การเพิ่่�มขึ้้น� ของดอกเบี้้�ยระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�นจากการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจาก
บริิษััทย่่อย
หััก: ชำระค่่าเช่่าระหว่่างปีี

ยอดคงเหลืือปลายปีี

การวิิเคราะห์์การครบกำหนดของจำนวนเงิินที่ต้่� อ้ งจ่่ายตามสััญญาเช่่าเปิิดเผยข้้อมููลอยู่่�ในหมายเหตุุ 30.1 ภายใต้้หััวข้้อความเสี่่ย� ง
ด้้านสภาพคล่่อง
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ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

14.3	ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าที่่�รัับรู้้�ในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงินรวม
2564

2563

2564

2563

ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

388,500

371,482

335,724

204,568

ดอกเบี้้�ยจ่่ายของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

24,247

24,965

19,039

8,430

ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าระยะสั้้�น

14,439

203

8,790

-

5,543

2,726

5,543

2,726

ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับการจ่่ายชำระค่่าเช่่าผัันแปร
ที่่�ไม่่อิิงดััชนีีหรืืออััตรา

กลุ่่�มบริิษััทมีีสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�ซึ่่�งมีีการจ่่ายชำระค่่าเช่่าที่่�ผัันแปรตามยอดขาย อายุุสััญญาเช่่ามีีระยะเวลา 6 เดืือน ถึึง 3 ปีี

14.4	อื่่�นๆ

กลุ่่�มบริิษััทมีีกระแสเงิินสดจ่่ายทั้้�งหมดของสััญญาเช่่าสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำนวน 365.7 ล้้านบาท  (2563:
316.7 ล้้านบาท) (เฉพาะบริิษััทฯ: 311.3 ล้้านบาท  2563: 175.7 ล้้านบาท) ซึ่่�งรวมถึึงกระแสเงิินสดจ่่ายของสััญญาเช่่าระยะสั้้�นและ
ค่่าเช่่าผัันแปรที่่�ไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับดััชนีีหรืืออััตรา

15. สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน

(หน่่วย: พัันบาท)
เครื่่�องหมายทางการค้้า

ราคาทุุน
1 มกราคม 2563
ซื้้�อเพิ่่�ม
โอนเข้้า (ออก)
31 ธัันวาคม 2563
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำหน่่าย
โอนเข้้า (ออก)
31 ธัันวาคม 2564
ค่่าตััดจำหน่่ายสะสม
1 มกราคม 2563
ค่่าตััดจำหน่่ายสำหรัับปีี
31 ธัันวาคม 2563
ค่่าตััดจำหน่่ายสำหรัับปีี
ค่่ า เสื่่� อ มราคาสะสมสำหรัับ
ส่่วนที่่�จำหน่่าย
31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิินรวม
คอมพิิวเตอร์์
คอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์
ซอฟต์์แวร์์
ระหว่่างพััฒนา

รวม

212,560
212,560
212,560

46,192
7,488
53,680
28,371
(3,807)
8,963
87,207

17,456
(7,488)
9,968
678
(8,963)
1,683

258,752
17,456
276,208
29,049
(3,807)
301,450

-

28,138
2,262
30,400
5,677

-

28,138
2,262
30,400
5,677

-

(3,807)

-

(3,807)

-

32,270

-

32,270

212,560
212,560

23,280
54,937

9,968
1,683

245,808
269,180
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(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์
เครื่่อ� งหมายทางการค้้า คอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์
ระหว่่างพััฒนา

รวม

ราคาทุุน
1 มกราคม 2563

-

32,283

-

32,283

ซื้อเพิ่ม

-

-

9,968

9,968

31 ธันวาคม 2563

-

32,283

9,968

42,251

ซื้อเพิ่ม
เพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดจากบริษัทย่อย
โอนเข้า (ออก)

-

28,371

678

29,049

212,560

17,590

-

230,150

-

8,963

(8,963)

-

31 ธันวาคม 2564

212,560

87,207

1,683

301,450

1 มกราคม 2563

-

14,660

-

14,660

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

-

1,980

-

1,980

31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดจากบริษัทย่อย
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

-

16,640

-

16,640

-

10,494

-

10,494

-

5,136

-

5,136

31 ธันวาคม 2564

-

32,270

-

32,270

31 ธันวาคม 2563

-

15,643

9,968

25,611

31 ธันวาคม 2564

212,560

54,937

1,683

269,180

ค่่าตััดจำหน่่ายสะสม

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

เครื่่�องหมายทางการค้้าที่่�ได้้มาจากการรวมธุุรกิิจจะมีีการต่่ออายุุทุุกๆ 10 ปีี และมีีหลัักฐานสนัับสนุุนว่่าสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวมีีอายุุ
การให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอน ฝ่่ายบริิหารได้้ทดสอบการด้้อยค่า่ ของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวตามที่่ก� ล่่าวไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 16

16.	ค่่าความนิิยมและสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุให้้ประโยชน์์ ไม่่ทราบแน่่นอน

ตามที่่�กล่่าวในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ  11 บริิษััทฯ มีีค่่าความนิิยมและเครื่่�องหมายทางการค้้าที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์
ไม่่ทราบแน่่นอนจากการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจากบริิษััท คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น อิินเตอร์์แนชั่่�นแนล จำกััด (บริิษััทย่่อย) ดัังนี้้�
(หน่วย: พันบาท)
ค่าความนิยม
77,385
เครื่องหมายทางการค้า
212,560
ในการทดสอบการด้้อยค่า่ ประจำปีี บริิษััทฯ พิิจารณามููลค่่าที่่ค� าดว่่าจะได้้รัับคืืนของหน่่วยสิินทรััพย์์ที่ก่่� อ่ ให้้เกิิดเงิินสดจากมููลค่่าจาก
การใช้้สินิ ทรััพย์์ โดยใช้้เกณฑ์์วิธีิ พิี จิ ารณาจากรายได้้ (Income Approach) ซึ่่ง� ประมาณการจากกระแสเงิินสดในอนาคตที่กิ่� จิ การคาดว่่าจะได้้รัับ
อ้้างอิิงจากประมาณการทางการเงิินซึ่่�งได้้รัับอนุุมััติิจากฝ่่ายบริิหาร ประมาณการกระแสเงิินสดดัังกล่่าวครอบคลุุมระยะเวลา 5 ปีี
การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมดัังกล่่าวได้้รัับการจััดให้้อยู่่�ในระดัับ 3 ของลำดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมข้้อสมมติิที่่�สำคััญในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรม
ของค่่าความนิิยมและเครื่่�องหมายทางการค้้าที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
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ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

(หน่่วย: ร้้อยละต่่อปีี)
อัตราการเติบโตระยะยาว
อัตราคิดลดก่อนภาษี

31 ธัันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

1.8
9.7

1.8
9.1

ฝ่่ายบริิหารพิิจารณาอััตราการเติิบโตระยะยาวจากการคาดการณ์์การเติิบโตของตลาดและอััตราคิิดลดเป็็นอััตราก่่อนภาษีีที่ส่� ะท้้อน
ถึึงความเสี่่�ยงซึ่่�งเป็็นลัักษณะเฉพาะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนงานนั้้�นๆ
ฝ่่ายบริิหารพิิจารณาแล้้วเชื่่อว่
� า่ ค่่าความนิิยมและเครื่่อ� งหมายทางการค้้าที่มี่� อี ายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอนไม่่เกิิดการด้้อยค่า่

17. เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินมีีการเคลื่่�อนไหวดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลืือต้้นปีี
บวก: เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี
หััก: ชำระคืืนระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี

2564
649,999
2,217,146
(2,137,439)
729,706

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
678,576
3,011,626
(3,040,203)
649,999

2564
649,999
2,217,146
(2,137,439)
729,706

2563
250,000
1,909,999
(1,510,000)
649,999

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากธนาคารพาณิิชย์์ซึ่่�งคิิดดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 3.00 ถึึง 4.25 ต่่อปีี
(2563: ร้้อยละ 3.00 ถึึง 4.25 ต่่อปีี)
ภายใต้้สััญญาเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นได้้ระบุุข้้อกำหนดบางประการให้้บริิษััทฯ ต้้องปฏิิบััติิตาม เช่่น การดำรงอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วน
ของผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นไปตามอััตราที่่�กำหนดในสััญญา และการดำรงอััตราส่่วนการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ในบริิษััทฯ

18. เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
เจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 11)
เจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
รายได้้รัับล่่วงหน้้า
รวมเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

งบการเงินรวม
2564
2563
8,620
19,496
715,475
589,900
12,357
3,953
19,899
68,030
141,598
99,096
43,919
13,476
941,868
793,951

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
8,620
27,467
715,475
541,628
110,170
3,963
19,899
7,488
141,598
65,744
43,919
13,422
1,039,681
659,712
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19. สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน

จำนวนเงิินสำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานซึ่่�งเป็็นเงิินชดเชยพนัักงานเมื่่�อออกจากงานแสดงได้้ดัังนี้้�

สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานต้้นปีี
เพิ่่�มขึ้้�นจากการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจากบริิษััทย่่อย
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำไรหรืือขาดทุุน
ต้้นทุุนบริิการในปััจจุุบััน
ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
(กำไร)ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิด้้าน
ประชากรศาสตร์์
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิ
ทางการเงิิน
ส่่วนที่่�เกิิดจากการปรัับปรุุงจากประสบการณ์์
ผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายระหว่่างปีี

งบการเงิินรวม
2564
2563
35,693
43,480
-

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
20,533
28,710
6,777
-

2,125
342

3,283
477

1,806
303

2,382
302

(174)

(896)

(174)

(896)

(2,699)
21
(14,218)

167
(4,691)
(6,127)

(2,699)
21
(5,477)

(20)
(4,809)
(5,136)

21,090

35,693

21,090

20,533

สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานปลายปีี

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทคาดว่่าจะจ่่ายชำระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานภายใน 1 ปีีข้้างหน้้า เป็็นจำนวน
ประมาณ 2.7 ล้้านบาท (2563: 12.9 ล้้านบาท) (เฉพาะของบริิษััทฯ: 2.7 ล้้านบาท (2563: 5.4 ล้้านบาท))
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่่ยถ่
� ว่ งน้้ำหนัักในการจ่่ายชำระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทประมาณ 
16 ปีี (2563: 13 - 14 ปีี) (เฉพาะของบริิษััทฯ: 16 ปีี (2563: 14 ปีี))
สมมติิฐานที่่�สำคััญในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: ร้้อยละต่่อปีี)

งบการเงินรวม
2564

2563

2564

2563

อัตราคิดลด

2.76

1.49 - 1.50

2.76

1.49

อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

3.5

0-4

3.5

0-3

3 - 40

3 - 46

3 - 40

3 - 35

อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำนวนพนัักงาน
(ขึ้้�นกัับช่่วงอายุุ)
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ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสมมติิฐานที่่�สำคััญต่่อมููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)

31 ธัันวาคม 2564
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

อััตราคิิดลด

เพิ่่�มขึ้้�น 1%
(2.08)

ลดลง 1%
2.46

เพิ่่�มขึ้้�น 1%
(2.08)

ลดลง 1%
2.46

อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน

เพิ่่�มขึ้้�น 1%
2.20

ลดลง 1%
(1.90)

เพิ่่�มขึ้้�น 1%
2.20

ลดลง 1%
(1.90)

อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำนวนพนัักงาน

เพิ่่�มขึ้้�น 20%
(2.28)

ลดลง 20%
2.87

เพิ่่�มขึ้้�น 20%
(2.28)

ลดลง 20%
2.87
(หน่่วย: ล้้านบาท)

31 ธัันวาคม 2563
งบการเงิินรวม
อััตราคิิดลด

อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน

อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำนวนพนัักงาน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

เพิ่่�มขึ้้�น 1%

ลดลง 1%

เพิ่่�มขึ้้�น 1%

ลดลง 1%

(2.71)

3.22

(1.76)

2.11

เพิ่่�มขึ้้�น 1%

ลดลง 1%

เพิ่่�มขึ้้�น 1%

ลดลง 1%

2.89

(2.49)

1.87

(1.60)

เพิ่่�มขึ้้�น 20%

ลดลง 20%

เพิ่่�มขึ้้�น 20%

ลดลง 20%

(2.86)

3.61

(1.72)

2.11

20. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้้บทบััญญััติิของมาตรา 116 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำกััด พ.ศ. 2535 บริิษััทฯต้้องจััดสรรกำไรสุุทธิิประจำปีี
ส่่วนหนึ่่ง� ไว้้เป็็นทุุนสำรองไม่่น้อย
้ กว่่าร้้อยละ 5 ของกำไรสุุทธิปิ ระจำปีี หัักด้้วยยอดขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่าทุุนสำรองนี้้�จะมีีจำนวน
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียน สำรองตามกฎหมายดัังกล่่าวไม่่สามารถนำไปจ่่ายเงิินปัันผลได้้
ในปััจจุุบััน บริิษััทฯ ได้้จััดสรรสำรองตามกฎหมายไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทฯ แล้้ว
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21. รายได้้จากสััญญาที่่�ทำกัับลููกค้้า
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2564

2563

ประเภทของสิินค้้าหรืือบริิการ
ขายอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์

8,474,494

6,776,465

7,445,271

4,103,399

รายได้้ค่่าสนัับสนุุนการตลาด

81,751

97,914

65,444

27,492

รายได้้ค่่าเช่่าอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วง

19,330

26,383

19,330

26,383

118,906

81,008

83,751

17,136

8,195

5,216

8,195

5,217

8,702,676

6,986,986

7,621,991

4,179,627

รัับรู้้�รายได้้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่่�ง

8,683,346

6,960,603

7,602,661

4,153,244

รัับรู้้�รายได้้ตลอดช่่วงเวลาหนึ่่�ง

19,330

26,383

19,330

26,383

8,702,676

6,986,986

7,621,991

4,179,627

รายได้้ค่่าคอมมิิชชั่่�น
ตััวแทนรัับซ่่อมและขายอุุปกรณ์์
รวมรายได้้จากสััญญาที่่�ทำกัับลููกค้้า
จัังหวะเวลาในการรัับรู้้�รายได้้

รวมรายได้้จากสััญญาที่่�ทำกัับลููกค้้า

22.	ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ

รายการค่่าใช้้จ่่ายแบ่่งตามลัักษณะประกอบด้้วยรายการค่่าใช้้จ่่ายที่่�สำคััญดัังต่่อไปนี้้�

ต้้นทุุนสิินค้้า
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำหน่่าย
เงิินเดืือน ค่่าแรงและผลประโยชน์์อื่น่� ของพนัักงาน
ค่่าเช่่าจ่่ายตามสััญญาเช่่าและค่่าบริิการอาคาร
ส่่วนกลาง
ค่่าบริิการสาธารณููปโภค
ค่่าวััสดุุสำนัักงาน
ค่่าขนส่่ง
ค่่าเผื่่�อสิินค้้าล้้าสมััยเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง)
ขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

งบการเงิินรวม
2564
2563
7,270,915
5,920,534
474,678
448,873
357,284
320,412
70,248
47,289
18,224
12,871
553
35

76,777
44,611
14,112
15,638
2,121
93,730

23.	ต้้นทุุนทางการเงิิน
งบการเงิินรวม
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยของเงิินกู้้�ยืืม
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
รวมต้้นทุุนทางการเงิิน
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2564
20,681
24,879
45,560

2563
28,493
21,484
49,977

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
6,386,397
3,604,864
410,980
253,188
297,924
170,576
46,850
41,319
16,313
9,556
3,507
35

24,488
28,239
6,967
8,434
(2,254)
93,730

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
20,681
18,193
19,580
7,560
40,261
25,753

ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

24. ภาษีีเงิินได้้

ภาษีีเงิินได้้สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�

ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน:
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำหรัับปีี
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี:
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจากการเกิิดผลแตกต่่าง
ชั่่ว� คราวและการกลัับรายการผลแตกต่่างชั่่ว� คราว
ภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ในกำไรขาดทุุน

งบการเงิินรวม
2564
2563

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

30,615

3,746

30,615

3,746

17,761
48,376

(16,873)
(13,127)

15,201
45,816

(16,235)
(12,489)

จำนวนภาษีีเงิินได้้ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับส่่วนประกอบแต่่ละส่่วนของกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� สำหรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ
2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลกำไรจาก
การประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563

2564

2563

570

1,084

570

1,145

รายการกระทบยอดระหว่่างกำไรทางบััญชีีกัับภาษีีเงิินได้้มีีดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
2564
2563
ก�ำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

253,626

(54,295)

226,063

(52,385)

20%

20%

20%

20%

50,725

(10,859)

45,213

(10,477)

5,288

1,459

4,542

519

รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

(7,504)

(4,754)

(2,802)

(2,320)

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม

(1,198)

(378)

(1,137)

(211)

1,065

-

-

-

-

1,405

-

-

รวม

(2,349)

(2,268)

603

(2,012)

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�ำไรขาดทุน

48,376

(13,127)

45,816

(12,489)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ
อัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่รับรู้ของบริษัทย่อย
อื่น ๆ
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ส่่วนประกอบของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี ประกอบด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
2564
2563
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสมของสิินทรััพย์์
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
ประมาณการหนี้้�สิินงานบริิการ
ขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้
สััญญาเช่่า
รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนจากการรวมธุุรกิิจ
รวม
รวมสิินทรััพย์์(หนี้้�สินิ )ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี - สุุทธิิ

641
5,844
726
318
4,218
1,845
5,829
19,421

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

641
5,844
726
318
4,218
1,845
5,829
19,421

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

(42,512)
(42,512)
(23,091)

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

(42,512)
(42,512)
(23,091)

28,350

25. กำไร(ขาดทุุน)ต่่อหุ้้�น

กำไร(ขาดทุุน)ต่่อหุ้้�นขั้้น� พื้้�นฐานคำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุุน)สำหรัับปีีที่เ่� ป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ (ไม่่รวมกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� )
ด้้วยจำนวนถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้้ำหนัักของหุ้้�นสามััญที่่�ออกอยู่่�ในระหว่่างปีี
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

กำไร(ขาดทุุน)สำหรัับปีี (พัันบาท)

205,249

(41,169)

180,247

(39,896)

จำนวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้้ำหนััก
(พัันหุ้้�น)

366,399

366,399

366,399

366,399

0.56

(0.11)

0.49

(0.11)

กำไร(ขาดทุุน)ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาท)

26. เงิินปัันผลจ่่าย

รายละเอีียดการจ่่ายเงิินปัันผลมีีดัังนี้้�

อนุุมััติิโดย
ปีี 2563
เงิินปัันผลระหว่่างกาลจ่่ายจากกำไร
สะสมที่่�ยัังไม่่ได้้จััดสรร
รวมเงิินปัันผลจ่่ายสำหรัับปีี 2563
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ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
วัันที่่� 1 เมษายน 2563

เงิินปัันผลจ่่าย

เงิินปัันผลจ่่ายต่่อหุ้้�น

(พัันบาท)

(บาท)

10,992

0.03

10,992

0.03

ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

27. ข้้อมููลทางการเงิินจำแนกตามส่่วนงาน

ข้้อมููลส่่วนงานดำเนิินงานที่่น� ำเสนอนี้้�สอดคล้้องกัับรายงาน
ภายในของบริิษััทฯ ที่่�ผู้้�มีีอำนาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำเนิินงาน
ได้้รัับและสอบทานอย่่างสม่่ำเสมอเพื่่อ� ใช้้ในการตััดสิินใจในการจััดสรร
ทรััพยากรให้้กัับส่่วนงานและประเมิินผลการดำเนิินงานของส่่วนงาน
ทั้้�งนี้้�ผู้้�มีีอำนาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำเนิินงานของบริิษััทฯ คืือ
กรรมการผู้้�จััดการ
กลุ่่�มบริิษััทดำเนิินธุุรกิิจหลัักในส่่วนงานดำเนิินงานที่่ร� ายงาน
เพีียงส่่วนงานเดีียวคืือการจำหน่่ายเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ โทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่� และอุุปกรณ์์ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และดำเนิินธุุรกิิจในเขต
ภููมิิศาสตร์์เดีียวคืือในประเทศไทย  บริิษััทฯ ประเมิินผลการปฏิิบััติงิ าน
ของส่่วนงานโดยพิิจารณาจากกำไรหรืือขาดทุุนจากการดำเนิินงาน
ซึ่่�งวััดมููลค่่าโดยใช้้เกณฑ์์เดีียวกัับที่่�ใช้้ในการวััดกำไรหรืือขาดทุุน
จากการดำเนิินงานในงบการเงิิน ดัังนั้้�น รายได้้ กำไรจากการดำเนิินงาน
และสิินทรััพย์์ที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินจึึงถืือเป็็นการรายงานตาม
ส่่วนงานดำเนิินงานและเขตภููมิิศาสตร์์ตามที่่�กล่่าวไว้้
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลููกค้้ารายใหญ่่
ในปีี 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทไม่่มีรี ายได้้จากลููกค้้ารายใด
ที่่�มีีมููลค่่าเท่่ากัับหรืือมากกว่่าร้้อยละ 10 ของรายได้้ของกิิจการ

28. กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ

กลุ่่�มบริิษััทและพนัักงานได้้ร่ว่ มกัันจััดตั้้ง� กองทุุนสำรองเลี้้ย� งชีีพ
ขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ พ.ศ. 2530 โดย
กลุ่่�มบริิษััทและพนัักงานจะจ่่ายสมทบเข้้ากองทุุนเป็็นรายเดืือน
ในอััตราร้้อยละ 5 ของเงิินเดืือน กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพนี้้�บริิหาร
โดยบริิษััท หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนไทยพาณิิชย์์ จำกััด และจะจ่่าย
ให้้แก่่พนัักงานเมื่่อ� พนัักงานนั้้�นออกจากงานตามระเบีียบว่่าด้้วยกองทุุน
ของกลุ่่�มบริิษััท  ในระหว่่างปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�เงิินสมทบดััง
กล่่าวเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยจำนวน 3.7 ล้้านบาท (2563: 3.8 ล้้านบาท) และ
เฉพาะของบริิษััทฯ เป็็นจำนวน 3.0 ล้้านบาท (2563: 2.0 ล้้านบาท)

29. ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
29.1 ภาระผููกพัั น เกี่่� ย วกัั บ สัั ญ ญาเช่่ า และสัั ญ ญา
บริิการ

กลุ่่�มบริิษััทได้้เข้้าทำสััญญาเช่่าและสััญญาบริิการที่เ่� กี่่ย� วข้้อง
กัับการเช่่าพื้้�นที่่�ในอาคารสำนัักงาน คลัังสิินค้้าและพื้้�นที่่�สาขา อายุุ
ของสััญญามีีระยะเวลาตั้้�งแต่่ 1 ถึึง 5 ปีี

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทมีจี ำนวนเงิินขั้้น� ต่่ำที่่ต้� อ้ งจ่่ายในอนาคตทั้้�งสิ้้น� ภายใต้้สััญญาเช่่าและสััญญาบริิการ ดัังนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

ภายใน 1 ปี

59

78

59

26

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

35

61

35

15

จ่ายช�ำระ

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีภาระผููกพัันที่่ต้� อ้ งจ่่ายค่่าเช่่าและค่่าบริิการสำหรัับการเช่่าพื้้�นที่่ส� าขาบางแห่่งตามอััตราร้้อยละของรายได้้ของ
สาขาตามที่่�ระบุุในสััญญา

29.2 การค้้ำประกััน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีหี นัังสืือค้้ำประกัันที่่ออ
� กโดยธนาคารในนามกลุ่่�มบริิษััทเหลืืออยู่่�เป็็นจำนวน 61.5 ล้้านบาท 
(เฉพาะของบริิษััทฯ: 48.2 ล้้านบาท) (2563: 46.7 ล้้านบาท เฉพาะของบริิษััทฯ: 15.4 ล้้านบาท) เพื่่�อค้้ำประกัันการซื้้�อสิินค้้าและบริิการ
ซึ่่�งเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท
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30. เครื่่�องมืือทางการเงิิน
30.1	วััตถุุประสงค์์และนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
	ทางการเงิิน

เครื่่อ� งมืือทางการเงิินที่่ส� ำคััญของกลุ่่�มบริิษััท ประกอบด้้วย 
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่น่� เจ้้าหนี้้�
การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�นและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทมีีความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินดัังกล่่าว
และมีีนโยบายในการบริิหารความเสี่่�ยงดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
กลุ่่�มบริิษััทมีคี วามเสี่่ย� งด้้านเครดิิตที่เ่� กี่่ย� วเนื่่อ� งกัับลููกหนี้้�การค้้า
และลููกหนี้้�อื่น่� เงิินฝากธนาคารและเครื่่อ� งมืือทางการเงิินอื่่น� ฝ่่ายบริิหาร
ควบคุุมความเสี่่�ยงนี้้�โดยการกำหนดให้้มีีนโยบายและวิิธีีการในการ
ควบคุุมสิินเชื่่อ� ที่่เ� หมาะสม ดัังนั้้�นกลุ่่�มบริิษััทจึึงไม่่คาดว่่าจะได้้รัับความ
เสีียหายที่เ่� ป็็นสาระสำคััญจากการให้้สินิ เชื่่อ 
� นอกจากนี้้� การให้้สินิ เชื่่อ�
ของกลุ่่�มบริิษััทไม่่มีกี ารกระจุุกตััวเนื่่อ� งจากกลุ่่�มบริิษััทมีฐี านของลููกค้้า
ที่่ห� ลากหลายและมีีอยู่่�จำนวนมากราย จำนวนเงิินสููงสุุดที่่ก� ลุ่่�มบริิษััท
อาจต้้องสููญเสีียจากการให้้สินิ เชื่่อคืือมูู
�
ลค่่าตามบััญชีีของลููกหนี้้�การค้้า
และลููกหนี้้�อื่น่� ที่แ่� สดงอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน
ลููกหนี้้�การค้้า
กลุ่่�มบริิษััทบริิหารความเสี่่ย� งโดยใช้้นโยบายและขั้้น� ตอนในการ
ควบคุุมการให้้สินิ เชื่่อ� เป็็นไปอย่่างเหมาะสม และไม่่คาดว่่าจะมีีผลขาดทุุน
ทางการเงิินอย่่างมีีสาระสำคััญจากการให้้สินิ เชื่่อท
� างการค้้า
กลุ่่�มบริิษััทพิิจารณาการด้้อยค่่าทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลา
รายงาน โดยอััตราการตั้้�งสำรองของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิ ด ขึ้้� น คำนวณโดยพิิ จ ารณาจากอายุุ ห นี้้� ค งค้้ า งนัับจากวัันที่่�
ถึึงกำหนดชำระสำหรัับกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีรููปแบบของความเสี่่�ยงด้้าน
เครดิิตที่่�คล้้ายคลึึงกััน การคำนวณผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าด้้าน
เครดิิตที่ค่� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� คำนึึงถึึงผลของความน่่าจะเป็็นถ่่วงน้้ำหนััก

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
1 ถึึง 5 ปีี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
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มููลค่่าของเงิินตามระยะเวลาและข้้อมููลสนัับสนุุนที่่มี� คี วามน่่าเชื่่อถืือ
�
ที่่มี� อยู่่� ณ วัั
ี
นที่่ร� ายงาน โดยเป็็นข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเหตุุการณ์์ในอดีีต 
สภาพการณ์์ปััจจุุบัันและการคาดการณ์์สภาวะเศรษฐกิิจในอนาคต 
เครื่่�องมืือทางการเงิินและเงิินฝากธนาคาร
ฝ่่ายการเงิินของกลุ่่�มบริิษััทบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับยอดคงเหลืือกัับธนาคารและสถาบัันการเงิินตามนโยบาย
บริิหารเงิินของกลุ่่�มบริิษััท โดยลงทุุนเฉพาะเงิินฝากธนาคารกัับธนาคาร
คู่่�สััญญาที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิแล้้วเท่่านั้้�นและอยู่่�ในวงเงิินการลงทุุน
ที่ก่� ำหนดให้้กัับคู่่�สััญญาแต่่ละราย โดยธนาคารที่เ่� ป็็นคู่่�สััญญาต้้องได้้รัับ
การจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือด้้านเครดิิตโดยสถาบัันจััดอัันดัับความ
น่่าเชื่่อถืือด้
� า้ นเครดิิตในระดัับสากลโดยวงเงิินในการลงทุุนจะถููกสอบทาน
และปรัับปรุุงตลอดปีี  การกำหนดวงเงิินดัังกล่่าวเป็็นการช่่วยลดความเสี่่ย� ง
จากการกระจุุกตััวในการลงทุุนและลดความเสี่่�ยงจากการขาดทุุน
ทางการเงิินอัันอาจเกิิดขึ้้น� จากการผิิดนััดชำระของคู่่�สััญญา
กลุ่่�มบริิษััทมีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของตราสารหนี้้�และ
ตราสารอนุุพัันธ์์ในปริิมาณจำกััดเนื่่�องจากคู่่�สััญญาเป็็นธนาคาร
ที่่�มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือด้้านเครดิิตที่่�อยู่่�ในระดัับสููงซึ่่�งประเมิิน
โดยสถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือด้้านเครดิิตในระดัับสากล
ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
กลุ่่�มบริิ ษััทมีี ค วามเสี่่� ย งจากอััตราดอกเบี้้� ย ที่่� ส ำคััญอััน
เกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับเงิินฝากธนาคารและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้น� จากสถาบัันการเงิิน
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินส่่วนใหญ่่มีี
อััตราดอกเบี้้�ยที่ปรัั
่� บขึ้้น� ลงตามอััตราตลาด หรืือมีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับอััตราตลาดในปััจจุุบััน ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
ของกลุ่่�มบริิษััทจึึงอยู่่�ในระดัับต่่ำ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�สำคััญสามารถจััดตาม
ประเภทอััตราดอกเบี้้�ย และสำหรัับสิินทรััพย์์และหนี้้�สินิ ทางการเงิิน
ที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�สามารถแยกตามวัันที่่�ครบกำหนด หรืือ วัันที่่�
มีี ก ารกำหนดอััตราดอกเบี้้� ย ใหม่่ (หากวัันที่่� มีี ก ารกำหนดอััตรา
ดอกเบี้้�ยใหม่่ถึึงก่่อน) ได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ไม่่มีีอััตรา
อััตราดอกเบี้้�ย
ตามราคาตลาด ดอกเบี้้�ย
รวม
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

-

-

136
136

140
259
399

276
259
535

0.05 - 0.30
-

730
387
1,117

888
888

-

942
942

730
942
1,275
2,947

3.00 - 4.25
3.04 - 5.17

ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
1 ถึึง 5 ปีี
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ไม่มีอัตรา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

(หน่่วย: ล้้านบาท)

รวม

อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

-

-

119
119

19
349
368

138
349
487

0.05 - 0.30
-

650
367
1,017

1,036
1,036

-

794
794

650
794
1,403
2,847

3.00 - 4.25
3.04 - 5.07

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปีี
1 ถึง 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ไม่มีอัตรา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

(หน่่วย: ล้้านบาท)

รวม

อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

-

-

136

140

276

0.05 - 0.30

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

-

-

-

259

259

-

-

-

136

399

535

730

-

-

-

730

3.00 - 4.25

-

-

-

1,040

1,040

-

387

888

-

-

1,275

3.04 - 5.17

1,117

888

-

1,040

3,045

หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
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อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
ภายใน
1 ปีี
1 ถึึง 5 ปีี

งบการเงิินเฉพาะกิิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ไม่่มีีอััตรา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้้�ย

(หน่่วย: ล้้านบาท)

อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

-

-

67

12

79

0.05 - 0.30

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

-

-

-

790

790

-

-

-

67

802

869

650

-

-

-

650

3.00 - 4.25

-

-

-

660

660

-

206

552

-

-

758

3.04 - 5.17

856

552

-

660

2,068

หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
กลุ่่�มบริิษััทมีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�สำคััญอััน
เกี่่ย� วเนื่่อ� งจากการซื้้�อสินิ ค้้าเป็็นเงิินตราต่่างประเทศ โดยกลุ่่�มบริิษััท
บริิหารความเสี่่ย� งโดยการเข้้าทำสััญญาซื้้อ� ขายเงิินตราต่่างประเทศ
ล่่วงหน้้า ซึ่่�งสััญญาโดยส่่วนใหญ่่มีีอายุุไม่่เกิินหนึ่่�งปีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทไม่่มียอ
ี ด
คงเหลืือของสิินทรััพย์์และหนี้้�สินิ ทางการเงิินที่เ่� ป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศ
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
กลุ่่�มบริิษััทต้้องรัักษาสภาพคล่่องและรัักษาระดัับเงิินสด
คงเหลืือของกลุ่่�มบริิษััทเพื่่อ� ให้้สามารถชำระภาระผููกพัันได้้ กลุ่่�มบริิษััท

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
รวม
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มีีการติิดตามความเสี่่�ยงจากการขาดสภาพคล่่อง โดยการวางแผน
บริิหารสภาพคล่่องของกลุ่่�มบริิษััทอย่่างสม่่ำเสมอและรัักษาระดัับ
เงิินสดและเงิินฝากธนาคาร วงเงิินสิินเชื่่�อทั้้�งที่่�ผููกพััน และไม่่ผููกพััน
ที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้กัับธนาคารหลายแห่่งเพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำหนด
ด้้านสภาพคล่่อง
รายละเอีียดการครบกำหนดชำระของหนี้้�สิินทางการเงิิน
ที่่�ไม่่ใช่่ตราสารอนุุพัันธ์์ของกลุ่่�มบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
และ 2563 ซึ่่�งพิิจารณาจากกระแสเงิินสดตามสััญญาที่่�ยัังไม่่คิิดลด
เป็็นมููลค่่าปััจจุุบััน สามารถแสดงได้้ดัังนี้้�

ไม่่เกิิน 1 ปีี
729,706
941,868
423,432
2,095,006

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
1 - 5 ปีี
929,815
929,815

(หน่่วย: พัันบาท)
รวม
729,706
941,868
1,353,247
3,024,821

ส่่วนที่่� 3
งบการเงิิน

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
รวม

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
รวม

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
รวม

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

ไม่่เกิิน 1 ปีี
729,706
1,039,681
423,432
2,192,819

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

30.2	มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน

เนื่่�องจากเครื่่�องมืือทางการเงิินส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษััท
จััดอยู่่�ในประเภทระยะสั้้�น หรืือมีีอััตราดอกเบี้้�ยใกล้้เคีียงกัับอััตรา
ดอกเบี้้�ยในตลาด กลุ่่�มบริิษััทจึึงประมาณมููลค่่ายุุติธิ รรมของเครื่่อ� งมืือ
ทางการเงิินใกล้้เคีียงกัับมููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิิน

31. การบริิหารจััดการทุุน

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
1 - 5 ปีี
1,089,818
1,089,818

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
1 - 5 ปีี
929,815
929,815

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
1 - 5 ปีี
570,114
570,114

(หน่่วย: พัันบาท)
รวม
649,999
793,951
1,481,651
2,925,601
(หน่่วย: พัันบาท)
รวม
729,706
1,039,681
1,353,247
3,122,634
(หน่่วย: พัันบาท)
รวม
649,999
659,712
783,783
2,093,494

32. เหตุุการณ์์ภายหลัังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่่อวัั
� นที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
ได้้มีีมติิอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลสำหรัับปีี 2564 ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยจ่่ายจากกำไรสะสมของบริิษััทฯในอััตราหุ้้�นละ 0.30 บาท รวม
เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 109.9 ล้้านบาท โดยบริิษััทฯจะนำเสนอเพื่่�ออนุุมััติิ
การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวในที่่�ประชุุมสามััญประจำปีีผู้้�ถืือหุ้้�นของ
บริิษััทฯ ต่่อไป

วััตถุุประสงค์์ในการบริิหารจััดการทุุนที่่�สำคััญของบริิษััทฯ 33. การอนุุมััติิงบการเงิิน
งบการเงิินนี้้�ได้้รัับอนุุมััติิให้้ออกโดยคณะกรรมการบริิษััทฯ
คืือการจััดให้้มีซึ่ี ง่� โครงสร้้างทุุนที่่เ� หมาะสม เพื่่อสนัั
� บสนุุนการดำเนิิน
เมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2565
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ และเสริิมสร้้างมููลค่่าการถืือหุ้้�นให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น
กลุ่่�มบริิษััทบริิหารจััดการสถานะของทุุนโดยใช้้อััตราส่่วน
หนี้้�สิินต่่อทุุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
กลุ่่�มบริิษััทมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนเท่่ากัับ 2.56:1 (2563: 3.00:1)
และเฉพาะบริิษััทฯ มีีอััตราหนี้้�สินิ ต่่อทุนุ เท่่ากัับ 2.88:1 (2563: 2.31:1)
แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4
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การรัั บ รองความถูู ก ต้้ อ ง
ของข้้ อ มูู ล
บริิษััทได้้สอบทานข้้อมููลในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี/รายงานประจำปีีฉบัับนี้้แ� ล้้ว ด้้วยความระมััดระวััง บริิษััทขอรัับรองว่่า
ข้้อมููลดัังกล่่าวถููกต้้องครบถ้้วน ไม่่เป็็นเท็็จ ไม่่ทำให้้ผู้�อื่้ น่� สำคััญผิิด หรืือไม่่ขาดข้้อมููลที่่ค� วรต้้องแจ้้งในสาระสำคััญ นอกจากนี้้� บริิษััทขอรัับรองว่่า
1) งบการเงิินและข้้อมููลทางการเงิินที่่�สรุุปมาในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี / รายงานประจำปีีได้้แสดงข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วนในสาระสำคััญเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิิน ผลการดำเนิินงานและกระแสเงิินสดของบริิษััทแล้้ว
2) บริิษััทได้้จััดให้้มีีระบบการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ดีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบริิษััทได้้เปิิดเผยข้้อมููลในส่่วนที่่�เป็็นสาระสำคััญทั้้�งของบริิษััท
และบริิษััทย่่อยอย่่างถููกต้้องครบถ้้วนแล้้ว รวมทั้้�งควบคุุมดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามระบบดัังกล่่าว
3) บริิษััทได้้จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี และควบคุุมดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามระบบดัังกล่่าว และบริิษััทได้้แจ้้งข้้อมููล
การประเมิินระบบการควบคุุมภายในต่่อกรรมการตรวจสอบของบริิษััทแล้้ว ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงข้้อบกพร่่องและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำคััญ
ของระบบการควบคุุมภายใน รวมทั้้�งการกระทำที่่�มิิชอบที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการจััดทำรายงานทางการเงิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
ในการนี้้� เพื่่� อ เป็็ น หลัักฐานว่่ า เอกสารทั้้� ง หมดเป็็ น เอกสารชุุ ด เดีี ย วกัันกัับที่่� บ ริิ ษััท ได้้ รัั บรองความถููกต้้ อ งแล้้ ว บริิ ษััท ได้้
มอบหมายให้้ นางสาววรรณพร จัันทร์์เสรีีวิิทยา เป็็นผู้้�ลงลายมืือชื่่�อกำกัับเอกสารนี้้�ไว้้ทุุกหน้้าด้้วย  หากเอกสารใดไม่่มีีลายมืือชื่่�อของ
นางสาววรรณพร จัันทร์์เสรีีวิิทยา กำกัับไว้้ บริิษััทจะถืือว่่าไม่่ใช่่ข้้อมููลที่่�บริิษััทได้้รัับรองความถููกต้้องของข้้อมููลแล้้วดัังกล่่าวข้้างต้้น

ชื่่�อ-นามสกุุล

ตำแหน่่ง

นายวิิชิิต ญาณอมร

ประธานกรรมการ, กรรมการอิิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
และกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

นายเอกชััย ศิิริิจิิระพััฒนา

กรรมการ และประธานคณะผู้้�บริิหาร

ผู้้�รัับมอบอำนาจ
นางสาววรรณพร จัันทร์์เสรีีวิิทยา
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แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

รองกรรมการผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

ลายมืือชื่่�อ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1-6

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

121

ประวััติิกรรมการ ผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษััท
นายวิิชิิต ญาณอมร
อายุุ : 75
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0

ตำแหน่่ง
ประธานกรรมการ, กรรมการอิิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่่าตอบแทน, กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนาม
การศึึกษา
- ปริิญญาโท สาขา Computer Science, University of IOWA, USA
- ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์ และการบััญชีี (สาขาสถิิติ)ิ (เกีียรติินิยิ มอัันดัับสอง) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรม บทบาท หน้้าที่่�ของกรรมการ
- ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร Director Accreditation Program รุ่่�นที่่� 34 (DAP)
- ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร Audit Committee Program รุ่่�นที่่�18 (ACP)
- ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุ่่�นที่่� 3/2016

ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่่าตอบแทน
• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท นวทวีีป จำกััด

ปััจจุุบััน

• ที่่�ปรึึกษาด้้านระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีี

บริิษััท เอ็็มบีีเค จำกััด (มหาชน)

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท แกรนด์์ยููบีี จำกััด

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท อมรชีีวิิน จำกััด

2558 - ปััจจุุบััน • กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
• กรรมการสรรหากำหนด
ค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล

บริิษััท ทุุนธนชาต จำกััด (มหาชน)

2557 - ปััจจุุบััน • กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่่าตอบแทน

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำกััด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

เอกสารแนบ

นายเอกชััย ศิิริิจิิระพััฒนา
อายุุ : 67
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0.3458

ตำแหน่่ง
กรรมการ, ประธานคณะผู้้�บริิหาร และกรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนาม
การศึึกษา
- ปริิญญาโท สาขา Master of Business Information System, Georgia State University
การอบรม บทบาท หน้้าที่่�ของกรรมการ
- ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร Director Accreditation Program รุ่่�นที่่� 33 (DAP)

ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ปััจจุุบััน
• กรรมการ
• ประธานคณะผู้้�บริิหาร

ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4
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นายวิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง
อายุุ : 55
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0

ตำแหน่่ง
กรรมการและกรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนาม
การศึึกษา
- 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 Practising Accountants (Australia)
- ASEAN CPA, ASEAN Chartered Professional Accountant
- IIA, The Institute of Internal Auditors (USA)
การอบรม บทบาท หน้้าที่่�ของกรรมการ
- DAP, Director Accreditation Program
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ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ปััจจุุบััน
• กรรมการ

ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท เออาร์์ ไอพีี จำกััด (มหาชน)

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท เอสวีีโอเอ จำกััด (มหาชน)

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์ จำกััด

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท เอซิิส คอมพิิวเตอร์์ จำกััด

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท ดิิจิิเทค วััน จำกััด

2549-2563

• กรรมการ

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)

2549-2563

• กรรมการ

บริิษััท ดาต้้าวััน เอเชีีย (ประเทศไทย) จำกััด

2549-2563

• กรรมการ

บริิษััท เอเซิิร์์ทส์์ จำกััด

2543-2562

• กรรมการ

บริิษััท เอนิิว คอร์์ปอเรชััน จำกััด

2543-2562

• กรรมการ

บริิษััท กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์์ช จำกััด

2555-2556

• กรรมการ

บริิษััท ลีีซ อิิท จำกััด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

เอกสารแนบ

นายวีีรพััฒน์์ พููนศัักดิ์์�อุุดมสิิน
อายุุ : 51
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 5.4105

ตำแหน่่ง
กรรมการ และกรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนาม
การศึึกษา
- ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจสาขาการจััดการ มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
การอบรม บทบาท หน้้าที่่�ของกรรมการ
- ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร Director Certification Program รุ่่�นที่่� 283/2019 (DCP)
ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ปััจจุุบััน
• กรรมการ

ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

2562 - ปััจจุุบััน • กรรมการผู้้�อำนวยการ

บริิษััท ยููนีีเวอร์์สบิิวตี้้� จำกััด

2539 - ปััจจุุบััน • กรรมการ

บริิษััท ยููนีีเวอร์์สบิิวตี้้�แลนด์์ จำกััด

2537 - ปััจจุุบััน • กรรมการ

บริิษััท ยููนีีเซ็็นทรััล จำกััด

2537 - ปััจจุุบััน • กรรมการ

บริิษััท ยููนีีฟัันด์์ส จำกััด

2537 - ปััจจุุบััน • กรรมการ

บริิษััท ยููนีีเว็็ลธ์์ จำกััด

2533 - ปััจจุุบััน • กรรมการ

บริิษััท ยูู บีี อุุตสาหกรรมเคมีี จำกััด

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4
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นายพิิภพ โชควััฒนา

อายุุ : 45
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0.4001
ตำแหน่่ง
กรรมการ และกรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนาม
การศึึกษา
- ปริิญญาตรีี สาขา Management Information System The University of Central Florida, สหรััฐอเมริิกา
การอบรม บทบาท หน้้าที่่�ของกรรมการ
- ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร Director Certification Program Class 264/2018
ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ปััจจุุบััน
• กรรมการ
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ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

2547 - ปััจจุุบััน • กรรมการ
• กรรมการผู้้จั� ัดการ
• ประธานกรรมการบริิหาร

บริิษััท นิิวซิิตี้้� (กรุุงเทพฯ) จำกััด (มหาชน)

2551 - ปััจจุุบััน • กรรมการบริิหาร

บริิษััท สหพััฒนาอิินเตอร์์โฮลดิ้้�ง จำกััด (มหาชน)

ปััจจุุบััน

• รองเลขาธิิการ

สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท บุุญวััฒนโชค จำกััด

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท เอกปกรณ์์ จำกััด

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท สหแคปปิิตอล ทาวเวอร์์ จำกััด

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท โชควััฒนา จำกััด

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท สหพััฒน์์ เรีียลเอสเตท จำกััด

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษัทั ช้้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกััด

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

เอกสารแนบ

นายพิิชััย นีีรนาทโกมล

อายุุ : 64
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 21.8341
ตำแหน่่ง
กรรมการ, รองประธานคณะผู้้�บริิหารและกรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนาม
การศึึกษา
- ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรม บทบาท หน้้าที่่�ของกรรมการ
- ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร Director Certification Program (Class 180/2013)
ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ปััจจุุบััน
• กรรมการ
• รองประธานคณะผู้้�บริิหาร

ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

2526 - 2563

บริิษััท คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น
อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำกััด

• ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4
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นายโสภณ อิิงค์์ธเนศ
อายุุ : 39
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0

ตำแหน่่ง
กรรมการ และกรรมการผู้้�อำนวยการ
การศึึกษา
- ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์และการธนาคาร The University of Sydney, NSW, Australia
- ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์และการเงิิน The University of Sydney, NWS, Australia
- หลัักสููู�ตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููู�ง ปีี 2556 สถาบัันวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููู�ง
การอบรม บทบาท หน้้าที่่�ของกรรมการ
- ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร Director Certification Program (DCP) 2013
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ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ปััจจุุบััน
• กรรมการ
• กรรมการผู้้�อำนวยการ

ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

ส.ค. 2561 พ.ย. 2562

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายการตลาด และผลิิตภััณฑ์์

2559 - ปััจจุุบััน • กรรมการ

บริิษััท ทััช ปริินท์์ติ้้�ง รีีพัับลิิค จำกััด

2558 - ปััจจุุบััน • กรรมการ

บริิษััท เอส พีี วีี ไอ จำกััด (มหาชน)

2559 - 2561

• ผู้้�จััดการทั่่�วไป

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

2553 - 2559

• ผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิตภัันฑ์์

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

2557

• กรรมการ

บริิษััท เออาร์์ ไอพีี จำกััด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

เอกสารแนบ

นายดำเนิิน แก้้วทวีี
อายุุ : 75
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0

ตำแหน่่ง
กรรมการอิิสระ, กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
และกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
การศึึกษา
- วิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิิต (คอมพิิวเตอร์์ศาสตร์์) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- วิิศวกรรมศาสตร์์บัณั ฑิิต (สื่่อ� สารโทรคมนาคม) สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
- หลัักสููตรการปฏิิบัติั กิ ารจิิตวิิทยาฝ่่ายอำนวยการ รุ่่�นที่่� 82 สถาบัันจิิตวิิทยาความมั่่น� คง
- หลัักสููตรเทคโนโลยีีสารสนเทศสำหรัับผู้้บ� ริิหารระดัับสููงรุ่่�นที่่� 20 สถาบัันพััฒนาข้้าราชการพลเรืือน
- ประกาศนีียบััตรโรงเรีียนการไปรษณีีย์์ และโทรคมนาคม (คปท.23)
การอบรม บทบาท หน้้าที่่�ของกรรมการ
- ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP รุ่่�น 174/2563)
ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
2553 - ปััจจุุบััน • กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่่าตอบแทน
• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

2557 - ปััจจุุบััน • ประธานกรรมการ
• กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

บริิษััท บางกอกชีีทเม็็ททััล จำกััด (มหาชน)

2561 - ปััจจุุบััน • ประธานกรรมการ

บริิษัทั คััมเวลคอร์์ปอเรชั่่น� จำกััด (มหาชน)

2550 - ปััจจุุบััน • ประธานกรรมการ

บริิษัทั อิินฟิินิทิ เทคโนโลยีีคอร์์ปอเรชั่่น� จำกััด

ปััจจุุบััน

• ที่่�ปรึึกษา

สมาคมสโมสรการสื่่�อสารแห่่งประเทศไทย

2556 - 2557

• อนุุกรรมการกำหนดกลยุุทธ์์
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

การประปานครหลวง

2547 - 2550

• ที่่�ปรึึกษา

สหกรณ์์ออมทรััพย์์ การสื่่อ� สารแห่่งประเทศไทย

2549 - 2550

• รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
สายงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

บริิษััท กสท โทรคมนาคม จำกััด (มหาชน)

2551 - 2552

• ที่่�ปรึึกษาประจำ

คณะกรรมาธิิการการสื่่อ� สารและโทรคมนาคม สนง.
เลขาธิิการสภาผู้้แ� ทนราษฎร

2551 - 2553

• กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิินผล
กระทรวงวััฒนธรรม
แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4
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นายสรศัักดิ์์� ทัันตสุุวรรณ
อายุุ : 65
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0

ตำแหน่่ง
กรรมการอิิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
การศึึกษา
- ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต (รป.ม.) สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA)
- ปริิญญาโท นิิติศิ าสตรมหาบััณฑิิต (น.ม.) มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
- ปริิญญาตรีี นิิติศิ าสตรบััณฑิิต (น.บ.) มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
- สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท. รุ่่�น 12)
- วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (รุ่่�น 2550
ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ปััจจุุบััน
• กรรมการอิิสระ,
• ประธานกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
• กรรมการตรวจสอบ
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ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท/ประเภทธุุรกิิจ
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

2550 - 2558

• รองเลขาธิิการ

สำนัักงานกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) กระทรวงการคลััง

2549 - 2550

• รองอธิิบดีี

กรมการประกัันภััย กระทรวงพาณิิชย์์

2543 - 2549

• ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกฎหมายประกัันภััย กรมการประกัันภััย กระทรวงพาณิิชย์์
(นิิติิกร ระดัับ9 )

2540 - 2543

• ผู้้�อำนวยการกองนิิติิการ

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

กรมการประกัันภััย กระทรวงพาณิิชย์์

เอกสารแนบ

นายสาธิิต ปิิติิวรา
อายุุ : 57
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0

ตำแหน่่ง
กรรมการอิิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
การศึึกษา
- ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขารััฐประศาสนศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา
-	รััฐประศาสนศาสตร์์มหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
- NIDA-CP : Mini Executive MBA. สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
-	ส่่งเสริิมการเกษตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ปััจจุุบััน
• กรรมการอิิสระ
• กรรรมการสรรหาและกำหนด
ค่่าตอบแทน

ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท/ประเภทธุุรกิิจ
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

2558 - 2560

• อาจารย์์

วิิทยาลััยพาณิิชยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา

2556 - 2558

• กรรมการสภา

มหาวิิทยาลััยบููรพา

2556 - 2558

• นายกสมาคมศิิษย์์เก่่า

มหาวิิทยาลััยบููรพา

2546 - 2555

• ผู้้�จััดการ

สหกรณ์์โคนมวัังน้้ำเย็็น จำกััด

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4
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นายฉััฐภููมิิ ขัันติิวิิริิยะ
อายุุ : 60
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0
ตำแหน่่ง
กรรมการอิิสระ
การศึึกษา
- ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- ปริิญญาตรีี สาขาบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรม บทบาท หน้้าที่่�ของกรรมการ
- Audit Committee Program (ACP) ปีี 2548
- Company Secretary Program ปีี 2548
- Director Certification Program (DCP) ปีี 2548
- Role of the Compensation Committee (RCC) ปีี 2548
ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ปััจจุุบััน
• กรรมการอิิสระ
ปััจจุุบััน

• กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

บริิษััท คอมมิิวนิิเคชั่่�น แอนด์์ ซิิสเต็็มส์์
โซลููชั่่�น จำกััด (มหาชน)

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท มอร์์ รีีเทิิร์์น จำกััด (มหาชน)

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท โกลบอล เซอร์์วิิส เซ็็นเตอร์์ จำกััด
(มหาชน)

2550 - 2554

• รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
สายงานการเงิินและบััญชีี

บริิษััท เมเจอร์์ ซีีนีีเพล็็กซ์์ กรุ๊๊�ป จำกััด
(มหาชน)

พ.ค.- ธ.ค. 2549 • รองกรรมการผู้้�อำนวยการ
กลุ่่�มงานบััญชีีและการเงิิน
2541- 2549
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ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท/ประเภทธุุรกิิจ
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report

บริิษััท อาร์์ เอส จำกััด (มหาชน)

• ผู้้�อำนวยการอาวุุโสกลุ่่�มงานบััญชีี บริิษััท เมเจอร์์ ซีีนีีเพล็็กซ์์ กรุ๊๊�ป จำกััด
และการเงิิน
(มหาชน)

ปีี 2 5 6 4

เอกสารแนบ

นายสุุวััฒน์์ พานิิชภัักดีี
อายุุ : 64
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0
ตำแหน่่ง
รองประธานคณะผู้้�บริิหาร
การศึึกษา
- Master of science in Finance, Georgia State University

ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ปััจจุุบััน
• รองประธานคณะผู้้�บริิหาร

ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท/ประเภทธุุรกิิจ
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

นายไพโรจน์์ อมตมหััทธนะ
อายุุ : 61
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0.1745

ตำแหน่่ง
รองกรรมการผู้้�อำนวยการฝ่่ายงานบริิหารจััดการคลัังสิินค้้า
การศึึกษา
- Master of Business Information System, Georgia State University

ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท/ประเภทธุุรกิิจ
ปััจจุุบััน
• รองกรรมการผู้้�อำนวยการ
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)
ฝ่่ายงานบริิหารจััดการคลัังสิินค้้า

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

133

นางสาววรรณพร จัันทร์์เสรีีวิิทยา
อายุุ : 32
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0

ตำแหน่่ง
รองกรรมการผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
การศึึกษา
- ปริิญญาตรีี คณะบริิหารธุุรกิิจ บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
การฝึึกอบรม
- Director Accreditation Program Class 174/2020,Thai Institute of Directors Association (IOD)
- CFO’S Orientation Course,The Stock Exchange of Thailand (SET)
- CFO Refresher รุ่่�นที่่� 2/2564,The Stock Exchange of Thailand (SET)

ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ต.ค. 2563 • รองกรรมการผู้้�อำนวยการ
ปััจจุุบััน
ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
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ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท/ประเภทธุุรกิิจ
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

• ประธานเจ้้าหน้้าที่่�สายงานบััญชีี บริิษััท คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น
และการเงิิน
อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำกััด

ต.ค. 2561 ก.ย. 2562

• ผู้้�จััดการผู้้�ช่่วยผู้้�สอบบััญชีี

บริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด

เม.ย. 2555 ก.ย. 2561

• ผู้้�ช่่วยผู้้�สอบบััญชีี

บริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

เอกสารแนบ

นายคณภน ปิิยะลัักษณางกููร
อายุุ : 40
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0

ตำแหน่่ง
รองกรรมการผู้้�อำนวยการฝ่่ายขายสาขาและผลิิตภััณฑ์์
การศึึกษา
- ปริิญญาตรีี สาขาวิิชาการบริิหารธุุรกิิจ เอกเศรษฐศาสตร์์ ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ มหาวิิทยาลััยราชภััฏธนบุุรีี

ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ต.ค. 2563 • รองกรรมการผู้้�อำนวยการ
ปััจจุุบััน
ฝ่่ายขายสาขาและผลิิตภััณฑ์์

ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท/ประเภทธุุรกิิจ
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

2555 ก.ย. 2563

• ประธานเจ้้าหน้้าที่่�สายงาน
การตลาด

บริิษััท คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น
อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำกััด

2554 - 2555

• หััวหน้้าฝ่่ายการตลาด

บริิษััท ไทย ออปโป้้ จำกััด

2553 - 2554

• ผู้้�จััดการร้้านอาวุุโส

บริิษััท เรีียล มููฟ จำกััด

2547 - 2553

• ผู้้�จััดการร้้าน

บริิษััท ฮััทชิิสััน ซีีเอทีี ไวร์์เลส มััลติิมีีเดีีย จำกััด

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4
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นายเกษม ศรีีเลิิศชััยพานิิช
อายุุ : 40
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0

ตำแหน่่ง
รองกรรมการผู้้�อำนวยการฝ่่ายการตลาดและออนไลน์์
การศึึกษา
- Combined Bachelor of Mechanical (Space) Engineering/Science (Physics/Mathematics)
University of Sydney, Australia 2005

ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ปััจจุุบััน
• ฝ่่ายการตลาดและออนไลน์์
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ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท/ประเภทธุุรกิิจ
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

2560 ก.ย. 2563

• ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาดและ
ออนไลน์์

บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

2558-2560

• ผู้้�อำนวยการฝ่่ายการผลิิตและ
ออกแบบ

บริิษััท สไมล์์ เอ็็กซิิบิิชั่่�น จำกััด

2553-2557

• บรรณาธิิการอาวุุโสนิิตยสาร
Aerospace Magazine

บริิษััท แอโร่่สไปซี่่� จำกััด

2551-2553

• วิิศวกรอาวุุโส แผนกการ
ออกแบบอุุปกรณ์์

บริิษััท อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล แอโร
เอ็็นจิิเนีียร์์ริ่่�ง จำกััด

2549-2550

• วิิศวกรออกแบบและวิิเคราะห์์ บริิษััท ล็็อกซเล่่ย์์ จำกััด (มหาชน)
คุุณภาพการผลิิตแผนกโครงการ
พิิเศษ 2

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

เอกสารแนบ

นางสาวกมลวร นีีรนาทโกมล
อายุุ : 38
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0

ตำแหน่่ง
รองกรรมการผู้้�อำนวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและจััดซื้้�อ
การศึึกษา
- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิทยาการจััดการ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
ปััจจุุบััน
• รองกรรมการผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและจััดซื้้�อ

ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท/ประเภทธุุรกิิจ
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

ปีี 2553 - 2563

บริิษััท คอมพิิวเตอร์์ ซีีสเท็็ม คอนเน็็คชั่่�น
อิินเตอร์์แนชั่่�นแนล จำกััด

• ประธานเจ้้าหน้้าที่่�สายงานสนัับสนุุน

นายชาญชััย บุุณยสุุรกุุล
อายุุ : 62
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0
ตำแหน่่ง
เลขานุุการบริิษััท
การศึึกษา
- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิทยาการจััดการ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
2545 - ปััจจุุบััน • เลขานุุการบริิษััท

ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท/ประเภทธุุรกิิจ
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)

ปััจจุุบััน

• เลขานุุการบริิษััท

บริิษััท เออาร์์ ไอพีี จำกััด (มหาชน)

ปััจจุุบััน

• กรรมการ

บริิษััท แอดวานซ์์ ออดิิตติ้้�ง จำกััด

หมายเหตุุ : 1) หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััท และตััวแทนติิดต่่อประสานงาน ปรากฎในรายงานส่่วนที่่� 2 หััวข้้อ “ข้้อมููลสำคััญอื่่�นๆ”
2)	นางสาววรรณพร จัันทร์เ์ สรีีวิิทยา รองกรรมการผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน
		 และเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำบััญชีี
3)	นายพิิชััย นีีรนาทโกมล มีีความสััมพัันธ์์เป็็นบิิดาของ นางสาวกมลวร นีีรนาทโกมล ทั้้�งนี้้�
		 สำหรัับบุุคคลในลำดัับอื่่�นๆ ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหารด้้วยกััน
แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4
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เอกสารแนบ 1
ข้้อมููลกรรมการ ผู้้�บริิหารและผู้้�มีีอำนาจควบคุุมในบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องในปีี 2564
ชื่อ-นามสกุล

ไอที ซิตี้

เอสวีโอเอ

เอบิคส์

เอซิส
คอมพิวเตอร์





















หมายเหตุ : = ประธานกรรมการ  = กรรมการ  = กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม  = ผู้บริหารในคณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายวิชิต ญาณอมร
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
นายพิภพ โชควัฒนา
นายพิชัย นีรนาทโกมล
นายโสภณ อิงค์ธเนศ
นายดำ�เนิน แก้วทวี
นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
นายสาธิต ปิติวรา
นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
นายสุวัฒน์ พานิชภักดี
นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวิทยา
นายคณภนปิยะลักษณางกูร
นายเกษม ศรีเลิศชัยพานิช
นางสาวกมลวร นีรนาทโกมล

ดิจิเทควัน

ซีเอสซี







**บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ได้รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด (บริษัทย่อย)
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เอกสารแนบ 2 รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริิษััทย่่อย แสดงไว้้ในเอกสารแนบ 1
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แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 3
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานผู้้�ตรวจสอบภายใน

นางสาวจิิระวรรณ ทิิพโกมุุท
อายุุ : 52
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%) : 0

ตำแหน่่ง
ผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบภายใน
การศึึกษา
- ปริิญญาตรีี สาขาการบััญชีีมหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
- ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจมหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย

ประสบการณ์์ทำงาน
ช่่วงเวลา
ตำแหน่่ง
2545-ปััจจุุบััน • ผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบภายใน
หมายเหตุุ : ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหารด้้วยกััน

เอกสารแนบ 4

ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจและรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน
4.1

รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ปรากฎอยู่ใน รายงานส่วนที่ 1 หัวข้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.2

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำกัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจ ฉบัับเต็็มบริิษััทได้้เปิิดเผยไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท
www.itcity.co.th ภายใต้้หมวดการกำกัับดููแลกิิจการ ทั้้�งนี้้�
บริิษััทได้้จััดทำกฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อย โดยได้้เปิิดเผยข้้อมููลฉบัับเต็็มไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.itcity.co.th ภายใต้้
หมวดการกำกัับดููแลกิิจการ

แบบ 56-1 One Report

ปีี 2 5 6 4
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เอกสารแนบ 6
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรีียน ผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน) ประกอบด้้วยคณะกรรมการ ดัังนี้้�
1. นายวิิชิิต ญาณอมร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายดำเนิิน แก้้วทวีี
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสรศัักดิ์์� ทัันตสุุวรรณ
กรรมการตรวจสอบ
		
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท  และตามกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีของคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยสอบทานให้้ บ ริิ ษััทป ฏิิ บััติิ ต ามกฎเกณฑ์์
มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมรวม 6 ครั้้�ง  ร่่วมกัับ
ผู้้�ตรวจสอบสอบบััญชีี  ฝ่่ายจััดการ และผู้้�ตรวจสอบภายใน ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งสามารถสรุุปสาระสำคััญได้้ดัังนี้้�

รายงานทางการเงิิน

สอบทานงบการเงิินรายไตรมาส  และงบการเงิินประจำปีี 2564 โดยประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี ฝ่่ายจััดการ และผู้้�ตรวจสอบภายใน
เพื่่อพิ
� จิ ารณารายงานทางการเงิิน การเปิิดเผยข้้อมููลประกอบงบการเงิิน นโยบายการบััญชีี และประมาณการที่ส่� ำคััญ รวมทั้้�งข้้อสัังเกตจากการตรวจสอบ
และสอบทานงบการเงิินของผู้้�สอบบััญชีี และจััดให้้มีกี ารประชุุมเป็็นการเฉพาะกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีฝ่ี า่ ยจััดการเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อปรึึกษาหารืือเกี่่�ยวกัับ
ความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติหิ น้้าที่่แ� ละการแสดงความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีี  ซึ่่ง� ผู้้�สอบบััญชีียืืนยันั ว่่าสามารถดำเนิินการได้้ตามแผนที่ก่� ำหนดโดยไม่่มีี
อุุปสรรค และสามารถแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่า่ งเป็็นอิิสระตามมาตรฐานการสอบบััญชีีซึ่ง่� คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่างบการเงิินสำหรัับปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีความถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำคััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ

การสอบทานการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์

สอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และกฎหมายที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท รวมถึึงการปฏิิบััติติ ามข้้อกำหนดของบริิษััท ซึ่่ง� คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า ไม่่พบประเด็็นที่่เ� ป็็นสาระสำคััญ
ในเรื่่�องการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำหนดต่่างๆ

การสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาและสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจจะมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของ
บริิษััท  และบริิษััทในกลุ่่�มตามประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีว่่า การเข้้าทำรายการดัังกล่่าวเป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป มีีความเป็็นธรรม สมเหตุุสมผลและ
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง และครบถ้้วน

การสอบทานประสิิทธิิผลของกระบวนการควบคุุมภายใน

ในเดืือนมกราคม 2564 บริิษััท  พบปััญหาการทุุจริิตของพนัักงานผ่่านช่่องทางการขายออนไลน์์ ซึ่่�งบริิษััทได้้ตรวจสอบและควบคุุม
ธุุรกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตดัังกล่่าวทัันทีี พร้้อมทั้้�งดำเนิินการทางกฎหมายทั้้�งทางแพ่่งและทางอาญาจนถึึงที่่�สุุด จากการตรวจสอบโดย
คณะทำงานตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง   เบื้้�องต้้นไม่่ปรากฎข้้อบกพร่่องในสาระสำคััญของระบบควบคุุมภายในของบริิษััท  แต่่บริิษััทได้้ทำการทบทวน
แก้้ไข และปรัับปรุุงระบบชำระเงิินจากช่่องทางการขายสิินค้้าออนไลน์์ให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพ เพื่่อ� ให้้มั่น่� ใจว่่าจะไม่่มีเี หตุุการณ์์ทุจุ ริิตดัังกล่่าวเกิิดขึ้้น� ได้้อีกี
ทั้้�งนี้้�   เพื่่�อความมั่่�นใจว่่าการควบคุุมดููแลระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััทเป็็นไปอย่่างรอบคอบและระมััดระวััง และพนัักงานปฏิิบััติิ
ตามระเบีียบต่่างๆ ที่่ก� ำหนดไว้้ คณะกรรมการบริิษััท จึึงมีีมติิให้้ว่า่ จ้้าง บริิษััท พีแี อนด์์แอล ไอทีี ออดิท 
ิ จำกััด ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญจากภายนอกเพื่่อต
� รวจสอบ
ระบบการควบคุุมภายในด้้านการปฏิิบััติิตามนโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิงานของบริิษััท  การควบคุุมทั่่�วไปด้้านเทคโนโลยีี สารสนเทศ การควบคุุม
โปรแกรมประยุุกต์์ และการทดสอบการเจาะระบบ ซึ่่�งผลการตรวจสอบ มีีดัังนี้้�
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เอกสารแนบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
การควบคุุมด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
1.การควบคุุมการเข้้าถึึง (Access Control)
2.การควบคุุมข้้อมููลนำเข้้า (Input Control)
3.การควบคุุมกระบวนการทำงาน (Process Control)
4.การควบคุุมผลลััพธ์์ที่่�ได้้ (Output Control)
5.การจััดการปััญหา
6.การจัั ด การความเสี่่� ย งด้้านความปลอดภัั ย
ของสารสนเทศ (Information Security Risk
Management)
การสอบทานการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายและระเบีียบปฏิิบัติั งิ าน
1.การกำหนดโครงสร้้างองค์์กร โครงสร้้างหน่่วยงาน และ
ขอบเขตหน้้าที่่คว
� ามรัับผิิดชอบของพนัักงาน
2.อำนาจดำเนิินการ/อำนาจอนุุมัติั ิ และตััวอย่่างลายเซ็็น
3.การกำหนดนโยบาย/ข้้อบัังคัับ/ระเบีียบ/ขั้้�นตอนการ
ปฏิิบัติั งิ าน

การสอบทานการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายและระเบีียบปฏิิบัติั งิ าน
17 หน่่วยงาน

ระยะเวลาการตรวจสอบ

มีีนาคม - เมษายน 2564

ผลการตรวจสอบ

มีีการปฏิิบััติิตามการควบคุุมจำนวน 6 การควบคุุมอย่่างเหมาะ
สมแล้้ว

มีีนาคม - เมษายน 2564

นโยบายและคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน มีีระบบการควบคุุมภายใน
ในส่่ ว นที่่� เ ป็็ น สาระสำคัั ญ ที่่� เ พีี ย งพอที่่� จ ะทำให้้บริิ ษัั ท เพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการดำเนิินงานของบริิษััท เพิ่่�ม
ความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิหารระดัับสููงว่่าบริิษััทมีีระบบข้้อมููลที่่�เชื่่�อ
ถืือได้้ และไม่่มีีข้้อผิิดพลาดที่่�มีีสาระสำคััญ และสามารถทำให้้
เกิิดความมั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ

25 ตุุลาคม - 5 พฤศจิิกายน 2564

บริิษัทั ได้้นำนโยบายและคู่่�มืือปฏิิบัติั งิ านไปถืือปฏิิบัติั แิ ละสื่่อ� สาร
ให้้พนัักงานและผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับทราบอย่่างทั่่�วถึึง การ
ปฏิิบััติิตามนโยบายและคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานที่่�กำหนดขึ้้�นมามีี
ระบบการควบคุุมภายในในส่่วนที่่�เป็็นสาระสำคััญเพีียงพอที่่�จะ
ทำให้้บริิษััทบรรลุุวััตถุุประสงค์์ดัังนี้้�
1) เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการดำเนิินงานของ
บริิษััท
2) เพื่่�อความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิหารระดัับสููงว่่า บริิษััทมีีระบบ
ข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้ และไม่่มีีข้้อผิิดพลาดที่่�เป็็นสาระสำคััญ
3) ให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�
เพีี ย งพอ และพนัั ก งานมีี การปฏิิ บััติิ ง านตามระบบการ
ควบคุุมภายในที่่�กำหนดไว้้ ทั้้�งนี้้แ� ม้้ว่่าในส่่วนการปฏิิบัติั งิ าน
ตามนโยบาย และคู่่�มืือปฏิิบััติิง านบางอย่่ า ง ยัั งคงพบ
ข้้อบกพร่่องบางส่่วน แต่่บริิษััทก็็ได้้มีีการแก้้ไขโดยทัันทีี
รวมทั้้� ง ได้้มีี ก ารเสนอให้้คณะกรรมการบริิ ษัั ท ทบทวน
อำนาจดำเนิินการ/อนุุมััติิเกี่่�ยวกัับใบขอซื้้�อและสั่่�งสั่่�งซื้้�อ
ให้้เกิิดความชััดเจนเรีียบร้้อยแล้้ว

คณะกรรมการตรวจสอบประเมิินระบบการควบคุุมภายในปีี 2564 มีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทมีีความเหมาะสมและเพีียงพอ ยััง
ไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำคััญ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการตรวจสอบภายในของผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอก

การกำกัับดููแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้้อนุมััติ
ุ แิ ผนตรวจสอบประจำปีี และ ได้้ติดิ ตามการปฏิิบััติงิ านตามแผน  และผลการตรวจสอบของกลุ่่�มงานตรวจสอบเป็็นรายไตรมาส
ตลอดจนให้้ข้อ้ แนะนำ และติิดตามการดำเนิินการแก้้ไขในประเด็็นที่มี่� นััยส
ี ำคััญเพื่่อก่
� อ่ ให้้เกิิดการควบคุุมภายในที่ดี่� ี และเพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพ และประสิิทธิผิ ลในการ
ปฏิิบััติงิ านตรวจสอบ

การพิิจารณาเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีี ประจำ ปีี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีจาก บริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด และกำหนดค่่าตอบแทนอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมโดยเสนอ
คณะกรรมการบริิษััทให้้ขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี

นายวิิชิิต ญาณอมร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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