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สารจากประธาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น   

การกำากับดูแลกิจการ

รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการบริหาร

ปัจจัยความเสี่ยง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นโยบายและภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ 

ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลสำาคัญอื่น

โครงสร้างการจัดการ

การวิเคราะห์และคำาอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี
(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.comseven.com

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเส่ียง



สารจาก
ประธานกรรมการ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งช�ติได้ประก�ศตัวเลขก�รขย�ยตัว 

ของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ที่ประม�ณ 

ร้อยละ 4.2 เนื่องจ�กปัจจัยบวกของภ�ค 

ก�รบริโภคเอกชนและก�รลงทุนท่ีขย�ยตัว 

ร้อยละ 4.7 และ 3.6 ต�มลำ�ดับ ในขณะที่

อัตร�เงินเฟ้อมีค่�ร้อยละ 1.1 มูลค่�ก�รส่งออก 

ลดลงจ�กรอ้ยละ 9.8 คงเหลอืรอ้ยละ 7.2 มลูค�่

ก�รนำ�เข้�เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 13.2 เป็นร้อยละ 

16.2  สว่นปี 2562 นัน้ ได้มกี�รประม�ณก�รว�่  

ก�รใช้จ่�ยภ�คครัวเรือนจะยังคงมีแนวโน้ม

ขย�ยตัวในเกณฑ์ดี



	 การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนยังคงขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่อง	 รวมถึงการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและ

เศรษฐกิจ	 และปริมาณการค้าโลกที่สามารถสนับสนุนการ

ขยายตัวของการส่งออกได้อย่างต่อเน่ือง	 แม้ว ่าจะได้รับ 

ผลกระทบจากความผนัผวนของค่าเงนิบาท	และอตัราเงนิเฟ้อท่ี

คาดว่าจะขยับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ	0.7-1.7	จึงคาดว่า	GDP	

จะขยายตัวเป็นร้อยละ	3.5-4.5

	 ส�าหรับพฤติกรรมผู้บริโภคน้ัน	 ได้มีการปรับเปลี่ยนตาม

กระแสของเทคโนโลยี	และความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการ

ค่ายต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นค่ายแอปเปิล	 ซังซุง	 ออปโป้	 วีโว่	 หรือ 

หัวเว่ย	 และค่ายอื่นๆ	 ที่ต่างพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

ออกสูต่ลาดอยา่งต่อเนื่อง	อีกทั้งการเติบโตทางเทคโนโลยีอยา่ง

รวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา	 ได้ท�าให้เกิดการแข่งขันทางด้านการ

บริการและการเข้าถึงข้อมูลด้วยความรวดเร็วของการสื่อสาร	

และได้ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาสนใจในเทคโนโลยีมากข้ึน	 ซ่ึง

ปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจค้าปลีกไอที

	 ในปี	2561	ที่ผ่านมา	ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย	 ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยสงครามการค้า

ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา	 ที่ท�าให้ยอดขายสินค้าบางยี่ห้อ

ในตลาดโลกลดลงทั้งในประเทศคู่พิพาทและบางภูมิภาค	 ซึ่ง

มีผลกระทบในเชิงจิตวิทยาในประเทศอื่นๆ	 ด้วย	 COM7	 ก็ได้

ผ่านพ้นปัญหาและอปุสรรคต่างๆ	ด้วยการวางแผนทีดี่	การจดัท�า 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง	 รวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ	

ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งในด้านการขยายช่องทางการจัด

จ�าหน่ายในชัยภูมิการค้าท่ีส�าคัญ	 การเลือกสรรสินค้าที่เหมาะ

สมกับพฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทย	 ทั้งยี่ห้อ	 รุ่น	 และราคา	 

รวมถึงการสร้างกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้

ผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีการเจริญเติบโต

อย่างต่อเนื่อง	 โดยมีรายได้รวม	 27,982.24	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	 23.90	 และมีก�าไรสุทธิ	 891.06	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	46.37	จากปี	2560

	 บริษัทยังคงยึดมั่นในหลักการตอบแทนกลับคืนสู่สังคมมา 

โดยตลอด	 ท้ังในด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการด�าเนิน

ธุรกิจ	 โดยได้จัดท�า	 2	 โครงการหลักอย่างต่อเนื่องมาเป็น

ระยะเวลา	6	ปี	ได้แก่	1)	โครงการ	“ห้องคอมฯ	ของหนู”	ใน

ปี	2561	บริษัทได้มอบอาคารเรียนจ�านวน	1	หลัง	และเครื่อง

คอมพิวเตอร์ประมาณ	20-30	 เครื่อง	พร้อมอุปกรณ์การเชื่อม

ต่อต่างๆ	ที่สนับสนุนการเรียนรู้	ให้แก่โรงเรียนในชนบท	เพื่อที่

จะได้รับโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีจากทั่ว

ทุกมุมโลกผ่านอุปกรณ์อันทันสมัย	โดยที่ครู	นักเรียน	ชาวบ้าน	

และหน่วยงานราชการในพื้นที่นั้น	สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

และ	2)	โครงการ	“ยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น”	ที่บริษัทได้มอบ

เงินบริจาคจ�านวนหนึ่งให้แก่ครอบครัวของเด็กที่พิการปาก

แหว่งเพดานโหว่โดยก�าเนิด	 เพื่อให้สามารถเข้ารับการผ่าตัด

รักษาจนหายขาด	และกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ	ร่วมกับคนใน

สงัคมอยา่งมคีวามสขุ	นอกจากนัน้	บรษิทัยงัได้ร่วมโครงการต่อ

ต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 ท้ังภายในองค์กรและสังคม	 ที่ตลาด 

หลักทรัพย์ฯ	 ได้ผลักดันและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเข้า

ร่วมมาโดยตลอด

	 คณะกรรมการขอขอบคณุผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกท่าน	ท้ังผูถ้อืหุน้ 

ลูกค้า	 คู่ค้า	 ผู้บริหาร	พนักงาน	 และชุมชนต่างๆ	 เป็นอย่างยิ่ง	

ท่ีได้ไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา	

เรามุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า	เพื่อให้ปี	2562	เป็นอีกปีหนึ่ง

ที่บริษัทจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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คณะกรรมการบริษัท 

5 76 1 2 3 4

1.	นายศิริพงษ์		สมบัติศิริ
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ

4.	นายกฤชวัฒน์	วรวานิช
 • กรรมการ

7.	นางสาวอารี	ปรีชานุกูล
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน

2.	นายสุระ	คณิตทวีกุล
 • รองประธานกรรมการ

5.	นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน

3.	นายคัชพล	จุลชาต
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหา
       และพิจารณาค่าตอบแทน

6.	นางสาววรีภรณ์	อุดมคุณธรรม
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ

รายงานประจำาปี 2561
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5 76 1 2 3 4

1.	นายสุระ	คณิตทวีกุล
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ประธานกรรมการบริหาร 

4.	นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
   สายงานธุรกิจบริการและสายงาน  
   นวัตกรรมองค์กร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
   ปฏิบัติการสายงานทรัพยากรบุคคล

7.	นางสาวณัฐนันท์	กีรติกรยศนันท์
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
   สายงานผลิตภัณฑ์และการตลาด
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	นายกฤชวัฒน์	วรวานิช
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • สายงานสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่
   บริหาร

5.	นายภาคภูมิ	เสตะรัต
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
   สายงานธุรกิจค้าปลีก

3.	นางสาวอารี	ปรีชานุกูล
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
   สายงานการจัดการ

6.	นางวาสนา	พงศ์แสงลึก
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
   สายงานบัญชีและการเงิน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร 

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 10 กุมภาพันธ์ 2557
อำยุ 64 ปี
ต�ำแหน่ง • ประธานกรรมการ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ
สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)
  • ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
และผู้บริหำร
  • ไม่มี
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross University,  
    USA
กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program 
    (DAP 2/2003)
  • หลักสูตร Ethical Leadership Program 
    (ELP) 1/2015
ประสบกำรณ์ท�ำงำนระยะ 5 ปี
2558 - ปัจจุบัน • กรรมการ
   ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ
   บมจ. คอมเซเว่น
2556 - ปัจจุบัน • กรรมการ
   • ประธานกรรมการตรวจสอบ
   บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์
2554 - ปัจจุบัน • กรรมการ 
   บจก. อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย)
2547 - ปัจจุบัน • กรรมการ
   • กรรมการตรวจสอบ   
    บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอ
2545 - ปัจจุบัน • กรรมการ
   • กรรมการบริหาร    
    บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ
ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฏหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ
  • ไม่มี

รายงานประจำาปี 2561
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วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 10 กุมภาพันธ์ 2557
อำยุ 46 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ
สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)
  • ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
และผู้บริหำร
  • ไม่มี
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
    Columbia University, New York, USA
กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Directors Certification Program
  • (DCP 189/2014) 
  • หลักสูตร Family Business Governance
  • (FBD 5/2016)
ประสบกำรณ์ท�ำงำนระยะ 5 ปี
2557 - ปัจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ 
   • กรรมการอิสระ
   บมจ. คอมเซเว่น 
2544 - ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ 
   บจก. แอคทีฟ เนชั่น
2525 - ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ   
   บจก. อลีเิชีย่น ดเิวลลอปเม้นท์และบริษทัในเครอื
ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฏหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ
  • ไม่มี

นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 16 ตุลาคม 2557  
อำยุ 49 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
    ค่าตอบแทน
สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)
  •  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
และผู้บริหำร
  • ไม่มี
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
    California State University, Bakersfield, USA
กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program
    (DAP 116/2015) 
ประสบกำรณ์ท�ำงำนระยะ 5 ปี
2558 - ปัจจุบัน • รองผูอ้�านวยการฝ่ายก�ากับกฎระเบยีบและข้อบงัคับ 
   บมจ. ธนาคารธนชาต 
2557 - ปัจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ 
   • กรรมการอิสระ 
   • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน
   บมจ. คอมเซเว่น 
2553 - 2558 • เลขานุการบริษัท 
   บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฏหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ
  • ไม่มี

นายคัชพล จุลชาต

รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018
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วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 1 มกราคม 2540
อำยุ 50 ปี
ต�ำแหน่ง • รองประธานกรรมการ
  • ประธานกรรมการบริหาร
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)
  •  29.39 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
และผู้บริหำร
  • นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ (น้อง)
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Indiana University,  
    USA
กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program 
    (DCP 176/2013) 
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program
    (DAP 103/2014)
ประสบกำรณ์ท�ำงำนระยะ 5 ปี
2540 - ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ 
   • ประธานกรรมการบริหาร 
   • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บมจ. คอมเซเว่น
ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฏหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ
  • ไม่มี

นายสุระ คณิตทวีกุล

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2546
อำยุ 51 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานการจัดการ
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)
  •  4.22 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
และผู้บริหำร
  • ไม่มี
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program
    (DAP 113/2014)
ประสบกำรณ์ท�ำงำนระยะ 5 ปี
2546 - ปัจจุบัน • กรรมการ 
   • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   • ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิติัการสายงานการจดัการ 
   • กรรมการบริหาร 
   • กรรมการบริหารความเสี่ยง
   บมจ. คอมเซเว่น
ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฏหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ
  • ไม่มี

นางสาวอารี ปรีชานุกูล

รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018
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วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 1 มกราคม 2545
อำยุ 51 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
  • ส่วนงานสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการบริหาร
สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)
  •  1.49 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
และผู้บริหำร
  • ไม่มี
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด
  • ปริญญาตรี การตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Directors Certification Program
    (DCP 181/2013) 
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program
    (DAP 104/2013) 
ประสบกำรณ์ท�ำงำนระยะ 5 ปี
2545 - ปัจจุบัน • กรรมการ 
   • ส่วนงานสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
   • กรรมการบริหาร
   บมจ. คอมเซเว่น 
ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฏหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ
  • ไม่มี

นายกฤชวัฒน์ วรวานิช

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 1 กรกฎาคม 2556
อำยุ 49 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • รักษาการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
    สายงานทรัพยากรบุคคล
  • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
    สายงานธุรกิจบริการ
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)
  •  0.03 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
และผู้บริหำร
  • ไม่มี
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด
  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษ
    มหาวิทยาลัยพายัพ
กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program
    (DAP 112/2014)
ประสบกำรณ์ท�ำงำนระยะ 5 ปี
2556 - ปัจจุบัน • กรรมการ 
   • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   • รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงาน  
     ทรัพยากรบุคคล 
   • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจบริการ 
   • กรรมการบริหารความเสี่ยง
   บมจ. คอมเซเว่น 
ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฏหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ
  • ไม่มี

นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล

รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018
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วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 2 เมษายน 2553  
อำยุ 51 ปี
ต�ำแหน่ง • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานผลิตภัณฑ์
    และการตลาด
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการบริหาร
สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)
  • 0.83 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
และผู้บริหำร
  • นายสุระ คณิตทวีกุล (พี่)
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
    สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ 
    แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
  • ไม่มี
ประสบกำรณ์ท�ำงำนระยะ 5 ปี
2553 - ปัจจุบัน • ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบติัการสายงานผลติภัณฑ์ 
     และการตลาด 
   • กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   • กรรมการบริหาร
   บมจ. คอมเซเว่น 
ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฏหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ
  • ไม่มี

นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 11 กรกฎาคม 2561
อำยุ 51 ปี
ต�ำแหน่ง • ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิติัการสายงานธุรกิจค้าปลกี
  • กรรมการบริหาร
สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)
  •  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
และผู้บริหำร
  • ไม่มี
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
  • ไม่มี
ประสบกำรณ์ท�ำงำนระยะ 5 ปี
2561 - ปัจจุบัน • ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิติัการสายงานธรุกิจค้าปลกี 
   • กรรมการบริหาร
   บมจ. คอมเซเว่น 
2543 - 2561 • Retail Channel Manager
   บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย จำากัด)
ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฏหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ
  • ไม่มี

นายภาคภูมิ เสตะรัต

รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

12



วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 16 มิถุนายน 2557
อำยุ 49 ปี
ต�ำแหน่ง • ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบติัการสายงานบญัชแีละการเงิน
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการบริหาร
สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)
  •   ไม่มี
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
และผู้บริหำร
  • ไม่มี
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
    University of Wales in Cardiff, UK
กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
  • ไม่มี 
ประสบกำรณ์ท�ำงำนระยะ 5 ปี
2557 - ปัจจุบัน • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานบัญชี 
     และการเงิน 
   • กรรมการบริหารความเสี่ยง
   • กรรมการบริหาร
   บมจ. คอมเซเว่น 
2556 - 2557 • AVP Finance 
   • Accounting Divition
   บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฏหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ
  • ไม่มี

นางวาสนา พงศ์แสงลึก

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 28 พฤศจิกายน 2557
อำยุ 34 ปี
ต�ำแหน่ง • เลขานุการบริษัท
  • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)
  • ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
และผู้บริหำร
  • ไม่มี
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Company Secretary Program
    (CSP 63/2015 )
ประสบกำรณ์ท�ำงำนระยะ 5 ปี
2557 - ปัจจุบัน • เลขานุการบริษัท 
   บมจ. คอมเซเว่น
ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฏหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ
  • ไม่มี

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 11 มกราคม 2559
อำยุ 38 ปี
ต�ำแหน่ง • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)
  • ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
และผู้บริหำร
  • ไม่มี
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา 
    การตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
  • Sharing and Discussion : SET, iiA
  • Anti-Corruption the Practical Guide  
    (ACPG) 30/2016
  • Prepared Course for Certified Internal  
    Auditor (Pre - CIA) 21/2012
  • CPIAT 36/2012
  • Effective Minutes Taking (EMT) 18/2010
  • Company Secretary Program (CSP) 38/2010
ประสบกำรณ์ท�ำงำนระยะ 5 ปี
2559 - ปัจจุบัน • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
   บมจ. คอมเซเว่น 
2552 - 2558 • นักวิชาการตรวจสอบภายในชำานาญการ
   สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสิรมสุขภาพ
ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฏหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ
  • ไม่มี

นางสาวศศิภา สว่างไสว นางสาวปิยพร บรรดาศักดิ์

รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ    

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อย

 บรษิทั	คอมเซเวน่	จ�ากดั	(มหาชน)	(“บรษิทั”)	ประกอบธรุกจิ 

หลักในการค้าปลีกสินค้าไอทีเช่น	 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

คอมพิวเตอร์แบบพกพาโทรศัพท์เคลื่อนที่	 แท็บเล็ตและ

อุปกรณ์เสริมต่างๆ	 โดยในปี	 2539	 บริษัทได้เริ่มด�าเนินธุรกิจ

จากการเป็นร้านค้าปลีกสินค้าไอทีในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า 

ซ่ึงกลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงโอกาสของการเติบโตในธุรกิจ 

สนิคา้ไอทซ่ึีงในขณะนัน้ประเทศไทยมสีดัสว่นประชากรท่ีเข้าถึง 

การใชอ้ปุกรณค์อมพวิเตอรไ์ม่ถงึรอ้ยละ	10	ของจ�านวนประชากร 

ทั้งประเทศกลุ่มผู้ก่อตั้งจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทข้ึนเมื่อ 

วันที่	27	กุมภาพันธ์	2547	 เพื่อจ�าหน่ายสินค้าไอทีในลักษณะ

ค้าส่งให้กับร้านค้าทั่วประเทศซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

ในขณะนั้น	รวมทั้งขายปลีกผ่านหน้าร้านของตัวเองภายในห้าง

พนัธ์ุทพิยพ์ลาซ่าตอ่มาผูบ้รหิารของบรษัิทเหน็วา่ธุรกจิขายปลกี

สินค้าไอทีมีโอกาสในการเติบโตและมีข้อดีมากกว่าการขายส่ง 

จึงได้ปรับนโยบายการท�าธุรกิจของบริษัทให้เน้นการขายปลีก

สนิคา้ไอทมีากกว่าการขายสง่	โดยการเพ่ิมจ�านวนชอ่งทางรา้นคา้ 

ขายปลีกให้มากยิ่งขึ้นผ่านการขยายสาขาร้านค้าของบริษัทไป

ยังศูนย์การค้า	และห้างสรรพสินค้าต่างๆ

 

	 บริษัทมี	Business	Model	อยู่	4	ประเภทที่เป็นแหล่งที่มา

ของรายได้	ดังนี้

	 1.	ธุรกิจค้าปลีก	(Retail)

	 2.	ธุรกิจเชิงพาณิชย์และลูกค้าองค์กร	(B2B)

	 3.	ธุรกิจบริการ	(Service)

	 4.	ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์	(Online)

	 1.	ธรุกจิคา้ปลกี	(Retail)	-	ปจัจบุนับรษัิทมสีาขาครอบคลมุ	

70	 จังหวัด	 จาก	 77	 จังหวัด	 ในนามของชื่อร้าน	 BaNANA,	 

Studio7,	BKK,	KingKong	Phone	และ	Brand	Shop	แบ่งได้

เป็น	4	ลักษณะคือ	ร้านค้าที่ขายสินค้าไอทีและเคลื่อนที่	ร้านค้า

ทีข่ายสินคา้แบรนด	์Apple	รา้นคา้ทีข่ายโทรศัพทเ์คลือ่นท่ี	และ

ร้านค้าแบรนด์ช็อปอื่นๆ	โดยร้านค้าของบริษัทรูปแบบต่างๆ	มี

ลักษณะและประวัติความเป็นมา	ดังต่อไปนี้

 

	 (1)	 ร้านขายสินค้าไอทีและเคลื่อนที่	 -	 จากนโยบายของ

บริษัทในปี	 2552	 ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายปลีกไปยัง

ศูนย์การค้าต่างๆ	 บริษัทได้ด�าเนินการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์

ร้านค้าขายสินค้าไอที	 ซึ่งในขณะนั้นมีอยู่ประมาณ	 100	 สาขา

และแต่ละร้านค้ามีชื่อร้านที่หลากหลาย	 ให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ

เดยีวกนัท้ังหมดภายใตช้ือ่BaNANA	ซึง่นบัเปน็การสรา้งแบรนด์

ของบริษัทเป็นง่ายต่อการจดจ�า	 รวมทั้งปรับภาพลักษณ์และ

บรรยากาศภายในร้านให้การเลือกซื้อสินค้าไอทีเป็นเรื่อง	“ง่าย	

ง่าย”	 ส�าหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยรองรับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็น

สภุาพสตรท่ีีมีแนวโนม้ในการใช้งานสนิคา้ไอทีเพ่ิมมากข้ึนเรือ่ยๆ

	 ปี	2561	มีการเปิดตัวระบบร้านค้าเครือข่าย	(Franchise)	

ภายใต้ชื่อ	 “BaNANA	 Shopping”	 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบ

การ	 SMEs	 เน้นตลาดต่างจังหวัดในพื้นที่อ�าเภอรอง	 ที่ยังไม่มี

สาขาของบรษิทั	บรษิทัจะชว่ยสนบัสนนุระบบบรหิารการจดัการ

และจัดส่งสินค้าไอทีให้ท้ังหมด	 บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะผลักดัน

ยอดขายให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 ท้ังนี้บริษัทมี

แผนทีจ่ะเปดิร้านคา้แฟรนไชส	์120	สาขาทัว่ประเทศภายในสิน้

ปี	2562	

COM 7 BUSINESS MODEL

รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

16



	 และในปีเดียวกันบริษัทได้เปิดตัว	 "Banana	 Outlet"	 

แลนดม์ารค์ไอททีีใ่หญ่ทีส่ดุแหง่แรกในประเทศไทย	บนพืน้ทีก่วา่	

1,000	ตารางเมตร	ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

	 (2)	 ร้านค้าที่ขายโทรศัพท์เคล่ือนที่	 -	 บริษัทได้เล็งเห็น

ถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร	 ท่ีมี 

การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 เป็นผลให้สินค้าสมาร์ทโฟน	

และแท็บเล็ตได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง	ในปี2556	บริษัท

จึงได้เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน	 และ

แท็บเล็ตโดยเฉพาะภายใต้ชื่อร้าน	 “BaNANA	Mobile”	 เพื่อ

ให้ลูกค้าแบ่งแยกและจดจ�าแบรนด์ของร้านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	

และขยายสาขาเพิ่มเติมไปยังจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด 

ใกล้เคียงในภาคเหนือ

	 ปี	2559	บรษิทัได้ซือ้ทรัพยสิ์นของบรษัิท	บางกอก	เทเลคอม	

999	 จ�ากัด	 ร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่อุปกรณ์เสริม	

ภายใต้แบรนด์	“BKK”	จ�านวน	44	สาขา	เพื่อเพิ่มช่องทางการ

จ�าหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าอีกทางหนึ่ง

	 ปี	2561	บรษิทั	บานาน่า	กรุป๊	จ�ากดั	(บรษัิทยอ่ย)	ไดเ้ขา้ซือ้ 

หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท	 ดีเอ็นเอ	 รีเทล	 ลิ้งค์	 จ�ากัด	 เพื่อ

ขยายกิจการจ�าหน่ายเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด	 ภายใต้แบรนด์	

“KingKong	Phone”	จ�านวน	95	สาขา	

	 (3)	ร้านขายสินค้าแบรนด์		Apple-	สินค้าของ	Apple	ก่อ

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญต่ออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

และสินค้าไอทีนับตั้งแต่การเปิดตัวเครื่องเล่นเพลง	 iPod	 ในปี	

2544	ต่อเนื่องมาถึงการเปิดตัว	iPhone	และ	iPad	ในปี	2550	

และ	2553	ตามล�าดับ	ส่งผลให้การใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน

	 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าแบรนด์	 Apple	

บริษัทได้เข้าท�าสัญญาเป็น	Authorized	Reseller	กับ	Apple	

South	 Asia	 (Thailand)	 Ltd.	 (Apple)	 ในปี	 2548	 เพื่อจัด

จ�าหน่ายสินค้าแบรนด์	 Apple	 ภายใต้ชื่อร้าน	 Studio7	 และ

ส�าหรับร้าน	U-Store	เป็นร้านขายสินค้าแบรนด์	Apple	ที่เปิด

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นช่องทางจ�าหน่ายสินค้า

แบรนด์	Apple	ให้กับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย

 

	 (4)	 รา้นแบรนดช์อ็ป	-	บรษิทัยงัมรีา้นคา้แบรนด์ชอ็ปอืน่ๆ	

เช่น	 Samsung	 Shop,	Oppo	 Shop,	Huawei	 Shop	 และ	

ViVo	 Shop	 ซึ่งร้านค้าแบรนด์ช็อปต่างๆ	 ได้รับการสนับสนุน

จากบรษิทัเจา้ของแบรนดทั์ง้การขยายสาขา	และการจดัรายการ

สง่เสริมการขายต่างๆ	โดยรา้นคา้แบรนดช์อ็ปเหลา่นี	้สง่ผลดตีอ่

ท้ังบริษัทและแบรนด์สินค้า	 ท้ังในด้านของความน่าเช่ือถือ	 ซึ่ง

เปน็การเพิม่ชอ่งทางการจ�าหนา่ยสนิคา้สมารท์โฟนและแทบ็เลต็	

ของแบรนด์ชั้นน�าต่างๆ	

	 2.	 ธุรกิจเชิงพาณิชย์และลูกค้าองค์กร	 (B2B)	 -	 การขาย

ให้ยังลูกค้าท่ีเป็นองค์กรรวมถึงลูกค้าท่ีเป็นสถาบันการศึกษา	

บริษัทเรียกธุรกิจนี้ว่า	Commercial	และ	Education	คือการ

ขายตรงไปยังบริษัททั่วไปที่เป็นนิติบุคคล	 รวมถึงมหาวิทยาลัย	

และโรงเรียนต่างๆจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของสินค้าไอที

ที่มีประสิทธิภาพและความซับซ้อนมากขึ้น	 ภาคธุรกิจจึงมี 

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยี 

ให้ทันสมัย	 โดยบริษัทมองเห็นความต้องการดังกล่าวในทุก 

หนว่ยงาน	เชน่	ธรุกจิการค้าขนาดเลก็	ขนาดกลาง	และขนาดใหญ ่

หรือองค์กรของภาครัฐ	 บริษัทจึงได้จัดตั้งและมอบหมายให้

บริษัท	โนวัส	อินทิเกรชั่น	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ให้บริการ

แก่ภาคธุรกิจข้างต้น	 มุ่งเน้นในภาคธุรกิจ	 SMEs	 โดยอ�านวย 

ความสะดวกในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านอุปกรณ์	 ระบบ	

โปรแกรมและโซลูช่ันโดยมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาและช่วยเหลือ

การด�าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 ทั้งนี้ทางด้านการจ�าหน่ายโปรแกรมของบริษัท	โนวัส	อินทิ

เกรชั่น	จ�ากัด	ยังได้ร่วมมือกับบริษัท	ไอเทค	ซอฟท์แวร์	จ�ากัด	

(บริษัทย่อย)	 ซึ่งด�าเนินธุรกิจให้บริการด้านซอฟท์แวร์	 เช่น	

โปรแกรมส�าเร็จรูป	 และเขียนโปรแกรมตามความต้องการของ

ลูกค้า

	 3.	ธุรกิจบริการ	(Service)	-	บริการหลังการขายของบริษัท

สามารถแบ่งได้เป็น	 2	 ลักษณะคือ	 ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า	

Apple	ในประเทศไทย	ภายใตช้ือ่	“iCare”	รา้นใหบ้รกิาร	TRUE	

Shop	ภายใต้ชื่อ	“TRUE	by	Comseven”	โดยร้านค้าแต่ละ

ลักษณะมีประวัติความเป็นมาดังนี้

	 (1)	 ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า	Apple	 -	 เนื่องจากบริษัท 

เลง็เหน็วา่ศนูยซ่์อมและบรกิารสนิคา้		Apple		ในประเทศไทยที่

ไดร้บัการรบัรองจาก	Appleยงัมจี�านวนน้อยและไมเ่พยีงพอตอ่

ความตอ้งการในการใชบ้รกิารในป	ี2555	บรษิทัไดเ้ขา้ท�าสญัญา

เปน็	Apple	Authorized	Service	Provider	กบัApple		South	

Asia	(Thailand)	Ltd.	เพือ่เปิดศนูยซ่์อมและบริการสนิคา้	Apple 

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited

17



2017
1%

18%

9%

46%

4%
22%

laptop desktop mobile phone tablet accessories services

2018

services
1%

accessories
17%

tablet
12%

phone
47%

desktop
5%laptop

18%

PRODUCTS  MIX

2017
1%

18%

9%

46%

4%
22%

laptop desktop mobile phone tablet accessories services

2018

services
1%

accessories
17%

tablet
12%

phone
47%

desktop
5%laptop

18%

PRODUCTS  MIX

ข้ึนภายใต้ชื่อ	 “iCare”	 เพื่อให้บริการซ่อมแซมสินค้าแบรนด์	

Apple	 ทั้งที่อยู่ในประกันและนอกประกันซึ่งท�าให้ลูกค้าเกิด

ความมั่นใจและไว้วางใจในการซื้อสินค้าแบรนด์	 Apple	 จาก 

บริษัทณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทมีศูนย์	iCare	จ�านวน	

27	สาขา	ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการที่มีจ�านวนสาขาศูนย์บริการ	

iCare	ที่ได้รับการรับรองจาก	Apple	มากที่สุดในประเทศไทย

	 (2)	 ร้านให้บริการ	 TRUE	 by	 Comseven	 -	 จากความ

สัมพันธ์อันดีของผู้บริหารระหว่างบริษัท	ทรูคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

(มหาชน)	“TRUE”	กบับรษัิท	รวมทัง้การได้เลง็เหน็ถงึประโยชน์

ร่วมกันจากการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจครั้งนี้	

บริษัทได้รับสิทธิในการบริหารร้าน	TRUE	Shop	(สัญญา)	จาก

บริษัท	ทรู	ดิสทรีบิวชั่นแอนด์เซลส์	จ�ากัด	(TDS)	ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของ	TRUE	ณ	วันที่	26	เมษายน	2559	เพื่อรับมอบสิทธิ์

ในการร่วมบริหารจัดการร้าน	 โดยบริษัทท�าหน้าที่ขายสินค้า

และบริการในร้าน	TRUE	Shop	ที่ได้รับสิทธิจาก	TDS	ภายใต้

ชื่อTRUE	by	Comseven	ซึ่งตั้งอยู่ในห้างบิ๊กซี	และห้างโลตัส	

ทั่วประเทศ	 จ�านวน	 166	 สาขา	 ภายในระยะเวลา	 3	 ปี	 เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้รวมทัง้เสรมิสรา้งชอ่งทางจดั

จ�าหน่ายสนิคา้ไอทเีพิม่เติมอกีชอ่งทางหนึง่	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	

2561	บรษิทัมรีา้นให้บรกิาร	TRUE	by	Comseven	จ�านวน	92	

สาขา

	 4.	ธรุกิจคา้ปลกีออนไลน์	(Online)	-	จากพฤติกรรมผูบ้รโิภค

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า	ผู้บริโภคนิยมสั่งซื้อ

สินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น	 บริษัทจึงได้ก่อตั้งบริษัท	 บานา

น่า	กรุ๊ป	จ�ากัด	เพื่อจัดตั้งช่องทางการให้บริการสั่งซื้อสินค้าทาง

ออนไลนภ์ายใตช่ื้อ	www.bananashopping.com	โดยในเดอืน

มีนาคม	ปี	2562	บริษัทจะมีการ	Rebranding	ใหม่เปลี่ยนเป็น	

www.bnn.in.th	 ซ่ึงการท�าธุรกิจออนไลน์ได้เข้ามาเสริมธุรกิจ

หลกัของหนา้รา้น	เพือ่ใหล้กูคา้ได้มปีระสบการณใ์นการซ้ือสนิคา้

ทีแ่ตกตา่งมากขึน้จากเดมิทีเ่ปน็การซือ้สนิคา้ผา่นหนา้รา้นเพียง

ช่องทางเดียวโดยการขายสินค้าออนไลน์จะเป็นตัวช่วยที่ท�าให้

ธุรกิจค้าปลีกของบริษัทแข็งแรงขึ้น

	 BNN.in.th	ร้านค้าออนไลน์	ของ	บริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	

(มหาชน)	จะจ�าหน่ายสินค้า	อุปกรณ์ไอที	แอปเปิ้ล	สมาร์ทโฟน	

แท็บเล็ต	โน้ตบุ้ค	แก้ดเจ็ท	อุปกรณ์เสริม	คอมพิวเตอร์ประกอบ	

สมาร์ทวอช	รวมทั้งอุปกรณ์ไลฟ์สไตล์	ทันสมัยอีกมากมาย	ด้วย

สินค้ามากมายกว่า	2,000	รายการ	มากกว่า	40	ประเภทสินค้า	

และ	 100	 แบรนด์สินค้าระดับโลก	 ทั้ง	 Apple,	 Asus,	 Acer,	

Toshiba,	Dell,	 Samsung,	 Lenovo,	Microsoft,	HP,	 JBL	

และอีกมากมาย	จากผู้จัดจ�าหน่ายชั้นน�าระดับประเทศ

	 ภาพรวมของปี	 2561	 บริษัทมียอดขายอยู่ท่ี	 27,982	 

ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 24	 ด้านก�าไรเติบโต	 891	 ล้านบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	 46	 ในเชิงของส่วนประสมของผลิตภัณฑ์	 

(Product	Mix)	บริษัทได้มีการปรับตัวมาตลอด	และเนื่องจาก

บรษิทัมกีารปรบัช่องทางการขาย	(Balance	Port)	ท่ีดมีปีระเภท

สนิคา้ทีห่ลากหลาย	ท�าใหร้ายได้ของบรษิทัเพิม่ข้ึนตอ่เนือ่ง	และ

คงที่ทุกไตรมาส

Product Mix
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 ปรัชญาในการดำาเนินงานของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร

 S  =	Stability	 ความมั่นคง   S  =	Simple	 	เป็นคนเรียบง่าย

 E  =	Efficiency	 ความสามารถและประสิทธิภาพ  	E  =	Energized	 	เป็นผู้มีความกระตือรือร้น

 V  =	Velocity	 ความรวดเร็ว 		R 	=	Relationship	 	เป็นผู้มีความเป็นมิตร

 E  =	Economy	 ความคุ้มค่าในด้านราคา   V  =	Valiant	 	เป็นผู้มีความกล้า

 N  =	Novelty	 ความแปลกใหม่และความหลากหลาย   I   =	Integrity	 	เป็นผู้มีคุณธรรม 

     C  =	Commitment		เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อความส�าเร็จ

   		E  =	Entertaining	 	เป็นผู้มีความสนุกสนาน	

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท

วิสัยทัศน์(Vision)

	 บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�าในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ด้วยการบริการที่เป็นเลิศโดยการบริหาร

จัดการจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)

	 •	พัฒนาคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	และยุทธวิธีการบริการของ

แต่ละธุรกิจ	 ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ัง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการให้บริการโดย

เทคโนโลยทีีทั่นสมยัเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูคา้และ

ท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

	 •	 ให้ความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของพนักงานและบคุคลากร	ใหม้ศีกัยภาพและความรบัผดิชอบ

ต่องานและลูกค้า

	 •	 มุ่งเน้นขยายช่องทางการให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าทุก

พ้ืนท่ีทั่วประเทศ	 โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพรอบด้าน	และสร้างสรรค์ความส�าเร็จร่วมกัน

	 •	แสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ	เพื่ออนาคต	และการสร้าง

มูลค่าเพิ่มที่เหมาะสม

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
	 เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทคือรักษาความเป็น

ผู้น�าในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที	 สมาร์ทโฟน	 และสินค้าดิจิตอล	

ควบคู่ไปกับการขยายส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าแต่ละ

ประเภท	 รวมทั้งมีแผนในการขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มลูกค้า

นติิบคุคล	และธรุกจิของผูป้ระกอบการขนาดกลาง	และขนาดเลก็ 

สถานศึกษา	 หรือหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	 ให้เพิ่ม

มากขึ้น	

	 ในป	ี2562	บรษิทัยงัคงเดินหน้าเพิม่ชอ่งทางการขยายสาขา

ธรุกจิค้าปลกี	โดย	ณ	สิน้ป	ี2561	บริษัทมสีาขาจ�านวน	646	สาขา	

มุมมองภาพรวมของสินค้าแบรนด์	APPLE	บริษัทยังคงเชื่อมั่น

ว่าสามารถเตบิโตไดต้อ่	และสนิคา้ประเภทโทรศพัทส์มารท์โฟน 

ในประเทศไทยยังคงมีตลาดที่ใหญ่เพียงพอที่บริษัทจะยังคง

เตบิโตได้อยู	่ซึง่ยงัคงเปน็เปา้ทีบ่ริษัทจะยงัคงเพิม่ยอดขาย	ควบคู่

รายได้จากการขาย	SIM	

	 สว่นของ	BNN	Online	ป	ี2562	จะมกีาร	Rebranding	เปลีย่น

แนวคดิของเดมิทีช่ือ่	Banana	Shopping	เปน็	BNN	เพ่ือให้ลกูคา้

จดจ�าง่าย	บริษัทมองว่าในอนาคตเว็บไซต์ใหม่	หรือ	การใช้ชื่อ

ร้านเป็น	BNN	จะท�าให้มีค�าเฉพาะ	หากบริษัทจะมีการโปรโมท

แบรนด์	 และอีกแนวคิดของ	 BNN	 Online	 คือการเพิ่มยอด

ปิดการขายที่หน้าร้าน	บริษัทมีมุมมองว่าการที่มีสาขามากกว่า	

646	 สาขา	 ท�าให้ไม่สามารถให้ทุกสาขามีสินค้าทุกแบบได้ 

ทัง้ยงัไมอ่ยากใหห้นา้ร้านมสีต๊อกสนิค้าทีเ่ยอะเกนิไป	บรษิทัจงึได ้

มีการปรับกลยุทธ์ใหม่	 เมื่อลูกค้าเดินเข้าร้านให้พนักงานขาย

สนิคา้ทีไ่มมี่ในร้านไดเ้ลย	โดยขายผา่นหนา้โปรแกรมของบรษิทั	

ทั้งนี้เว็บไซต์ใหม่จะเปิดตัวเดือนมีนาคม	2562

	 ส่วนของ	 TRUE	การที่บริษัทมี	 Partner	 เป็น	Operator	

เปน็การมาช่วย	Support	ใหก้บัโปรโมชัน่ของการซ้ือขายมอืถอื 

ท�าให้ราคาถูกลงและลูกค้าตัดสินใจซ้ือง่ายข้ึน	 ดังนั้นการมี

ส่วนลดค่าเครื่อง	 เมื่อลูกค้าซ้ือพร้อมกับสมัครแพ็กเกจท่ีเป็น	

Sim	รายเดือน	ยงัเป็นเรือ่งส�าคญั	ในขณะที	่True	Shop	กย็งัคง 

บริษัทมีแผนที่จะขยายต่อ

	 ส�าหรับธุรกิจแฟรนไชส์ปี	2562	บริษัทมีพร้อมมากขึ้นและ

จะเพิม่การขยายสาขาใหไ้ดม้ากกวา่	100	สาขา	ทัง้นีส้�าหรบัปทีี่

ผา่นมาธรุกจิแฟรนไชสใ์ชช้ือ่รา้นเปน็	Banana	Shopping.com	

และจะเริม่ใช้ช่ือใหมใ่นธรุกิจแฟรนไชส์ใหม่ดว้ยเช่นกันเป็น	BNN	

ในสว่นของท�าเลทีต่ัง้ของรา้นแฟรนไชสส่์วนใหญจ่ะอยูน่อกห้าง	

80%	เป็น	Stand-alone	หรอืตึกแถว	สดุท้ายในเชิงของหน้ารา้น	

ภาพรวมของปี	2562	จากเดิมที่บริษัทมีอยู่	646	สาขา	บริษัท

เชื่อว่าสิ้นปีจะขยายสาขาได้มากกว่า	800	สาขาขึ้นไป

รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

20



• การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

 ปี พัฒนาการที่สำาคัญ    

 ปี	2547		 	 	 •	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	คอมเซเว่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(ชื่อเดิมของบริษัท)	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	 

	 	 	 	 	 	 	 2547	ด้วยทุนจดทะเบียน	1	ล้านบาท				

 ปี	2548		 	 	 •	บริษัทเข้าท�าสัญญาเป็น	 Authorized	 Reseller	 กับบริษัท	 Apple	 South	 Asia	 (Thailand)	 Ltd. 

       เพื่อจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์	Apple	ภายใต้ชื่อร้าน	iStudio,	iBeat	และ	U-Store	by	Comseven    

	 ปี	2551		 	 	 •	ในเดือนเมษายน	 2551	 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วจาก	 1	 ล้านบาท	 เป็น	 20	 ล้านบาท	 

	 	 	 	 	 	 	 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	 			

 ปี	2552		 	 	 •	ในเดือนมกราคม	 2552	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วจาก	 20	 ล้านบาท	 เป็น	 100	 ล้านบาท 

	 	 	 	 	 	 	 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

	 	 	 	 	 	 •	บริษัทมีสาขาครบ	100	สาขา	และมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และบรรยากาศ	 (Rebranding)	ภายใน 

	 	 	 	 	 	 	 ร้านค้าให้ทันสมัยรองรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย	 และท�าการเปลี่ยนช่ือร้านค้าของบริษัทท้ังหมดเป็นร้าน	 

	 	 	 	 	 	 	 “BaNANA	IT”	 			

 ปี	2553		 	 	 •	ในเดือนธันวาคม	2553	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วจาก	100	ล้านบาท	เป็น	225	ล้านบาท 

	 	 	 	 	 	 	 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	 			

 ปี	2554		 	 	 •	บริษัทมีจ�านวนสาขาครบ	200	สาขา	    

 ปี	2556		 	 	 •	ในเดือนพฤษภาคม	2556	บริษทัเพิม่ช่องทางการจ�าหนา่ยสนิคา้ประเภทสมารท์โฟนและแท็บเลต็	โดยเฉพาะ 

	 	 	 	 	 	 	 ภายใต้ชื่อร้าน	 “BaNANA	Mobile”	 และขยายสาขาเพิ่มเติมไปยังจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 

	 	 	 	 	 	 	 ในภาคเหนือ

	 	 	 	 	 	 •	ในเดือนธันวาคม	2556	บริษัทเพิ่มช่องทางธุรกิจโดยการเปิดร้าน	“Samsung	Shop”	 			

 ปี	2557		 	 	 •	เมือ่วนัที	่19	มนีาคม	2557	บรษัิทจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัยอ่ย	ชือ่	บรษิทั	แมงโก	้ชอ็ปปิง้	จ�ากดั	(“บ.แมงโก้”) 

	 	 	 	 	 	 	 โดยมทีนุจดทะเบยีนเริม่ต้น	20	ลา้นบาท	มูลคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ	100	บาท	โดยมีวตัถปุระสงค์ เพือ่ด�าเนนิธรุกจิ 

	 	 	 	 	 	 	 จ�าหน่ายสินค้าไอที	 โทรศัพท์เคลื่อนที่	 และแท็บเล็ต	 มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มชุมชนในต่างจังหวัด	 

	 	 	 	 	 	 	 โดยบริษัทถือหุ้น	บ.แมงโก้	ในสัดส่วนร้อยละ	76	ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

	 	 	 	 	 	 •	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	4/2557	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2557	มีมติดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 -	 อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ	100	บาท 

	 	 	 	 	 	 	 	 เป็นมูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	

	 	 	 	 	 	 	 -	 อนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนบรษิทัอกี	75	ลา้นบาท	แบง่ออกเปน็หุน้สามญัจ�านวน	300	ลา้นหุน้	มลูคา่ 

	 	 	 	 	 	 	 ที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	225	ล้านบาท	เป็น	300	ล้านบาท	โดยเห็นชอบ 

	 	 	 	 	 	 	 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว	เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก	(IPO)

	 	 	 	 	 	 •	เมือ่วนัที	่9	ธนัวาคม	2557	บรษัิทแปรสภาพจากบรษิทัจ�ากดัเปน็บรษิทัมหาชนจ�ากดั	และเปลีย่นชือ่บริษทั 

	 	 	 	 	 	 	 จากบริษัท	คอมเซเว่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	เป็นบริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)    

 ปี	2558		 	 	 •	บริษัทได้ด�าเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก	 (IPO)	 โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่	 

	 	 	 	 	 	 	 31	กรกฎาคม	2558	และ	3	-	4	สิงหาคม	2558	ในราคาเสนอขายหุ้นละ	3.35	บาท	จ�านวนหุ้น	ที่เสนอขาย 

	 	 	 	 	 	 	 ทั้งหมด	300,000,000	หุ้น	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,005,000,000	บาท	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ได้ประกาศ 

	 	 	 	 	 	 	 รับหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2558	และหุ้น	ของบริษัท 

	 	 	 	 	 	 	 เริ่มท�าการซื้อขายเมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2558	เป็นวันแรกเช่นเดียวกัน

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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 ปี พัฒนาการที่สำาคัญ    

 ปี	2558		 	 	 •	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2558 บริษัทได้ซื้อหุ้น	(บริษัท	แมงโก้	ช็อปปิ้ง	จ�ากัด	ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท

	 	 	 	 	 	 	 บานาน่า	 กรุ๊ป	 จ�ากัด)	 ทั้งหมดจาก นายทรงธรรม บุญยะทรัพย์	 จ�านวน	 47,999	หุ้น	 เป็นเงินจ�านวน		 

	 	 	 	 	 	 	 6,000,000	บาท	บริษัทจึงมีการถือหุ้นในบริษัท	บานาน่า	กรุ๊ป	จ�ากัด เป็นจ�านวน	199,998	หุ้น	ซึ่งเป็น 

       อัตราร้อยละ	99.99	ของหุ้นในบริษัทดังกล่าว เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	10/2588	 

	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2558

	 	 	 	 	 	 •	ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	11/2558	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2558	มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท 

	 	 	 	 	 	 	 ฮอบบี้	พลัส	จ�ากัด	โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน	3,500	หุ้น	ในราคา	10,000,000	บาท	คิดเป็นสัดส่วน 

       ร้อยละ	12.5	ของทุนจดทะเบียนของบริษัท	ฮอบบี้	พลัส	จ�ากัด	ซึ่งประกอบธุรกิจขายของเล่น	ของที่ระลึก	

	 	 	 	 	 	 	 การจดัอเีวน้ทต์า่งๆ	เนือ่งจากบรษิทัเลง็เหน็ถงึโอกาสทางธรุกิจกลุม่นีท้ีม่อีตัราการแขง่ขนันอ้ยและไดร้บั 

	 	 	 	 	 	 	 ความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	จึงพิจารณาเห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในครั้งนี้

	 	 	 	 	 	 •	ในปี	2558	บริษัทขยายส�านักงานสาขาศูนย์ซ่อมสินค้ายี่ห้อ	Apple	ในชื่อร้านว่า	“iCare”	โดย	ณ วันที่	 

	 	 	 	 	 	 	 31 ธันวาคม	2558 มีจ�านวนสาขาทั้งสิ้น	20	สาขา

	 	 	 	 	 	 •	ในปี	2558	บริษัทมีการจัดตั้งแผนก	BaNANA	Business	เพื่อขายสินค้าไอที	ซอฟท์แวร์ติดตั้ง	และดูแล 

	 	 	 	 	 	 	 ระบบให้กับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงปานกลาง	(SME)	หรือหน่วยงานราชการ 				

 ปี	2559		 	 	 •	ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2559	มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท

      	 ไอเทค	ซอฟท์แวร์	จ�ากัด	(ไอเทค	ซอฟท์แวร์)	โดยการซื้อหุ้นจาก	นายนิธิศ	สธรลักษณ์	จ�านวน	1,020	หุ้น 

       หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 51	 ของทุนจดทะเบียนของไอเทค	 ซอฟท์แวร์	 รวมเป็นเงินท้ังสิ้นจ�านวน 

	 	 	 	 	 	 	 8,000,000	บาท	โดยไอเทค	ซอฟท์แวร์	ให้บริการในการเขียนโปรแกรมต่างๆ	ซึ่งที่ผ่านมา	บริษัทจะต้อง 

	 	 	 	 	 	 	 ใช้บริการไอเทค	 ซอฟท์แวร์ในการเขียนโปรแกรมดังกล่าว	 รวมท้ังให้การสนับสนุนแผนก	 BaNANA 

	 	 	 	 	 	 	 Business	ในการดูแลไอที	ซอฟท์แวร์ติดตั้ง	และระบบ

	 	 	 	 	 	 •	ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	2/2559	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2559	มีมติให้เข้าร่วมทุนกับนายธนวัฒน์	แซ่เจียง 

	 	 	 	 	 	 	 ด้วยการก่อตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า	“บริษัท	บานาน่า	ชัวร์	จ�ากัด”	(บานาน่า	ชัวร์)	โดยบริษัทถือหุ้นจ�านวน 

	 	 	 	 	 	 	 306,000	หุ้น	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	51	ของทุนจดทะเบียนของบานาน่า	ชัวร์	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

	 	 	 	 	 	 	 30,600,000	บาท	โดยบานาน่า	ชัวร์	ประกอบธุรกิจเป็นผู้น�าเข้าและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายคอมพิวเตอร์ 

	 	 	 	 	 	 	 ใชแ้ลว้	เนือ่งจากบรษัิทเล็งเหน็วา่เปน็อกีหนึง่ธรุกจิทีจ่ะมกีลุม่ลูกคา้จ�านวนมาก	เปน็การขยายฐานลกูคา้ 

	 	 	 	 	 	 	 จากระดับกลางลงไป	ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการเป็นผู้น�าสินค้าด้านไอทีอย่างครบวงจร

	 	 	 	 	 	 •	เมื่อวันที่	 26	 เมษายน	 2559	 บริษัทเข้าลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจการบริหารจัดการร้าน 

	 	 	 	 	 	 	 TRUE	Shop	(สัญญา)	กับบริษัท	ทรู	ดิสทรีบิวชั่น	แอนด์เซลส์	จ�ากัด	(TDS)	เพื่อรับมอบสิทธิในการร่วม 

	 	 	 	 	 	 	 บริหารจัดการร้าน	TRUE	Shop	จ�านวนทั้งสิ้น	166	ร้าน	เป็นระยะเวลา	3	ปี	

	 	 	 	 	 	 •	ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	4/2559	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2559	มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพิ่มเติม

       ตามสัดส่วนใน	บริษัท	ฮอบบี้	พลัส	จ�ากัด	เป็นจ�านวน	875	หุ้น	คิดเป็นเงินจ�านวน	2,500,000	บาท	หรือ

       คิดเปน็สดัสว่นการถอืหุ้นทัง้สิน้หลงัการเพิม่ทนุทีร่อ้ยละ	12.5	เพือ่ใชเ้ปน็เงนิทนุหมนุเวยีนในกจิการ	และ

	 	 	 	 	 	 	 น�าไปใช้ในการเปิดร้านจ�าหน่ายเครื่องเล่น	 โมเดลหุ่นยนต์	 และอุปกรณ์	 รวมทั้งบริษัทได้ให้เงินกู้ยืมแก่ 

	 	 	 	 	 	 	 บริษัท	ไอเทค	ซอฟท์แวร์	จ�ากัด	เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	2,040,000	บาท	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3	โดยช�าระ 

	 	 	 	 	 	 	 เมื่อทวงถามแต่ไม่เกินระยะเวลา	1	ปีนับแต่วันที่ได้เบิกใช้เงินกู้จ�านวนดังกล่าว	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน 

	 	 	 	 	 	 	 และเพิ่มสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ไอเทค	ซอฟท์แวร์	จ�ากัด
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 ปี	 พัฒนาการที่สำาคัญ	   

	 	 	 	 	 	 •	ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	5/2559	เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2559	ได้มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยในนาม 
	 	 	 	 	 	 	 บริษัท	ดับเบิ้ลเซเว่น	จ�ากัด	(ดับเบิ้ลเซเว่น)	เพื่อรองรับการเข้าบริหารจัดการร้าน	TRUE	Shop	ด้วยทุน
	 	 	 	 	 	 	 จดทะเบียนจ�านวน	5,000,000	บาท	แบ่งเป็นหุ้นจ�านวน	50,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท 
	 	 	 	 	 	 	 คิดเป็นสัดส่วนการถือร้อยละ	100
	 	 	 	 	 	 •	ในปี	 2559	บริษัทได้เปลี่ยนชื่อร้านจากเดิมคือ	 iStudio	 iBeat	และ	U-Store	by	Comseven	มาใช้ 
	 	 	 	 	 	 	 ภายใต้ชื่อ	“Studio7”
	 	 	 	 	 	 •	ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	7/2559	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2559	มีมติให้บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท 
	 	 	 	 	 	 	 บานาน่า	ชัวร์	จ�ากัด	จากนายธนวัฒน์	แซ่เจียง	จ�านวน	294,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท 
	 	 	 	 	 	 	 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 49	 ของทุนจดทะเบียนบานาน่า	 ชัวร์	 เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 
       หากปล่อยให้	นายธนวัฒน์	แซ่เจียง	ขายหุ้นจ�านวนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก	อาจมีปัญหาในการจัดการได้ 
       บริษัทจึงซื้อหุ้นเพื่อให้เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       รวมทั้งมีมติให้บริษัทขายหุ้นบริษัท	ฮอบบี้	พลัส	จ�ากัด	ที่บริษัทถืออยู่เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	4,375	หุ้น	คิดเป็น 
	 	 	 	 	 	 	 สัดส่วนร้อยละ	12.5	ของทุนจดทะเบียน	เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	12,500,000	บาท	เท่ากับมูลค่าที่ให้ลงทุน 
	 	 	 	 	 	 	 เนื่องจากรายได้ที่ผ่านมาของบริษัท	ฮอบบี้	พลัส	จ�ากัด	ไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันครั้งเมื่อได้เข้าลงทุน 
	 	 	 	 	 	 •	ทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที	่8/2559	เมือ่วนัที	่30	พฤศจกิายน	2559	มมีตอินมุตัใิหบ้รษิทัซือ้ทรพัยส์นิ 
	 	 	 	 	 	 	 ของบริษัท	บางกอก	เทเลคอม	999	จ�ากัด	(บจก.บางกอก)	โดยการรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ 
	 	 	 	 	 	 	 ธุรกิจเป็นเงินทั้งสิ้น	184,000,000	บาท	 			
	 ปี	2560		 	 	 •	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	4/2560	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2560	มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนาม 
       ในสัญญาซื้อขายหุ้นของ	บจก.บัฟ	โดยเป็นการเข้าซื้อพร้อมกับบมจ.	ซินเน็ค	(ประเทศไทย)	และนักลงทุน
       รายอื่น	ซึ่งบริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญ	เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น	120,660	หุ้น	ในราคา	268,206,600	บาท	คิดเป็น 
       ร้อยละ	30	ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ	บจก.บัฟ	โดย	บจก.บัฟ	ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต ์
       และบริษัทมองว่าการเข้าร่วมลงทุนใน	บจก.บัฟ	 จะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทต่อยอดขยายธุรกิจไปสู่ 
	 	 	 	 	 	 	 ธุรกิจเช่าซื้อ	เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทต่อไปในอนาคต
	 	 	 	 	 	 •	ในเดือน	พฤศจิกายน	2560	บริษัทร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย	เปิดตัวธุรกิจแฟรนไชส์	bananastore.com 
	 	 	 	 	 	 	 (ภายในปี	2561	จะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น	bananashopping.com)	โดยเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าของ
	 	 	 	 	 	 	 กิจการ	 SMEs	 ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กได้เป็นเจ้าของร้าน	 BaNANA	 ในกลุ่มอ�าเภอรองที่ยังไม่มี 
	 	 	 	 	 	 	 ร้านสาขาของบริษัท	 โดยที่บริษัทจะให้การสนับสนุนทั้งด้านสินค้า	 และการบริหารจัดการ	 รวมถึงการ 

	 	 	 	 	 	 	 ส่งเสริมการขาย	และการบริการด้านอื่นๆ	 	

•	เมื่อวันที่	30	มกราคม	2561	บริษัทได้ขายหุ้นสามัญที่มีอยู่ใน	บริษัท	บัฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ให้แก่ 
	 นายประพนัธ	์พลชนะวสิทธิ	์จ�านวน	10,055	หุน้	ถอืเปน็จ�านวนรอ้ยละ	2.50	ของทนุจดทะเบยีนทัง้หมด
	 ของบริษัท	บัฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ปัจจุบันบริษัทจึงถือหุ้นของบริษัท	บัฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็น 
	 จ�านวนร้อยละ	27.50	ของหุ้นทั้งหมด
•	เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2561	บริษัทได้ขายหุ้นสามัญที่มีอยู่ใน	บริษัท	โนวัส		อินทิเกรชั่น	จ�ากัด	ให้แก่ 
	 นายเอกราช	ปญัจวณีนิ	จ�านวน	30,000	หุน้	และขายใหแ้ก	่นายสรุเดช	สรอ้ยรุง่เรอืง	จ�านวน	14,999	หุ้น 
	 ปัจจุบัน	บริษัทจึงถือหุ้นของบริษัท	โนวัส	อินทิเกรชั่น	จ�ากัด	จ�านวนร้อยละ	69.99	ของหุ้นทั้งหมด
•	เมื่อวันที่	 26	 กรกฎาคม	 2561	 บริษัทได้ท�าบันทึกตกลงซ้ือทรัพย์สิน	 คือ	 ร้านจ�าหน่ายสินค้าประเภท 
	 โทรศัพท์		มือถือ	แท็บเล็ต	และอุปกรณ์สารส่ือสารโทรคมนาคม	รวมท้ังสิทธิการเช่า	จาก	บริษัท	เรดาห์ 
	 เทเลคอม	 จ�ากัด	 จ�านวน	 14	 ร้าน	 เป็นเงินจ�านวน	 20,700,000	 บาท	 ท้ังนี้เพื่อขยายกิจการจ�าหน่าย 
	 เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด	
•	เมื่อวันที่	 25	 ธันวาคม	 2561	 บริษัท	 บานาน่า	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด	 ของบริษัท 
	 ดีเอ็นเอ	รีเทล	ลิ้งค์	จ�ากัด	จ�านวน	1,500,000	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	99.99	ของ	ทุนจดทะเบียน 
	 ในราคา	210,000,000	บาท	ทั้งนี้เพื่อขยายกิจการจ�าหน่ายเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

	 ปี	2561

 ปี	2559

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited

23



1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
 ปัจจุบัน	บริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	 (มหาชน)	มีบริษัทย่อย 

ที่ด�าเนินธุรกิจอยู่ทั้งสิ้น	5	บริษัท	ดังต่อไปนี้

	 1.	 บริษัท	 โนวัส	 อินทิเกรชั่น	 จ�ากัด	 -	 ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่

ร้อยละ	69.99	มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน	15	ล้านบาท	

ด�าเนินธุรกิจวางแผน	จ�าหน่ายอุปกรณ์	และระบบไอที	ส�าหรับ

ลูกค้าองค์กร

	 2.	บรษิทั	บานาน่า	กรุป๊	จ�ากดั	-	ซึง่บรษัิทถอืหุ้นอยูใ่นอตัรา

ร้อยละ	99.99	มทีนุจดทะเบยีนช�าระเตม็แลว้จ�านวน	20	ลา้นบาท 

ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าไอทีออนไลน์

	 3.	บริษัท	ไอเทค	ซอฟท์แวร์	จ�ากัด	-	ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ใน

อัตราร้อยละ	51	มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน	2	ล้านบาท	

ด�าเนินธุรกิจให้บริการการเขียนโปรแกรมการจัดการต่างๆ

	 4.	บริษัท	ดับเบิ้ลเซเว่น	จ�ากัด	-	ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตรา

ร้อยละ	99.99	มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน	5	ล้านบาท	

ด�าเนินธุรกิจบริหารจัดการ	TRUE	Shop	ภายใต้ชื่อ	TRUE	by	

Comseven

	 5.	บรษิทั	ดเีอน็เอ	รเีทล	ลิง้ค	์-	ซึง่บรษิทั	บานานา่	กรุป๊	จ�ากดั 

(บรษิทัยอ่ย)	ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ	99.99	มทุีนจดทะเบียนช�าระ

แลว้จ�านวน	150	ลา้นบาท	ด�าเนนิธรุกจิจ�าหนา่ยสนิคา้เครือ่งมือ

สื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด

และมีบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน	1	บริษัท	ดังต่อไปนี้

	 1.	บริษัท	บัฟ	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 -	ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่

รอ้ยละ	27.50	มทีนุจดทะเบียนช�าระแลว้จ�านวน	300,000,000	

บาท	ด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

1.5  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-	ไม่มี	-

แผนภำพโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

สว่นที ่1 หน้าที ่9 

แผนภาพโครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

บริษทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั บานาน่า กรุ๊ป จ ากดั 

99.99
% 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
20 ลา้นบาท 

มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 
100 บาท 

 

ทุนจดทะเบยีน 300 ลา้นบาท 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 300 ลา้นบาท 

มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.25 บาท 
 

บรษิทั โนวสั อนิทเิกรชัน่ จ ากดั 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
15 ลา้นบาท 

มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 
100 บาท 

 
บรษิทั ไอเทค ซอฟทแ์วร ์จ ากดั 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
2 ลา้นบาท 

มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 
1,000 บาท 

 
บรษิทั ดบัเบิล้เซเว่น  จ ากดั 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
5 ลา้นบาท 

มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 
100 บาท 

 
บรษิทั บฟั ( ประเทศไทย ) จ ากดั 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
300 ลา้นบาท 

มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ  
10 บาท 

 

27.50
% 

บรษิทัย่อย 
 

บรษิทัร่วมทนุ 
 

69.99
% 

99.99
% 

51% 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 150 ลา้นบาท 
มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท 

 
บรษิทั ดเีอน็เอ  รเีทล  ลิง้ค ์จ ากดั 

99.99
% 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้ำงรำยได้
แยกตำมกลุ่มธุรกิจ รำยละเอียดดังต่อไปนี้

2561 2560 เปรียบเทียบ

1.	กลุ่ม	ธุรกิจค้าปลีก	(B2C)

2.	อื่นๆ

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร

26,232.5

1,680.5

27,913.0

94%

6%

100%

21,433.9

1,097.3

22,531.2

97%

3%

100%

22.4%

53.2%	

23.9%

ล้ำนบำท ล้ำนบำท% % YoY%

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
 บริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัท)	ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าไอที	ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป	คอมพิวเตอร์

แบบตั้งโต๊ะ	โทรศัพท์เคลื่อนที่	แท็บเล็ต	เครื่องเล่นวีดิโอเกมส์	และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง	ผ่านช่องทางการจ�าหน่ายหลัก	รวมทั้ง 

ให้บริการศูนย์ซ่อมสินค้าแบรนด์	Apple	ดังนี้

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

	 (1)	บริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัท)	ประกอบ

ธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าไอที	โทรศัพท์เคลื่อนที่

	 (2)	บริษัท	โนวัสอินทิเกรชั่น	จ�ากัด	(โนวัส)	ประกอบธุรกิจ

วางแผน	จ�าหน่ายอุปกรณ์	และระบบ	IT	ส�าหรับลูกค้าองค์กร

	 (3)	บริษัท	บานาน่า	กรุ๊ป	จ�ากัด	(บานาน่ากรุ๊ป)	ประกอบ

ธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์

	 (4)	บรษิทั	ไอเทค	ซอฟทแ์วร์	จ�ากดั	(ไอเทค)	ประกอบธุรกจิ

ให้บริการรับเขียนโปรแกรมเชิงพาณิชย์

	 (5)	บริษัท	ดับเบิ้ลเซเว่น	จ�ากัด	 (ดับเบิ้ลเซเว่น)	ประกอบ

ธุรกิจบริหารการจัดการ	TRUE	by	Comseven

1) บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหำชน)
	 1)	 ร้านจ�าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 เครื่องเล่น 

	 	 วีดิโอเกมส์	 โทรศัพท์เคลื่อนที่	 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

	 	 เช่น	ร้าน	BaNANA

	 2)	 ร้านจ�าหน่ายสินค้าแบรนด์	 Apple	 ภายใต้ช่ือร้าน	 

	 	 Studio7

	 3)	 ร้านจ�าหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและ 

	 	 อุปกรณ์ เสริม	 (“Mobile”)	 ซึ่ งครอบคลุมร้าน	 

	 	 BaNANA		Mobile	 ร้าน	 Samsung	 Shop	 ร้าน	 

	 	 Oppo	Shop	ร้าน	Huawei	Shop	ร้าน	Vivo	Shop	 

	 	 ร้าน	BKK	และร้าน	Kingkong	Phone

	 4)	 ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้าแบรนด์	 Apple	 ได้แก่ร้าน	 

	 	 iCare

	 5)	ร้านจ�าหน่ายสินค้ากล้องถ่ายรูป	Shot	Pro

	 6)	 ร้านค้าแฟรนไชส์	 ภายใต้ชื่อ	 BANANA	 Shopping	 

	 	 จ�าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์เคล่ือนที่คอมพิวเตอร์ 

	 	 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	

	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทและบริษัทย่อยมี

สาขาจ�าหน่ายสินค้ารวม	 643	 สาขาตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า

ชั้นน�าและห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต	 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งในเขต

กรุงเทพมหานคร	 ปริมณฑล	 และต่างจังหวัดและแหล่งชุมชน

ตามพื้นที่ต่างๆ	 อาทิเช่น	 ห้างสยามพารากอน	 ศูนย์การค้า 

เอ็มควอเทียร์	 ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา	 ห้างเดอะมอลล์ทุกสาขา	

ห้างโรบินสัน	 ห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์	 ห้างซีคอนสแควร์ทุกสาขา	

หา้งฟวิเจอรพ์ารค์	หา้งโลตัส	หา้งบิก๊ซ	ีและหา้งท้องถิน่ในจงัหวดั

ส�าคัญต่างๆ	รวมไปถึงแหล่งชุมชนตามอ�าเภอตามต่างจังหวัด

	 ในป	ี2561	บรษิทัฯ	ได้มกีารขยายธรุกจิแฟรนไชส	์ภายใตช่ื้อ	

BaNANA	 SHOPPING.COM	 จ�าหน่ายสินค้าเก่ียวกับโทรศัพท์

เคลื่อนท่ี	 คอมพิวเตอร์	 และอุปกรณ์ไอทีท่ีเก่ียวข้องต่างๆ	 ซึ่ง 

ตัง้อยูต่ามแหลง่ชุมชน	ท้ังอ�าเภอหลกั	อ�าเภอรอง	ซุปเปอรม์าร์เกต็	

และห้างท้องถิ่นในจังหวัดส�าคัญต่างๆ

จากจ�านวนผู้ใช้งานสินค้าแบรนด์	 Apple	 ท่ีเพิ่มสูงขึ้นใน 

ช่วงที่ผ่านมา	 บริษัทได้ขยายธุรกิจศูนย์บริการซ่อมแซมสินค้า

ภายใต้ชื่อ	 iCare	 โดยมีลักษณะเป็นการให้บริการซ่อมแซม 

สินค้าแบรนด์	Apple	ซึ่งประกอบด้วย	 iPod,	 iPhone,	 iPad,	

iMac,	MacBook	และสินค้าอื่นๆ	ภายใต้แบรนด์	Apple	ที่มี 

การช�ารุดเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิตหรือจากการใช้งานของ 

ลูกค้า	 ท้ังท่ีอยู่ในประกันและนอกประกัน	 ส�าหรับสินค้าที่อยู่

ในระยะเวลาประกันนั้น	 Apple	 จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าให้ทั้งหมด	 รวมทั้งให้ 

ผลตอบแทนค่าบริการกับบริษัท	 ส่วนสินค้าท่ีอยู่นอกระยะ 

เวลาประกัน	 บริษัทสามารถท�าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า 

ใหก้บัลกูคา้โดยคดิคา่อะไหล	่และคา่บรกิารกบัลกูคา้ไดโ้ดยตรง	

ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความสะดวกและได้รับการบริการที่รวดเร็ว

มากขึ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทมีศูนย์บริการ	

iCare	จ�านวน	27	แห่ง	ซึ่งท�าให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการซ่อมแซม

สินค้าแบรนด์	Apple	ที่มีศูนย์บริการมากที่สุดในประเทศไทย

BaNANA Shop
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Apple Shop iCare Shop

KingKong Shop

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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BaNANA Mobile Shop

BKK Shop

Samsung Shop
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Oppo Shop

Huawei Shop Vivo Shop

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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ร้านแฟรนไชส์ BaNANA SHOPPING.COM

BaNANA Outlet Shop
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1.2 ช่องทางในการจำาหน่ายสินค้าและการให้บริการ
	 ช่องทางการจ�าหน่ายหลักของบริษัทมี	6	ช่องทาง	ได้แก่

1)	ร้านจ�าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	เครื่องเล่นวีดิโอเกมส์	โทรศัพท์เคลื่อนที่	และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ร้าน	BaNANA

2)	ร้านจ�าหน่ายสินค้าแบรนด์	Apple	ภายใต้ชื่อร้าน	Studio7

3)	ร้านจ�าหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม	(“Mobile”)	ซึ่งครอบคลุมร้าน	BaNANA	Mobile	

				ร้าน	Samsung	Shop	ร้าน	Oppo	Shop	ร้าน	Huawei	Shop	ร้าน	Vivo	Shop	ร้าน	BKK	และร้าน	Kingkong	Phone

4)	ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้าแบรนด์	Apple	ได้แก่ร้าน	iCare

5)	ร้านจ�าหน่ายสินค้ากล้องถ่ายรูป	Shot	Pro

6)	ร้านค้าแฟรนไชส์	ภายใต้ชื่อ	BANANA	Shopping	จ�าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่	คอมพิวเตอร์	 

				และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	

 

	 โดยในปี	2559	-	2561	บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�านวนสาขา	รวมทั้งสิ้น	325	สาขา	368	สาขา	และ	553	ตามล�าดับ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทมีสาขาทั้งหมดจ�านวน	553	สาขา	โดยรายละเอียดของสาขาแสดงดังตารางต่อไปนี้

 ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย   จ�ำนวน
สำขำ

ประเภทสินค้ำและบริกำร สถำนที่ตั้ง

1.	ร้านจ�าหน่ายสินค้า	BU	“BaNANA”

•	BaNANA

-	ร้านจ�าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	

เครื่องเล่นวีดิโอเกมส์	และอุปกรณ์เสริมที่

เกี่ยวข้อง

-	มีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานของหน้าร้าน

เดียวกันในทุกสาขา	ด�าเนินการภายใต้ชื่อร้าน	

“BaNANA”

-	มีการจัดวางสินค้าแยกตามประเภทสินค้าที่

จ�าหน่าย	และมีสต็อกจัดเก็บสินค้าที่มีปริมาณ

เพียงพอในการให้บริการแก่ลูกค้า

-	ขนาดพื้นที่ร้าน	50	-	500	ตร.ม.

•	BaNANA	Outlet

-	จัดจ�าหน่ายสินค้าประเภท	สินค้าตกรุ่น	สินค้า

ตัวโชว์	และสินค้าลดราคา	Clearance

-	ขนาดพื้นที่ประมาณ	500	-	1,000	ตร.ม.

191

190

1

สินค้าหลัก

•	สินค้าแล็บท็อป

•	สินค้าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

•	สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่

•	สินค้าแท็บเล็ต

•	สินค้า	Brand	Shop

		สินค้าเพิ่มเติม

•	อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

•	สินค้าตกรุ่น	

•	สินค้าตัวโชว์

•	สินค้าลดราคา	Clearance

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าและ

ศูนย์ไอทีต่างๆ	แบ่งตาม

ภูมิภาคได้ดังนี้

•	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

62	สาขา

•	ภาคกลาง	14	สาขา

•	ภาคตะวันออก	32	สาขา

•	ภาคเหนือ	15	สาขา

•	ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	29	สาขา

•	ภาคใต้	29	สาขา

•	ภาคตะวันตก	9	สาขา

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า	

แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้	

•	กรุงเทพฯ	1	สาขา

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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 ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย   จ�ำนวน
สำขำ

ประเภทสินค้ำและบริกำร สถำนที่ตั้ง

2.	ร้านจ�าหน่ายสินค้าแบรนด์	Apple

-	Studio7	มีลักษณะรูปแบบของร้านและการ

จัดวางสินค้าตามมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา

ซึ่งถูกก�าหนดโดยบริษัท	Apple	South	Asia	

(Thailand)	Ltd.	ด�าเนินการภายใต้ชื่อร้าน	

“Studio7”

-	ขนาดพื้นที่	100	-	300	ตร.ม.

•	Studio7	

(เดิมชื่อ	U-Store	by	Comseven)

-	เป็นร้านจ�าหน่ายสินค้า	Apple	ที่มีลักษณะ

รูปแบบและมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาซึ่งถูก

ก�าหนดโดยบริษัท	Apple	South	Asia	(Thai-

land)	Ltd.	ด�าเนินการภายใต้ชื่อร้าน“Stu-

dio7”	โดยตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยชั้นน�าต่างๆ

-	ขนาดพื้นที่ระหว่าง	30	-	50	ตร.ม.

3. ร้�นจำ�หน่�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่

   และอุปกรณ์เสริม

• BaNANA Mobile

-	มีการจัดวางสินค้าตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้า

ทดลองใช้งาน	รวมทั้งมีสินค้าอุปกรณ์เสริมที่ใช้

กับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตเพื่อให้ลูกค้า

สามารถเลือกซื้อพร้อมกับอุปกรณ์

-	มีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานของหน้าร้าน

เดียวกันในทุกสาขา	ด�าเนินการภายใต้ชื่อร้าน	

“BaNANA	Mobile”

-	ขนาดพื้นที่ระหว่าง	50	-	100	ตร.ม.

• Samsung Shop

-	จัดวางสินค้าแบรนด์	Samsung	รวมถึง	

Accessories	ส�าหรับสินค้าแบรนด์	Samsung

-	มีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานของหน้า

100

91

9

84

15

12

สินค้าแบรนด์	Apple	ได้แก่

•	iPod

•	iPhone

•	iPad

•	Mac	

•	Apple	Watch

•	อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับสินค้า	

Apple

สินค้าแบรนด์	Apple	ได้แก่

•	iPod

•	iPhone

•	iPad

•	Mac

•	Apple	Watch

•	อุปกรณ์เสริมท่ีใช้สินค้า	Apple

สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ต

และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่

แท็บเล็ต	และอุปกรณ์เสริม

ที่เกี่ยวข้อง	โดยเน้นจ�าหน่าย

สินค้าแบรนด์	Samsung

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า	

แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

•	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

24	สาขา

•	ภาคกลาง	10	สาขา

•	ภาคตะวันออก	13	สาขา

•	ภาคเหนือ	6	สาขา

•	ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	16	สาขา

•	ภาคใต้	13	สาขา

•	ภาคตะวันตก	9	สาขา

มหาวิทยาลัยชั้นน�า	แบ่ง

ตามภูมิภาคดังนี้

•	กรุงเทพมหานคร	7	

สาขา

•	ภาคเหนือ	1	สาขา

•	ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	1	สาขา

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าและ

ศูนย์ไอทีต่างๆ	แบ่งตาม

ภูมิภาคได้ดังนี้

•	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

6	สาขา

•	ภาคตะวันออก	5	สาขา

•	ภาคตะวันออกเฉียงใต้	

2	สาขา

•	ภาคใต้	2	สาขา

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าและ

ศูนย์ไอทีต่างๆ	แบ่งตาม

ภูมิภาคได้ดังนี้

•	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

5	สาขา

รายงานประจำาปี 2561
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 ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย   จ�ำนวน
สำขำ

ประเภทสินค้ำและบริกำร สถำนที่ตั้ง

ร้านเดียวกันในทุกสาขาซึ่งถูกก�าหนดโดย	

Samsung	(Thailand)

-	ขนาดพื้นที่ระหว่าง	80	-	200	ตร.ม.

• BKK Shop

-	มีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานของหน้าร้าน

เดียวกันในทุกสาขาด�าเนินการภายใต้ชื่อร้าน	

“BKK”

-	มีการจัดวางสินค้าแยกตามประเภทสินค้าที่

จ�าหน่าย	และมีสต็อกจัดเก็บสินค้าที่มีปริมาณ

เพียงพอในการให้บริการแก่ทางลูกค้าได้

-	ขนาดพื้นที่ระหว่าง	30	-	80	ตร.ม.

• Oppo Shop

-	จัดวางสินค้าแบรนด์	Oppo	รวมถึง	

Accessories	ต่างๆ

-	มีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานของหน้าร้าน

ในรูปแบบซึ่งถูกก�าหนดโดย	Oppo

-	ขนาดพื้นที่ระหว่าง	30	-	80	ตร.ม.

• Vivo Shop

-	จัดวางสินค้าแบรนด์	Vivo	รวมถึง	

Accessories	ต่างๆ

-	ขนาดพื้นที่ระหว่าง	30	-	80	ตร.ม.

37

17

3

สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่

แท็บเล็ต	และอุปกรณ์เสริมที่

เกี่ยวข้อง

สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่	Oppo	

และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่	Vivo	

และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

•	ภาคกลาง	2	สาขา

•	ภาคเหนือ	1	สาขา

•	ภาคใต้	4	สาขา

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าและ

ศูนย์ไอทีต่างๆ	แบ่งตาม

ภูมิภาคได้ดังนี้

•	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

11	สาขา

•	ภาคกลาง	3	สาขา

•	ภาคตะวันออก	4	สาขา

•	ภาคเหนือ	3	สาขา

•	ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	9	สาขา

•	ภาคใต้	6	สาขา

•	ภาคตะวันตก	1	สาขา

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า	

แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

•	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

10	สาขา

•	ภาคเหนือ	1	สาขา

•	ภาคตะวันออก	1	สาขา

•	ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	3	สาขา

•	ภาคใต้	2	สาขา

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า	

แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

•	ภาคกลาง	1	สาขา

•	ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	2	สาขา

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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 ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย   จ�ำนวน
สำขำ

ประเภทสินค้ำและบริกำร สถำนที่ตั้ง

4.	ศูนย์บริการรับซ่อมแซมสินค้า	iCare

-	เป็นศูนย์บริการรับซ่อมแซมสินค้าแบรนด์	

Apple	โดยจะไม่มีการวางจ�าหน่ายสินค้า

-	มีลักษณะรูปแบบ	และมาตรฐานของหน้าร้าน

เดียวกันในทุกสาขา	ซึ่งถูกก�าหนดโดยบริษัท	

Apple	South	Asia	(Thailand)	Ltd.

-	ขนาดพื้นที่ระหว่าง	70	-	120	ตร.ม.

6.	ร้านขายกล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์เสริม								

			Shot	Pro

-	ขนาดพื้นที่ระหว่าง	100	-	200	ตร.ม.

7.	ธุรกิจแฟรนไชส์	

			ร้าน	BaNANA	SHOPPING.COM			

-	เป็นการขายธุรกิจ	Franchise	ให้กับ	

partner	ที่มีความต้องการเปิดร้านค้า		

BaNANA	SHOPPING.COM	โดยจ�าหน่าย

สินค้าเกี่ยวกับ	Smartphone	Apple

คอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์ไอทีที่เกี่ยวข้องต่างๆ

-	มีลักษณะรูปแบบ	และมาตรฐานของหน้าร้าน

เดียวกันในทุกสาขา	ซึ่งก�าหนดโดยบริษัท	

คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

-	ขนาดพื้นที่ระหว่าง	40	-	100	ตร.ม.

27

2

46

 

บริการ	และซ่อมแซมสินค้า	

Apple

จัดจ�าหน่ายสินค้าประเภทกล้อง

ถ่ายรูปส�าหรับมืออาชีพ	พร้อม

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

สินค้�หลัก

-	สินค้าแล็บท็อป

-	สินค้าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

-	สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่

-	สินค้าแท็บเล็ต

-	สินค้า	Brand	Shop

-	สินค้า	Brand	Apple

สินค้�เพิ่มเติม

-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าและ

ศูนย์ไอทีต่างๆ	แบ่งตาม

ภูมิภาคได้ดังนี้	

•	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

14	สาขา

•	ภาคกลาง	5	สาขา

•	ภาคตะวันออก	2	สาขา

•	ภาคเหนือ	1	สาขา

•	ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	3	สาขา

•	ภาคใต้	1	สาขา

•	ภาคตะวันตก	1	สาขา

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า	

แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้	

•	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

2	สาขา

ตั้งอยู่ตามแหล่งชุมชน	ทั้ง

อ�าเภอหลัก	อ�าเภอรอง	

ซุปเปอร์มาร์เก็ต	และห้าง

ท้องถิ่นในจังหวัดส�าคัญ

ต่างๆ		

โดยแบ่งตามภูมิภาคดังนี้

•	ภาคกลาง	7	สาขา

•	ภาคตะวันตก		6	สาขา

•	ภาคตะวันออก	1	สาขา

•	ภาคเหนือ	7	สาขา

•	ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	14	สาขา

•	ภาคใต้	11	สาขา

รายงานประจำาปี 2561
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 ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย   จ�ำนวน
สำขำ

ประเภทสินค้ำและบริกำร สถำนที่ตั้ง

8.		KingKong	Phon

-	โดยจ�าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่	

และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

-	มีลักษณะรูปแบบ	และมาตรฐานของหน้าร้าน

เดียวกันในทุกสาขา	

-	ขนาดพื้นที่ระหว่าง	15	-	30	ตร.ม.

102

สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่และ

อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

ห้างสรพสินค้าชั่นน�า	และ

ซุปเปอร์มาร์เก็ต	โดยแบ่ง

ตามภูมิภาคดังนี้

•	ภาคกลาง	34	สาขา

•	ภาคตะวันตก	6	สาขา

•	ภาคตะวันออก	16	สาขา

•	ภาคเหนือ	8	สาขา

•	ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	25	สาขา

•	ภาคใต้	13	สาขา

1.3 ลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 กลุ่มลูกค้าของบรษัิทแบ่งออกเป็น	3	กลุม่หลกั	ได้แก่	ลกูค้า

ขายปลีก	ลูกค้าขายส่ง	และลูกค้านิติบุคคล

(1) กลุ่มลูกค้�ข�ยปลีก/ลูกค้�ร�ยย่อยทั่วไป

	 1.	 ลูกค้าหน้าร้านทั่วไป	 ได้แก่	 ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อสินค้า

ผ่านหน้าร้านสาขาของบริษัทซึ่งประกอบด้วย	 ร้าน	 BaNANA,	

Studio7,	 BaNANA	Mobile,	 BKK,	Oppo	 Shop,	Huawei	

Shop,	Vivo	Shop	Samsung	Shop	และ	Kingkong	Phone

	 2.	ลกูค้านกัเรยีน	และนักศึกษาทีซ่ือ้สนิค้าผ่านร้าน	Studio7	

(เดิมชื่อร้าน	 U	 Store)	 ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย	 

โดยกลุ่มลูกค้าดงักล่าวจะสามารถซือ้สนิค้า	Apple	ได้ในราคาที่

มีส่วนลดพิเศษจาก	Apple	South	Asia	(Thailand)	Ltd.	ซึ่งมี 

นโยบายในการสนับสนุนนักเรียน	นักศึกษาให้ใช้สินค้า	Apple	

(2) กลุ่มลูกค้�นิติบุคคล

	 1.	บริษัทเอกชน	(Corporate)

	 2.	สถาบันการศึกษา	โรงเรียน	มหาวิทยาลัย

	 3.	กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก	(SME)

(3) กลุ่มลูกค้�ข�ยส่ง

	 1.	 ลูกค้าร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ซื้อสินค้าไปเพื่อจ�าหน่าย

ต่ออีกทอดหนึ่ง

	 2.	บริษทัจ�าหน่ายคอมพวิเตอร์ทีเ่ป็นผูจ้ดัหาอปุกรณ์ไอทใีห้

กับภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ	และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่

 

	 ปัจจบุนัฐานลกูค้าส่วนใหญ่มาจากกลุม่ลกูค้าขายปลกีทีซ่ือ้

สินค้าจากหน้าร้าน	อย่างไรก็ดี	บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ

ของการมฐีานรายได้ทีห่ลากหลาย	จงึได้เริม่ด�าเนนินโยบายขยาย

ฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มลูกค้านิติบุคคลซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการขยายตัว 

ที่ดีในช่วงที่ผ่านมา	 โดยบริษัทได้มีการอ�านวยความสะดวก 

ให้กบักลุม่ลกูค้าดงักล่าว	ทัง้ในเรือ่งของการประสานงานการขาย 

การขนส่งสินค้า	การบริการ	Onsite	Service	รวมไปถึงการให้

เครดิตเทอมในซื้อขายอีกด้วย

1.4 นโยบายในการกำาหนดราคา
(1) สินค้�ไอที โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต

	 ราคาขายของสินค้าอุปกรณ์ไอทีประเภท	 สินค้าแบรนด์	

Apple	 สินค้าแบรนด์	 Samsung	 และแบรนด์ช้ันน�าอื่นๆ	 จะ

ถูกก�าหนดโดยคู่ค้าของบริษัทซึ่งเป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศ	

ส�าหรับทุกรูปแบบหน้าร้านและทุกสาขา	 ยกเว้นบางสาขาที่มี

การจดัโปรโมชัน่พิเศษในบางช่วงเวลา	ทัง้นีบ้รษิทัจะด�าเนนิการ 

ปรับราคาขายสินค้าทุกคร้ังตามราคาและเงื่อนไขท่ีคู่ค้าของ

บริษัทก�าหนด	 โดยหากภายหลังสินค้ามีการลดลงราคา	บริษัท

จะได้รับชดเชยส่วนต่างราคาของสินค้ารุ่นที่มีการปรับราคา 

ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก�าหนดโดยคู่ค้าแต่ละราย

 (2) สินค้�ประเภทอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

	 โดยทัว่ไปบรษิทัมนีโยบายให้	Supplier	มาฝากขาย	และเป็น

ผูก้�าหนดราคาสนิค้า	โดยบรษิทัจะได้ก�าไรจากส่วนต่างราคาของ

สินค้านั้นๆ	 ส�าหรับสินค้าอุปกรณ์เสริมอื่นท่ีมิใช่เป็นสินค้าฝาก

ขาย	บรษิทัจะสามารถก�าหนดราคาได้ด้วยตนเอง	ทัง้นีร้าคาขาย 

ของสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า	และสภาพการแข่งขัน

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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1.5 การจดัหาผลิตภณัฑ์และบรกิาร
(1) สินค้�ไอทีทั่วไป (ไม่รวมสินค้�แบรนด์ Apple)

บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวทางการจัดหาสินค้าดังนี้

	 1.	การจัดหาสินค้าจากต่างประเทศ

	 บริษัทได้มีการส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

ระดับโลก	 รวมถึงเยี่ยมชมร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน

หรือใกล้เคียงกันกับบริษัท	 เพื่อให้เกิดมุมมองและเห็นโอกาส

จัดซื้อสินค้าที่ทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	และน�ามาพิจาณา

จัดซื้อสินค้าที่มีศักยภาพต่อไป

	 2.	การจัดหาสินค้าจากในประเทศ

	 ในการจัดหาสินค้าในประเทศโดยปกติจะมีผู้จัดจ�าหน่าย

สินค้าไอที	 (Supplier)	 น�าสินค้ามาเสนอแก่บริษัท	 เนื่องจาก

บริษัทเป็นร้านจ�าหน่ายสินค้าไอทีรายใหญ่ที่มีสาขามากที่สุด 

ในประเทศและมียอดขายสินค้าต่อปีท่ีสูง	 ส่งผลให้บริษัทมี

อ�านาจในการต่อรองกบั	Supplier	ในประเทศค่อนข้างสงู	ดงันัน้ 

บริษัทจึงสามารถท�าการต่อรองและเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดได้

	 3.	การจัดหาสินค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

	 อินเทอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดหาสินค้าของ

บริษัท	 โดยบริษัทมีทีมงานในการสืบค้นหาสินค้า	 และข่าวสาร

เกี่ยวกับสินค้าที่น�าสมัยอยู่เสมอ	เพื่อให้สินค้าที่บริษัทจ�าหน่าย

สอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้า	 ในการจัดหา

สนิค้า	บรษัิทจะพจิารณาถงึคุณภาพของตัวสนิค้า	เช่น	คณุสมบตัิ

และการออกแบบทีต่รงกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย	ร่วมกับการคดัเลอืก 

คู ่ค้าซึ่งเป็นผู ้จัดจ�าหน่ายสินค้าให้กับบริษัท	 โดยบริษัทจะ

พิจารณาจากความน่าเชื่อถือของผู้จัดจ�าหน่าย	 จ�านวนสั่งซื้อ 

ขั้นต�่า	 โครงสร้างราคาสินค้า	 การขนส่ง	 เงื่อนไขการช�าระเงิน	

ระยะเวลาการจัดส่งหรือระยะเวลาการผลิต	การสนับสนุนและ

บริการหลังการขาย	 และการสนับสนุนด้านการตลาดต่างๆ	

เป็นต้น

	 นอกจากนี้	จากการที่บริษัทเป็นผู้จ�าหน่ายสินค้าไอทีชั้นน�า

มาเป็นระยะเวลานานกว่า	20	ปี	บรษิทัจงึมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบั

คู่ค้าทั้งผู้จัดจ�าหน่ายและผู้ผลิตสินค้า	 ท�าให้บริษัทได้รับข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกบัสนิค้ารุน่ใหม่	รวมถงึแนวโน้มของอตุสาหกรรม

ในความเห็นของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ

วิเคราะห์แนวโน้ม	และก�าหนดกลยุทธ์ของบริษัท

(2) สินค้�แบรนด์ Apple และก�รให้บริก�รที่เกี่ยวข้อง

	 1.บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็น	 Authorized	 Premium	 

Reseller	เพือ่ด�าเนนิการเปิดร้านจ�าหน่ายสนิค้าแบรนด์	Apple 

อย่างเป็นทางการในประเทศไทย	จาก	บริษัท	แอปเป้ิล	เซาท์	เอเชยี 

(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 2.บรษัิทได้รบัแต่งตัง้ให้เป็น	Apple	Authorized	Reseller	

เพื่อจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์	Apple	โดยบริษัทจะ

สามารถสั่งซื้อสินค้าประเภท	iPhone,	iPod,	iPad,	Mac	และ	

Apple	Watch	จากบรษิทั	แอปเป้ิล	เซาท์	เอเชยี	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	เพื่อวางจ�าหน่ายที่ร้านค้าของบริษัทได้โดยตรง

	 3.บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็น	 Authorized	 Service	 

Provider	 จากบริษัท	Apple	 South	Asia	 (Thailand)	 Ltd.	 

ซึง่อนญุาตให้บรษิทัสามารถให้บรกิารรบัซ่อมแซมสนิค้าแบรนด์	

Apple	ภายใต้ชื่อร้าน	”iCare”	 ได้ทั้งสินค้าที่อยู่ในระยะเวลา

ประกันและนอกระยะเวลาประกัน	

	 ปัจจุบันบริษัทมีพันธมิตรคู่ค้าที่เป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าให้

กับบริษัท	จ�านวนมากกว่า	200	ราย	ซึ่งบริษัทมีความสัมพันธ์ที่

ดีและได้ท�าการค้าร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน	 โดยกลุ่มคู่ค้า

หลักของบริษัทแบ่งตามประเภทและแบรนด์ของสินค้าได้ดังนี้

รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018
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ประเภทสินค้ำ สินค้ำ แบรนด์ ผู้ผลิตและตัวแทนจ�ำหน่ำย

1.คอมพิวเตอร์แล็บท็อป	

(Laptop)	

2.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	

(Desktop)

3.สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

(Mobile	Phone)

4.สินค้าแท็บเล็ต

	(Tablet)

Laptop

PC	Brand

CPU

 

Internal	Hard	

Drives

Motherboard

Monitor

iPhone

Smart	Phone

Smart	Phone	

and	Tablet

iPad

Smart	Phone	

and	Tablet

Tablet

Acer

Apple

Asus

Dell

HP

Lenovo

MSI

Acer

Asus

Dell

HP

Lenovo

AMD

INTEL

Seagate

WD

MSI

LG

Apple

Huawei

OPPO	

VIVO

WiKo

Acer	

ASUS

Lenovo	

Samsung

Apple

Lenovo	

Acer

ASUS

บริษัท	เอเซอร์	คอมพิวเตอร์	จ�ากัด	

Apple	South	Asia	(Thailand)	Ltd.

บมจ.	เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น	(ประเทศไทย)

บริษัท	วีเอสที	อีซีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	เวลเทคกรุ๊ป	จ�ากัด

บริษัท	อินแกรมไมโคร	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

Lenovo	(Thailand)	Ltd.

บริษัท	ไมโคร	สตาร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

บริษัท	เอเซอร์	คอมพิวเตอร์	จ�ากัด

บมจ.	เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น	(ประเทศไทย)

บริษัท	วีเอสที	อีซีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	เวลเทคกรุ๊ป	จ�ากัด

บริษัท	วีเอสที	อีซีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

Lenovo	(Thailand)	Ltd.

บริษัท	เอสเทรค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	ซินเน็ค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	เอสเทรค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	ซินเน็ค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	เอสเทรค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	แอลจี	อีเลกทรอนิกส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

Apple	South	Asia	(Thailand)	Ltd.

Huawei	Technology	Co.,Ltd.

บริษัท	ไทย	ออปโป้	จ�ากัด

บริษัท	วีโว่	เซอร์วิส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บมจ.	เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น	(ประเทศไทย)

บมจ.	เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น	(ประเทศไทย)

บริษัท	วีเอสที	อีซีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

Lenovo	(Thailand)	Ltd.

บริษัท	ไทยซัมซุงอิเล็คโทรนิคส์	จ�ากัด

Apple	South	Asia	(Thailand)	Ltd.

Lenovo	(Thailand)	Ltd.

บมจ.	เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น	(ประเทศไทย)

บริษัท	วีเอสที	อีซีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ต�ร�งแสดงประเภทสินค้� ผู้ผลิตและตัวแทนจำ�หน่�ยร�ยหลักของแต่ละประเภทสินค้�

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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ประเภทสินค้ำ สินค้ำ แบรนด์ ผู้ผลิตและตัวแทนจ�ำหน่ำย

5.สินค้าอุปกรณ์เสริม

(Accessories)

Speaker

Accessories

Protection

Peripheral

External	Harddisk

Headphone

Mouse	&	Keyboards

Printer

 

Sim

Denon

Harman

JBL

Karnon

Marshall

Adonit

Wacom

Moshi

Belkin

Seagate

WD

Beats

Jabra

Logitech

Microsoft

Epson

HP

TRUE

AIS

DTAC

บริษัท	แอช	เอเชีย	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

บริษัท	เจนเนอเรชั่นเอส	จ�ากัด

บจก.	ไดเวอร์ซิเทคดิสทริบิวเตอร์	(ประเทศไทย)

Aevoe	Corp.,

Belkin	Asia	Pacific	Ltd.

บริษัท	ซินเน็ค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

Western	Digital	(S.E.	Asia)	Pte	Ltd.

บริษัท	ทรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลส์	จ�ากัด

บริษัท	อาร์	ที	บี	เทคโนโลยี	จ�ากัด

บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ากัด	(มหาชน)

บมจ.	เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น	(ประเทศไทย)

บริษัท	วีเอสที	อีซีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	ทรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลส์	จ�ากัด

บริษัท	แอดวานซ์ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จ�ากัด

1.6 การบรหิารสินค้าคงคลัง 
	 บริษัทได้เริ่มว่าจ้างบริษัท	คูห์เน่	พลัส	นาเกิ้ล	จ�ากัด	ให้เป็น 

ผู้บริหารจัดการคลังสินค้าตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่	 4	 ของปี	 2561	

จนถึงปัจจุบัน	 โดยบริษัท	คูห์เน่	พลัส	นาเกิ้ล	จ�ากัด	ก่อตั้งมา

ตั้งแต่ปี	2550	ด�าเนินกิจการการขนส่งทางอากาศ	(Airfreight)	

การขนส่งทางเรือ	 (Seafreight)	 การขนส่งทางภาคพื้นดิน	 

(Overland)	 การบริหารคลังสินค้า	 (Contract	 Logistics) 

เป ็นบริษัทที่มีศักยภาพและมีมาตรฐาน	 โดยให ้บริการ 

ด้านต่างๆ	กับบริษัทชั้นน�าหลายบริษัท	ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ	 มีลูกค้าส�าคัญในหลายกลุ่มธุรกิจ	 เช่น	 ลูกค้ากลุ่ม

อุปกรณ์ไฮเทคและอิเล็กทรอนิกส์	 ลูกค้ากลุ่มยานยนต์	 ลูกค้า

กลุม่สินค้าอุปโภค-บรโิภค	ลกูค้ากลุม่อุตสาหกรรม	และอืน่ๆ	ซึง่

การที่บริษัทให้บริษัท	คูห์เน่	พลัส	นาเกิ้ล	จ�ากัด	 เป็นผู้บริหาร

จัดการคลังสินค้าจะช่วยท�าให้บริษัทสามารถประหยัดงบลงทุน

ในการก่อสร้างคลงัสนิค้าและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างพนกังานใน

คลงัสนิค้า	รวมถงึค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนกังานทีเ่กีย่วข้อง

ได้อีกด้วย

	 นอกจากนี้	 บริษัทมีนโยบายการเข้าตรวจสอบการจัดการ

คลังสินค้าของบริษัท	คูห์เน่	พลัส	นาเกิ้ล	จ�ากัด	อย่างต่อเนื่อง	

โดยจะมีการตรวจนับสินค้าคงคลังทุก	3	เดือน	และมีการตรวจ

นบัร่วมกบัฝ่ายบญัชขีองบรษิทัพร้อมกบัมปีระเมินผลการปฏบิตัิ

งานทุกปี	 การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าของบริษัท

จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบออนไลน์เชื่อมต่อกับ	 ทุก

บริษัท	มหาจักร	ดีเวลอปเมนท์	จ�ากัด

บมจ.	เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น	(ประเทศไทย)
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ช่องทางการจ�าหน่ายของบรษิทั	ซึง่จะท�าให้เจ้าหน้าทีส่่วนกลาง

สามารถรับรู้ข้อมูล	 การสั่งซื้อ	 การรับเข้า	 การจัดส่ง	 การโอน 

ย้ายสินค้า	 รวมไปถึงยอดคงเหลือของสินค้าคงคลังได้ตลอด

เวลา	(Real-time)	อีกทั้งการขายสินค้าของบริษัท	จะใช้ระบบ

การสแกนบาร์โค้ดสนิค้าและใช้ระบบการจดัสนิค้าเข้าออกแบบ	

FIFO	ท�าให้ฝ่ายบริหารสามารถรบัรูถ้งึอายขุองสนิค้าทกุรุ่น	และ

สามารถก�าหนดกลยุทธ์จัดการกับสินค้าคงค้างได้อย่างทันเวลา

กระบวนการบรหิารสินค้าคงคลัง
1) ก�รตรวจสินค้�รับเข้�และก�รจัดเก็บสินค้�

	 -	 การรับสินค้า	 จะมีการตรวจสอบเบ้ืองต้นก่อนการรับ

สนิค้าเข้าระบบและจดัเก็บทกุครัง้	โดยหลงัจากทีส่นิค้าผ่านการ 

ตรวจสอบและรับจัดเก็บแล้ว	 ผู้ให้บริการบริหารคลังสินค้าจะ

เป็นผู้รบัผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืสญูหายของสนิค้าดงักล่าว 

ทั้งหมด

 

2) ก�รกระจ�ยสินค้�ให้ส�ข�

	 -	การกระจายสนิค้า	จะมกีารวางแผนล่วงหน้า	โดยค�านวณ

จากสถติยิอดขายของแต่ละสาขา	เพือ่ประมาณการยอดคงเหลอื

ที่แต่ละสาขาควรจะมี	 (Run	 Rate)	 ในกรณีที่ปริมาณสินค้า 

คงเหลือทีห่น้าร้านแต่ละช่องทางต�า่กว่าจดุสัง่สนิค้าทีก่�าหนดไว้	

ระบบจะท�าการสัง่สินค้าให้เข้าไปเติมทีห่น้าร้านได้อย่างทันเวลา

3) ก�รตรวจปล่อยและบรรจุสินค้�

	 -	 ก่อนขนส่งสินค้าออกจากคลังสินค้า	 จะมีกระบวนการ

ตรวจเช็คสินค้าก่อนน�าสินค้าไปบรรจุกล่อง	 ทั้งจ�านวน	 และ

สภาพสินค้า	 เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าที่บรรจุลงกล่องทุกกล่อง

มีจ�านวนตรงและอยู่ในสภาพปกติ	 หลังจากตรวจสอบผ่าน

กระบวนการข้างต้น	แผนกคลงัสนิค้าจะท�าการบรรจสุนิค้าและ 

ติดสติ๊กเกอร์	 Carton	 No.	 เพื่อระบุชนิด	 และจ�านวนสินค้า

ภายใน	(Packing	List)

4) ก�รจัดส่งสินค้�

	 -	การจดัส่งสนิค้า	ก่อนรถขนส่งทกุคันออกจากคลงัสนิค้า	จะ

ต้องท�าการตรวจสอบจ�านวนกล่องและปลายทางเพือ่ให้ตรงกบั 

ผู้รับ	 และทุกครั้งที่แผนกขนส่งท�าการส่งสินค้าไปยังปลายทาง

จะต้องมีการยืนยันการรับสินค้าทุกครั้งโดยยืนยันท้ังผ่านการ

เซ็นรับและผ่านระบบคอมพวิเตอร์	ทัง้นีค้วามรบัผดิชอบต่อการ

สูญหายของสินค้าจะอยู่กับบริษัทก็ต่อเมื่อมีการเซ็นรับสินค้า

จากพนักงานของบริษัทแล้วเท่านั้น

ระยะเวลาการส่งสินค้า
	 การส่งสนิค้าในกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	ภายใน	2	วนั	จดัส่ง 

โดยบริษัท	 คอมเซเว่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 การส่งสินค้าในต่าง

จังหวัดทั่วประเทศ	ภายใน	3	วัน	จัดส่งโดยบริษัท	คูห์เน่	พลัส	

นาเกิ้ล	จ�ากัด

1.7 การเลอืกทำาเลในการเปิดสาขา
	 บริษัทมีนโยบายการขยายสาขา	 โดยมุ่งเน้นในพ้ืนที่ของ 

ห้างสรรพสินค้าต่างๆ	 การเลือกพื้นท่ีจะพิจารณาจากลักษณะ

ส�าคัญโดยรอบของห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่ง	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ความหนาแน่นของจ�านวนประชากร	 ในระดับจังหวัด

หรืออ�าเภอ

	 (2)	 รายได้ต่อหัวของประชากรและอัตราการเติบโตของ 

รายได้ประชากรในพื้นที่

	 (3)	ปริมาณของคู่แข่งที่ประกอบธุรกิจคล้ายกันในพื้นที่

	 (4)	 ข้อมูลสถิติการขายจากสาขาของบริษัทที่อยู่ในพ้ืนท่ี 

ใกล้เคียง	เพื่อเปรียบเทียบก�าลังซื้อในพื้นที่

	 (5)	การคมนาคมขนส่ง	และความสะดวกในการจัดการของ

บรษิทั	ในเรือ่งของเส้นทางการส่งสนิค้า	และการจดัหาพนกังาน

สาขา

	 ภายหลังจากการเลือกพื้นที่และวิเคราะห์ความเป็นไปได้

ด้านการตลาดและการลงทุนแล้ว	 บริษัทจะน�าแผนการศึกษา

ความเป็นไปได้เสนอคณะกรรรมการบริหารเพื่อพิจารณา	หาก

สาขาใดทีไ่ด้เปิดแล้วมผีลประกอบการ	ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

บริษัทจะติดตามผลการด�าเนินงานของสาขาดังกล่าวอย่าง 

ใกล้ชิด	 พร้อมทั้งหาสาเหตุท่ีท�าให้ผลประกอบการไม่เป็น 

ไปตามเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 หรือด�าเนินการ

ปรับสินค้าที่ขายในสาขาให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	รวมทั้ง

ปรับปรุงคุณภาพด้านพนักงานและบริการ	 หากยังไม่สามารถ

ปรับปรุงผลประกอบการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้	 บริษัทมี 

นโยบายที่จะย้ายสาขาไปยังท�าเลอื่นที่เหมาะสมต่อไป	

	 นอกจากนีบ้รษิทัยงัมนีโยบายท่ีจะเป็นพนัธมติรกบัผูพ้ฒันา

และบรหิารพืน้ท่ีค้าปลกีเพือ่หาโอกาสในการด�าเนนิธรุกจิร่วมกนั	

อกีทัง้ยงัมกีารกระจายการเช่าพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลาย	เพ่ือลด

ความเสี่ยงในการพึ่งพิงเจ้าของพื้นที่เช่ารายใดรายหนึ่ง

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและกลยทุธ์การแข่งขนั
 1.8.1 ภ�วะอุตส�หกรรมสินค้�ไอที

	 ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ตลาดไอทีเติบโตสูงสุดในรอบ	5	ปี

	 การเตบิของตลาดนีข้บัเคลือ่นจากตลาดสมาร์ทโฟนเป็นหลกั 

จากบรรดาโอเปอเรเตอร์ต่างน�าสมาร์ทโฟนมาลด	 แจก	 แถม	

ท�าแคมเปญการตลาดดึงลูกค้าอย่างดุเดิอดในต้นปี	 รวมถึงการ

แข่งขันของผู้ผลิตมือถือแบรนด์ต่างๆ	 โดยเฉพาะแบรนด์จีน

ที่เน้นโปรโมช่ันและจุดเด่นของกล้องถ่ายภาพดึงดูดลูกค้าให้

เปล่ียนสมาร์ทโฟนเคร่ืองใหม่ในปีที่ผ่านมาสัดส่วนของตลาด

ไอทีในส่วนของคอนซูเมอร์แบ่งเป็น	 สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต	

60%	โน้ตบุ๊กและแลปท็อป	10%	และอื่นๆ	เช่นพรินเตอร์	เป็น

ตลาดที่ส่วนใหญ่หดตัว

	 ส่วนปีนี้ไอดีซีคาดการณ์ตลาดไอทีจะเติบโตเพียง	 2.8%	

และเติบโตเพียง	 1	 ดิจิ	 ต่อเนื่องไปอีกหลายปี	 จากปีท่ีผ่านมา

ตลาดสมาร์ทโฟนได้เปลี่ยนจากผู้ใช้งานเป็นเครื่องแรก	 เป็นผู้

มีประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนและเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน

ราคาสูงขึ้น	รองรับตอบโจทย์การใช้งานต่อเนื่องได้หลายปี	จน

เกิดการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนช้าลง
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แต่การเตบิโตของกลุม่ดไีวซ์จะลดลง	 ในปี	 2018	 เป็นต้นไปถงึ

ปี	 2021	 ตลาดในส่วนของ	 IT	 Service,	 Infrastructure	 และ	

Software	จะเป็นตลาดทีก่ลบัมาเติบโต	จาก

1.	 ธนาคารลงทนุเพือ่ปรบัตวัรองรบัไลฟ์สไตล์ทีเ่ปลีย่นไปของ

ลกูค้า	 จากการเปลีย่นพฤติกรรมซือ้สนิค้าผ่านช่องทาง	 ecom-

merce	และ	social	commerce	และอืน่ๆ

2.	 Telecom	ลงทนุด้าน	Virtualization	เพือ่ลดต้นทนุ

	 ETDA	เผย	e-Commerce	ไทยโตแรงทีส่ดุในอาเซยีนด้วย

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค	ปี	2561	คาดมลูค่าพุ่งสงูถงึ	3.2	ล้านล้านบาท 

พบยอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโตเกือบ	 4	 เท่าจากสิบปีที่ผ่านมา	

แพลตฟอร์มไทย-เทศเกดิขึน้เพือ่รองรบัการใช้งานนกัช้อปออน

ไลน์เป็นจ�านวนมาก	ทัง้ยงัให้ความมัน่ใจใน	 e-Payment	 และ

การขนส่งทีร่วดเร็ว	ด้านผูใ้ห้บรกิารเลอืกใช้	Big	Data	วเิคราะห์

พฤตกิรรมและความต้องการของผูบ้รโิภค	ขณะที	่AI	ถกูใช้เพือ่

พฒันาคณุภาพสนิค้าและบรกิารในรปูแบบ	Chatbot	มากทีส่ดุ	

แนวโน้มเตบิโตต่อเนือ่งรบั	5G	ทีจ่ะเกดินวตักรรมใหม่ยกระดบั

คณุภาพชวิีตให้ดยีิง่ขึน้

	 ขณะเดียวกันประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่ยุค	 5G	 จ�าส่งผล

ท�าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็น	

การใช้โดรนขนส่งและตรวจตราความปลอดภัย	 วิดีโอสตรีมมิ่ง

และถ่ายทอดสดแบบ	 360	 องศา	 โลกเสมือนจริงแบบสามมิต ิ

3.	 Manufacturing	 ยกระดบัตวัเองแข่งขนัในระดบัโลก	 ด้วย	

IoT	และ	Robotic	แทนแรงงานเพือ่ลดต้นทนุ	เพิม่	Productivity	

แถมยงัได้ลดหน่อยภาษจีากภาครัฐ

4.	 การปรบัเปล่ียน	Digital	Transformation	ในองค์กรต่างๆ	

โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่

ที่ม� - https://marketeeronline.co/archives/7586 

เพือ่การเรยีนรู	้ สิง่เหล่านีจ้ะขับเคลือ่น	 e-Commerce	 ไทยให้

ไปต่อ	 เพราะสถติทิีป่ระเทศไทยมผู้ีใช้อนิเทอร์เนต็มากกว่า	 45	

ล้านคน	(2560)	ม	ีMobile	Subscriber	กว่า	124.8	ล้านราย	

(2561)	 ผูใ้ช้	 Line	 กว่า	 44	 ล้านคน	 (2561)	 ผูใ้ช้	 Facebook	

กว่า	52	ล้านราย	(2561)	และมแีนวโน้มว่ามลูค่า	e-Commerce	

ของประเทศไทยปีล่าสุดจะสูงถึง	 3.2	 ล้านล้านบาท	 (2561)	 

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ	เช่น	11.11	,	12.12,	Black	Friday 

ทีผู่ป้ระกอบการ	 e-Commerce	 ต่างจดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิทาง 

การตลาด	 ในปีที่ผ่านมา	 บางผู้ประกอบการมียอดขายสูงถึง	 

1.44	พนัล้านบาท

http://www.itnews24hrs.com/

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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1.8.2 แนวโน้มและก�รพัฒน�ในอน�คต

	 สรุป	 7	 เทรนด์เทคโนโลยมีาแรงแห่งปี	 2019	 “เทคโนโลยี

ต้องมาพร้อมกับความรบัผดิชอบมากขึน้”

	 เปิดผลส�ารวจของศูนย์วจัิยเทเลนอร์โดยเทเลนอร์กรุป๊บรษิทั

แม่ของดแีทค	 ซ่ึงได้คาดการณ์กระแสของแวดวงเทคโนโลยใีนปี

หน้า	2019

	 ประเด็นส�าคัญคือ	 แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงอย่าง 

ต่อเนื่องและรวดเร็ว	 แต่ผล	 “ด้านลบ”	 จากเทคโนโลยีจะ

ท�าให้วงการไอทีทั่วโลกต้องหันมาพิจารณาถึงแง่มุมต่างๆ	 ของ

เทคโนโลยมีากขึน้	เช่น	ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในมติิต่างๆ	ทัง้

ระดบัสงัคม	ครอบครัว	และตัวบคุคล	ด้านล่างน้ีคือการคาดการณ์

ถงึ	7	เทรนด์เทคโนโลยทีีจ่ะเกดิขึน้อย่างกว้างขวางในปี	2019

	 1.	Deepfake	จะกระจายตัวมากขึน้	แต่หลายฝ่ายจะจริงจงั

เพือ่คมุเข้ม

	 ประเด็นการใช้ประโยชน์ทางลบของโซเชียลมีเดียและ	 AI	 

ได้รับการจับตามองจากสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 Deepfake	 

เพือ่เป็นจดุในการปลอมแปลงข้อมลูปลอมและแพร่กระจายทาง

โซเชยีลมเีดยี	จงึมกีารคาดการณ์ว่าในปี	2019	เทรนด์	Deepfake	

จะเข้ามามบีทบาทมากขึน้	 เป็นต้นว่า	การเข้ามาป่ันป่วนในการ 

ให้ข้อมลูเทจ็ต่อสาธารณชนในการเลอืกตัง้	 ของไทยเองคอืในปี 

2019	 ที่อาจจะมีการเลือกตั้งขึ้น	 หรือในปีหน้าที่ประเทศ

มหาอ�านาจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและอินเดียจะมีการ

จดัการเลอืกตัง้และเริม่รณรงค์หาเสียงประธานาธบิดี

	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2019	 เราน่าจะเริ่มได้เห็นผู้ให้บริการ

อนิเทอร์เนต็และหน่วยงานก�ากบัดแูล	มคีวามจรงิจงักบัการก�าจัด

และสร้างภมูคิุม้กันกบัเทคโนโลย	ีDeepfake	มากขึน้

	 2.	 AI	 จะถูกก�าหนดด้วยกรอบจริยธรรม	 แต่ยังจะเป็น	 

Dilemma	ต่อไป

	 การพฒันาของ	 AI	 ทีต่่อเนือ่งและแพร่หลายในภาคธรุกจิ/

สงัคม	 จะเข้ามามีบทบาทและอทิธพิลต่อชวีติของผูค้นในสงัคม

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 แต่สิ่งที่จะเกิดข้ึนควบคู่กันไปในปี	 2019	

คือการตรวจสอบการใช้งาน	 AI	 จากสาธารณะมากขึ้น	 ตลอด

จนการก�าหนดกรอบการใช้งานของ	AI	โดยในอกีไม่กีปี่ข้างหน้า 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะมีการร่วมกันจัดตั้งกรอบ 

ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการใช้	 AI	 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่

เกีย่วข้องมแีนวปฏบิตัทิีถ่กูต้องตามหลกัจรรยาบรรณ

	 แต่ท้ังนี้	 กรอบจริยธรรมกับการพัฒนานวัตกรรมไม่ได้ไป

ด้วยกันในทุกที่	 พร้อมทั้งจะมีข้อถกเถียงว่าถ้าจ�ากัดจริยธรรม

มาก	นวตักรรมจะเกดิช้า	ยกตวัอย่างเช่น	การพฒันาระบบนเิวศ

ของ	AI	ทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ในสหรฐัอเมริกาและจีน	ขณะทีใ่น

ภมูภิาคทีม่กีารก�ากบัอย่างยโุรปพฒันาได้อย่างช้ากว่า	ซึง่ชดัเจน

ว่าส่วนหนึง่มาจากกรอบของการก�าหนดด้วยจรยิธรรมและเรือ่ง

สทิธมินษุยชน

	 แต่ถึงที่สุดแล้ว	 กรอบธรรมาภิบาลถือเป็นสิ่งส�าคัญใน 

การพัฒนาเทคโนโลยี	 นวัตกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ	 AI	 

อย่างยัง่ยนื	 ซึง่สดุท้ายแล้ว	 กรอบทางจรยิธรรมทีก่�าหนดขึน้จะ

ช่วยท�าให้เกิดความมั่นคง	 ความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือ 

ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

	 3.	เกดิเมอืงจ�าลอง	5G	ขึน้ทัว่โลก	แต่ยงัการใช้งานจรงิ	ยงั

ไม่ใช่เรว็ๆ	นี้

	 การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยี	 5G	 ในช่วงที่ผ่านมา	 

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบคลาวด์เพื่อเชื่อมต่อกับสถานี

ทดสอบคลืน่	 5G	หรอืการพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก	

5G	เช่น	การแสดงโดรนในพธิเีกิดโอลมิปิคฤดูหนาวทีเ่กาหลใีต้

	 ในปีหน้า	2019	เราจะเริม่เห็นเมอืงจ�าลองทีใ่ช้ส�าหรบัด�าเนนิ

โครงการน�าร่องเพือ่ทดลองการใช้ประโยชน์จาก	5G	ในภมูภิาค

ต่างของโลก	 ทั้งอเมริกาเหนือ	 ยุโรปและเอเชียตะวันออกไกล	

นอกจากนั้น	 เราจะได้รับรู้และสัมผัสถึงความเป็นสังคมดิจิทัล

อย่างแท้จริง	 ตัวอย่างที่เมืองคองสเบิร์ก	 ประเทศนอร์เวย์	 ท่ีมี

การน�าร่องทดลอง	5G	แล้ว

	 สรปุคอื	 5G	 จะยงัไม่ได้เกดิขึน้จรงิๆ	 ในเรว็ๆ	 นี	้ เนือ่งจาก

มาตรฐานอย่างเป็นทางการจะออกในปี	2020	แต่ปัจจยัแวดล้อม

ต่างๆ	ท่ีหนนุให้เกดิ	5G	ข้ึนอย่างเต็มศกัยภาพจะเกิดข้ึนในปีหน้า	

2019	ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทางด้านการตลาดและการรบัรูข้อง	5G	

ในอนาคต	 ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับ	 รถบัสควบคุมทางไกล	

การท�าประมงด้วยระบบอตัโนมตั	ิการผ่าตดัทางไกล

	 พูดง่ายๆ	 ก็คือ	 โครงการน�าร่องต่างๆ	 ท่ีเเสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพของ	 5G	 จะเริ่มเกิดข้ึนในปี	 2019	 เพื่อเตรียมพร้อม 

สูก่ารให้บรกิารทางพาณชิย์ในปี	2020	แต่เอาเข้าจรงิแล้ว	ในแง่

การน�ามาใช้จรงิอาจยงัต้องรออกี	2-3	ปีหลงัจากนี้

รายงานประจำาปี 2561
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	 4.	IoT	จะเข้าสู่ยคุเปลีย่นผ่าน	และเข้ามาปฏวัิติอตุสาหกรรม

ในวงกว้าง

	 IoT	 หรือ	 Internet	 of	 Things	 ที่เริ่มมีการใช้ในภาค

อุตสาหกรรมจะเข้าสู่	 “ยุคเปลี่ยนผ่าน”	 คือเปลี่ยนจากห้อง

ทดลองสู่การให้บริการเชิงพาณิชย์แก่ลูกค้าในวงกว้างมากข้ึน	

ด้วยเครอืข่ายแบบ	 LPWA	หรอืการสือ่สารแบบไร้สายทางไกล

พลังงานต�่า	 ซึ่งออกแบบมารองรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์

ต่ออุปกรณ์	 (M2M)	 เน้นรับส่งข้อมูลจ�านวนไม่มากนัก	 และใช้

พลังงานต�่า	 ท�าให้การใช้งานมีความยาวนานมากกว่าการใช ้

ผ่านเครือข่ายโทรศพัท์มอืถอื	เอือ้ต่อการใช้ประโยชน์ในขนาดที่

ใหญ่ขึน้	 เช่น	การบรหิารเมอืงอจัฉรยิะ	ภาคอตุสาหกรรม	และ

แอปพลเิคชนัเชิงพาณชิย์	เช่น	การติดตามระบบขนส่งท้ังทางบก

และทางน�า้	การท�าประมง	และการควบคมุจราจร

	 ในส่วนของระบบหลังบ้านนั้น	 เริ่มมีความชัดเจนขึ้นถึง 

การใช้ประโยชน์ของระบบการสือ่สารต่างๆ	ต่อการใช้ประโยชน์

ทีแ่ตกต่างกันไป	ตวัอย่างเช่น	 ระบบ	 LTE	 เหมาะกบัการใช้กบั

ระบบกล้องวงจรปิดและระบบการสือ่สารภายในรถยนต์	ขณะที่	

LTE-M	เหมาะกบัการใช้ในระบบขนส่ง	ส่วน	NB-IoT	ใช้ส�าหรบั

การวัดเซนเซอร์	ซ่ึงการพฒันาของ	LWPA	จะยงัคงมขีึน้และได้

รบัความสนใจอย่างต่อเนือ่งในปี	2019

	 5.	Chatbot	ผูช่้วยคนต่อไป	ของเล่นชิน้ใหม่ของทกุบ้าน

	 การพัฒนาของระบบผู้ช่วยส่วนตัวจะมาในรูปแบบของ 

แชทบอทผ่านการพมิพ์ผ่านตัวหนงัสอื	ส่วนในปีหน้า	2019	เรา

จะได้เหน็การพัฒนาและการใช้แชทบอททีผ่่านระบบการสัง่การ 

ด้วยเสียงมากขึ้นและสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และก้าวหน้ามากขึ้น	 โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ในบ้าน	 ท�าให้การ

สั่งงานอุปกรณ์ภายในบ้านต่างๆ	 สามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่าน

แชทบอททีอ่ยูใ่นบ้าน	 เหมอืนมผีูช่้วยส่วนตวั	ท�าให้ชวีติในบ้าน

ง่ายดายมากยิง่ขึน้

	 ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์ล�า้สมัยที่สามารถสั่งการผ่าน 

แชทบอทได้น้ัน	จะกลายเป็นของเล่นชิน้ใหม่ภายในบ้านทัว่โลก

ในปีหน้าอย่างแน่นอน

	 6.	โทรศพัท์ฝาพบัจะกลบัมา	เพราะกระแสห่างมอืถอืจะเป็น	

new	normal

	 ความกงัวลของผลกระทบต่อการใช้เวลากบัจอสมาร์ทโฟน

และแทบ็เลต็ก�าลงัเป็นทีอ่ภปิรายมากขึน้ในสงัคม	โดยคาดการณ์

ว่าในปี	 2019	 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นหรือเครื่องมือที่ติดตาม 

การใช้งานจอ	การเปิดโหมดป้องกนัการรบกวนในเวลากลางคนื

จะได้รับความนิยมมากขึน้เรือ่ยๆ

	 ผูพ้ฒันาดไีวซ์หรอืโซเชยีลมเีดยีนัน้ๆ	 จะเพิม่ฟังก์ชัน่ให้ผู้ใช้

สามารถตัง้ค่าได้เอง	ขณะท่ีกระแส	“เขตปลอดการใช้มอืถือ”	จะ

กลายเป็นบรรทดัฐานของสงัคม	 เช่น	 การห้ามใช้มือถือระหว่าง

รบัประทานอาหารกบัครอบครวัหรอืเพือ่น	และการงดใช้มอืถอื

ระหว่างประชมุ	กระแสดงักล่าวจะเริม่ปรากฏและถกูรณรงค์โดย

ผูใ้ห้บรกิาร	เพือ่สร้างการรบัรู้

	 ด้วยเหตนุี	้ท�าให้โทรศัพท์แบบฝาพบัจะได้กลบัมาได้รบัความ

นยิมมากขึน้	 โดยเฉพาะกลุม่ตดิจอ	 โดยโทรศพัท์แบบฝาพบัจะ

สามารถรองรับได้	 2	 ซิม	 ทั้งซิมที่เน้นเฉพาะดาต้าส�าหรับเล่น

อนิเทอร์เนต็	และซมิทีเ่น้นการโทร	ซึง่ย้อนกลบัไปสูย่คุทีโ่ทรศัพท์

ฝาพบัยคุอนาลอ็กเคยได้รบัความนยิมในอดตี

	 7.	กระแส	Green	Tech	จะแรงขึน้

	 จากการทีค่ณะท�างานขององค์การสหประชาชาตว่ิาด้วยการ

เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศได้ออกโรงเตอืนถงึความร่วมมอื 

ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีแนวโน้ม

รุนแรงขึ้น	 ท�าให้ความกังวลและการรับรู้ของผู้คนในสังคมต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสูงข้ึน	 ท�าให้กระแสการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี	 (Green	 tech)	 จะเร่ิมมี

ความชดัเจนมากขึน้ในปี	2019	 โดยเฉพาะอย่างยิง่บทบาทของ

เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งจะ

ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้ชีวิตอย่างฉลาดขึ้นและเป็นมิตรต่อ

สิง่แวดล้อมมากขึน้

	 ตวัอย่างที	่ นครออสโล	 ได้มกีารพฒันาเทคโนโลยโีทรศพัท์

เคลือ่นท่ี	เพือ่แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม	ขณะเดยีวกนั	การใช้สินค้า

และบรกิารของเทคโนโลยทีีช่่วยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมของผูบ้รโิภค

กม็คีวามนยิมสงูขึน้เช่นเดยีวกนั

	 กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนอร์เวย์สอดคล้องกับความ

ต้องการของผูบ้รโิภค	 โดยข้อมูลระบุว่า	 30%	ของรถยนต์ออก

ใหม่ในนอร์เวย์เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า	 สอดรับกับนโยบาย

ภาษแีละค่าใช้จ่ายต่างๆ	ทีม่กีารจดัเก็บสงูขึน้ส�าหรบัสนิค้าและ

บรกิารทีไ่ม่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมในนอร์เวย์	ซึง่การเปล่ียนผ่าน

โดยภาพรวมเป็นผลมาจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งหมด	 ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล	 ผู้พัฒนาเทคโนโลยี	 ผู้บริโภคและ

แรงกดดนัจากสงัคม	ซึง่องค์ประกอบทัง้	4	ส่วนนัน้ล้วนเป็นแรง

ผลกัดนัทีก่่อให้เกดิกระแส	Green	tech	ทีน่อร์เวย์ในปี	2019

ทีม่� – https://brandinside.asia/telenor-predict-7-it-

trends-2019/ By BrandInside admin 

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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1.8.3 ภ�วะก�รแข่งขัน

	 บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นผู้น�าด้านการจ�าหน่ายสินค้าไอที

ผ่านช่องทางแบบค้าปลีก	กล่าวคือเน้น	จ�าหน่ายสินค้าที่คัดสรร

มาเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่ม	 และม ี

ความหลายหลายของสินค้า	 ทันกระแสและสามารถจัดหา

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในขั้นสุดท้าย	

(End-User)	 โดยตรง	ดังนั้นคู่แข่งของบริษัทคือผู้ประกอบการ

ค้าปลีกที่มีการจ�าหน่ายสินค้าไอทีประเภทเดียวกัน	 เช่น	 ร้าน

จ�าหน่ายสินค้าแล็บท็อป	 คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ	 โทรศัพท์

เคลื่อนที่	แท็บเล็ต	และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ	โดยกลุ่มผู้ประกอบ

การดังกล่าวจะมีทั้งในลักษณะที่เป็นเจ้าของคนเดียว	มีจ�านวน 

หน้าร้านเพียง	1-2	ร้าน	(Single	Shop)	และบริษัทเอกชนที่มี 

หน้าร้านเป็นจ�านวนมาก	(Chain	Store)	นอกจากนีย้งัมีคูแ่ข่งที่

ประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในลกัษณะของศนูย์การค้า	

และไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่	 ที่มีการจัดสรรพื้นที่ภายใน

ศูนย์การค้าของตนเองส�าหรับจ�าหน่ายสินค้าไอทีและเครื่องใช้

ไฟฟ้า	(Consumer	Electric)	โดยคูแ่ข่งปัจจบัุนเมือ่เปรยีบเทยีบ

กับหน้าร้านของบริษัทมีดังนี้

(1) ร้�นจำ�หน่�ยสนิค้�คอมพวิเตอร์และโทรศพัท์เคลือ่นที่

ที่มา:	ข้อมูลของบริษัท	และการประมาณการจากการเก็บข้อมูลของบริษัท

บรษัิท  ช่ือหน้ำร้ำน

บริษทั	แอดไวซ์โฮลด้ิงส์	กรุป๊	จ�ากดั	 Advice

บริษทั	เจ	มาร์ท	จ�ากดั	(มหาชน)	 Jaymart

บริษทั	เจ.ไอ.บ.ี	คอมพวิเตอร์กรุป๊	จ�ากดั	 J.I.B.

บริษทั	ทจี	ีเซลลลู่าร์เวลิด์	จ�ากดั	 TG	FONE

บริษทั	ไอท	ีซิตี	้จ�ากดั	(มหาชน)	 IT	City

บริษทั	คอมพิวเตอร์	ซสีเทม็	คอนเนค็ชัน่	อนิเตอร์แนชชัน่แนล	จ�ากดั	 CSC

บริษทั	เซ็นทรัลรเีทลคอร์ปอเรชัน่	จ�ากัด	 Power	Buy

บริษทั	เดอะมอลล์	กรุป๊	จ�ากดั	 Power	Mall

บริษทั	เอกชยั	ดสิทรบิวิชัน่	จ�ากดั	 Tesco	Lotus

บริษทั	บิก๊ซี	ซูเปอร์เซน็เตอร์	จ�ากดั	(มหาชน)	 Big	C

รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018
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1.8.4 กลยุทธ์ก�รแข่งขัน

	 ธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีเป็นธุรกิจที่มีอัตราก�าไร 

ขั้นต้นค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทอื่น	

ส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนคงที่ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นต้นทุน 

ด้านพนกังาน	ต้นทนุด้านการขยายสาขา	ต้นทนุทางการเงนิ	ล้วน

แล้วแต่มผีลตอ่ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม	ดงันัน้ผูป้ระกอบ

การที่มียอดขายท่ีสูง	 หรือมีเงินทุนมากกว่า	 จะได้เปรียบผู้

ประกอบรายย่อยค่อนข้างมาก	 นอกจากบริษัทจะมีนโยบาย 

ในการควบคุมต้นทุนต่างๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	 บริษัท

ยังมีการก�าหนดกลยุทธ์ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการแข่งขันธุรกิจ 

ค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีโดยมีรายละเอียดดังนี้

	 (1)	ท�าเลที่ตั้งของสาขา

	 ท�าเลนับเป็นเร่ืองส�าคัญอันดับต้นของธุรกิจ	 การท่ีบริษัท

อยู่ในธุรกิจค้าปลีกมานานกว่า	19	ปี	จึงได้สะสมประสบการณ์ 

ในการคดัเลอืกท�าเลทีม่ศัีกยภาพและในปัจจุบัน	จากการท่ีบรษิทั

เป็นผู้ค้าปลีกสินค้าไอทีที่มีจ�านวนสาขามากที่สุดในประเทศ 

(2) ร้�นจำ�หน่�ยสินค้�แบรนด์ Apple

ส�าหรับร้านจ�าหน่ายสินค้าแบรนด์	 Apple	นั้น	ผู้ประกอบการ

จ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รบัการแต่งต้ังจากบริษัท	แอปเป้ิล	เซาท์	เอเชยี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เพ่ือให้ได้รับสทิธใินการเป็นตัวแทนจ�าหน่าย

อย่างเป็นทางการจึงจะสามารถด�าเนนิงานได้	ส่งผลให้มจี�านวน

คู่แข่งที่น้อยรายกว่าร้านจ�าหน่ายสินค้าไอทีทั่วไป	 นอกจากนี้

ลักษณะการตกแต่งร้าน	การจัดวางสินค้าภายในร้าน	โปรโมชั่น

และราคาขายสินค้าจะถูกควบคุมจาก	 Apple	 ทั้งหมด	 ดังนั้น 

จุดส�าคัญของการแข่งขันจึงอยู่ท่ีท�าเลที่ตั้งของร้านว่าอยู่ใน

ต�าแหน่งท่ีเหมาะสมหรือไม่	 อีกทั้งนโยบายของ	 Apple	 จะไม่

อนุญาตให้มร้ีาน	Apple	ประเภทเดยีวกนัอยูภ่ายในศนูย์การค้า 

เดยีวกัน	ส่งผลให้การมสีาขาในบรเิวณทีท่�าเลดีและเปิดด�าเนนิการ 

บรษัิท

บรษิทั	เอสพวีไีอ	จ�ากดั	(มหาชน)

บรษิทั	คอปเปอร์ไวร์	จ�ากัด

บรษิทั	ยฟิูคอน	จ�ากดั

บรษัิท

บรษิทั	เอสพวีไีอ	จ�ากดั(มหาชน)

บรษิทั	คอปเปอร์ไวร์	จ�ากัด	

บรษิทั	ยฟิูคอน	จ�ากดั

บรษิทั	ยนูติีโ้พรเกรส	จ�ากดั

มาก่อนเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง	 โดยในปัจจุบันบริษัทเป็น 

ผู้ประกอบการร้านจ�าหน่ายสินค้าแบรนด์	 Apple	 ท่ีมีจ�านวน

สาขามากที่สุดและครอบคลุมพื้นท่ีท้ังในเขตกรุงเทพฯ	 และ

ต่างจังหวัดมากที่สุดในประเทศไทย	โดยนอกจากบริษัทแล้ว	มี

บริษัทอื่นๆ	ที่ให้บริการด้านสินค้าและบริการที่ใกล้เคียงกันกับ

บริษัทดังนี้

	 นอกจากน้ีบรษิทัยงัได้ประกอบธรุกจิศนูย์ให้บรกิารซ่อมแซม

สินค้าแบรนด์	 Apple	 (iCare)	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ

ลกูค้าและเป็นช่องทางหารายได้เพ่ิมเติม	โดยศูนย์บรกิารดงักล่าว

ผูป้ระกอบการจ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รับการแต่งต้ังจากบริษทั	Apple	

South	Asia	(Thailand)	Ltd.	เพือ่ให้ได้รบัสทิธใินการเป็นผูใ้ห้

บริการอย่างเป็นทางการจึงจะสามารถด�าเนินงานได้	 ส่งผลให้

มจี�านวนคูแ่ข่งทีน้่อยรายและในปี	 2561	 เรายงัได้มจี�านวนร้าน

บรกิารทีเ่ป็น	Premium	service	provider	มากทีส่ดุในประเทศ

อกีด้วย	โดยนอกจากบรษิทัแล้ว	มี

ส่งผลให้หน้าร้านของบริษัทสามารถกระจายครอบคลุมพื้นที่ที่

มีศักยภาพสูงไว้ได้ล่วงหน้าก่อนคู่แข่ง	 นอกจากนี้บริษัทก็ยังมี

แผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพ่ือยึดท�าเลท่ีมีโอกาสเติบโต

สูง	 ในอนาคต	 โดยมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าของพื้นที ่

ซ่ึงเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าช้ันน�าท่ัวประเทศ	 การท่ีร้านค้าของ

บรษิทัมภีาพลกัษณ์ทีด่	ีส่งผลให้เจ้าของพืน้ทีศ่นูย์การค้าไว้วางใจ

และต้องการให้บริษัทเข้าไปเปิดหน้าร้าน

	 ดงันัน้เมือ่เจ้าของพืน้ทีม่กีารวางแผนขยายพืน้ที	่หรอืขยาย

ศนูย์การค้าเพิม่เตมิ	ทัง้ในเขตกรงุเทพฯ	และต่างจงัหวดั	เจ้าของ

พื้นที่จะเข้ามาร่วมหารือ	ชักชวน	พร้อมทั้งให้บริษัทเป็นผู้เลือก

ท�าเลในศูนย์การค้าเป็นกลุ่มต้นๆ	 โดยบริษัทจะเลือกท�าเลที่ดี

ที่สุดในศูนย์การค้านั้นๆ	 เช่น	 บริเวณที่มีคนเดินผ่านมากท่ีสุด	

อยู่หน้าบันไดเลื่อน	หรืออยู่ชั้นที่มีคนเดินมาก	เป็นต้น

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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	 (2)	ความหลากหลายของสินค้า

	 บริษัทมีกลยุทธ์ในการบริการด้วยสินค้าหลากหลายรุ่น	

หลากหลายแบรนด์	 และหลากหลายประเภท	 โดยมีราคาขาย

ตั้งแต่หลักร้อยบาท	จนถึงหลักแสนบาท	ปัจจุบันสินค้าที่บริษัท

จ�าหน่ายครอบคลุมต้ังแต่สินค้าแล็บท็อป	 คอมพิวเตอร์แบบ 

ตัง้โต๊ะ	สนิค้าโทรศพัท์เคลือ่นที	่สนิค้าแทบ็เล็ต	และสนิค้าอปุกรณ์

เสริมที่เกี่ยวข้อง	 รวมกว่า	 10,000	 รายการ	 ครอบคลุมกว่า 

100	แบรนด์ทั่วโลก	อาทิเช่น	แบรนด์	AMD,	Apple,	ASUS,	

Acer,	Lenovo,	Dell,	HP,	Western	Digital,	Samsung,	LG,	

Toshiba,	Intel,	Microsoft,	Seagate,	Oppo,	Huawei,	VIVO,	

Epson,	Canon,	Logitech,	JBL,	Beat,	Creative	เป็นต้น	โดย

บริษัทจะจัดให้มีทีมงานที่ด�าเนินการคัดสรรสินค้าทั้งจากต่าง

ประเทศ	 ในประเทศ	 และจากช่องทางอินเทอร์เน็ต	 รวมถึงมี

มาตรการในการคดัเลอืกสนิค้าทีม่ปีระสทิธภิาพ	เพือ่ให้ได้สนิค้า

ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทในปริมาณที่เหมาะสม

และเพียงพอในการจ�าหน่ายอยู่เสมอ

	 (3)	การบริการที่มีคุณภาพและครบวงจร	

	 บริษัทมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพด้วยความทุ่มเทและ

ความตั้งใจเพ่ือสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้าท่ี 

เข้ามาใช้บริการในช่องทางการจ�าหน่ายต่างๆ	 โดยการบริการ

หลักของบริษัทประกอบด้วย

	 -	 การบริการลูกค้า	 :	 บริษัทเน้นคุณภาพของบุคลากรเพื่อ

ให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าทุกราย	พนักงานงานขายของบริษัท

สามารถให้ค�าแนะน�าแก่ลกูค้าในการเลอืกซือ้และแนะน�าสนิค้า

ที่เหมาะสมกับการใช้งาน	 นอกจากนี้บริษัทมีบริการด้านการ

ช�าระเงินในรูปแบบการโอนเงินผ่านธนาคารส�าหรับลูกค้าทั่ว

ประเทศ	

	 -	การรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย	:	สินค้าของ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการรับประกันตัวสินค้าทุกชิ้น	 รองรับ

การเปลี่ยนและซ่อมสินค้าจากผู้ผลิตและผู้น�าเข้าสินค้าชั้นน�า	

ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ที่ช่องทางการจ�าหน่ายทุกสาขา

ทั่วประเทศ	ภายใต้เงื่อนไขของการให้บริการ

	 -	การจัดส่งสินค้า	:	บริษัทมีทางเลือกมากมายในการจัดส่ง

สินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย	อาทิ	 เช่น	บริการจัดส่งทั่ว

ประเทศผ่านบริษัทขนส่งเอกชนชั้นน�า	 ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือด้าน

การขนส่งที่ระมัดระวัง	 ปลอดภัย	 และรวดเร็ว	 หรือไปรษณีย์

ด่วนพิเศษ	(“EMS”)

	 -	ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ที่ทันสมัยและปลอดภัย	:	บริษัท

ได้ลงทนุด้านเทคโนโลยแีละการพฒันาเวบ็ไซต์อย่างต่อเนือ่งเพือ่

ให้ลกูค้าสามารถค้นหาสนิค้า	เลอืกดรูายละเอียดของสนิค้าและ

ได้รับความสะดวกสบายในการซ้ือสินค้า	 และเพื่อรับประกัน

ความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์	บริษัทใช้ 

SSL	(Secure	Socket	Layer)	ตลอดทุกข้ันตอนของการส่ังสินค้า

เพ่ือป้องกันการละเมิดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	 รวมถึง 

ระบบการช�าระเงินที่สะดวกสบาย	 ทั้งการเก็บเงินปลายทาง	

การช�าระผ่านบัตรเครดิต	 และการช�าระผ่านเคาน์เตอร์บริการ	

ครอบคลุมทุกรูปแบบ

	 (4)	การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า	

	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า	 โดย

ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา	 บริษัทมีคู่ค้าใน

ส่วนของผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า	 (Supplier)	 กว่า	 200	 ราย	 ซ่ึง

บริษัทได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนที่ดี	ทั้งในด้าน

สินค้าท่ีหลากหลาย	 และการบริการต่างๆ	 จากผู้จัดจ�าหน่าย

สนิค้า	นอกจากนี	้บรษิทัด�าเนนิธรุกจิกบัคูค้่าเหมอืนมติรมากกว่า

การเป็นคู่ค้า	 ร่วมกันท�าตลาด	 ส่งผลประโยชน์ไปจนถึงลูกค้า

ปลายทางร่วมกัน	 โดยหากบริษัทขายของได้	 คู่ค้าก็ขายของได้

อีกรอบ	(Repeat	Order)	และบริษัทมีนโยบายไม่เอาเปรียบคู่

ค้า	ค้าขายแบบตรงไปตรงมา	และการช�าระเงนิตรงตามก�าหนด

เวลาทุกครั้ง	ท�าให้เมื่อคู่คา้ทั่วโลกมีสินค้าที่ต้องการจะท�าตลาด

ในประเทศไทย	 ก็จะเข้ามาปรึกษากับบริษัทเป็นอันดับแรกๆ	

และเมือ่คูค้่ามสีนิค้าใหม่	เทคโนโลยใีหม่	กจ็ะท�าการจดัส่งสนิค้า

เหล่านัน้ให้บรษิทัเป็นผูจ้�าหน่ายเป็นอนัดบัแรกๆ	ส่งผลให้บรษัิท

มีสินค้าที่ทันสมัย	ทันต่อเทคโนโลยีตลอดเวลา	ส�าหรับจ�าหน่าย

ที่หน้าร้านค้าของบริษัท

	 (5)	 การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและการบริการหลังการขาย

ปกติทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อสินค้าจากบริษัท	สินค้าเกือบทุกชิ้นจะมี 

การรับประกันจากผู้ผลิตโดยมีระยะเวลาของการรับประกัน

ตั้งแต่	6	เดือนถึง	3	ปี	บริษัทจะแนะน�าให้ลูกค้าลงทะเบียนกับ

บริษัท	เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าในการรับประกัน	ท�าให้หาก

สินค้าของลูกค้ามีปัญหาหลังจากซ้ือไปลูกค้าก็สามารถกลับมา

ตดิต่อทีบ่รษิทัเพือ่รบับรกิารหลงัการขายของสนิค้านัน้ๆ	วธิกีาร

นี้ส่งผลให้บริษัทมีข้อมูลของลูกค้าอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท

เป็นจ�านวนมากท�าให้บริษัทมีรายช่ือในฐานลูกค้าเพียงพอต่อ

การติดต่อและสื่อสารกับลูกค้าในโอกาสต่อไป	 รวมถึงการให้

บริการหลังการขายที่จะท�าได้สะดวกยิ่งขึ้น
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	 (6)	 การใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม

	 บริษัทใช้นโยบายการตลาดแบบเข้าถึงใจลูกค้า	 (“Below	

The	Line”)	เช่น	การจัดท�ากจิกรรมการตลาดหน้าร้าน	เพือ่ดงึดดู

ให้ลูกค้ารู้จักร้านค้าเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการต่างๆ	 รวมถึง 

การกลับเข้ามาซื้อสินค้าและมาใช้บริการของบริษัท	 อีกท้ัง 

ยังมีการใช้สื่อการตลาดและแผนโปรโมชั่นต่างๆ	อาทิเช่น

	 -	การใช้สื่อผ่าน	Facebook,	Twitter,	Website	และสื่อ	

Magazine	BaNANA	ทีบ่รษัิทจัดท�าเพือ่แจกลกูค้าฟรทีีห่น้าร้าน

ของบริษัททกุสาขา	และมีการท�ากจิกรรม	Two-Way	Commu-

nication	เล่นเกมส์	ชิงรางวัล	อย่างสม�่าเสมอ

	 -	 การจัดรายการส่งเสริมการขายทั้งที่หน้าร้านของบริษัท	

ลานโปรโมช่ันภายในห้างและงานกิจกรรมเกี่ยวกับไอทีต่างๆ	

เพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จักและช่วยกระตุ้นยอดขาย

	 -	 การจัดตกแต่งร้านตามเทศกาลต่างๆ	 ตามแผนงาน 

โปรโมชั่นในแต่ละเดือน	 เพื่อให้ภาพลักษณ์ภายในร้านเป็น 

ร้านไอททีีง่่ายต่อการเลอืกสนิค้าและมบีรรยากาศของความสนกุ

	 -	การร่วมกบัธนาคาร	เพือ่ท�าโปรโมชัน่ผ่อน	0%	และโปรโมชัน่ 

“Cash	Back”	เพื่อกระตุ้นยอดขาย

	 -	การจดัส่งจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	(EDM)	ให้กบัลกูค้าของ

บริษทั	เพือ่แจ้งข้อมลูการตลาด	รายการส่งเสรมิการขาย	โปรโมชัน่ 

สนิคา้	เพื่อให้ลูกค้าไดใ้ช้บริการกับรา้นคา้ในเครอือยา่งต่อเนื่อง

	 (7)	การฝึกอบรมพนักงานขาย

	 บริษัทมีการก�าหนดมาตรฐานในการท�างานของพนักงาน 

ให้มคีวามพร้อมในการปฏบิติังาน	โดยพนักงานต้องผ่านหลกัสตูร

อบรมการขายและการให้บริการจากบริษัท	 โดยหลักสูตร 

ดังกล่าวจะมุง่เน้นพฒันาความสามารถในการน�าเสนอสนิค้าต่อ

ลูกค้า	 และกริยาท่าทางที่พร้อมต่อการให้บริการลูกค้า	 ให้กับ 

พนักงานขายทุกคนเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อม่ันและความ

ประทับใจในการได้รับบริการ	 ต้ังแต่การปรึกษาค้นหาข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้า	 รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าและช�าระเงิน 

โดยบริษัทมีทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมทุกคนและ

กระจายอยู่ทุกสาขาเพื่อคอยให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ	 และ

บริษัทยังมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้สามารถ

สร้างทีมพนักงานขายใหม่	 เพื่อบรรจุเข้าสู่สาขาใหม่ที่มีการ

ขยายเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งและทดแทนพนกังานเก่าทีอ่าจมกีาร 

ลาออกได้อย่างทันกาล	 ซึ่งโดยปกติพนักงานใหม่ต้องได้รับการ

ฝึกอบรมจากบริษัทเป็นระยะเวลา	 2	 สัปดาห์	 ก่อนการปฏิบัติ

งานจรงิ	ซึง่ท�าให้มัน่ใจว่าลกูค้าจะได้รบัการบรกิารทีดี่และข้อมลู

ที่แม่นย�าที่สุด

	 (8)	 เพิ่มศักยภาพของสาขาด้วยการเปิดสาขารูปแบบใหม่	

(New	from	Factor)	ทั้งในรูปแบบ

	 1.	Standalone	ใน	Banana	Franchise		ที่ใช้	concept	

ของการบริหารงานด้วยเจ้าของแบบ	 1:1	 ซ่ึงจะช่วยให้มีการ

โฟกัส	 และการปรับตัวให้เข้ากับ	 ลักษณะลูกค้าในแต่ละพ้ืนท่ี	

ซึง่จะช่วยเค้นศกัยภาพทัง้ในเรือ่งของการขาย	โปรโมชัน่	รวมถงึ 

ช่วยลด	 ต้นทุนบางอย่างท่ีไม่จ�าเป็นออกไป	 และยังช่วยขยาย

ความครอบคลมุลงไปในพืน้ที	่ห่างไกล	ซึง่เดมิทบีรษิทัไม่สามารถ

เข้าถึงได้	เนื่องจาก	ต้นทุนและรายได้ไม่สัมพันธุ์กัน

	 	 	 	 2.	 Co-Branch	 เนื่องจากการแข่งขันระหว่าง	 Shopping	

mall	 ด้วยกัน	 มีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ	 ในบางพื้นที่	 อาจ

จะมีสี่ถึงห้า	 	 Shopping	 Mall	 อยู่ร่วมกัน	 ซึ่งมันจะมีการ 

dilute	purchasing	power	ออกไป	ท�าให้	การเปิดสาขาเพื่อ

ขายไอทีproduct	 เพียงอย่างเดียว	อาจท�าให้ไม่คุ้มทุน	 เพราะ	

traffic	 ไม่เพียงพอ	 Concept	 Co-Branch	 จึงได้ถูกน�าเสนอ	

ทาง	partner	ที่เจอปัญหาเดียวกัน	ใน	สอง	Sector	Banking	

and	Operator	โดย	Demand	ของลกูค้า	ทัง้สามอย่าง	ไม่ว่าจะ

อยากมาท�าธุรกรรม	เกี่ยวกับ	Bank,	Operator	หรือแม้กระทั่ง	

ซื้อสินค้าไอที	ก็สามารถจบทุกอย่างได้ที่ร้านของเรา	ซึ่งจะช่วย

เพิม่	Traffic	ให้กนัและกนั	ซึง่จะสามารถเพิม่ศกัยภาพของสาขา

ให้มีโอกาสอยู่รอดได้มากขึ้น

1.9 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจหลักในการ 

น�าเข้าและค้าปลีกสินค้าไอที	ดังนั้นการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.10 ง�นที่ยังไม่ส่งมอบ

	-	ไม่มี	–

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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(2) บรษิทั โนวสั อนิทิเกรชัน่ จำากัด
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริก�ร

	 บริษัท	โนวัส	อินทิเกรชั่น	จ�ากัด	(ชื่อเดิมคือ	บริษัท	บานาน่าชัวร์	จ�ากัด)	ประกอบธุรกิจให้บริการวางแผน	และจัดจ�าหน่าย

สินค้าไอที	 วางระบบ	 ระบบเครือข่าย	 โปรแกรม	 การบริการและโซลูช่ันเพื่อธุรกิจ	 มีกลุ่มเป้าหมาย	 คือลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มองค์กร 

ขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	 ไปจนถึงขนาดใหญ่	 โดยสามารถให้บริการตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร	 รวมถึงการน�า

เทคโนโลยีเพื่อไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต

2.2 ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยสินค้�และก�รให้บริก�ร

	 1)	ขายตรงไปถึงลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กร

2.3 ลูกค้�และกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

	 กลุ่มลกูค้าของโนวสั	แบ่งออกเป็นกลุม่หลกั	3	กลุม่	ได้แก่	ลกูค้าธรุกจิขนาดเลก็	ขนาดกลาง	และองค์กรขนาดใหญ่	โดยปัจจุบัน

มีฐานลูกค้าทั้ง	3	กลุ่ม	โดยเน้นกลุ่มธุรกิจตัวอย่าง	เช่น	Healthcare,	Hospitality,	Property	and	Consumer	Retail
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2.4 นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

	 มีการจ�าหน่ายสินค้าและให้บริการในอัตราที่ใกล้เคียงกับ

ราคามาตราฐานทั่วไปในอุตสาหกรรมแต่จะให้ความส�าคัญกับ

การส่งมอบงานเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ

 

2.5 สภ�วะตล�ดและก�รแข่งขัน

สภ�วะตล�ด

	 การแข่งขนัในตลาด	ลกูค้าองค์กรในปัจจบุนัซึง่มคีวามต้องการ 

ในการใช้	Digital	technology	อย่างมาก	โดยจะมีการเลือกใช้

ผู้ให้บริการที่มีความช�านาญและประสบการณ์สูงซึ่งทางบริษัท

มีความเช่ียวชาญและสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่าง

สมบูรณ์

กลยุทธ์ก�รแข่งขัน

	 ด้วยการที่โนวัสเป็นบริษัทในเครือ	 COM7	 ท�าให้มีการ

ก�าหนดสินค้า	 รวมถึงค่าบริการในอัตราที่แข่งขันได้	 อีกทั้งยัง

ตอบโจทย์ในด้านของการเป็นผูน้�าการให้บรกิารออกแบบ	แนะน�า	

ติดตั้ง	 รวมถึงการดูแลหลังการขาย	 ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มี

ความพร้อมและประสบการณ์ในการออกแบบระบบเพือ่องค์กร

โดยตรง	

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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2.6 ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

	 บริษทัสามารถหาสนิค้าจาก	COM7	หรอืผูผ้ลติ	ผูจ้�าหน่าย	หรอืตวัแทนจ�าหน่ายอืน่	รวมถงึการจดัหาจากผูถ้อืสทิธใินผลติภณัฑ์

นัน้ๆ	โดยบรษิทัจะพจิารณาและเสนอให้ลกูค้าตัดสนิใจบนพืน้ฐานของข้อมลูและความพร้อมท่ีถูกต้องครบถ้วน	ทันต่อเวลาและความ

ต้องการ	รวมถงึการเป็น	Front	line	partner	ตัวอย่างเช่น	Hewlett	Packard	Enterprise,	Microsoft,	Vertiv,	K2,	etc.	

2.7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ธรุกิจของบริษทัเป็นการจดัจ�าหน่ายและให้บริการด้านไอทแีก่ลกูค้าองค์กร	จงึไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

2.8 ลูกค้�ของ Novus บ�งส่วน ในปี 2018  
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(3) บรษิทั บานาน่า กรุป๊ จำากัด (บานาน่ากรุ๊ป)
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริก�ร

	 บริษัท	บานาน่า	กรุ๊ป	จ�ากัด	(บานาน่ากรุ๊ป)	ประกอบธุรกิจ

จ�าหน่ายสนิค้าไอท	ีประเภทคอมพวิเตอร์แลบ็ทอ็ป	คอมพิวเตอร์

แบบตั้งโต๊ะ	 โทรศัพท์เคลื่อนที่	 แท็บเล็ต	 และอุปกรณ์เสริมท่ี

เกี่ยวข้องผ่านช่องทางออนไลน์	(E-Commerce)	โดยมีเว็ปไซต์

ที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 ภายใต้เว็บไซต์	 www.bananastore.

com	 มีรูปแบบการขายแบบ	 แพลทฟอร์มการขาย	 (Sale	

Platform)	และตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า	(Agent)	โดยก�าหนดให้

ผู้จัดจ�าหน่าย	(Seller)	หรือผู้ขาย	(Supplier)	ท�าการส่งข้อมูล

สินค้าพร้อมราคาจ�าหน่าย	 น�าเสนอต่อผู้เข้าชมเว็ปไซต์	 ผ่าน

ระบบการเชื่อมต่อสินค้าโดยตรงกับระบบเว็บไซต์	 รวมทั้งการ

ด�าเนินการจัดซ้ือสินค้าโดยตรงจากผู้จัดจ�าหน่าย	 เพ่ือการขาย

สินค้าโดยตรงผ่านเว็ปไซต์ที่เปิดให้บริการโดยมีระบบการรับ

ช�าระค่าสนิค้าครบตามรปูแบบการช�าระค่าสนิค้า	ทัง้ในรปูแบบ

บัตรเครดิต	 การเก็บเงินปลายทาง	 ช�าระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคาร	เอทีเอ็ม	โมบายแบงค์กิ้ง	และระบบซื้อสินค้าเงินผ่อน

บริษัทฯ	 มีการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าโดยตรงผ่านบริษัทขนส่ง

เอกชน	ได้แก่	บริษัท	เคอร์รี่	เอ๊กเพรส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ที่

ให้บริการจัดส่งด่วนในวันรุ่งขึ้น	(Next	Day	Service)		และให้

บริการส่งสินค้าด่วนภายใน	3	ชั่วโมง	ในเขต	จังหวัดกรุงเทพฯ	

และพืน้ท่ีให้บรกิารโดยบรษิทั	ลาล่ามฟู	ประเทศไทย	และ	บรษิทั	

บริษัท	สกู๊ตตาร์	บียอนด์	จ�ากัด	เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้ารวดเร็ว	

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด

3.2 ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยสินค้�และก�รให้บริก�ร

	 ช่องทางหลักของบานาน่ากรุ๊ป	 คือการจ�าหน่ายสินค้าผ่าน

ช่องทางเวป็ไซต์ช้อปป้ิงออนไลน์	www.bananastore.com	ใน

ลกัษณะตวัแทนขายสินค้า	ซ่ึงมีราคาสนิค้าท่ีจดัจ�าหน่าย	ระหว่าง	

399	–	100,000	บาท	โดยมีกลุ่มสินค้าที่มีการจัดจ�าหน่ายดังนี้

 •	สินค้าสมาร์ทโฟน	(Smartphone)

 •	สินค้าแท็บเล็ต	(Tablet)

 •	สินค้าโน๊ตบุ๊ค	(Notebook)

 •	สินค้าแอปเปิ้ล	(Apple)

 •	สินค้าคอมพิวเตอร์	(Computer)

 •	สินค้าอุปกรณ์เสริม	(Accessories)

 •	สินค้ากล้องและอุปกรณ์		(Camera	&	Accessories)	

บานาน่าสโตร์ดอทคอม URL: www.bananastore.com

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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3.3 ลูกค้�และกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

	 กลุ่มลูกค้าของบานาน่ากรุ๊ป	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่มหลักดังนี้

	 (1)	กลุ่มลูกค้าขายปลีก/ลูกค้ารายย่อยทั่วไป

	 ลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์	ที่เป็นแบบสมัครสมาชิก

ของเว็บไซต์	 และแบบที่ไม่สมัครสมาชิกที่อาศัยอยู่ในประเทศ	

และต่างประเทศที่มีการเข้าใช้งานระบบ	 Internet	 โดยใช ้

เบราเซอร์	(Browser)	เข้าถงึข้อมลูที	่URL	www.bananastore.

com

	 (2)	กลุ่มลูกค้านิติบุคคล

	 	 1.	บรษิทัเอกชนขนาดเลก็	ขนาดกลาง	และขนาดใหญ่

	 	 2.	สถาบันการศึกษา	โรงเรียน	มหาวิทยาลัย

	 	 3.	หน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ

	 ปัจจุบันฐานลูกค้าที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เป็นฐาน

ลกูค้าปลกีและกลุ่มลกูค้านติบิคุคลจากการจดัส่งรายการสนิค้า	

และการจดัเก็บข้อมลูจากรายชือ่สมาชกิทีม่กีารสัง่ซือ้สนิค้า	โดย

กลุ่มลูกค้าขายปลีกคิดเป็นร้อยละ	90	และกลุ่มลูกค้านิติบุคคล

ร้อยละ	 10	 โดยบริษัทได้มุ่งแผนงานในการท�าการตลาดไปยัง	 

2	กลุ่มลูกค้าส�าคัญ	โดยใช้การสื่อสารการตลาด	รวมกับกลยุทธ์

การตลาดออนไลน์	เพือ่น�าเสนอสนิค้าของเวบ็ไซต์บานาน่าสโตร์	

ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด	 เพื่อสร้างกระแสการ

รับรู้และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์	 เพ่ือคาดหวังให้เกิดการซื้อ

สินค้าจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

3.4 นโยบ�ยในก�รกำ�หนดร�ค�

	 บานาน่ากรุ๊ปมีการร่วมก�าหนดราคาขายปลีกสินค้า	 (SRP:	

Suggested	Retail	Price)	กบัผูจั้ดจ�าหน่าย	หรือ	ผูข้ายทีน่�าสนิค้า 

มาขายบนเว็บไซต์	ภายใต้นโยบายความสามารถทางการแข่งขัน	

(Price	Competitiveness)	เมือ่เปรียบเทยีบกบัสนิค้าชนดิหรอื

ประเภทเดียวกัน	 ที่มีการจัดจ�าหน่ายอยู่บนช่องทางของคู่แข่ง	

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้สมาชกิของเวบ็ไซต์	สามารถเลอืก

ซื้อสินค้าและมีการตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

3.5 สภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน

สภาวะอุตสาหกรรม

	 จากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู ่ยุค	 Thailand	 4.0	 ที่

เป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ธุรกิจ	E-Commerce	นับเป็น

บริบทท่ีส�าคัญของการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ	

ในการเพิ่มช่องทางการซ้ือ-ขายออนไลน์	 ส่งเสริมการค้าขาย

แบบไร้พรมแดน	 ไร้ข้อจ�ากัดของเวลา	 กอปรกับในปัจจุบันมี 

การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่	 (Mobile	 Devices)	 ต่างๆ	 ไม่ว่าจะ

เป็นสมาร์ทโฟน	 (Smartphone)	 และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร	์ 

(Tablet	 Computer)	 ติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายไร้สาย

ความเร็วสูง	 (Wireless	 Broadband)	 เช่น	 4G	 ท�าให้เกิด

การใช้งานอินเทอร์เน็ตในวงกว้าง	 ส่งผลในการขยายตัวของ

ผู้บริโภคและการซ้ือขายในธุรกิจ	 E-Commerce	 ในประเทศ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูล

(Big	 Data)	 ท่ีจะท�าให้ผู ้ประกอบธุรกิจได้รู ้จักและเข้าใจ 

ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อสินค้าออนไลน์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยผลการส�ารวจมูลค่าธุรกิจ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(e-Commerce)	 ในประเทศไทย	 ปี	

2561	มีการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วร้อยละ	8.76	ซึ่งน�าโดย 

อุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง	 บริการท่ีพักและการผลิต	 โดย

ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์		ETDA	คาดการณ์

ไว้ว่า	ปี	2561	กลุม่ธรุกจิอคีอมเมร์ิซในประเทศไทย	อาจมมีลูค่า

สูงถึง	3.05	ล้านล้านบาท

	 ในส่วนของมลูค่า	E-Commerce	แบบ	B2G	มาจาก	2	ส่วน

คือ	 	1.	จากการจัดซื้อจัดจ้าง	 โดยวิธีการประมูลงานผ่านเครือ

ข่ายอนิเทอร์เนต็ของภาครฐั	(e-Auction)	2.	จากผูป้ระกอบการ

ท�าธรุกจิ	E-Commerce	กบัหน่วยงานภาครฐัไม่ผ่าน	e-Auction
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	 หากแบ่งมูลค่า	 E-Commerce	 ปี	 2561	 ออกเป็น

อุตสาหกรรมทั้ง	 8	 หมวดอุตสาหกรรม	 (ไม่รวม	 e-Auction)	

พบว่าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า	E-Commerce	มากที่สุด	อันดับ	

1	 ได้แก่	 อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง	 มีมูลค่า	

E-Commerce	 จ�านวน	 1,029,807.83	 ล้านบาท	 (36.59%)		

อันดับ	2	อุตสาหกรรมให้บริการที่พัก	มีมูลค่า	E-Commerce	

694,649.08	 ล้านบาท	 (24.68%)	 อันดับ	 3	 อุตสาหกรรม

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	มีมูลค่า	E-Commerce	จ�านวน	

486,191.71(17.27%)	อันดับ	4	หมวดอุตสาหกรรมการผลิต	มี

มลูค่า	E-Commerce	จ�านวน	442,154.84	ล้านบาท	(15.71%)	

อันดับ	5	อุตสาหกรรมขนส่ง	มีมูลค่า	E-Commerce	จ�านวน	

123,607.60	ล้านบาท	(4.39%)	อันดับ	6	อุตสาหกรรมศิลปะ	

บันเทิง	 และนันทนาการ	 มีมูลค่า	 E-Commerce	 จ�านวน	

24,909.49	ล้านบาท	(0.89%)	อันดับ	7	อุตสาหกรรมบริการ

ด้านอ่ืนๆ	 เช่น	 การจัดหาคนออนไลน์	 และบริการช�ากระเงิน

ออนไลน์	มีมูลค่า	E-Commerce	จ�านวน	10,221.23	ล้านบาท	

(0.36%)	 และอันดับ	 8	 อุตสาหกรรมการประกันภัย	 มีมูลค่า	

E-Commerce	จ�านวน	2,985.72	ล้านบาท	(0.11%)

ที่ม� : สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�ร

มห�ชน) ณ วันที่ 27 กันย�ยน 2561

สภ�วะก�รแข่งขัน

	 บริษัทมุ ่งเน้นการเป็นผู ้ด�าเนินการจ�าหน่ายสินค้าผ่าน

ช่องทางพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์	 (E-Commerce)	 อย่างมี

ประสทิธภิาพและมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิให้มผีลประกอบการที่

ดแีละก้าวสูค่วามเป็นผูน้�า	ทัง้นีก้ารด�าเนนิธรุกจิการจดัจ�าหน่าย

สนิค้าในปัจจบัุน	มบีรษิทัท่ีด�าเนนิธรุกิจในประเทศ	แบ่งแยกตาม

รูปแบบของเว็บไซต์	 (Website	 Platform)	 และรูปแบบทาง

ธุรกิจการจัดจ�าหน่าย	 จ�านวนหลายบริษัท	 โดยคู่แข่งปัจจุบัน

ของบริษัทมีดังนี้

1) บริษัทจำ�หน่�ยสินค้�คอมพิวเตอร์ ไอที สม�ร์ทโฟน อุปกรณ์เสริม แอปเปิ้ล โน๊ตบุ๊ค แท๊บเล็ต

2) บริษัทจำ�หน่�ยสินค้�คอมพิวเตอร์ ไอที สม�ร์ทโฟน อุปกรณ์เสริม แอปเปิ้ล โน๊ตบุ๊ค

และสินค้�ทั่วไปในรูปแบบห้�งสรรพสินค้�ออนไลน์

บรษัิท  ช่ือหน้ำร้ำน

บริษัท	เจ	ไอ	บี	คอมพิวเตอร์	กร๊ป	จ�ากัด	 www.jib.co.th

บริษัท	ไอที	ซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	 www.itcityonline.com

บริษัท	เจมาร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)	 www.jaymart.co.th

บริษัท	พาวเวอร์บาย	จ�ากัด	 www.powerbuy.co.th

บริษัท	แอดไวส์	โฮลดิ้ง	คอมพานี	จ�ากัด	 www.advice.co.th

บรษัิท  ช่ือหน้ำร้ำน

บริษัท	บริษัท	เซ็นทรัล	เจดี	คอมเมิร์ซ	จ�ากัด	 www.jd.co.th

บริษัท	ลาซาด้า	จ�ากัด	 www.lazada.co.th

บริษัท	ท็อปแวลู	คอร์ปอรเรท	จ�ากัด	 www.topvalue.co.th

บริษัท	ช้อปปี้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 www.shopee.co.th

บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)	 www.central.com

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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กลยุทธ์ก�รแข่งขัน

1)	ความหลากหลายของสินค้า

	 บานาน่ากรุ๊ปมีกลยุทธ์ในการน�าเสนอสินค้าให้กับลูกค้าที่

เข้าชมเว็บไซต์	โดยมคีวามหลากหลายของสินค้า	ทัง้ในส่วนของ

สินค้าประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ไอที	สมาร์ทโฟน	อุปกรณ์

เสริม	ผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ล	โน๊ตบุ๊ค	แก็ดเจ็ต	กล้อง	ที่มีมากกว่า	

3,000	รายการ		ซ่ึงเป็นผูจั้ดจ�าหน่ายทีม่สีนิค้าครบและมากทีส่ดุ	

เมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

	 2)	การรบัสนิค้าได้ทีร้่านสาขา	บานาน่า	บเีคเค	และ	สตดูโิอ 

7	ทั่วประเทศไทย

	 บานาน่ากรุ๊ปก�าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มความสะดวกให้กับ

ลูกค้า	โดยการซื้อสินค้าที่เว็บไซต์	พร้อมช�าระเงินเสร็จสิ้น	โดย

ลูกค้าสามารถเลือกสาขาร้าน	บานาน่า	บีเคเคหรือ	ร้านสตูดิโอ 

7	 ใกล้บ้าน	 เพื่อเข้าไปรับสินค้าพร้อมรับการให้บริการเพิ่มเติม 

ทั้งการแนะน�าการใช้งานสินค้า	 และการตรวจสอบสินค้าจาก

พนักงาน	 เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้าจาก

เว็บไซต์	และเพื่อให้เกิดการซื้อซ�้าในครั้งต่อไป

	 3)	การให้บริการหลังการขายและการรับประกันสินค้า

	 บานาน่ากรุ๊ปมุ่งเน้นการให้บริการหลังการขายเป็นกลยุทธ์

ส�าคัญที่จะท�าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าทาง

เว็บไซต์	 โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการซ่อมสินค้าได้ที่ร้านใน

เครือบริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ	

รวมทัง้สามารถเข้ารับบรกิารขอค�าปรกึษา	แนะน�าการใช้งานได้

กับพนักงานได้ทุกที่	ซึ่งจะท�าให้ลูกค้ากล้าที่จะตัดสินใจซื้อผ่าน

สินค้าผ่านเว็บไซต์ของ	www.bananastore.com

	 4)	 ความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์	 และระบบการ

ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

	 บานาน่ากรุ ๊ปได้ด�าเนินการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา

เว็บไซต์เพ่ือให้ลูกค้ามีความปลอดภัยในการใช้งานสูงสุดทั้ง

ระบบการเข้ารหัสป้องกันการเข้าถึงข้อมูล	 SSL	 (Secure	

Socket	 Layer)	 ในระหว่างการช�าระเงินค่าสินค้าออนไลน์บน

เว็บไซต์	 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยใช้งานในระดับสูงสุด	

ทีถ่กูควบคมุการด�าเนนิงานจากธนาคารและระบบการช�าระเงนิ

แบบสากล

	 5)	การใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม

	 บานาน่ากรุ๊ปด�าเนินกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เพื่อใช้ใน

การส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายทัว่ประเทศให้มปีระสทิธภิาพสงูสุด	 

เพื่อให้เกิดการเข้ามายังเว็บไซต์และสร้างโอกาสการขายสินค้า	

รวมทัง้การกลบัมาซือ้สนิค้าซ�า้ในครัง้ต่อไป	อาทเิช่น	การโฆษณา

ผ่านสื่อเว็บไซต์	การท�าการตลาดกับระบบค้นหาข้อมูล	การท�า

ตลาดแบบพันธมิตร	และอื่นๆ

3.6 ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

	 (1)	สินค้าไอที	(คอมพิวเตอร์	สมาร์ทโฟน)

	 บานาน่ากรุ๊ปจะมีวิธีการหาสินค้า	 โดยสินค้าจะได้รับการ 

จัดเตรียมเพื่อการขาย	 จากผู้จัดจ�าหน่าย	 (Seller/Vender)	 

ผ่านระบบการเช่ือมต่อจ�านวนสนิค้า	(Inventory	Management 

&	Seller	Management)	โดยจะมีการเพิ่มเติมรายการข้อมูล

สนิค้าท่ีพร้อมจ�าหน่าย	ซึง่บานาน่ากรุป๊จะร่วมด�าเนนิงานในการ 

บรหิารจ�านวนสนิค้า	และการร่วมก�าหนดราคาขาย	เพือ่ให้สินค้า 

มเีพยีงพอต่อการจ�าหน่าย	เป็นการป้องกนัการเกดิสภาวะสนิค้า

ขาด

	 (2)	บริการขนส่ง

	 บานาน่ากรุ๊ปมีการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้า	 โดยใช้

มาตรฐานการด�าเนนิงานทีส่ามารถรองรบัการจัดส่งสนิค้าให้กบั 

ลูกค้าที่มีการสั่งซื้อได้ทั่วประเทศ	 โดยมีระยะเวลาการจัดส่ง 

ไม่เกนิ	2	วนั	เม่ือได้รบัรายการขนส่งสนิค้าจากบานาน่ากรุป๊	ภายใต้ 

ราคาการให้บริการขนส่งท่ีไม่เกินมาตรฐานการให้บริการโดย

ทั่วไป	รวมทั้งให้บริการส่งเร็ว	3	ชั่วโมงในพื้นที่กรุงเทพฯ	และ

พืน้ทีใ่ห้บริการ	เพือ่ตอบรบักบัพฤตกิรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์

ของผู้บริโภคยุคใหม่ท่ีต้องการความรวดเร็วในการได้รับสินค้า

เมื่อทีการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์

	 (3)	บริการรับช�าระทางการเงิน

	 บานาน่ากรุ๊ปเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการรับช�าระทาง 

การเงิน	 ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย	 และความน่าเชื่อถือ

สูงสุด	เพื่อให้สมาชิกที่สั่งซื้อสินค้ามีความมั่นใจในการช�าระเงิน

ได้อย่างสะดวก	ทัง้ในรปูแบบช�าระค่าสนิค้าผ่านบตัรเครดติ	และ

ช�าระด้วยเงินสด

	 (4)	การบริหารสินค้าคงคลัง

	 บรษิทัไม่มสีนิค้าคงคลงั	เนือ่งด้วยลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัทเป็นรูปแบบบริษัทตัวแทน	 (Agency	 Platform)	 

โดยสินค้าท่ีน�ามาจัดจ�าหน่ายบนเว็บไซต์	 เป็นสินค้าขอผู้จัด

จ�าหน่าย	 ไม่มีการซื้อสินค้ามาจัดเก็บที่บริษัท	 ท�าให้บริษัทไม่มี

ความเสี่ยงเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง	 การปรับราคาสินค้า	

การสญูหายของสนิค้า	และระยะเวลาการขายของสนิค้า	(Aging)

รายงานประจำาปี 2561
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3.7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 เนื่องจากบานาน่ากรุ๊ปจ�าหน่ายสินค้าไอทีออนไลน์	 ดังนั้น

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3.8 ง�นที่ยังไม่ส่งมอบ

	-	ไม่มี	-	

(4) บรษิทั ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำากัด
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริก�ร

	 บริษัท	ไอเทค	ซอฟท์แวร์	จ�ากัด	(ไอเทค)	ด�าเนินการเขียน

และขายโปรแกรมให้แก่บรษัิทต่างๆ	ในการช่วยด�าเนินธรุกจิของ

กลุ่มลูกค้า	ซึ่งมีราคาตั้งแต่	15,000	ถึง	1,000,000	บาทขึ้นไป	

โดยมีสินค้าและบริการ	2	รายการดังนี้

1)	 โปรแกรมส�าเร็จรูป	 ได้แก่	 โปรแกรมส�าเร็จรูปบริหารสต๊อก

และขายหน้าร้าน	และโปรแกรมร้านอาหาร

2)	เขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า	(Customize)

4.2 ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยสินค้�และก�รให้บริก�ร

	 ไอเทคมช่ีองทางการจ�าหน่ายสนิค้าและการบรกิารหลกัดงันี้

1)	การแนะน�าต่อของกลุ่มลูกค้า

2)	ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ของไอเทค	URL:	www.itecsoftware.

co.th

3)	ผ่านทางหน้าร้าน	Banana	ทุกสาขาทั่วประเทศ

URL: www.itecsoftware.co.th

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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4.3 ลูกค้�และกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

	 กลุ่มลูกค้าของไอเทคแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้

1)	 บริษัทค้าปลีก

2)	 กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

4.4 นโยบ�ยในก�รกำ�หนดร�ค�

	 ไอเทคมกีารก�าหนดราคาตามต้นทนุของการบรกิาร	รวมทัง้

ราคาโดยทัว่ไปของตลาด	ซึง่โดยปกติจะมอีตัราราคาขัน้ต�า่แต่ละ

เนื้องาน	แบ่งเป็นขนาด	เล็ก	ขนาดกลาง	และขนาดใหญ่	เพื่อให้

เกิดการแข่งขันได้

4.5 สภ�วะอุตส�หกรรมก�รแข่งขัน

สภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน

	 	 ภาพรวมตลาดซอฟต์แวร ์และบริการซอฟต์แวร ์ใน

ประเทศไทยไม่รวมเกมส์และแอนิเมชั่นส�าหรับปี	 2561	 และ	

2561	 มีแนวโน้มหดตัวลดลงราวร้อยละ	 4-5	 หรือมีมูลค่าการ

ผลิตในประเทศราว	47,623	-	48,124	ล้านบาท	แต่ยังมี	ปัจจัย

บวกจากการตืน่ตวัของกลุม่ธรุกิจขนาดเลก็	เช่น	เทคสตาร์ทอพั	

นโยบายภาครัฐทั้งไทยแลนด์	 4.0	ดิจิทัลพาร์ค	 และพร้อมเพย์	

กระตุ้นให้มีการใช้งานไอทีมากขึ้น	 ทั้งจะมีธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์

มาให้บริการมากขึ้น

กลยุทธ์ก�รแข่งขัน

1)	การท�าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และหน้าร้าน

ไอเทคได้ด�าเนินการใช้สื่อออนไลน์ในการแนะน�าสินค้าและ

การบริการให้แก่ลูกค้า	ได้แก่	ผ่านทางเฟสบุ๊ค	ผ่านทางเว็บไซต์	

ประกอบกับไอเทคเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจึงสามารถ 

ด�าเนินการผ่านหน้าร้าน	 BaNANA	 ที่มีสาขาครอบคลุมทั่ว

ประเทศเป็นช่องทางแนะน�าการบริการและสินค้าของไอเทค 

ให้แก่ลูกค้า	รวมทั้งการบริการหลังการขาย

2)	คุณภาพเนื้องานและการตรงต่อเวลา

ไอเทคเน้นย�า้ถงึคณุภาพของเน้ืองานให้แก่ลกูค้า	โดยยดึถือความ

พึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักและการส่งมอบเน้ืองานที่ตรงต่อ

เวลา	โดยที่ผ่านมาได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้าจนเกิดการ

บอกต่อของกลุ่มลูกค้า

4.6 ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

	 ไอเทคเป็นผู ้ผลิตและจ�าหน่ายโปรแกรมส�าเร็จรูปตาม 

ความต้องการของลูกค้า	 จึงมีต้นทุนเป็นบุคคลากร	 และค่า

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	ซึ่งได้รับการจัดหาจากบริษัท

4.7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 เนือ่งจากไอเทคจ�าหน่ายสนิค้าซอฟท์แวร์	ดงันัน้การด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4.8 ง�นที่ยังไม่ส่งมอบ

-	ไม่มี	-

(5) บรษิทั ดบัเบิล้เซเว่น จำากัด (ดบัเบ้ิลเซเว่น)
5.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริก�ร

	 ดบัเบ้ิลเซเว่นเป็นตวัแทนบรหิารสาขา	TRUE	Shop	ภายใต้

ชือ่	“TRUE	by	Comseven”	ในส่วนของห้างสรรพสินค้า	Big	C	

และ	Tesco	Lotus	ซึ่งมีเนื้อที่ของสาขาโดยประมาณ	30	-	200	

ตรม.โดยได้รบัสิทธกิารบริหารจดัการทัง้สิน้	166	สาขา	ในระยะ

เวลา	3	ปี	ดับเบิ้ลเซเว่นได้เริ่มด�าเนินการบริหารจัดการ	TRUE	

by	Comseven	ตัง้แต่วนัที	่1	สงิหาคม	2559	และได้สทิธใินการ

ต่อสัญญาจากบริษัท	ทรูดิสทริบิวชั่น	แอนด์	เซลส์	จ�ากัด	(TDS)	

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ทรูคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 (มหาชน)	

(TRUE)	 จากการเป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมกัน	 โดยสามารถ

ท�าธุรกรรมทุกอย่างได้เหมือนกับ	TRUE	Shop	ที่	TDS	บริหาร

เอง	โดยดับเบิ้ลเซเว่นจะมีรายได้จากการเก็บค่า	Commission	

ในรายการต่างๆ	อาทเิช่น	ค่าตอบแทน	SIM	ค่าขายสนิค้าในร้าน 

TRUE	 by	 Comseven	 ค่าบริการหลังการขายและช�าระบิล	

เป็นต้น
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5.2 ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยสินค้�และก�รให้บริก�ร

	 ดับเบิ้ลเซเว่นได้รับสิทธิในการบริหารผ่านช่องทางร้านค้า

ปลีก	(TRUE	by	Comseven)	จ�านวนทั้งสิ้น	166	สาขา	ซึ่ง	ณ	

วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวนทั้งสิ้น	91	สาขา		

5.3 ลูกค้�และกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

	 กลุ่มลูกค้าของดับเบิ้ลเซเว่น	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่มหลักดังนี้

	 (1)	กลุ่มลูกค้าขายปลีก/ลูกค้ารายย่อยทั่วไป

	 ลกูค้าหน้าร้านทัว่ไป	ได้แก่ลกูค้าขายปลกีทัว่ไปทีเ่ดนิมาซือ้

ของตามห้างสรรพสินค้า

	 (2)	กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้า	TRUE	เดิม

	 ลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้า	TRUE	เดิมมาช�าระค่าบิลหรือใช้บริการ

หลังการขาย

5.4 นโยบ�ยในก�รกำ�หนดร�ค�

	 นโยบายการก�าหนดราคาสนิค้าเป็นไปตามนโยบายของ	TDS 

5.5 สภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน

	 สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

	 ปัจจุบันสามารถแบ่งตามสินค้าและบริการได้ดังนี้

	 (1)	ผลิตภัณฑ์กลุ่ม	SIM

TRUE by Comseven 	 เป็นไปตามการแข่งขันในกลุ่มสื่อสารซึ่งปัจจุบัน	 TRUE	 มี

ความได้เปรียบจากการได้รับสัมปทานคลื่นความถี่ที่มากกกว่า

คู่แข่ง

	 (2)	ผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าไอที

	 สภาพตลาดเป็นไปตามการแข่งขนัเช่นเดียวกบับรษิทั	คอม

เซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)	สภาวะการแข่งขันตามข้อมูลการตลาด

และการแข่งขัน

	 (3)	บริการช�าระบิลและบริการหลังการขาย

	 -	ในส่วนของการช�าระบิลมีคู่แข่งที่ส�าคัญดังนี้	เช่น	ตู้	ATM	

ร้านสะดวกซ้ือ	 ช�าระผ่านอินเทอร์เนต	 และการตัดบัญชีผ่าน

ธนาคารอัตโนมัติ

	 -	 ในส่วนบริการหลังการขาย	 ดับเบ้ิลเซเว่นได้ประโยชน ์

จากการท่ีลูกค้า	 TRUE	 ขยายเพิ่มมากข้ึนและโดยเฉพาะบาง

จังหวัด	 ได้เปรียบในแง่ของพ้ืนท่ีสาขาท่ีมีเฉพาะดับเบิ้ลเซเว่น 

บริหารจัดการอยู่

กลยุทธ์การแข่งขัน

	 ด�าเนินกลยุทธ์การด�าเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบาย

ของ	 TDS	 โดยดับเบิ้ลเซเว่นจะเข้ามาบริหารประสิทธิภาพใน

การบริการและเพิ่มความสามารถในการขายสินค้าใน	 TRUE	

by	Comseven	โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

	 1)	 ปรับการวางสินค้าโชว์หน้าร้านให้มีความหลากหลาย 

มากขึ้น

	 2)	เพิ่มความรู้และทักษะการขายให้พนักงาน

	 3)	จัดการสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย

5.6 ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

	 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของดับเบิ้ลเซเว่นเป็นไป

ตามนโยบายบริหารการจัดการของ	TDS	โดยที่ดับเบิ้ลเซเว่นไม่

ต้องมคีลงัสนิค้าเนือ่งจากไม่มกีารเก็บสนิค้าเอง	ซึง่ดบัเบิล้เซเว่น

จะคอยบริหารจ�านวนสินค้าและจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าหน้าร้าน

โดยไม่ต้องรบัความเสีย่งจากสนิค้าด้อยค่าหรอืล้าสมยั	เนือ่งจาก

สินค้าทั้งหมดที่อยู่หน้าร้านเป็นของ	TDS

5.7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 เนื่องจากดับเบิ้ลเซเว่นด�าเนินการบริหารจัดการ	TRUE	by	

Comseven	ดงันัน้การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัจงึไม่มผีลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม

5.8 ง�นที่ยังไม่ส่งมอบ

-	ไม่มี	-

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 บรษิทัใหค้วามส�าคญักบัการบรหิารความเสีย่งอยา่งยัง่ยนื	และสนบัสนนุใหก้ารบรหิารความเสีย่งเปน็สว่นหนึง่ของวัฒนธรรม

ท่ีน�าไปสูก่ารสร้างสรรคมู์ลคา่ใหแ้กอ่งค์กร	ดว้ยการบรหิารปจัจยัเสีย่งต่างๆ	ทีม่ผีลกะทบตอ่การด�าเนนิงานให้อยูใ่นระดบัทีอ่งคก์ร

สามารถควบคมุและอยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้	โดยใชก้ลยทุธก์ารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมในการหลกีเลีย่ง	ถา่ยโอน	ควบคมุ	หรอื

ยอมรับความเสี่ยง	ทั้งนี้	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญ	ดังนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ ความเสี่ยง

ด้านการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
จากการขยายสาขา

ความเสี่ยงด้านการเงิน

รายงานประจำาปี 2561
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1.ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ

1. ความเสี่ยงจากความล้าสมัยของสินค้าคงคลัง
	 เน่ืองด้วยธุรกิจหลักของบริษัท	 คือ	 การค้าปลีกสินค้า

ประเภทไอที	 บริษัทต้องมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีจ�านวน

เพียงพอเพื่อจ�าหน่ายในแต่ละร้านของบริษัท	แต่สินค้าไอทีเป็น

สนิคา้ทีม่กีารพัฒนาและเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยตีลอดเวลา

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	 อาจเกิดความเสี่ยง

จากการที่สินค้าคงคลังของบริษัทเกิดความล้าสมัย	 ส่งผลให้มี

ต้นทุนในการบริหารสูงข้ึน	 และอาจต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้า

ลา้สมยัหรอืดอ้ยค่าทีอ่าจท�าใหม้ผีลกระทบตอ่รายไดข้องบรษิทั

บริษัทได้น�าระบบ	 ITEC	 Stock	 ซึ่งเป็นระบบที่สามารถช่วย

บริหารจัดการงานขายสินค้าและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 

สาขา	 โดยระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าและ 

ความต้องการของผู้บริโภคของแต่ละสาขา	 รวมทั้งสามารถ 

ตรวจสอบจ�านวนสินค้าคงเหลือของแต่ละสาขา	 ท�าให้บริษัท

ทราบความเคลื่อนไหวของสินค้าและสามารถวางแผนและ

ก�าหนดปริมาณการส�ารองสินค้าในแต่ละสาขาได้	 ตลอดจน

บริษัทมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและรายการส่งเสริมการ

ขาย	 (Promotion)	 เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและระบายสินค้า

ท่ีมีอยู่ก่อนที่สินค้าดังกล่าวจะเส่ือมความนิยม	 อีกทั้งบริษัท 

ได้รับเงื่อนไขพิเศษจากตัวแทนจ�าหน่ายและผู้ผลิตรายใหญ่

ส�าหรับสินค้าบางรุ่น	 เช่น	 การให้ส่วนลดพิเศษ	 การเปลี่ยนคืน

สนิคา้รุน่ทีล่า้สมยัเพ่ือแลกกบัสนิค้ารุ่นใหม	่หรือการไดร้บัชดเชย

ส่วนต่างในกรณีที่สินค้ามีการลดราคา	 (Price	 Protection)	

เปน็ตน้	ซึง่จะสามารถชว่ยลดปญัหาการลา้สมยัของสนิคา้คงคลงั

ลงได้ในระดับหนึ่ง

	 นอกจากน้ีมีการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือเพื่อรองรับ 

การท�างานดา้นตา่งๆ	ต้ังแต่การบรหิารจัดการสนิค้าแบบรายงาน

ผลได้ทันทีและตลอดเวลา	 ตลอดจนการอ�านวยความสะดวก 

ให้กับบุคลากรภายในองค์	 ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวรองรับระบบ

ปฏบิตักิารทัง้	Android	และ	IOS	ตลอดจนการก�าหนดนโยบาย

ในการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยตามประเภทและอายุสินค้า

เพื่อแสดงมูลค่าที่แท้จริงของสินค้า	 มีการก�าหนดมาตรการ 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว	เช่น	

	 -	ก�าหนดใหฝ้า่ยจดัซือ้และบรหิารสนิคา้เปน็ผูต้ดิตามความ

เคลือ่นไหวและการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยขีองสนิคา้อย่าง

ใกลชิ้ด	เพ่ือคัดเลือกสนิค้าและสัง่ซือ้สนิค้าในจ�านวนท่ีเหมาะสม

กับความต้องการของตลาดมาจ�าหน่าย	 เพื่อลดความเส่ียงจาก

สินค้าล้าสมัย	

	 -	ก�าหนดช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าที่หลากหลายเพื่อเพิ่ม

โอกาสการกระจายสินค้า	 โดยการจัดท�าโปรโมช่ันส�าหรับการ

จ�าหน่ายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (BaNANA	 Store	

E-Commerce)	 และการจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าประจ�าปี	

(Clearance	Sale)	

	 -	 ก�าหนดให้มีการจัดงานแสดงสินค้าและลดราคาสินค้า

อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริหาร	 

เพิ่มช่องทางในการขายสินค้า	และสร้างฐานข้อมูลลูกค้า

	 จากการก�าหนดกลยทุธท์างการตลาดดงักลา่ว	ประกอบกบั

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหาร	 จึงท�าให้

บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงนี้ค่อนข้างน้อย

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ
	 บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการน�าเข้าและค้าปลีกสินค้า

ไอที	เช่น	คอมพิวเตอร์แล็บท็อป	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	โทรศัพท์

เคลื่อนที่	แท็บเล็ต	และอุปกรณ์สริมที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น	ซึ่งเป็น

ธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง	 ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่ม 

ผู้ผลิตด้วยกันเองในการพัฒนาสินค้าและออกสินค้ารุ่นใหม่ 

อย่างต่อเนื่อง	 ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มาก

ทีส่ดุเพือ่แยง่ชงิสว่นแบง่ทางการตลาด	หรอืการแขง่ขนัระหวา่ง 

ผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าซึ่งเป็นคู่แข่งกับ

บริษัทโดยตรง	ทั้งนี้	บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าประเภท

ไอทีและโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณร้อยละ	80	ของรายได้รวม

จากการขายและบริการ	 หากสถานการณ์ความรุนแรงทางการ

แขง่ขนัในตลาดหรอืมผีูป้ระกอบการรายใหมท่ี่มศีกัยภาพสงูเขา้

มาแข่งขันในธรุกจิ	อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการรวมของ

บริษัทอย่างมีนัยส�าคัญได้

 

	 อยา่งไรกด็	ีบรษิทัเหน็วา่ผูป้ระกอบการรายใหมท่ีจ่ะเขา้มา

แข่งขันในธุรกิจค้าปลีกอาจมีข้อจ�ากัดในเรื่องของการหาพื้นที่

การขายสินค้า	 เนื่องจากในแต่ละพ้ืนท่ีจะมีผู้เช่าพื้นที่รายเดิม

เป็นเจ้าของอยู่แล้ว	 ประกอบกับบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและ

มีความช�านาญและเช่ียวชาญในการบริหารพื้นท่ี	 ดังจะเห็นได้

จากการท่ีบริษัทไม่เคยถูกยกเลิกพื้นท่ีจากผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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	 นอกจากน้ี	 ธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีจะมีอัตราก�าไรท่ีไม่สูง

และผู้ประกอบการแต่ละรายจะก�าหนดราคาขายสินค้าชนิด

เดียวกันไม่แตกต่างกันมากนัก	 การแข่งขันในธุรกิจดังกล่าว 

จึงเน้นท่ีช่องทางในการจ�าหน่ายสินค้าที่ครอบคลุมและเข้าถึง

ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	 รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับ

ลูกค้าในคุณภาพของสินค้า	 การบริการท่ีประทับใจ	 และการ

บริการหลังการขายที่ลูกค้าสามารถเชื่อมันและไว้วางใจได้	โดย	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีสาขาครอบคลุม	65	จังหวัด	จาก	

77	จังหวัดในนามของชื่อร้าน	BaNANA,	Studio7	และ	Brand	

Shop	 คือร้านค้าที่ขายสินค้าไอทีทั่วไป	 ร้านค้าที่ขายสินค้า

แบรนด์	 Apple	 และร้านค้าแบรนด์ช็อปอื่นๆ	 	 จึงมั่นใจได้ว่า

บริษัทมีช่องทางในการจ�าหน่ายสินค้าที่ครอบคลุมและเข้าถึง

ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ	ตลอดจนมีบริการหลังการ

ขายที่สามารถเชื่อม่ันและไว้วางใจได้	 และด้วยความรู้ความ

สามารถและประสบการณ์ของผู้บริหาร	 จึงท�าให้เชื่อมั่นได้ว่า

บริษัทมีความพร้อมและสามารถเป็นผู้น�าทางการแข่งขันกับ 

ผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจได้

3. ความเสี่ยงจากการขยายสาขา
	 เนือ่งจากธรุกจิของบรษัิทคือธรุกิจค้าปลกีสนิค้าไอที	ซึง่ชอ่ง

ทางหลกัในการจดัจ�าหน่ายสนิค้าคือหน้าร้าน	บริษทัจึงมีนโยบาย 

ท่ีจะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทาง 

การจ�าหนา่ยสินค้าให้ครอบคลมุและเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย 

ให้มากท่ีสุด	 โดยในปี	 2559-2561	 บริษัทมีจ�านวนสาขารวม

ทั้งสิ้น	 325	 สาขา	 341	 สาขา	 และ	 378	 สาขา	 ตามล�าดับ 

บริษัทจึงมีความเสี่ยงในกรณีที่ผลประกอบการของสาขาท่ี

เปิดใหม่ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือคลาดเคลื่อนจากท่ี

ประมาณการไว้	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทมีหน่วยงานขยายกิจการ 

ซึ่งมีประสบการณ์และความช�านาญ	 ท�าหน้าที่ศึกษาและ

วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความสามารถในการท�าก�าไร	

ท�าเลที่ตั้งของสาขา	 ปริมาณลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	 ขนาดพื้นที่	

และยอดขาย	 โดยเปรียบเทียบกับสาขาที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	

และก�าหนดให้มีการติดตามผลการด�าเนินงานของสาขาอย่าง

ใกล้ชิดโดยหากมียอดขายหลังจากเปิดด�าเนินการที่ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 บริษัทจะท�าการวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาเพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 หรือพิจารณาย้าย

หรือปิดสาขาที่ขาดทุนต่อไป

	 นอกจากนี้	 บริษัทมีส่วนงานท่ีมีความช�านาญในการดูแล

และควบคุมข้ันตอนการตกแต่งสาขาจึงท�าให้ใช้งบประมาณ 

ในการตกแต่งสาขาไม่มาก	 และสินทรัพย์ส่วนใหญ่สามารถ

เคลื่อนย้ายได้	 หากมีการย้ายสาขาบริษัทจึงไม่ต้องลงทุนใน

สินทรัพย์ใหม่ทั้งหมด	 และบริษัทจะมีการเจรจาเพื่อขอคืนเงิน 

มัดจ�าจากศูนย์การค้าหรือเจ้าของพื้นที่	 ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัท

สามารถขอคืนเงินมัดจ�าได้	จึงท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

ในกรณีท่ีต้องมีการย้ายหรือปิดสาขาไม่มากนัก	 ประกอบกับ 

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเลือกท�าเลท่ีตั้ง

และการบริหารงานสาขาของผู้บริหารท่ีสะท้อนจากรายได้

และจ�านวนสาขาของบรษิทัทีเ่พิม่มากขึน้ทกุป	ีบรษิทัเชือ่มัน่วา่ 

การขยายสาขาใหม่ของบริษัทจะเป็นการเพิ่มช่องทางและ

โอกาสทางการขายสนิคา้ให้เข้าถึงกลุม่ลกูคา้เป้าหมายและไดร้บั 

ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
	 1.	 ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินร้อยละ	

25	ณ	วันที่	12	ธันวาคม	2561	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	คือ	

นายสุระ	 คณิตทวีกุล	 ซ่ึงถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 29.39	

ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท	 การถือหุ้น 

ในสัดส่วนดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้มีอ�านาจ 

ในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติ 

ที่ส�าคัญได้เกือบทั้งหมด

	 อยา่งไรกด็	ีบรษิทัไดต้ระหนกัถึงความส�าคญัของการถว่งดลุ 

อ�านาจ	 จึงได้จัดท�าโครงสร้างการจัดการให้ประกอบด้วยคณะ

กรรมการตรวจสอบ	 โดยเป็นการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มี

ความอิสระจ�านวน	 3	 ท่าน	 เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

จากจ�านวนกรรมการท้ังหมด	 7	 ท่าน	 เพื่อท�าหน้าท่ีสอบทาน

การท�างานและมกีารถ่วงดลุอ�านาจในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้น 

รายย่อย	รวมทั้งช่วยกลั่นกรองเรื่องส�าคัญต่างๆ	อาทิเช่น	ความ

สมเหตุสมผลในการท�ารายการระหว่างกันก่อนการน�าเสนอต่อ 

ทีป่ระชุมถอืหุน้	และมกีารก�าหนดมาตรการและแนวทางในการ

ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ	 ผู้ถือหุ้นใหญ่	 ผู้บริหาร	

ผู้มีอ�านาจควบคุม	 รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 

ทุกรายโดยเท่าเทียมกัน

รายงานประจำาปี 2561
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2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
	 เนื่องจากผู้บริหารหลักของบริษัทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

ในธุรกิจมาเป็นเวลานาน	 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในกลยุทธ์การขาย	

การตลาด	และการพจิารณาท�าเลทีต่ัง้สาขาทีม่ศีกัยภาพ	รวมถงึ 

มคีวามสัมพนัธท์ีด่กีบัผูจ้�าหนา่ยสนิคา้รายใหญ	่หา้งสรรพสนิคา้	

และศนูยก์ารคา้ทีเ่ป็นเจ้าของพ้ืนที	่ดังน้ัน	บริษทัอาจมคีวามเสีย่ง 

จากการพึ่งพิงผู้บริหารหลักในการบริหารงานซึ่งหากมีการ

เปลีย่นแปลงผูบ้รหิารหลัก	และไมส่ามารถสรรหาผูท้ีม่คีณุสมบัติ

เหมาะสมได้	 อาจส่งผลต่อการบริหารงานอย่างมีนัยส�าคัญ 

ต่อการด�าเนินงานของบริษัท

 

	 บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร 

ดงักลา่ว	จงึมนีโยบายสนบัสนนุใหบ้คุลากรของบรษิทัมสีว่นรว่ม

ในการก�าหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทและผลักดันให้

เกิดการท�างานเป็นทีม	 เพ่ือสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการท�างานให้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีการฝึกอบรมบุคลากรให้

มีความรู้ความเข้าใจในการท�างานเพิ่มเติมอยู่เสมอ	 เพื่อสร้าง

บุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถเพ่ือสืบทอดงาน 

ต่อจากผู้บริหาร	 นอกจากนี้	 กลุ่มผู้บริหารหลักของบริษัท 

ซึ่งได้แก่	 นายสุระ	 คณิตทวีกุล	 และผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้น 

ของบริษัท	 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ร่วมงานกับบริษัทมาตั้งแต่เริ่ม

ด�าเนินธุรกิจ	 บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าผู้บริหารหลักจะท�างานกับ

บริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวต่อไป

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
	 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร	 เนื่องด้วยลักษณะ

การประกอบธุรกิจของบริษัท	 จ�าเป็นต้องมีพนักงานขายและ

บริการจ�านวนมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสาขาต่างๆ	 ของบริษัท	

อย่างไรก็ดี	 เนื่องด้วยลักษณะงานของพนักงานขายและบริการ 

ที่จะต้องให้บริการและค�าแนะน�าแก่ลูกค้ารวมถึงต้องใช้ความ

ขยันและอดทนในการปฏิบัติงานท�าให้พนักงานในในกลุ่ม 

ดังกล่าวในกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการเปลี่ยนงาน	 (Turn	 over)	

ที่ค่อนข้างสูง	 ซึ่งอาจท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาด

พนักงานที่มีความรู้และความสามารถในการขายสินค้าและให้

บริการลูกค้าและส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าของบริษัท

ในสภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง	 บริษัทมีความเสี่ยงในการ 

สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถให้กับคู่แข่งหรือธุรกิจ

ค้าปลีกอื่น	 ดังนั้น	 บริษัทจึงมีความพยายามที่จะลดโอกาส 

การสูญเสียลง	นอกจากนี้ยังได้มีการดูแล	มอบสวัสดิการ	และ

จัดตั้งโครงการต่างๆ	เพื่อให้พนักงานได้มีความสุข	ความมั่นคง	

และเกิดความผูกพันกับบริษัท	เช่น

	 -	สร้างบรรยากาศและวฒันธรรมในการท�างานท่ีมุง่เนน้การ 

สร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์

	 -	โครงการมอบทุนเรียนภาษาให้แก่พนักงาน

	 -	โครงการเพื่อนแนะน�าเพื่อน	โดยให้พนักงานแนะน�าหรือ 

ชักชวนผู้ที่สนใจให้มาสมัครงานกับบริษัท

	 -	 โครงการสุขใจใกล้บ้าน	 เพื่อให้โอกาสพนักงานย้ายไป 

ท�างานท่ีสาขาใน	 (หรือใกล้)	 จังหวัดบ้านเกิดความเสี่ยงด้าน

การเงิน

1. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
สนับสนุนทางการเงินของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 ตามเงื่อนไขของสัญญาสนับสนุนทางการเงินท่ีบริษัทมีอยู่

กับธนาคาร	 มีข้อก�าหนดเรื่องการด�ารงสัดส่วนการถือหุ้นและ

การด�ารงต�าแหนง่ผูบ้รหิารหลกัของนายสรุะ	คณติทวกีลุ	ซึง่เปน็

ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัตลอดระยะเวลาของสญัญาสนบัสนนุ

ทางการเงินดังกล่าว	 อย่างไรก็ดี	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ท�าสัญญา 

กบับรษิทั	(Undertaking	Agreement)	รบัรองวา่จะรกัษาสัดส่วน 

การถือหุ้นตามที่ธนาคารก�าหนดและจะยังคงเป็นผู้บริหารหลัก

ของบรษิทั	จนกวา่ธนาคารจะตกลงใหย้กเลกิข้อก�าหนดในเรือ่ง

ดังกล่าว

	 บริษัทเช่ือมั่นว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดังกล่าว	 เพื่อให้บริษัทได้รับการสนับสนุน

ทางการเงินจากธนาคารอย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยน
	 เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซ้ือสินค้าและอุปกรณ์ไอทีบาง

ประเภทจากต่างประเทศ	 โดยมูลค่าการสั่งซื้อของบริษัทในปี	

2561	คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	5	ของต้นทุนขายรวม	

	 ท้ังนี้	 บริษัทได้ก�าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง	 โดยได้

ด�าเนินธุรกิจภายใต้นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวังท้ังใน

เรือ่งอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุและการบรหิารควบคมุความผันผวน

จากอัตราแลกเปลี่ยน	 โดยได้มีการท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลก

เปลี่ยนล่วงหน้า	 (Forward	Contract)	 เพื่อบริหารความเสี่ยง

ทีเ่กดิขึน้จากการน�าเขา้สนิคา้และอปุกรณไ์อทจีากตา่งประเทศ	

และมาตรการขอปรบัราคาสนิคา้ตามการเปลีย่นแปลงของราคา

สินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดไว้	

เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการน�าเข้าสินค้า

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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ก. บริษัท
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

ชื่อย่อหลักทรัพย์	 :	 Com7

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 :	 10	ส.ค.	2558

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 :	 300,000,000	บาท

จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	 :	 6,306	ราย	(ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2561)

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย	(Free	float)	 :	 52.55%	

ประเภทธุรกิจ	 :	 จ�าหน่ายสินค้าไอที	ประเภทคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป	คอมพิวเตอร์

	 	 แบบตั้งโต๊ะ	โทรศัพท์เคลื่อนที่	แท็บเล็ต	และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง	

	 	 การให้บริการซ่อมแซมสินค้า	ช�าระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	และ

	 	 ช�าระค่าบริการอื่นๆ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 เลขที่	549/1	ถนนสรรพาวุธ	แขวงบางนาใต้	เขตบางนา	

	 	 กรุงเทพฯ	10260

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107557000462

Call	Center	 :	 02	017	7770

โทรศัพท์	 :	 02	017	7777

โทรสาร	 :	 02	017	7778

โฮมเพจบริษัท	 :	 http://www.comseven.com

ข. บุคคลอื่นๆ 
1)	นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ข้างสถานทูตจีน)

	 	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์	 :	 02-009-9000

โทรสาร	 :	 02-009-9991

2)	ผู้สอบบัญชี

บริษัท	 :	 นางวราภรณ์	วรธิติกุล	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4474

	 	 บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 เลขที	่179/74	-	80	ชัน้	15	อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร	์แขวงทุง่มหาเมฆ	

	 	 เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

โทรศัพท์	 :	 02-344-1000	และ	02-824-5000

โทรสาร	 :	 02-344-1463

-ไม่มี-

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสำ�คัญอื่น
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น   

ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1 จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน	 300,000,000	 บาท	 แบ่งเป็น 

หุ้นสามัญจ�านวน	1,200,000,000	หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท

2 ผู้ถือหุ้น
	 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและสัดส่วนการถือหุ้น	 10	 รายแรก	 ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ณ	 วันที่	 

28	ธันวาคม	2561	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ลำ�ดับ ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  จำ�นวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)

 1	 นาย	สุระ	คณิตทวีกุล	 									352,655,200		 29.39%

	 นายชัยธวัฒน์	พาณิชย์ทวีกุล	 															200,000		 0.02%

	 นางพิมพ์วรา	พาณิชย์ทวีกุล	 												1,600,000		 0.17%

 รวมกลุ่ม น�ยสุระ คณิตทวีกุล             354,455,200  29.58%

 2	 นาย	พงศ์ศักดิ์	ธรรมธัชอารี	 									135,023,300		 11.25%

 3	 นาย	บัญชา	พันธุมโกมล	 										62,638,300		 5.22%

 4	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 										55,953,855		 4.66%

 5	 น.ส.	อารี	ปรีชานุกูล	 										50,600,000		 4.22%

 6	 นาย	อ�านวย	พิจิตรพงศ์ชัย	 										25,950,000		 2.16%

 7	 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	 										19,777,600		 1.65%

 8	 นายกฤชวัฒน์	วรวานิช	 										17,840,000		 1.49%

 9	 น.ส.	อรวรรณ	วิเชียรกวี	 										17,718,000		 1.48%

10	 STATE	STREET	EUROPE	LIMITED	 										14,005,207		 1.17%

                753,961,462  62.88%

**การจัดกลุ่มดังกล่าวข้างต้น	เป็นการรวมกลุ่มบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	มิได้เป็นการนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่	 เกี่ยวข้องตาม

มาตรา	258	แห่งพ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

3 การออกหลักทรัพย์อื่น
	 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น

4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่

ต�่ากว่าร้อยละ	 40	 ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้

นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายโดยพิจารณา

จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัท

อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีก�าหนด 

ไว้ได้	 โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ	 ฐานะการเงิน	 สภาพ 

คล่องทางการเงิน	 และความจ�าเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหาร

กิจการ	และการขยายธุรกิจของบริษัท	รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ	

	 บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ

หุ้นในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 40	 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทย่อย	หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ

การจดัสรรทนุส�ารองตามกฎหมาย	ทัง้นี	้บรษิทัย่อยจะพิจารณา

จ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	 เช่น	 ผลการด�าเนินงานฐานะการเงิน	 สภาพ

คล่องทางการเงิน	 แผนการลงทุน	 และการขยายกิจการของ

บริษัทย่อย	รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited

65



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตรา 

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 40	 ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้

นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายโดยพิจารณา

จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทอย่างไรก็ตามบริษัท

อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก�าหนด

ไว้ได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการฐานะการเงินสภาพคล่อง

ทางการเงนิและความจ�าเป็นในการใช้เงินเพ่ือบรหิารกจิการและ

การขยายธุรกิจของบริษัทรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ

	 บรษิทัย่อยของบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ 

ในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 40	 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ

การจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายท้ังนี้บริษัทย่อยจะพิจารณา

จ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุแก่ผูถื้อหุน้เช่นผลการด�าเนนิงานฐานะการเงนิสภาพคล่อง

ทางการเงนิแผนการลงทนุและการขยายกจิการของบรษิทัย่อย

รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
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โครงสร้างการจัดการ   

ส่วนงานสนับสนุน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายกฤชวัฒน์ วรวานิช)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการสายงาน
ทรัพยากรบุคคล

(นายคงศักดิ์
บรรณาสถิตย์กุล)

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานธุรกิจและ
สายงานนวัตกรรม

องค์กร
(นายคงศักดิ์

บรรณาสถิตย์กุล)

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการสายงาน

การตลาดและ
บริหารสินค้า

(นางสาวณัฐนันท์
กีรติกรยศนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการสายงาน

ธุรกิจค้าปลีก
(นายคงศักดิ์

บรรณาสถิตย์กุล)

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ

งานงานการจัดการ
(นางอารี ปรีชานุกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานบัญชีและ

การเงิน
(นางวาสนา
พงศ์แสงลึก)

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริษัท

1. โครงสร้ำงองค์กร 
    ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายสุระ คณิตทวีกุล)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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2 โครงสร้ำงกำรจัดกำร
	 โครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบด้วยคณะกรรมการ

บรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยอกี	4	ชดุ	ได้แก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 

คณะกรรมการบรหิาร	และคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	

ซึ่งกรรมการบริษัท	 กรรมการตรวจสอบ	 กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน	รวมถึงผูบ้ริหารของแต่ละคณะมคีณุสมบัติ

และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วข้องก�าหนดท้ังนี้	

รายละเอียดโครงสร้าง	การจัดการของบริษัทมีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 คณะกรรมการของบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	7	คน	ได้แก่

 ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1		นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	 ประธานกรรมการ

	 	 และกรรมการอิสระ

2		นายสุระ	คณิตทวีกุล	 รองประธานกรรมการ

3		นางสาวอารี	ปรีชานุกูล	 กรรมการ

4		นายกฤชวัฒน์	วรวานิช	 กรรมการ

5		นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล	 กรรมการ

6		นางสาววรีภรณ์	อุดมคุณธรรม	 กรรมการอิสระ

7		นายคัชพล	จุลชาต	 กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวศศิภา	สว่างไสว	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท	

กรรมการผู้มีอำานาจผูกพันบริษัท
	 นายสุระ	 คณิตทวีกุล	 หรือนายกฤชวัฒน์	 วรวานิช	 หรือ

นางสาวอารี	 ปรีชานุกูล	 หรือนายคงศักด์ิ	 บรรณาสถิตย์กุล	

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน	 และประทับตรา

ส�าคัญของบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
	 1.	คณะกรรมการมีอ�านาจ	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบ 

ในการบริหารจดัการและด�าเนนิกจิการของบรษิทัให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท

	 2.	จัดให้มีการท�าและรับผิดชอบต่อการจัดท�างบดุลและ 

งบก�าไรขาดทุนของบริษัท	 ณ	 วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญช ี

ของบริษัท	 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	 และน�าเสนอต่อท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

	 3.	ก�าหนดเป้าหมาย	 แนวทาง	 นโยบาย	 แผนงานการ

ด�าเนินธุรกิจ	งบประมาณของบริษัท	รวมถึงควบคุมก�ากับดูแล	 

(Monitoring	 and	 Supervision)	 การบริหารและการจัดการ

ของฝ่ายบรหิารให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณ

ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

	 4.	พจิารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนมุตันิโยบาย	ทศิทาง	

กลยุทธ์	 แผนงานการด�าเนินธุรกิจ	 ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่าย

บริหาร

	 5.	ติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและ 

งบประมาณอย่างต่อเนื่อง

	 6.	ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญช ี

ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ	และจดัให้มกีารรายงานทางการ

เงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้	 รวมทั้งจัดให้มีระบบการ

ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและ

เหมาะสม

	 7.	พิจารณาก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง	 

(Risk	Management)	ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร	และก�ากับดูแล

ให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

โดยมมีาตรการรองรบั	และวธิคีวบคมุเพือ่ลดผลกระทบต่อธุรกจิ

ของบริษัทอย่างเหมาะสม

	 8.	พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน	 มีอ�านาจใน

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร	ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	และ

คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม	 รวมถึงการก�าหนด

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	 ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร	และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ที่แต่งตั้ง

	 ท้ังน้ี	การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนดนัน้ 

ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการ

บริหาร	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 และคณะอนุกรรมการ 

ชุดต่างๆ	 ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมี 

ความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	 หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อื่นใด	 กับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 (ถ้ามี)	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติ

รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

	 9.	ก�ากับและดูแลการบริหารจัดการและการด�าเนินงาน

ต่างๆ	ของบรษิทัและบรษิทัย่อย	ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนด	

รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

68



กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 อาทิเช่น	 การท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและ

การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ	 เท่าที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกับกฎหมายอื่น

	 10.	 คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่ง

หรือหลายคนหรือบคุคลอืน่ใดปฏบิติัการอย่างหนึง่อย่างใดแทน

คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ	

หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะ

กรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็

สมควร	ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ	เพิกถอน	เปลีย่นแปลง	หรอื

แก้ไขการมอบอ�านาจนั้นๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร

 

	 ท้ังน้ี	 การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่

จะท�าข้ึนกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และ/หรอืประกาศอืน่ใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

เว ้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่ เป ็นไปตามนโยบายและ 

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
	 1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ

นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยนับรวมหุ้นของ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

	 2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

งาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 หรือ 

ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั	บรษัิทใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม 

บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

เว้นแต่จะได้พ้นจากลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อน

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท

	 3.	ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ	หรอืโดยการ

จดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดา	มารดา	คู่สมรส	

พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

	 4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัท

ใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแย้ง	 ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ	หรอืผูบ้รหิาร	

ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	 บริษัท

ย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่

ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท

	 5.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ	่

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้

บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมี 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	เว้นแต่จะพ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท	

	 6.	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ	ซึง่รวมถงึ

การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	

ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า	 2	 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	 บริษัท

ใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

ทัง้นีใ้นกรณทีีผู่ใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนติบิคุคลให้รวมถึงการ

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผูบ้รหิาร	

หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชีพนัน้ด้วย	เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 ก่อน 

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท

	 7.	ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทน

ของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

	 8.	ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง

เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการ

ออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา	 ถ้าจ�านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย

จ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม	 กรรมการที่จะต้องออก

จากต�าแหน่งในปีแรก	และปีทีส่องภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้ 

จบัสลากกนั	ส่วนปีหลงัๆ	ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่ง

นานที่สุดน้ันเป็นผู ้ออกจากต�าแหน่ง	 กรรมการซึ่งพ้นจาก

ต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น		

	 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว	 กรรมการพ้นจาก

ต�าแหน่งเมื่อ	

	 1.	เสียชีวิต

	 2.	ลาออก

	 3.	ขาดคุณสมบัติ	หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

	 4.	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก	 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในส่ีของจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีมี่ประชมุ	และมสีทิธอิอกเสยีง	

และมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุน้ถอืโดย

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียง

	 5.	ศาลมีค�าสั่งให้ออก	

การสรรหากรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังให้คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาบคุคลทีม่คีวามรูค้วาม

สามารถ	ประสบการณ์	มปีระวัตกิารท�างานทีด่	ีและมภีาวะผูน้�า	

วิสัยทัศน์กว้างไกล	 รวมทั้งมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ตลอดจนมี

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออัน

เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัท	 นอกจากนี้ยัง

ค�านึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม	 และสอดคล้องกับองค์ประกอบ	

และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท 

อีกด้วย	 เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)

	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธี

การดังต่อไปนี้

	 (1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

	 (2)	ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูเ่ลอืกตัง้บุคคล

คนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้	ในกรณีทีเ่ลอืกต้ังบุคคล

หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้	

	 (3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น 

ผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ	เท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี

หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ 

ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจ�านวนกรรมการทีจ่ะ

พึงมี	 หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อ 

ให้ได้จ�านวนกรรมการที่จะพึงมี

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 

  ปี 2561 ปี 2560

1	 นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	 8/8	 8/8

2	 นายสุระ	คณิตทวีกุล	 8/8	 7/8

3	 นางสาวอารี	ปรีชานุกูล	 7/8	 6/8

4	 นายกฤชวัฒน์	วรวานิช	 8/8	 8/8

5	 นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล	 6/8	 7/8

6	 นางสาววรีภรณ์	อุดมคุณธรรม	 7/8	 6/8

7	 นายคัชพล	จุลชาต	 7/8	 8/8

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ

จ�านวน	3	คน	ได้แก่

 ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1		นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	 ประธานกรรมการ

	 	 ตรวจสอบและกรรมการ	

	 	 อิสระ

2		นางสาววรีภรณ์	อุดมคุณธรรม		 กรรมการตรวจสอบ

	 	 และกรรมการอิสระ

3		นายคัชพล	จุลชาต	 กรรมการตรวจสอบ

	 	 และกรรมการอิสระ

	 นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีเพียง

พอท่ีจะท�าหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของ

บริษัทได้	 โดยนายศิริพงษ์	 สมบัติศิริ	 ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 สาขาบัญชี	 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และ

ปริญญาโท	 สาขาบริหารธุรกิจ	 จาก	 Sul	 Ross	 University	

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ

รายชื่อกรรมการ 
จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

70



ตรวจสอบของบริษัท	 แพนเอเชียฟุตแวร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

กรรมการตรวจสอบของบริษัท	 บางกอก	 เชน	 ฮอลปิทอล	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 และกรรมการของบริษัท	 เอพี	 (ไทยแลนด์)	

จ�ากัด	(มหาชน)	โดยมีนางสาวปิยพร	บรรดาศักดิ์	ท�าหน้าที่เป็น

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	3	ปี	หรอืเท่ากบัวาระการด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ	3	ปี	หรือเท่ากับวาระการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริษัท

	 ท้ังนี้	 เมื่อครบวาระการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว	 ประธาน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต�าแหน่ง

ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งได้อีก

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1.	สอบทานให้บรษัิทมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้อง

และเพียงพอ

	 2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	

Control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)	

ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล	และพจิารณาความเป็นอสิระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน	หรือหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกับการตรวจสอบ

ภายใน

	 3.	สอบทานให้บรษิทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 4.	พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งต้ังบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ

เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว	 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	 โดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5.	พิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	 ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว 

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 6.	จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย

ไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั	ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย

ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 (ก)	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือ

ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

	 (ข)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัท

	 (ค)	 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 (ง)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 (จ)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์

	 (ฉ)	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 และการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

	 (ช)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)

	 (ซ)	รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ	

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

	 7.	ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย 

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 ชือ่-น�มสกลุ   จำ�นวนครัง้ทีเ่ข้�ร่วมประชมุ/ก�รประชมุทัง้หมด 

  ปี 2561 ปี 2560

1		นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	 5/5	 4/4

2		นางสาววรีภรณ์	อุดมคุณธรรม	 5/5	 2/4

3		นายคัชพล	จุลชาต	 4/5	 4/4

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบ

ด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจ�านวน	 3	 คน	

ได้แก่

 ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1		นายคัชพล	จุลชาต	 ประธานกรรมการสรรหา 

	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน

2		นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล	 กรรมการสรรหา	

	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน

3		นางสาวอารี	ปรีชานุกูล	 กรรมการสรรหา	

	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน

	 โดยมีผู ้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล	 ท�าหน้าที่ เป ็น

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 1.	 เสนอแนะโครงสร้าง	 ขนาด	 และองค์ประกอบของ 

คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	รวมถึง

ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้ท่ีได้รับ

การเสนอชื่อเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ	 และกรรมการ

ชุดย่อยต่างๆ	 ตามโครงสร้าง	 ขนาด	 และองค์ประกอบของ 

คณะกรรมการตามที่ก�าหนดไว้

	 2.	 พิจารณาเพ่ือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบรษิทั	กรรมการชดุย่อย	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	

เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	 และ/หรือที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น	ในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลง

	 3.	พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน	 ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินส�าหรับคณะ

กรรมการ	คณะกรรมการชดุย่อย	และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	

ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท	 และบริษัทอื่นท่ี 

อยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั	เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ	และ/

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

	 4.		 ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อก�าหนดการให้

โบนัส	 และการขึ้นเงินเดือนประจ�าปีของบริษัท	 โดยใช้เกณฑ์

มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ

	 5.		 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

	 ทั้งนี้	 การมอบหมายอ�านาจของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนนั้น	 จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ	

หรอืมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้ผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถอนุมัติรายการ 

ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 (ตามนิยามประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และ/หรือตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย	 และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด)	

มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น

ใดกับบริษัท	 หรือบริษัทย่อย	 และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีอ�านาจ

อนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว	 โดยเรื่องดังกล่าวจะต้อง

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	และ/หรือ		ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

(แล้วแต่กรณี)	เพื่ออนุมัติต่อไป

  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน
 ชือ่-น�มสกลุ   จำ�นวนครัง้ทีเ่ข้�ร่วมประชมุ/ก�รประชมุทัง้หมด 

  ปี 2561 ปี 2560

1		นายคัชพล	จุลชาต	 1/1	 2/2

2		นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล	 1/1	 2/2

3		นางสาวอารี	ปรีชานุกูล	 1/1	 2/2

4. คณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารทั้งหมด			 

		7	คน	ได้แก่

 ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1		นายสุระ	คณิตทวีกุล	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

2		นางสาวอารี	ปรีชานุกูล	 กรรมการบริหาร

3		นายกฤชวัฒน์	วรวานิช	 กรรมการบริหาร

4		นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล	 กรรมการบริหาร

5		นางสาวณัฐนันท์	กีรติกรยศนันท์	 กรรมการบริหาร

6		นางวาสนา	พงศ์แสงลึก	 กรรมการบริหาร

7		นายภาคภูมิ	เสตะรัต	/1	 กรรมการบริหาร

 /1	นายภาคภูมิ	เสตะรัต	ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริหาร	ตั้งแต่วันที่	11	กรกฎาคม	2561

รายงานประจำาปี 2561
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร
	 1.	 ด�าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท	 ตาม

วัตถปุระสงค์	ข้อบงัคบั	นโยบาย	ระเบียบ	ข้อก�าหนด	ค�าสัง่	และ

มติของที่ประชุมคณะกรรมการ	 และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัท

	 2.	 พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหาร	 และ 

น�าเสนอนโยบาย	เป้าหมาย	กลยทุธ์	การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	

การลงทุน	การขยายกิจการ	และงบประมาณ	 เพื่อน�าเสนอต่อ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

	 3.	พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ

ของบริษัทตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท	 โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการเป็นไป

ตามที่ก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษทัแล้ว	แต่ไม่เกนิงบประมาณประจ�าปีท่ีได้รบั

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	รวมถึงการเข้าท�าสัญญาต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

	 4.	 ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม

นโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	และก�ากบั

ดูแลให้การด�าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	

	 5.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินใน 

การด�าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท	 เช่น	 การจัดซื้อโดย

วงเงินส�าหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในตาราง

อ�านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	

แต่ไม่เกนิงบประมาณประจ�าปีทีไ่ด้รับอนมุติัจากคณะกรรมการ

บรษัิท	รวมถึงการเข้าท�าสญัญาต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้องกับเร่ืองดงักล่าว 

	 6.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญๆ	

ท่ีได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณประจ�าปีตามทีจ่ะได้รบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท	หรือตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้เคย

มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

	 7.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ

ตามปกติธุรกิจของบริษัท	 ตามงบประมาณที่รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอ�านาจอนุมัติที่ผ่านการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

	 8.	มีอ�านาจในการจัดหาสถานที่เพื่อขยายสาขาและอนุมัติ

การจัดตั้งส�านักงานสาขาต่างๆ	 รวมถึงการใช้จ่ายทางการ

เงินเพ่ือใช้ในการเปิดสาขา	 ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจหรือ 

งบประมาณประจ�าปีที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว	 

โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน

ตารางอ�านาจอนุมัติท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

แล้ว	รวมถึงการเข้าท�าสัญญาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

	 9.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน	 การจัดหาวงเงิน 

สินเช่ือ	 หรือการขอสินเช่ือใดๆ	 ของบริษัท	 โดยวงเงินส�าหรับ

แต่ละรายการให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจอนุมัติ 

ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วทั้งนี้	 ในกรณีที่

ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน	 ต้องน�าเสนอขอ

อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

	 10.	ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและอ�านาจการบรหิารองค์กร	

และพิจารณาปรับเงินเดือน	 โบนัสของตั้งแต่ระดับประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหารลงไป	 รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราก�าลังคน 

ที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจ�าปี

	 11.	 ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอ่ืนใดหนึ่งคน 

หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด	 โดยอยู ่ภายใต้ 

การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร	 หรืออาจมอบอ�านาจ

เพื่อให้บุคคลดังกล่าว	 มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร	 และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร	 ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก	 เพิกถอน	

เปลี่ยนแปลง	 หรือแก้ไข	 บุคคลท่ีได้รับมอบอ�านาจ	 หรือการ 

มอบอ�านาจนั้นๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร

	 12.	ด�าเนนิการอืน่ใดๆ	ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

เป็นคราวๆ	ไป

	 ท้ังนี	้การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบริหารนั้น	 จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ	

หรอืมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้ผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ

บริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัด

แย้ง	 (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และ/

หรือ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ/หรือหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องก�าหนด)	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	 หรือบริษัทย่อย	 และ/หรือบริษัท 

ทีเ่กีย่วข้อง	คณะกรรมการบรหิารไม่มอี�านาจอนมัุตกิารด�าเนนิการ 

ในเรือ่งดงักล่าว	โดยเรือ่งดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะ

กรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพื่ออนุมัติ

ต่อไป	ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการทีเ่ป็นไปตามธรุกจิปกตแิละ

เงื่อนไขการค้าปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน	 และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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  การประชุมคณะกรรมการบริหาร
 ร�ยชื่อกรรมก�ร จำ�นวนคร้ังท่ีเข้�ร่วมประชุม/ก�รประชุม 

                      ทั้งหมด

  ปี 2561 ปี 2560

1		นายสุระ	คณิตทวีกุล	 11/11	 11/13

2		นางสาวอารี	ปรีชานุกูล	 10/11	 12/13

3		นายกฤชวัฒน์	วรวานิช	 11/11	 11/13

4		นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล	 11/11	 12/13

5		นางสาวณัฐนันท์	กีรติกรยศนันท์	 10/11	 12/13

6		นางวาสนา	พงศ์แสงลึก	 11/11	 12/13

7		นายภาคภูมิ	เสตะรัต	/1		 6/11	 -

 /1		นายภาคภูมิ	เสตะรัต	ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริหาร	ตั้งแต่วันที่	11	กรกฎาคม	2561

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบไปด้วยกรรมการ

บริหารความเสี่ยงทั้งหมด	7	คน	ได้แก่

 ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1		นายกฤชวัฒน์	วรวานิช	 ประธานคณะกรรมการ 

	 	 บริหารความเสี่ยง

2		นางสาวอารี	ปรีชานุกูล	 กรรมการ

	 	 บริหารความเสี่ยง

3		นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล	 กรรมการ

	 	 บริหารความเสี่ยง

4		นางสาวณัฐนันท์	กีรติกรยศนันท์	 กรรมการบริหาร

	 	 ความเสี่ยง

5		นางวาสนา	พงศ์แสงลึก	 กรรมการบริหาร

	 	 ความเสี่ยง

6		นายธนทัศน์	ธนีสันต์	 กรรมการบริหาร

	 	 ความเสี่ยง

7	 นายอรรถพล	วัฒนาจินดา	 กรรมการบริหาร

	 	 ความเสี่ยง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 1.	น�าเสนอนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวม 

(Integrated	Risk	Management)	ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและก�าหนดเป็นนโยบาย 

ให้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

	 2.		 ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการ 

ความเสี่ยงของบริษัท

	 3.	สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสีย่งทีส่�าคญั

	 4.	รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยง	 และ

การจัดการบริหารความเสี่ยง

  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ร�ยชื่อกรรมก�ร        จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม/

                            ก�รประชุมทั้งหมด

  ปี 2561 ปี 2560

1		นายกฤชวัฒน์	วรวานิช	 2/2	 3/3

2		นางสาวอารี	ปรีชานุกูล	 2/2	 3/3

3		นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล	 2/2	 3/3

4		นางสาวณัฐนันท์	กีรติกรยศนันท์	 2/2	 3/3

5		นางวาสนา	พงศ์แสงลึก	 2/2	 3/3

6		นายธนทัศน์	ธนีสันต์	 2/2	 3/3

7		นายอรรถพล	วัฒนาจินดา	 2/2	 3/3

3 ผู้บริหำร
		ผู้บริหารของบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น	7	คน	ได้แก่

 ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1		นายสุระ	คณิตทวีกุล	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2		นางสาวอารี	ปรีชานุกูล	 ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิาร

	 	 สายงานการจัดการ

3		นายกฤชวัฒน์	วรวานิช	 ส่วนงานสนับสนุน

	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4		นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล	 ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิาร

	 	 สายงานธุรกิจบริการ	และ 

	 	 สายงานนวัตกรรม	องค์กร 

	 	 และ	รักษาการ

	 	 ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏบิตักิาร

	 	 การสายงานทรัพยากร	

	 	 บุคคล

5		นางสาวณฐันนัท์	กีรตกิรยศนนัท์	 ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร

	 	 สายงานบริหารผลิตภัณฑ์

	 	 และการตลาด

6		นางวาสนา	พงศ์แสงลึก	 ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิาร 

	 	 สายงานบัญชีและการเงนิ

7		นายภาคภูมิ	เสตะรัต	 ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิาร

	 	 สายงานธุรกิจค้าปลีกรายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018
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ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 1.	 ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ	 และ/หรือบริหารงาน

ประจ�าวันของบริษัท

	 2.	 จัดท�า	 และน�าเสนอนโยบาย	 ทิศทาง	 กลยุทธ์	 แผน 

การด�าเนินธุรกิจ	งบประมาณ	การลงทุน	โครงสร้างการบริหาร

งานของบรษิทั	และหลกัเกณฑ์ในการด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจ	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	 และ 

คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

	 3.	ด�าเนินการหรอืบรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน 

และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 และ/

หรือคณะกรรมการบริหาร	

	 4.	ก�ากับดูแลการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัท

ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท	 รวมถึงการตรวจสอบและประเมิน 

ผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด	

และมหีน้าทีร่ายงานผลการด�าเนนิงานการบรหิารจัดการรวมถงึ

ความคืบหน้าในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร	 คณะ

กรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท

	 5.	พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ

ของบริษัทตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัท	 โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการเป็นไป

ตามที่ก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทัแล้ว	แต่ไม่เกนิงบประมาณประจ�าปีท่ีได้รบั

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	รวมถึงการเข้าท�าสัญญาต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

	 6.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินใน 

การด�าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท	 เช่น	 การจัดซ้ือ	 โดย

วงเงินส�าหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในตาราง

อ�านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	

แต่ไม่เกนิงบประมาณประจ�าปีทีไ่ด้รับอนมุติัจากคณะกรรมการ

บริษัท	 รวมถึงการเข้าท�าสัญญาต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับเรื่อง 

ดังกล่าว	

	 7.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญๆ	

ท่ีได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณประจ�าปีตามทีจ่ะได้รบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท	หรือตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้เคย

มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

	 8.	มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ

ตามปกติธุรกิจของบริษัท	 ตามงบประมาณที่รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอ�านาจอนุมัติที่ผ่านการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	รวมถึงการเข้าท�าสัญญาต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

	 9.	ก�าหนดโครงสร้างองค์กร	รวมถึงการแต่งตั้ง	การว่าจ้าง	

การโยกย้าย	 การก�าหนดเงินค่าจ้าง	 ค่าตอบแทน	 โบนัสและ 

การเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับ	C2	ลงไป

	 10.	มอี�านาจออกค�าสัง่	ระเบยีบ	ประกาศ	เพือ่ให้การปฏบิตัิ

งานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท	 และเพื่อ

รักษาระเบียบ	วินัย	การท�างานภายในองค์กร

	 11.	 ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้การด�าเนินการทางธุรกิจรวม

ทัง้การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ 

ข้อบังคับ	รวมทั้งนโยบายของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล

	 12.	 มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง	 และ/หรือมอบหมาย

ให้บคุคลอืน่ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได้	โดยการมอบอ�านาจ

ช่วง	และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตแห่ง

การมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจ	 และ/หรือ	 ให้เป็นไป

ตามระเบยีบ	ข้อก�าหนด	หรอืค�าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทั	และ/

หรือบริษัทได้ก�าหนดไว้

	 13.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	เป็นคราวๆ	ไป

	 ท้ังนี้	 ในการด�าเนินการเรื่องใดท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

หรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง	 (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนและ/หรือ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ/

หรอื	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องก�าหนด)	มส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืมคีวาม 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	 และ/หรือบริษัทย่อย	และ/

หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอ�านาจ

อนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว	 โดยเรื่องดังกล่าวจะต้อง 

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

(แล้วแต่กรณี)	 เพื่ออนุมัติต่อไป	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ 

ท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่ึงเป็นไป 

ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และ/หรือ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ/หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องก�าหนด

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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4. เลขำนุกำรบริษัท
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 1/2557	 เมื่อวันท่ี	 

28	พฤศจิกายน	2557	ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวศศิภา	สว่างไสว	

ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษัิท	เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรา	89/15	

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	

2535	 (แก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 2551)	 ซึ่งก�าหนดให้มีเลขานุการ

บริษัทรับผิดชอบด�าเนินการดังต่อไปนี้	 ในนามของบริษัทหรือ 

คณะกรรมการบริษัท	โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ดังนี้	

	 1.	จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 ทะเบียนกรรมการ

	 	 (ข)	 หนังสอืนดัประชมุคณะกรรมการ	รายงานการประชุม 

	 	 	 คณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัท

	 	 (ค)	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุม 

	 	 	 ผู้ถือหุ้น

	 2.	เก็บรักษารายงานการมีส ่วนได้เสียที่รายงานโดย 

	 	 กรรมการหรือผู้บริหาร

	 3.	ด�าเนินการอื่นๆ	 ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

	 	 ก�าหนด

5. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
	 บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี	 2561	

ไว้อย่างชัดเจนโดยจ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและ

บ�าเหน็จกรรมการ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ก)		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	 เมื่อวันท่ี	 24	 

	 	 เมษายน	2561	ได้มมีติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของ 

	 	 บริษัทเป็น

  (1) ค่�ตอบแทนร�ยเดือน

 ตำ�แหน่ง ค่�ตอบแทน

ประธานกรรมการ		 	 40,000	บาท/เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ	 40,000	บาท/เดือน

กรรมการ	 	 	 20,000	บาท/เดือน

กรรมการตรวจสอบ	 	 30,000	บาท/เดือน

 หม�ยเหตุ 

	 1.	บรษิทัไม่มนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ

บริหาร

	 2.	คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะ

คณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

(2) บำ�เหน็จกรรมก�รจำ�นวน  2,100,000 บ�ท โดยจ่�ย

สำ�หรับกรรมก�รอิสระเท่�นั้น

	 ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นีค้ณะกรรมการ

ได้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อย

ของบริษัท	 โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่า

ตอบแทนตามรายละเอียดที่ก�าหนดข้างต้น

ร�ยละเอียดค่�ตอบแทนกรรมก�รของบริษัท ในปี 2560 

และ 2561     

	 		(หน่วย:	บาท)	

 ร�ยชื่อกรรมก�ร ปี 2560 ปี 2561

1	 นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	 980,000	 1,320,000

2	 นายสุระ	คณิตทวีกุล	 240,000	 240,000

3	 นางสาวอารี	ปรีชานุกูล	 240,000	 240,000

4	 นายกฤชวัฒน์	วรวานิช	 240,000	 240,000

5	 นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล	 240,000	 240,000

6	 นางสาววรีภรณ์	อุดมคุณธรรม	 860,000	 990,000

7	 นายคัชพล	จุลชาต	 860,000	 990,000

 รวม   3,660,000 4,260,000

	 ข)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน/ค่าตอบแทนอื่น	ๆ

	 	 -ไม่มี-

5.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ในปี	2560	-	2561	บรษัิทมกีารจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืน 

โบนัส	และค่าตอบแทนอืน่ๆ	ให้แก่ผูบ้ริหารบรษิทัและบรษัิทย่อย 

ดังนี้

 ประเภทค่�ตอบแทน ปี 2560 ปี 2561

  (ล้�นบ�ท) (ล้�นบ�ท)

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น	 44.63	 48.56

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 1.67	 1.45

 รวม  46.3 50.01

6. บุคลำกร
6.1  จำานวนบุคลากร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	-	2561	บริษัทและบริษัทย่อย 

มพีนกังานและบคุลากรทัง้สิน้	2,343	คน	3,119	คน	และ	3,376	คน 

รายงานประจำาปี 2561
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		ตามล�าดับ	โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

 ลักษณะบุคล�กร 31 ธันว�คม 2559 31 ธันว�คม 2560 31 ธันว�คม 2561

   (คน) (คน) (คน)

		ผู้บริหาร	 7	 7	 7

		ฝ่ายบริหาร	 80	 91	 80

		ฝ่ายปฏิบัติการ	 1,972	 2,170	 2,353

		ฝ่ายจัดการ	 71	 66	 66

		ฝ่ายการเงินและบัญชี	 85	 87	 96

		ฝ่ายกฎหมายและตรวจสอบภายใน	 15	 17	 21

		พนักงานบริษัทย่อย	 113	 681	 753

 รวม         2,343         3,119           3,376

6.2 ผลตอบแทนพนักงาน
	 บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ	 ได้แก่เงินเดือน	 โบนัส	 และผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ	 เช่น	 

ค่าคอมมิชชั่นค่าต�าแหน่งค่ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เงินประกันสังคม	หรือค่ายานพาหนะ	เป็นต้น	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ้าง

งานของบริษัทและบริษัทย่อย	ทั้งนี้	ผลตอบแทนพนักงานดังกล่าวไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร	โดยในปี	2559	-	2561	

สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ (ล้�นบ�ท) (ล้�นบ�ท) (ล้�นบ�ท)

 ประเภทผลตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

	เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น	 621.90	 741.13	 834.17

	ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 1.29	 3.59	 5.12

 รวม  623.19 744.73 839.29

6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

	 บรษิทัให้ความส�าคญัและด�าเนนิการพฒันาศกัยภาพให้กบั 

พนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเจริญเติบโต

ของธุรกิจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	 เนื่องจาก

พนักงานเป็นปัจจัยหลักที่ส�าคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจไปสู่

เป้าหมาย	 อีกทั้งเป็นแรงผลักดันส�าคัญในการช่วยสนับสนุนให้

องค์กรเติบโตและก้าวหน้า	 บริษัทฯ	 จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร

ทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ	 โดยการพัฒนาด้านทักษะ	 ความรู ้

ความสามารถตลอดถึงปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมของ

องค์กรควบคู่กัน	 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางการ

ด�าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการพัฒนาดังนี้

	 1.	 นโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนา	 ด้วยบุคลากร	

คือทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความ

ส�าเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 บริษัทจึงพัฒนาทักษะ	 ความรู้	

ความสามารถของบคุลากรควบคูไ่ปกบัการน�าระบบและพฒันา 

เครื่องมือเพื่อใช้สนับสนุนการบริหารพัฒนาบุคคล	ดังนี้

พนักง�นทุกคน :	บริษัทด�าเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดย

จดัหลกัสตูรฝึกอบรมความรู	้ความสามารถหลกั	เพือ่ให้พนกังาน

ทุกคนปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 เช่น	 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดย

การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร	 รวมไปถึงการจัดท�าระบบพ่ีเล้ียง

เพื่อดูแลสอนงานและให้ค�าแนะน�าในการท�างาน

พนักง�นหน้�ร้�นส�ข� :	 บริษัทด�าเนินการพัฒนาความรู้	

และ	 ทักษะของพนักงานให้มีศักยภาพ	 ด้วยการจัดฝึกอบรม 

ในหลกัสูตรต่างๆ	โดยมุง่เน้นให้พนกังานมคีวามรูเ้ก่ียวกับเกีย่วกบั 

สินค้าและการให้บริการเพื่อให้เกิดความช�านาญและมีความ

พร้อมต่อการให้บรกิาร	อกีทัง้ยงัสามารถรกัษามาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานซ่ึงจะท�าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นและประทับใจใน

การได้รบับรกิารอนัดีเยีย่ม	เช่น	หลักสตูร	Service	Excellence 

หลักสูตรมาตรฐานพนักงานหน้าร้าน	 หลักสูตรมาตรฐาน 

ผูจ้ดัการร้าน	หลกัสตูรมาตรฐานผูช่้วยและผูจ้ดัการเขต	เป็นต้น
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พนักง�นระดับปฏิบัติก�ร :	บริษัทด�าเนินการพัฒนาพนักงาน

โดยจดัหลกัสตูรพฒันาความรู	้ความสามารถตามหน้าที	่สายงาน

วิชาชพีและตามกลุม่งาน	เพือ่เป็นการพฒันาทกัษะ	ความรูค้วาม

สามารถในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	

เช่น	 หลักสูตรการปิดงบบัญชี	 หลักสูตรการบริหารงานบุคคล	

หลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น	 หลักสูตรการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

และไอที	หลักสูตรความปลอดภัยในการท�างาน	เป็นต้น

พนักง�นระดับหัวหน้�ง�นและผู้จัดก�ร :	 บริษัทตระหนักถึง

ความส�าคัญของพนักงานระดับหัวหน้างานและผู้จัดการว่าเป็น

ตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง	 มีบทบาทในการสนับสนุน	 ดูแล

พนักงานและทีมงานให้ท�างานได้ส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ	จึง

ได้จัดหลกัสูตรพัฒนาทกัษะ	ความรู้	ความสามารถให้กับหวัหน้า

งานและผู้จัดการ	 เช่น	หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน	หลักสูตร

เทคนคิการให้ค�าปรกึษา	หลกัสตูรการเสรมิสร้างภาวะผูน้�าและ

การบริหารทีมงานสู่ความส�าเร็จ	 หลักสูตรการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ	เป็นต้น

พนักง�นระดับผู้บริห�ร :	 บริษัทด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนา

ผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�าเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหารให้มีความพร้อมสามารถเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

และขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลงานเพิ่ม 

ยิ่งขึ้น	ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมการท�างาน	และค่านิยม

ที่สามารถช่วยส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบการบริหาร

สมัยใหม่ให้เกิดขึ้น	ตลอดจนการจัดการความรู้และองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือส่งเสริม

ให้เกดิการพฒันากระบวนการท�างานให้เกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้	

และก่อให้เกิดผลส�าเร็จในภาพรวม	

	 2.	นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชพี	บรษัิทก�าหนดนโยบาย

การวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกสายในทุกระดับ

โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนา	ทักษะ	ความรู้	ความสามารถ

อย่างต่อเนื่อง	โดยการน�าแนวทาง	Competency	มาประยุกต์

ใช้ในองค์กร	เพื่อน�าไปวิเคราะห์	วางแผนและเป็นแนวทางการ

พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลดังนี้

สมรรถนะหลัก	(Core	Competency)	ได้แก่	ความสามารถซึ่ง

แสดงถึงวัฒนธรรมการท�างานขององค์กรซึ่งบุคลากรทุกคนใน

องค์กรพึงมี	 และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อจะท�าให้องค์กร

บรรลุเป้าหมายในการด�าเนินงานได้

สมรรถนะบริหาร	 (Managerial	Competency)	 ได้แก่	ความ

สามารถด้านการบริหารท่ีบุคลากรในองค์กรตามระดับแต่ละ

ต�าแหน่งงานที่จ�าเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการบริหารตนเอง	บริหาร

งานผู้ใต้บังคับบัญชา	 เพื่อให้งานส�าเร็จอีกทั้งต้องสอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์	และ	วิสัยทัศน์ขององค์กร

สมรรถนะตามสายงาน	 (Functional	 Competency)	 ได้แก่	

ความสามารถ	 ทักษะ	 ด้านวิชาชีพท่ีจ�าเป็นในการน�าไปปฏิบัติ

งานให้บรรลุผลส�าเร็จ	ซึ่งมีความแตกต่างกันตามลักษณะงาน

	 3.	การจัดการความรู้ในองค์กร	คือเครื่องมือเพื่อการบรรลุ

เป้าหมายในการพฒันาบคุลากรในระยะยาว	ได้แก่การรวบรวม

องค์ความรูท้ีม่อียูใ่นองค์กรมาพฒันาข้ึนเป็นระบบเพือ่ให้ทกุคน 

ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู ้	 

รวมถึงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อันจะส่งผลให้

องค์กรมีขีดความสามารถเชิงแข่งขันสูงสุด	โดยบริษัทได้พัฒนา 

แอพพลเิคชัน่บนมอืถอื	(IT	Easy	Mobile	Application)	ซึง่เป็น

แหล่งข้อมูลอ้างอิงท่ีมีมาตรฐาน	 เช่น	 รายละเอียดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานต่างๆ	ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า	โปรโมชั่น	ข้อมูลข่าวสาร	

การวิเคราะห์ยอดขาย	การสอนงาน	(Coaching	Recognition	

System)	การวดัความรู	้(Knowledge	Training	Online)	ส่งผล 

ให้พนักงานเกิดการตระหนักรู้	 อีกท้ังยังใช้เป็นเครื่องมือในการ

ให้รางวัลกับพนักงานอีกด้วย

6.4  ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา
	 -ไม่มี-	

รายงานประจำาปี 2561
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การกำากับดูแลกิจการ
	 บริษทั	คอมเซเว่น	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษัิทย่อย	“บรษัิท”	มคีวามมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื	เพือ่ตอบสนอง 

ความต้องการของลกูค้า	จงึยดึมัน่ทีจ่ะรกัษามาตรฐานสงูสดุในการก�ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณต่อการให้บรกิารลกูค้าอย่าง 

รับผิดชอบและเป็นธรรม	การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ	ตลอดจนการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า	ด้วยตระหนักว่าธุรกิจต้องด�าเนิน

ควบคู่กับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝาย	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้าและเจ้าหนี้ 

คู่แข่ง	 ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งไม่เพียงน�ามาใช้กับบริษัท	 แต่ยังรวมถึงบริษัทย่อย	 ตลอดจนกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ

พนักงาน
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	 บริษทัมหีลกัการด�าเนินธรุกจิ	(Business	Principles)	เพือ่ให้ 

บรรลุวัตถุประสงค์ในการเติบโตอย่างยั่งยืน	ดังนี้

	 1.	สามารถแข่งขันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม	 มี 

ผลประกอบการที่ดีโดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะสั้นและ 

ระยะยาว

	 2.	ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ	 และมีความรับผิดชอบ 

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

	 3.	ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงสังคมและพัฒนา

หรือผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

	 4.	สามารถปรับตัวได ้ภายใต ้ป ัจจัยการเปลี่ยนแปลง 

(Corporate	Resilience)

	 บริษัทมีความเชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการที่ดี	 มีความ

โปร่งใส	 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานสากล	 จะเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของกจิการและท�าให้บรษัิทเป็นทีย่อมรบั

ยิ่งข้ึน	 ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งในการบรรลุเป้าหมาย

ทางธุรกจิ	และเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกจิให้กบับรษัิท	รวมถึงสร้าง

ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยท่ัวถึง	

บริษัทจึงได้ก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการภายใต้แนวทาง

ของทางการ	อนัประกอบด้วยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	โดยบรษัิทได้ก�าหนดหลกัการก�ากบัดูแลกจิการ

เพื่อถือปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและควำมเท่ำเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น
1.1	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม 

โดยบริษัทแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่ใช้ในการ 

ประชุม	 สิทธิการออกเสียงลงคะแนน	 ตามแต่ละประเภท

ของหุ้น	 ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง	 การแสดงความคิดเห็น	 

การได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับฐานะและผลประการของบริษัท

 •	คณะกรรมการก�าหนดให้เปิดเผยนโยบายในการสนบัสนนุ	

หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	 รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสภาบัน	 

ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.2	บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปีเรียกว่า 

“การประชุมสามัญ”	 ภายใน	 4	 เดือนนับจากวันสิ้นสุด 

รอบปีบัญชีของบริษัท	 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอก

เหนือจากนี้จะจัดข้ึนเมื่อมีความจ�าเป็นตามแต่ละกรณี	 โดย 

เรียกประชุมนี้ว่า	“การประชุมวิสามัญ”

1.3	บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

สามัญผู ้ ถือหุ ้น	 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ให ้แก ่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และมอบหมายให้บริษัท

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็น 

นายทะเบียนของบริษัท	 เป็นผู้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม

ระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด	(ไม่น้อยกว่า	7	วนั)	และจะเผยแพร่ 

ข้อมลูดงักล่าวผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย	28	วนั	

ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

1.4	ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทก�าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในเรื่องต่างๆ	ดังนี้

	 1.4.1	 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ 

การเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 โดยคณะกรรมการ

ก�าหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวผ่าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า	3	เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมข้อมูลประกอบ

การพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้

รับการเสนอชื่อ

	 1.4.2	 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนนในการประชมุทกุครัง้	โดยสามารถเข้าร่วมประชมุและ

ลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระการประชุม	 เว้นแต่วาระที่ผู้ถือหุ้น 

รายใดมีส่วนได้เสีย	 และมีข้อก�าหนดของกฎหมายห้ามมิให ้

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ	

	 1.4.3	 บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่สารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง

กับกิจการแก่ผู ้ถือหุ ้นอย่างเพียงพอในการตัดสินใจในการ

ประชุมแต่ละคร้ัง	 เช่น	 หนังสือเชิญประชุมจะระบุเหตุผลของ

การพิจารณาในแต่ละวาระ	 โดยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

อย่างเพียงพอไว้ด้วย	รายงานการประชุม	และรายงานประจ�าปี	 

(Annual	Report)	ซึง่ได้จัดท�าขึน้ตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

	 1.4.4	สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

	 1.4.5	สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

	 1.4.6	 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทน

รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018
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ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้

โดยท�าหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่กฎหมายก�าหนด	

	 1.4.7	 ผู ้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นของ

ตนเอง	ณ	 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นได้ที่บริษัท	หรือ

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

1.5	ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น	 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ 

ทุกคนมีหน้าที่เข ้าร่วมการประชุมผู ้ถือหุ ้นทุกครั้งซ่ึงผู ้ ถือ

หุ ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 

ในเรื่องที่ เ ก่ียวข้องได้	 นอกจากนั้นบริษัทจะจัดให้มีการ 

อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกคราว	 โดย 

มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้เพ่ือให้เกิดความ 

เท่าเทียมกัน	ดังนี้

	 1.5.1	สถานที่ประชุม	ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว	

บริษัทจะจัดให้มีการใช้สถานที่ประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร	

ซึง่เป็นพ้ืนทีต้ั่งของส�านกังานใหญ่ของบริษัท	โดยสถานทีจ่ะต้อง

มขีนาดเพยีงพอทีจ่ะรองรบัผูถ้อืหุ้น	มเีครือ่งอ�านวยความสะดวก	

การเดินทาง	 บรรยากาศในการประชุมและอุปกรณ์สื่อสารใน 

ที่ประชุม	เช่น	เครื่องเสียง	ไมโครโฟน	และอุปกรณ์เครื่องเขียน	

เป็นต้น	

	 ตลอดจนบรษิทัก�าหนดให้น�าเทคโนโลยมีาใช้กบัการประชุม

ผูถื้อหุน้	ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้	การนบัคะแนนและแสดงผล

การนับคะแนน	เพือ่ให้การด�าเนนิการประชมุสามารถกระท�าได้

อย่างรวดเร็ว	ถูกต้อง	และแม่นย�า

	 1.5.2	วันเวลาเหมาะสม	นอกจากการปฏบิติัตามข้อก�าหนด

ของกฎหมายแล้ว	 บริษัทพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมใน 

การจดัประชมุ	เช่น	ไม่จดัให้มกีารประชมุในช่วงวนัหยดุเทศกาล	

วันหยุดต่อเนื่อง	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมจะจัดสรร

เวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง

ความเหน็และตัง้ค�าถามต่อทีป่ระชมุในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกับบริษัท

	 1.5.3	การลงคะแนนเสียง	

 •	 จัดให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็นรายวาระ	 และ

ลงมติเป็นแต่ละรายการ	ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ	เช่น	 

วาระการเลื่อกตั้งกรรมการ	

 •	 บริษัทจัดท�าบัตรลงคะแนนเสียงเพ่ือใช้ในการลงมติที่

ประชุมทุกครั้ง	

 •	การนบัคะแนนเสยีงมคีวามชดัเจน	โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

บริษัทจะแยกวิธีการนับคะแนนเสียง	ดังนี้	

	 1)	คะแนนเสยีงจากหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีส่งมายงับริษทัก่อน

การประชุม	

	 2)	คะแนนเสียงที่รวบรวมได้จากผู้ที่เข้าร่วมประชุม	

 • ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะเป็น 

ผูร้ายงานผลการนบัคะแนนเสยีงจากหนงัสอืมอบฉนัทะทีส่่งมา

ก่อนการประชุมรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุม	 และแจ้งให้ท่ี

ประชุมทราบ

 • บริษัทก�าหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้สังเกตการณ ์

การตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น	

และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการ

ประชุม

	 1.5.4	 วาระการประชุม	 ก�าหนดให้มีค�าช้ีแจงและเหตุผล

ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไว้ใน

หนงัสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	หรอืในเอกสารแนบวาระการประชมุ	

ละเว้นการกระท�าใดๆ	 ท่ีเป็นการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นใน 

การศึกษาสารสนเทศของบริษัท	 และก�าหนดเกณฑ์การให้ผู ้

ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า	 เพื่อแสดงถึง 

ความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพจิารณาว่าจะเพิม่วาระ

ที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

	 1.5.5	 การส่งค�าถามล่วงหน้า	 บริษัทก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นส่ง

ค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม	และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อม

กบัการส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้	นอกจากนี	้บรษิทัเผยแพร่

หลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ

บริษัท

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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1.6	การจัดท�ารายงานการประชุม	

	 1.6.1	 บริษัทจัดท�ารายงานการประชุมหลังจากเสร็จสิ้น

การประชุมทุกครั้ง	 โดยมีการบันทึกจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง	 และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม

ทั้งจ�านวนรายและจ�านวนหุ้น	 รวมทั้งสัดส่วนของจ�านวนหุ้นท่ี

เข้าร่วมประชุมเทียบกับจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

	 1.6.2	 บริษัทจัดท�ารายงานการประชุมจัดท�าให้แล้วเสร็จ

ภายใน	14	วัน	นับแต่วนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้	โดยมกีารบันทกึ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม	 และกรรมการที่ลาประชุม	

บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน	 และวิธีการ

แสดงผลคะแนนให้ทีป่ระชมุทราบก่อนด�าเนินการประชมุ	รวมท้ัง 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นต้ังประเด็นหรือซักถาม	 นอกจากนี	้ 

ยังมีการบันทึกคภถามค�าตอบ	 รายละเอียดของข้อพิจารณา	

ข้อหารือ	 การแสดงความเห็นต่างๆ	 ของผู้ถือหุ้น	 และผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย	 คัดค้าน	 และงด

ออกเสียง

	 1.6.3	 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการออก

เสียงลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวัน

ท�าการถัดไปบนเว็บไซต์บริษัท		

1.7	 บริษัทจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม	 และ

แบ่งเป็นหมวดหมู่	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอดูเอกสารและ 

ตรวจสอบได้

1.8	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งก�าไรในรูปของเงินปันผลโดย

เท่าเทียมกัน

1.9	 นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น	 ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ	

ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

2. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	

ไม่ว่าจะเป็นผู้มส่ีวนได้เสยีภายใน	ได้แก่	ผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการ

บริษัท	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	 ได้แก	่

ลกูค้า	คูค้่า	เจ้าหนี	้คูแ่ข่ง	ผูส้อบบญัช	ีและหน่วยงานอืน่ๆ	รวมทัง้ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม	 เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจาก

ผูม้ส่ีวนได้เสียทุกกลุ่มในการสร้างความสามารถทางการแข่งขนั

และสร้างผลก�าไร	ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างคณุค่าอย่างยัง่ยนืให้กบั

บรษิทั	ดงัน้ันผูม้ส่ีวนได้เสียเหล่านีจ้งึควรได้รบัการดูแลตามสทิธิ

ทีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	โดยบรษิทัมกีารจัดการให้เกดิความ

เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ดังนี้

	 2.1	 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อผู้ถือหุ้น	 บริษัทระลึกอยู่

เสมอว่าผู้ถือหุ้น	 คือ	 เจ้าของกิจการ	 และบริษัทมีหน้าที่สร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 จึงก�าหนดให้กรรมการ	 

ผู้บริหาร	และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง	ดังต่อไปนี้

	 1.	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ตลอดจนตัดสินใจ 

ด�าเนินการใดๆ	ด้วยความระมัดระวัง	รอบคอบ	และเป็นธรรม

ต่อผู้ถือหุ้นท้ังรายใหญ่และรายย่อย	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

ผู้ถือหุ้นโดยรวม

	 2.	น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท	 ผลประกอบการ 

ข้อมูลฐานะทางการเงิน	 การบัญชี	 และรายงานอื่นๆ	 โดย

สม�่าเสมอ	และครบถ้วนตามความเป็นจริง

	 3.	ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดย

ใช้ข้อมูลใดๆ	 ของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ	 หรือ

ด�าเนินการใดๆ	 ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์กับบริษัท

	 2.2	แนวปฏบัิตแิละนโยบายต่อพนกังาน	บรษิทัตระหนกัว่า 

	พนกังานคอืปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของ

บริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง	 จึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานทุกคน

อย่างเท่าเทียม	 และเป็นธรรม	 มีการพัฒนาศักยภาพ	 และให้ 

ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสม	 เพ่ือให้

เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว	บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน	 รวมท้ังมีการจัด

ตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน	 และให้ความส�าคัญในด้าน

การดูแลสวัสดิการของพนักงาน

	 2.	ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความ

ปลอดภัยต่อชีวิต	และทรัพย์สินของพนักงาน

	 3.	การแต่งตั้ง	โยกย้าย	รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ

พนกังาน	กระท�าด้วยความสจุรติใจ	และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ 

ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน

รายงานประจำาปี 2561
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	 4.	ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้	 ความสามารถของ

พนักงาน	 โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ	 เพื่อพัฒนา

ความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงาน

อย่างมอือาชพี	ซ่ึงบรษัิทมกีารก�าหนดและวางแผนการฝึกอบรม

และพัฒนาพนักงานเป็นประจ�า	รวมถงึมกีารจดัการฝึกอบรมทัง้

ภายในและภายนอกให้แก่พนักงาน

	 5.	รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐาน

ความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

	 6.	ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ

พนักงานอย่างเคร่งครัด

	 2.3	 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อคู่ค้า	 และ/หรือเจ้าหนี้	

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า	 และ/หรือเจ้าหนี้ 

ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม	 ซื่อสัตย์	 และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า	

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 บนพื้นฐานของการ

ได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย	หลกีเลีย่งสถานการณ์

ทีก่่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	โดยมีแนวปฏบัิต	ิดงันี้

	 1.	ไม่เรียก	หรือรับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตใน

การค้ากับคู่ค้า	และ/หรือเจ้าหนี้

	 2.	กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก	 หรือรับ	 หรือการจ่าย 

ผลประโยชน์ใดๆ	 ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น	 ต้องเปิดเผยรายละเอียด

ต่อคู่ค้า	และ/หรือเจ้าหนี้	และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม

และรวดเร็ว

	 3.	ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ	 ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้	 ต้องรีบแจ้งให ้

เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า	 เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ปัญหา

	 2.4	 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อลูกค้า	 บริษัทตระหนักถึง

ความส�าคัญของลูกค้า	 และมุ่งมั่นที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบ

ต่อลูกค้า	โดยการจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ	และการบริการที่

สามารถสร้างความเชือ่มัน่ได้	จึงได้ก�าหนดนโยบายในการปฏบัิติ

ต่อลูกค้า	ดังนี้

	 1.	บริการลกูค้าด้วยความสภุาพ	มคีวามกระตือรอืร้น	พร้อม

ให้บริการด้วยความเต็มใจ

	 2.	รักษาความลับของลูกค้า	 และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์

ของตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

	 3.	ให้ข้อมลูข่าวสารทีถ่กูต้อง	เพยีงพอ	และทนัต่อเหตุการณ์

แก่ลูกค้า	เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มี	โดย

ไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด

เกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ	ของสินค้าที่บริษัทจ�าหน่าย

	 4.	ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

	 2.5	 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อคู่แข่งทางการค้า	 บริษัท

มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	 โดยไม่ละเมิดความ

ลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล	จึง

ได้ก�าหนดหลักนโยบาย	ดังนี้

	 1.	ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

	 2.	ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วย

วิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

	 3.	ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา

ในทางร้าย

	 2.6	 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อชุมชนและสังคม	 บริษัท

มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีโดยปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องอย่างครบถ้วน	เน้นการปลูกฝัง

จิตส�านึก	ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายใน

องค์กรอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิด 

ประโยน์ต่อส่วนรวม	และสังคม

	 2.7	 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อสิ่งแวดล้อม	 บริษัทปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด	ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเอาใจใส่ต่อกิจการที่

จะเสริมสร้างคุณภาพด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่ง

แวดล้อม	 โดยจัดให้มีมาตรการลดการใช้พลังงาน	 การจัดการ

ขยะ	และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

3. ภำวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
	 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ	 โดย

บริษัทให้สิทธิและความเท่าเทียมกันแก่กรรมการทุกคนในการ

พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ	 โดยบริษัทได้แยกหน้าที่ชัดเจน

ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร	 ทั้งนี	้

คณะกรรมการบริษัทไม่มีหน้าที่จัดการงานประจ�าของบริษัท	

แต่จะมีหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก�าหนดและเข้าร่วมประชุมเพ่ือ

พิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทตามวาระที่ก�าหนด	

หรือตามที่ประธานกรรมการจะเห็นควรเพื่อ

	 3.1	 ก�าหนดหรอืให้ความเหน็ชอบ	ภารกิจ	กลยทุธ์	เป้าหมาย 

นโยบาย	แผนธุรกิจ	และงบประมาณของบริษัท

	 3.2	 ก�ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่าย

จัดการอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผน

ธุรกิจ

	 3.3	 ดูแลให ้มีระบบควบคุมภายในท่ีดีและดูแลให ้มี

มาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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4. คณะกรรมกำรบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 ก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้า

หมาย	 กฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัท	 และมต ิ

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้ถือหุ้น	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และระมัดระวังรักษา 

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว	โดยจะดแูลให้มกีารจดัท�าวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	เป้าหมาย	

นโยบาย	 ทิศทางการด�าเนินงาน	 แผนกลยุทธ์	 แผนงาน	 และ 

งบประมาณประจ�าปีของบริษัท	 คณะกรรมการบริษัทจะร่วม

แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจ

ร่วมกันก่อนท่ีจะพจิารณาอนุมัติ	และติดตามให้มกีารบรหิารงาน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	 โดยจะยึดถือแนวทางของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวน	 7	 คน	 ประกอบด้วยผู ้

ทรงคุณวุฒิทั้งด้านธุรกิจ	 บัญชีและการเงินซึ่งเกี่ยวข้องและ

สนบัสนุนธรุกจิบรษิทัทัง้หมด	มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 

3	 ปี	 แบ่งเป็นกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจ�านวน	 4	 คน	

และกรรมการอิสระจ�านวน	 3	 คน	 โดยกรรมการอิสระมี

คุณสมบัติและมีจ�านวนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	

กล่าวคอืบรษิทัจดทะเบยีนต้องมจี�านวนกรรมการอสิระมากกว่า

หรือเท่ากับ	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	

	 4.1	บทบาทของประธานกรรมการ

	 1)		ไม่ร่วมในการบริหารงานปกติประจ�าวันของบริษัท

	 2)		 ใช ้ภาวะผู ้น�าในการดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการทั้งคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพเพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษัท	และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

	 3)		พจิารณาให้ความเหน็ชอบวาระการประชมุซึง่เลขานกุาร

บริษัทเสนอ	 และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานกรรมการ

บรหิารแล้ว	เพือ่ให้วาระสอดคล้องกบัหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

ของกรรมการรวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระ

ที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

	 4)		 จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง

และมากพอทีก่รรมการจะพจิารณาและอภปิรายประเดน็ส�าคญั

กันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน	 การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้

ดุลยพินิจที่รอบคอบ	ให้ความเห็นอย่างอิสระ

	 5)		 ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน 

คณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อให้การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ

ชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

	 6)		ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท	รวมถึง

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ

	 7)		 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่

เป็นผู ้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหาร	 และระหว่าง 

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

	 4.2	 บทบาทของประธานกรรมการบริหาร

	 1)		 ใช้ภาวะผู ้น�าในการดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท	และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

	 2)		พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมซึ่งเลขานุการบริษัท

เสนอ	เพือ่ให้วาระสอดคล้องกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

กรรมการบริหาร

	 3)		 ก�ากับดูแลกรรมการบริหารให้น�านโยบายท่ีได้รับจาก

คณะกรรมการบริษัทไปด�าเนินการให้สัมฤทธิ์ผล

	 4)		 ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการบริหารยึดถือปฏิบัติตาม

หลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีและจรรยาบรรณธรุกิจของบริษทั

	 4.3	วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

	 1)		 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 ให้กรรมการออก

จากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา	 ถ้าจ�านวนกรรมการ

ทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้

ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม	กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งใน

ปีแรก	 และปีท่ีสองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน	

ส่วนปีหลงัๆ	ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้

เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	

	 2)	กรรมการซึง่พ้นสภาพจากต�าแหน่งอาจได้รบัเลอืกตัง้ใหม่

อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 4.4	วธิกีารเลอืกตัง้/แต่งตัง้คณะกรรมการ	เกดิข้ึนได้	2	กรณี	

คือ

	 1)		 เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ	

จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 2)		 แต่งตั้งกรรมการระหว่างวาระเนื่องจากต�าแหน่ง 

ว่างลง	 คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาอนุมัติได้ตามที่ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 คัดเลือกและ

เสนอชื่อมาเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งแทน

รายงานประจำาปี 2561
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5. คณะกรรมกำรอื่นๆ 
นอกเหนือจำกคณะกรรมกำรบริษัท
	 5.1	คณะกรรมการบรหิาร	(Executive	Committee)	คณะ

กรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	 ประกอบ

ด้วยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	หรอืกรรมการจากผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 

หรือกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก	 โดยกรรมการบริหารจะ 

ต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

	 วิธีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการบริษัท

จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้

เป็นคณะกรรมการบรหิาร	และในจ�านวนนีใ้ห้กรรมการคนหนึง่

เป็นประธานกรรมการบริหาร	 โดยให้คณะกรรมการบริหารมี

อ�านาจหน้าทีค่วบคุมดูแลกจิการของบริษัทตามทีค่ณะกรรมการ

บริษัทมอบหมาย	

	 5.2	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริษัท

พจิารณาแต่งตัง้คณะกรมการตรวจสอบ	เพือ่เป็นเคร่ืองมอืส�าคญั

ของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลการบริหารงานให้มี

มาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส	 ตลอดจนให้เป็นไปตาม

ระเบียบของทางการและระเบียบที่บริษัทก�าหนด	เพื่อให้มีการ

ควบคุมภายในที่ดี	 มีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือ	 และเป็น

ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งผู้ถือหุ้น

	 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการ

บริษทัจะแต่งตัง้กรรมการทีม่คุีณสมบติตามทีห่น่วยงานทางการ

ก�ากับดูแลบริษัทก�าหนด	 จ�านวนอย่างน้อย	 3	 คน	 ท�าหน้าที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยจะมีอ�านาจหน้าท่ีตามท่ี 

คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	 มีความเป็นอิสระในการท�างาน

อย่างเต็มที่	และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

	 5.3	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	 3	 คน	 โดยประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ	 ซึ่งได้

รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 มีอ�านาจหน้าที่ตามที ่

คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

	 วิธีการแต ่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ

จ�านวน	 3	 คน	 เพื่อท�าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน	 และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ

บริษัท	 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่

ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้

เปิดเผยข้อมลูของทีป่รกึษานัน้	รวมทัง้ความเป็นอิสระ	หรอืไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในรายงานประจ�าปี

	 5.4	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ประกอบด้วย

กรรมการและผู ้บริหาร	 มีหน้าท่ีน�าเสนอนโยบายด้านการ

บริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Policy)	ของบริษัทต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 และก�ากับดูแลให้ 

ฝ ่ายจัดการเป ็นผู ้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให ้ 

คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจ�า	และท�าการทบทวนระบบ

หรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสียงอย่างน้อย

ปีละ	 1	 ครั้ง	 โดยให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีและในทุกๆ	

ระยะเวลาทีพ่บว่าระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง	ซึง่รวมถงึ 

การให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายงาน

ความผิดปกติทั้งหลาย

	 วธีิการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	คณะกรรมการ 

บรษิทัจะพจิารณาแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารทีด่แูลรบัผดิชอบ 

งานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทุกประเภทของบริษัท	 เพ่ือท�า

หน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. กำรประชุมคณะกรรมกำร
	 6.1	 บริษัทก�าหนดการประชุมและวาระการประชุมของ

คณะกรรมการชุดต่างๆ	 ไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี	 และแจ้งให้

กรรมการแต่ละคนทราบก�าหนดการดังกล่าว	 เพื่อให้กรรมการ

สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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	 6.2	 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ	 ให้

เป็นไปตามประกาศ	 หรือกฎบัตรของแต่ละคณะ	 ในส่วนของ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น	 ก�าหนดใด้ให้องค์ประชุม

ในขณะลงมติควรมีกรรมการไม่น้อยกว่า	 2	 ใน	 3	 ของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด

	 6.3	 กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรรมการทุกครั้ง	

ยกเว้นกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นจรงิๆ	ให้แจ้งประธานกรรมการหรอื

เลขานุการคณะกรรมการทราบ	กรรมการทกุคนเข้าร่วมประชมุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 75	 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี

	 6.4	 จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระอย่าง

น้อยปีละ	1	ครั้ง

	 6.5	 มีการจัดประชุมเฉพาะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 

เข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 6.6	 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม	 เพื่อให้ข้อมูลราย

ละเอียดเพิ่มเติมที่จ�าเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ	

และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้ท�าความรู้จักผู้บริหารระดับ

สูงส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

	 6.7	 ฝ่ายจัดการควรจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลที่ส�าคัญให้

แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า	 อย่างน้อย	 5	 วันท�าการก่อนวัน

ประชุม	 ในกรณีที่กรรมการต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้ติดต่อ 

ขอจากเลขานุการบริษัทได้	 ในกรณีที่จ�าเป็น	 คณะกรรมการ

จัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู ้ประกอบวิชาชีพ

ภายนอก	โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

	 6.8	 กรรมการทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาวาระ

ต่างๆ	ทีน่�าเข้าสูท่ีป่ระชมุ	ซึง่รวมทัง้ประเดน็เร่ืองการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี

	 6.9	 ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียแต่ละวาระ	 รายงานการ

มีส่วนได้เสียและไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนั้น	 เพื่อให้

กรรมการอื่นมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็นอิสระ	 โดยเปิด

เผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

7. ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
และผู้บริหำร
	 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการคนอื่นๆ	 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา	 การพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน

ของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 ให้ประธาน

กรรมการบริหารเป็นผู้น�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน	โดยมีหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 7.1	 ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์	

และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท	 ประสบการณ์	 ภาระหน้าที่	

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ	 รวมถึงประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

	 7.2	 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท	และกรรมการชุดย่อย	ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน

และไม่ใช่ตัวเงิน	 โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทน

แต่ละรูปแบบให้เหมาะสม

	 7.3	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เป็น

ผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อน�า

ไปใช้ในการพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	 โดยใช้บรรทัดฐานท่ีได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม	

	 7.4	 ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักการและ

นโยบายทีก่รรมการก�าหนด	และเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั	

โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน	 โบนัส	 และผลตอบแทน

จูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

แต่ละคน	โดยค�านึงถึงความยั่งยืนของบริษัท

8. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
	 8.1	 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผล 

การปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อให  ้

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา	 เพ่ือการ

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป	 รวมถึงการน�าผลการประเมินไปใช้ 

ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ 

คณะกรรมการ

	 8.2	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

โดยรวม	หรือเป็นรายบุคคล	บริษัทเปิดเผยหลักเกณฑ์	ขั้นตอน	

และผลการประเมินไว้ในรายงานประจ�าปี

9. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	 (Audit	 Fee)	 ประจ�า

ปี	 2561	 เป็นจ�านวนเงินรวม	4,481,250	บาท	 (บริษัทไม่มีค่า

บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)

10. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
	 บรษิทัได้จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	เมือ่วนัที	่1	กมุภาพนัธ์	

รายงานประจำาปี 2561
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2557	กบับรษัิทหลกัทรพัย์จัดการกองทนุ	กสกิรไทย	จ�ากดั	โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว 

สร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในกรณีท่ีออก

จากงาน	 เกษียณอายุ	 หรือเสียชีวิต	 นอกจากนี้กองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพยังเป็นแรงจูงใจท�าให้พนักงานท�างานกับบริษัทเป็น

ระยะเวลานาน	 ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนายจ้าง

และลูกจ้างซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการท�างานดีข้ึน	 โดยในป	ี

2561	 บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 จ�านวน	

10,153,640.25	บาท

11. กำรป้องกันควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์
	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจ

ใดๆ	ในการด�าเนินกจิกรรมทางธรุกจิจะต้องท�าเพือ่ผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทเท่านั้น	 และควรหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยก�าหนดให้ผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา	 ต้องแจ้งให้

บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนใน

รายการดงักล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพจิารณาตัดสนิใจ	รวมถงึ 

ไม่มีอ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

	 หากผูบ้ริหารหรอืกรรมการบรษิทัเหน็ว่ารายการใดรายการ

หนึ่งเป็นรายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างชดัเจน	และเจตนาจะปฏบิตัิ

ตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

เ ร่ือง	 การเป ิดเผยข ้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 

จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 พ.ศ.	 2546	 และ/หรือ	

มาตรา	80	ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	ว่าด้วยการ

งดออกเสยีงของกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม

	 11.1		 นโยบายการลงทุนของบริษัท	 นโยบายการลงทุนใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 บริษัทมุ ่งเน้นการลงทุนในบริษัท	 และบริษัทร่วมท่ีมี

ศกัยภาพในการเตบิโต	และสร้างผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุน 

เพื่อให้บริษัทเป็นผู ้น�าในธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีท่ี

ครอบคลุมความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

	 ท้ังน้ี	 การขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะต้องสอดคล้อง

และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 เร่ือง	

หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่มีนัยส�าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้

มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	 และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ�าหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย์	พ.ศ.	2547

	 การลงทุนในกจิการดงักล่าวข้างต้น	บรษิทัจะเน้นการลงทนุ

ระยะยาว	 โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจท่ีจะเข้าไป

ลงทุน	 รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ	 เป็นส�าคัญ	 นอกจากนี้	

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนท่ีมากพอเพื่อให้สามารถ

มส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการและก�าหนดแนวทางการด�าเนนิ

ธุรกิจในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้น	

รวมท้ังการส่งเสริมกจิการทีเ่ข้าลงทนุให้มกีารเจรญิเตบิโตอย่าง

ยั่งยืน

	 ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ	 บริษัทจะท�าการวิเคราะห์

ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ	 รวมทั้ง 

ความเสี่ยงจากการลงทุน	 และน�าเสนอผลการลงทุนต่อ 

คณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณารวมถึงให้ค�าแนะน�า	 เพื่อ 

ลดความเสี่ยงทางการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

	 ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยนั้น	บริษัท

จะส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย	ซึง่บคุคล

ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

ดังกล่าว	 และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในทางธุรกิจ	 โดยผู้แทน

ดงักล่าวจะต้องบรหิารและจดัการธรุกจิของบรษิทัย่อยให้เป็นไป

ตามนโยบายท่ีได้รบัความเหน็ชอบจากบรษิทั	และตามกฎเกณฑ์

และระเบียบตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท	 และกฎหมาย

ของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง

	 นอกจากนี	้บรษิทัจะตดิตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการ

และการด�าเนนิงานของธรุกจิดงักล่าว	และน�าเสนอผลวิเคราะห์

รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือกิจการที่ควบคุม 

ร่วมกันนั้นๆ	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก�าหนดนโยบาย

หรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน	 มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อ

เนื่องต่อไป

	 11.2		นโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัท

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว ่ าด ้ วยหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนด

ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าท�ารายการระหว่างกัน	ทั้งนี้	

ผู้บริหาร	 หรือผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน

การอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวได้

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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	 ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษทั	บรษิทัจะจดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความ

จ�าเป็นในการท�ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการ 

นั้นๆ	ทั้งนี้	การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข

การค้าโดยทั่วไป	และการท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้า

ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป	ให้มีหลักการดังนี้

	 การท�ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่เีงือ่นไขการค้า

โดยทั่วไป

	 การท�ารายการระหว่างกันท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มี

เงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป	 ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	 กับ

กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ได้รับอนุมัติ

เป็นหลกัเกณฑ์จากคณะกรรมการบรษิทั	ให้ฝ่ายจดัการสามารถ

อนุมัติการท�าธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อ

ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับ 

คูสั่ญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั	ด้วยอ�านาจต่อรองทางการ

ค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	 

ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

	 ท้ังน้ี	บริษทัจะจดัท�ารายงานสรปุการท�าธรุกรรมท่ีเกีย่วข้อง

กับการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เพื่อรายงานในการประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุก

ไตรมาส

	 การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไข

การค้าทั่วไป

	 การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไข

การค้าโดยทั่วไป	จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะ

กรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	ทั้งนี้	ให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ 

ข้อบงัคบั	ประกาศ	ค�าส่ัง	หรอืข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบั 

ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงการ

ปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน

	 ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการ 

พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น	 บริษัทจะแต่งตั้ง 

ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็น

เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อน�าไปใช้ประกอบการ 

ตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ	และ/หรอื	คณะกรรมการ

บริษัท	และ/หรือผู้ถือหุ้น	ตามแต่กรณี	 เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้า

ท�ารายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและมีความสมเหตุสมผล

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท	 ทั้งนี้	 บริษัทจะเปิดเผย

รายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีของบริษัท

	 11.3		 นโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัท 

ในอนาคต

	 รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น	 คณะ

กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือ

ข้อก�าหนดคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการ

เปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกีย่วโยงกนัของบรษัิท	หรอืบรษิทั

ย่อยตาม	มาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

	 ในกรณีท่ีเป็นรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนจากการด�าเนิน

ธุรกิจที่เป็นปกติของบริษัท	 และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง

ไปในอนาคต	 บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์	 และแนวทางในการ 

ด�าเนินการดังกล่าวให้มีลักษณะท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ี

มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	 โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที ่

เหมาะสมและยุติธรรม	 สมเหตุสมผล	 สามารถตรวจสอบได	้ 

และเสนอให ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรอง 

หลักเกณฑ์	และแนวทางในการด�าเนินงานดังกล่าว

	 กรณีที่เป็นการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต	บริษัท

จะขอให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาให้ความเหน็เก่ียวกบั

ความเหมาะสมของรายการดังกล่าว	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนั

ที่เกิดขึ้น	บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้	ความช�านาญพิเศษ

เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน	 โดยความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบคุคลทีม่คีวามรู้ความช�านาญ

พิเศษจะถูกน�าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการ

บริษัท	 หรือผู้ถือหุ้น	 แล้วแต่กรณี	 เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการ

เข้าท�ารายการดังกล่าวเป็นการท�ารายการท่ีบริษัทได้ค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

12. จรรยำบรรณ
	 บริษัทได้จัดท�าหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของบริษัท	(Code	of	Business	Conduct)	และจรรยาบรรณ

รายงานประจำาปี 2561
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ของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 (Code	 of	 Conduct)	

เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ	ดังนี้

	 12.1		 จรรยาบรรณทางธุรกิจ	 หมายถึง	 ข้อพึงปฏิบัติของ

บริษัท

	 12.2	จรรยาบรรณของกรรมการ	หมายถงึ	ข้อพงึปฏบัิตขิอง

กรรมการ

	 12.3		จรรยาบรรณของผู้บริหาร	หมายถึง	ข้อพึงปฏิบัติของ

ผู้บริหาร

	 12.4		จรรยาบรรณของพนกังาน	หมายถงึ	ข้อพงึปฏิบัตขิอง

พนักงาน

	 12.5	จรรยาบรรณของเจ้าหน้าทีน่กัลงทนุสมัพันธ์	หมายถึง	

ข้อพึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

13. ระบบกำรควบคุมภำยใน
	 บริษัทได้วางระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ	 โดยแบ่ง

เป็นด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม	ด้านการบริหารความเสี่ยง	

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ	 ด้านระบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร	 และด้านระบบการติดตาม	 เพื่อให้

มีการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยง

และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท	ดังนี้

13.1	องค์กรและสภาพแวดล้อม

	 13.1.1	มีการก�าหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน

	 13.1.2	มกีารจดัโครงสร้างองค์กร	และการแบ่งแยกอ�านาจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ	

	 13.1.3	 มีการก�าหนดจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ	 

ผูบ้ริหาร	พนักงาน	และเจ้าหน้าทีน่กัลงทนุสมัพนัธ์ไว้ในแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

	 13.1.4	 มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของพนักงานไว้ใน

ขอบเขตการปฏบิติังาน	(Job	Description)	และระเบยีบอ�านาจ

อนุมัติ	(LOA)

	 13.1.5	มีระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุมในทุกระบบงาน

	 13.1.6	มกีระบวนการในการสรรหาคดัเลอืกบคุลากรทีเ่ป็น

ระบบ

	 13.1.7	มีระบบการจูงใจพนักงาน	เช่น	ระบบการพิจารณา

ความดีความชอบ

	 13.1.8	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าทีต่รวจสอบและก�ากบั

การปฏิบัติของบริษัท	 โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

และคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท	

ซึ่งมีความเป็นอิสระจากการบริหารจัดการของบริษัท

13.2	การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

	 13.2.1	มกีารก�าหนดแผนงานและวธิกีารปฏบิตังิานท่ีชัดเจน

	 13.2.2	 มีการวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

และถ่วงดุล	 (Check	 &	 Balance)	 เช่น	 การก�าหนดระเบียบ

อ�านาจอนุมัติ	 การสอบยันรายการ	 การแบ่งแยกหน้าที ่

ความรับผิดชอบ	 การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน	 และ

ระบบการรายงาน	เป็นต้น

	 13.2.3	 ปฏิบัติงานตามระเบียบและกระบวนการท�างาน 

ภายใต้ขอบเขตอ�านาจทีไ่ด้รบัมอบหมาย	หากพบว่ามกีารปฏบิตัิ

ไม่เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว	 ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าท่ีรายงานให้ 

ผูบั้งคับบัญชาทราบและไม่ให้ความร่วมมอืหรอืให้การสนบัสนนุ

การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนระเบียบ

13.3	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

	 การเปิดเผยสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลูของบรษิทัเป็น

ไปอย่างครบถ้วน	เพยีงพอ	ตรงตามความเป็นจรงิ	เชือ่ถอืได้และ

ทันเวลา	 มีการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารให้มีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ	เพื่อให้ผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียของ

บริษัท	ได้รับทราบสารสนเทศอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน

13.4	ระบบการติดตามและก�ากับดูแล

	 13.4.1	การตดิตามและก�ากบัดแูลงานภายในของหน่วยงาน	

มีหัวหน้างานในฝ่ายงานนั้นๆ	เป็นผู้ก�ากับดูแล

	 13.4.2	การติดตามและก�ากับดูแลงานโดยหน่วยงานอิสระ	

มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ก�ากับดูแล	 หากพบข้อบกพร่อง 

จะมีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาส่ังการ

แก้ไข

	 13.4.3	มีระบบข้อมูลในการรายงานที่เพียงพอ

14.  ควำมสัมพันธ์ของผู้ลงทุน
	 บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	

Relations)	เพือ่ท�าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบันกัลงทนุหรอืผูถ้อืหุน้ 

รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย	 โดยบริษัทจะจัด

ให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน	 รวมทั้งเผย

แพร่ข้อมูลขององค์กรทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ัวไปให้

แก่ผู้ถือหุ้น	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

ผ่านช่องทางต่างๆ	 ได้แก่	 การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

	 นอกจากนี้	 บริษัทยังให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูล

อย่างสม�่าเสมอ	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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ได้รับข่าวสารเป็นประจ�าโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท	

อาทิ	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	งบการเงิน	ข่าวประชาสัมพันธ์	รายงาน

ประจ�าปี	โครงสร้างบรษัิทและผูบ้รหิาร	โครงสร้างการถอืหุน้และ

ผูถื้อหุน้รายใหญ่	และผูถ้อืหุน้หรือนักลงทนุยงัสามารถตดิต่อเพือ่

ขอรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ที่

จดหม�ย:	ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

	 	 บริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 เลขที่	549/1	ถนนสรรพาวุธ	แขวงบางนาใต้

	 	 เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ :	http://www.comseven.com/	

	 	 	 	 investor-relations

โทรศัพท์ :	02	017	7777	ต่อ	7710

โทรส�ร :	02	017	7776

15. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเป ิดเผยข ้อมูล

สารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ 

ผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง	 ครบถ้วน	

เพียงพอ	 สม�่าเสมอ	 ทันเวลา	 แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทาง 

การเงนิและการประกอบการทีแ่ท้จรงิของบรษิทั	รวมทัง้อนาคต

ทางธุรกิจของบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทมุ่งม่ันที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

กฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	โดยจัดให้มีการเผยแพร่ 

ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัท	 สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้	และผูเ้กีย่วข้องอืน่ๆ	ได้รบัทราบ 

ข้อมลูของบรษิทัได้อย่างทัว่ถงึ	และจะท�าการปรบัปรงุเปล่ียนแปลง 

ให้สอดคล้องกบัแนวทางทีต่ลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ประกาศใช้บังคับ

	 บริษทัจดัให้มเีจ้าหน้าทีท่ีท่�าหน้าทีติ่ดต่อสือ่สารกบันกัลงทนุ

หรอืผูถื้อหุน้	รวมถงึนกัลงทนุสถาบนัและผูถ้อืหุน้รายย่อย	บรษิทั

จะจดัให้มกีารประชมุเพือ่วเิคราะห์ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	

รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป 

ให้แก่ผู้ถือหุ้น	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ผ่านช่องทางต่างๆ	

ได้แก่	 การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

และเว็บไซต์ของบริษัท	

	 นอกจากนี้	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อรายงานทางการเงิน	

เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการ 

ที่แท้จริงของบริษัท	 โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่

ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็น

ท่ียอมรับโดยท่ัวไป	 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการ

แต่ละท่าน	 ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

บรษิทั	และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัในรายงานประจ�าปี 

ของบริษัท	(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

(แบบ	 56-1)	 และจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและ 

ผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจ�าปีของบริษัท	 (แบบ	 56-2)	

และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)

16. ช่องทำงในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ 
ประกอบด้วยช่องต่ำงๆ ดังนี้
	 16.1		 การเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (SET	 

Portal:	 SEP)	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยก�าหนด

 •	การวเิคราะห์และค�าอธบิายของฝ่ายจัดการ	(Management 

	 		Discussion	and	Analysis:	MD&A)

 •	แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	56-1

 •	งบการเงินของบริษัท	และรายงานประจ�าปี	

	 		(Annual	Report)

 •	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และ 

	 		ข่าวสารสนเทศต่างๆ

	 16.2	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

	 16.3		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

	 16.4		เว็บไซต์ของบริษัท	www.comseven.com

	 16.5	สื่อสารมวลชน	สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	และสื่ออื่นๆ

	 16.6		การประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	(Analyst	Meeting) 

	 16.7		การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว	(Company	Visit	

/	One-on-One	Meeting)

	 16.8		การเดนิทางไปให้ข้อมลูท้ังในประเทศและต่างประเทศ	

(Road	Show)

17. นโยบำยกำรดูแล
เรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเพ่ือความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัทีย่งัไม่ได้ 

รายงานประจำาปี 2561
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เปิดเผยต่อสาธารณชน	บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูล 

ภายในบริษัท	ดังนี้

	 17.1		 ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร	 เกี่ยวกับหน้าท่ี

ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน	 คู่สมรส	 และ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	 59	 และบท

ก�าหนดโทษตามมาตรา	 275	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายหลักทรัพย์ของตน 

คูส่มรส	และบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะต่อส�านกังานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา	246	และบท

ก�าหนดโทษ	 ตามมาตรา	 298	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไข)

	 17.2		 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	 รวมถึงคู่สมรส	

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 จัดท�าและเปิดเผยรายงาน

การถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	 59	 และบท

ก�าหนดโทษตามมาตรา	 275	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

และจัดส่งส�าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท	 ในวันเดียวกับวันท่ี

ส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

	 17.3	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

และบริษัทย่อย	 ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ 

ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	 ต้องใช้ความ

ระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	 1	 เดือน	

ก่อนทีง่บการเงินหรอืข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน	

และในช่วงระยะเวลา	 24	 ชั่วโมงภายหลักจากที่ข้อมูลภายใน

ของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการ

แจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 หากมีการกระท�าการ

ฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัดิงักล่าวข้างต้น	บรษิทัถอืเป็นความผดิทาง

วินยัตามข้อบงัคบัการท�างานของบรษัิท	โดยจะพจิารณาลงโทษ

ตามควรแก่กรณ	ีได้แก่	การตกัเตอืนด้วยวาจา	การตกัเตอืนเป็น

หนังสือ	การภาคทัณฑ์	ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น

พนักงานด้วยเหตุไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออก	แล้วแต่กรณี

	 17.4		 ห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้าง

ของบริษัท	 ใช้ข้อมูลภายในบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท	 ซึ่งยังมิได้เปิดเผย

ต่อสาธารณชน	และตนได้ล่วงรู้มาในต�าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น 

มาใช้เพือ่การซือ้หรอืขายหรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขาย	หรอืชกัชวน

ให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ	 หรือเสนอขายหุ้นหรือ

หลักทรัพย์อื่น	(ถ้ามี)	ของบริษัท	ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท	ไม่ว่าทั้งทางตรง

หรอืทางออ้ม	และไม่ว่าการกระท�าดงักล่าวจะท�าเพื่อประโยชน์

ต่อตนเองหรือผู้อื่น	 หรือน�าข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือ

ให้ผู้อื่นกระท�าการดังกล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

หรือไม่ก็ตาม

	 17.5		กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัท	

หรืออดีตกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานและลูกจ้าง	 มีหน้าท่ี 

เก็บรักษาความลับ	 และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท	 และมี 

หน้าท่ีในการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัเพือ่ประโยชน์การด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทเท่านั้น	ห้ามมิให้	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	

และลูกจ้างของบริษัท	 น�าความลับ	 และ/หรือข้อมูลภายใน

ของบริษัท	 ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น	

กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้าง

	 17.6		 กรรมการ	 ผู ้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างของ

บริษัท	 มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 	 และ 

พระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด	รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

18. กำรควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยง
	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของความเสี่ยงด้านต่างๆ	ที่

อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 จึงได้จัดตั้ง

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความเส่ียง	 โดย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้

	 18.1		วางแผนในการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งทกุด้าน

ของบริษัท

	 18.2		 ก�ากับและดูแลการพัฒนา	 การวิเคราะห์	 และการ 

จัดท�ารายงานรายละเอียดความเสี่ยงต่างๆ

	 18.3		 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อให้การบริหาร

ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 18.4		 ศึกษารูปแบบการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง

ใหม่ๆ

	 นอกจากนี้	บริษัทมีนโยบายทางด้านการบริหารความเสี่ยง

และการจัดท�าแนวทางการพิจารณาความเสี่ยงข้ึน	 เพื่อให้เป็น

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	พร้อมทั้งจัดอบรม

พนักงานเพื่อให้เกิดความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน

ต่างๆ	ที่เกี่ยวกับกิจการ

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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19. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บริษัทมีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 

ตามหลักบรรษัทภิบาล	 โดยไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุก 

รูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม	ซึง่ได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	

ไตรมาสที่	 3	ปี	 2561	 โดยบริษัทได้ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ

เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นไปตามนโยบายจัดให้มี

การสื่อสารครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานและทุกธุรกิจในบริษัท	

รวมทัง้บคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องทางธรุกจิ	เช่น	คู่ค้า	ลกูค้า	บริษทั

ย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ�านาจควบคุม	 หุ้นส่วน

ทางธุรกิจ	บุคคลที่เป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท	 เป็นต้น	

และบริษัทจะสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่น	รวมทั้งทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก�าหนด

ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสถานการณ์หรอืความเสีย่งของธรุกิจ

ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือข้อก�าหนดตามกฎหมายอย่างสม�่าเสมอ

20. แผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำร
ระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรขึ้นไป
	 คณะกรรมการบริษัทต้องด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท

มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่ง

งานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม	 และการสรรหา

ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการ

พิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท	และจัด

ให้มีโครงการส�าหรับพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับการพิจารณา

แผนสืบทอดงาน

21. กำรพิจำรณำทำงวินัย
	 บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทางวินัย	 ส�าหรับ

พนักงาน	ผู้บริหาร	และกรรมการบริษัท	ไว้ดังต่อไปนี้

	 21.1		 พนักงานระดับต�่ากว่าผู้จัดการ	 ให้คณะกรรมการ

พิจารณาความผิดทางวินัยเป็นผู้พิจารณาและผู้บริหารสูงสุด

ของส่วนงานนั้นเป็นผู้อนุมัติ

	 21.2		ผูบ้รหิารระดับผูจั้ดการขึน้ไป	ให้คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิดเป็นครั้งคราวในการ

พิจารณา	และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติ

	 21.3		 กรรมการบริหาร	 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัยเป็นคร้ังคราวใน

การพิจารณา	และตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริษัท

	 21.4		กรรมการบริษัท	หากกรรมการบริษทักระท�าความผดิ	

โดยทจุรติหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง	กรรมการดงักล่าว

จะต้องรับผิดชอบในความผิด	 และ/หรือชดใช้ความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นในฐานะส่วนตัว

22. กำรก�ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมจรรยำบรรณธุรกิจ
	 กรรมการและผูบ้รหิารทกุระดบัของบรษิทัจะต้องเป็นแบบ

อย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจท่ีก�าหนด	 โดย

ฝ่ายก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับและฝ่ายบริหารงานบุคคล 

รบัผดิชอบในการเผยแพร่ความรู	้สร้างความเข้าใจ	และส่งเสรมิ 

ให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่าง

จริงจัง	 ต่อเนื่อง	 และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม 

องค์การในการปฏบัิตงิาน	และจะต้องรายงานผลการด�าเนนิงาน 

ด้านการส่งเสริมความรู้	 และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

นี้ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 และ 

คณะกรรมการบริษัท

23. กำรพิจำรณำทบทวน
	 เพื่อให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษ�ทเป็นไปตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 และระเบียบ

ปฏิบัติของทางการ	และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ	 ส�านักเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแล

รบัผดิชอบให้มกีารทบทวนปรบัปรงุนโยบายดงักล่าวอย่างน้อย

ปีละ	1	ครั้ง

 24. พันธะสัญญำ
	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับของบริษัท	 จะ

ต้องท�าความเข้าใจและปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ

ทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิทีบ่รษิทัก�าหนดดงักล่าวข้างต้นอย่าง

เคร่งครดั	พร้อมทัง้ลงลายมอืชือ่ให้การรับรองในการปฏบิตัติาม

ทุกประการ

25. กำรสอบถำมหรือแจ้งข้อร้องเรียน
	 บรษัิทจัดให้มช่ีองทางท่ีปลอดภยัและสามารถเข้าถึงได้	เพือ่

ให้พนกังานและบุคคลอืน่ๆ	ขอค�าแนะน�าเกีย่วกบัการปฏบิตัติาม

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	หรือจรรยาบรรณธุรกิจ	หรือ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	และแจ้งเบาะแสการกระ

ท�าผิดหรือร้องเรียน	 โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครอง
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อย่างเหมาะสม	และจัดให้มบีคุคลเพือ่ตรวจสอบติดตามทกุเรือ่ง

ที่ได้รับแจ้ง	ดังนี้

	 25.1		 การขอค�าแนะน�า	 ผู ้ใดมีข ้อสงสัยหรือต้องการ 

ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่	

สามารถปฏิบัติได้	ดังนี้

	 1)		ขอค�าปรึกษากับ	“ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล”	หรือ	

“ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน”	โดย

โทรศัพท์	02-017-7777	ต่อ	7741	หรือ	7202

ส่งจดหม�ยอเิลก็ทรอนกิส์ที	่anticorruption@comseven.com 

ส่งจดหม�ยท�งไปรษณีย์ต�มที่อยู่	 บริษัท	 คอมเซเว่น	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 549/1	 ถนนสรรพาวุธ	 แขวงบางนาใต้	 เขตบางนา	

กรุงเทพมหานคร	10260

	 2)		 ผู้ขอค�าแนะน�าสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้	

อย่างไรกต็าม	การระบชุือ่ผูข้อค�าแนะน�าจะท�าให้สามารถสือ่สาร

ข้อแนะน�าตอบกลับถึงผู้ขอค�าแนะน�าได้โดยตรง	และรวดเร็ว

	 25.2		 การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส	 หากผู้ใดมีเบาะแส 

เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมาย	 จรรยาบรรณ	หรือพฤติกรรม

ที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือได้รับความไม่

เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงาน	หรือพบเห็นระบบ

การควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัท	 สามารถแจ้งเบาะแส

มายังบริษัท	ได้ดังนี้

ส่งจดหม�ยอเิลก็ทรอนกิส์	whistleblower@comseven.com 

ส่งจดหม�ยไปรษณีย์ถึง	ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)

549/1	ถนนสรรพาวุธ	แขวงบางนาใต้	

เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	10260

กล่องรับคว�มคิดเห็น	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

26. กำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์
	 บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ละเมิดหรือกระท�าการใดๆ	

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ไม่ละเมิดรวมถึงไม่สนับสนุน

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ	ไม่

ว่าจะเป็นการละเมิดทางตรงหรือทางอ้อม
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นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
1. นโยบายภาพรวม
	 บรษิทัมเีจตนารมณ์ทีจ่ะบริหารงานและด�าเนนิธรุกจิภายใต้ 

หลักธรรมาภิบาล	 และค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิง่แวดล้อม	(Corporate	Social	Responsibility-CSR)	เพือ่น�า

ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่	2/2557	เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2557	จึงได้มีมติ

อนุมัตินโยบายการด�าเนินงานด้าน

	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่าง

ชดัเจน	เพ่ือเป็นแนวทางให้ยดึถอืปฏบิติัภายในองค์กร	ตามหลกั

การดังนี้	

1.1 ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม

	 บริษัทมุ ่งเน ้นการประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม	

จริยธรรม	 สร้างความน่าเชื่อถือโดยยึดหลักการบริหารงาน 

ด้วยความสุจริต	โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	และยึดหลักการ

ปฏิบัติต่อลูกค้า	คู่ค้า	และคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม 

เสมอภาค	 ไม่เอาเปรียบ	 หรือไม่กระท�าการใดๆ	 ที่เป็นการ

โจมตี	 ให้ร้ายหรือท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง	 บริษัทจะส่งเสริม

การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

บรกิารให้ดขีึน้	หลกีเลีย่งการด�าเนินการทีอ่าจน�าไปสู	่การกระท�า 

ที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	 เช่น	การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	นอกจากนี้	บริษัทยัง 

มุ่งเน้นใส่ใจการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง	

เพียงพอเกี่ยวกับสินค้า	 และบริการ	 ตลอดจนรับฟังและให ้

ค�าแนะน�าวิธีการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

1.2 ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญและเคารพต่อสิทธิ

มนุษยชน	ไม่เอาเปรียบลูกค้า	คู่ค้า	พนักงาน	ปฏิบัติต่อทุกฝ่าย

อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 ไม่กระท�าการใดที่เป็นการ

ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลใดๆ	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

1.3 ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม

	 บริษทัตระหนักดีว่าพนกังานเป็นปัจจัยส�าคญัทีช่่วยส่งเสรมิ

ให้บริษัทประสบความส�าเร็จ	 และเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 

บริษัทจึงใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน	 โดยมีนโยบายที่

จะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม	 เป็นธรรม	 และให้ 

ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม	 ส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้	 ความก้าวหน้าด้วยการจัดอมรมพัฒนา

ทักษะในการท�างาน	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานและ

สร้างโอกาสความเจริญก้าวหน้าในสายงาน

1.4. คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 บริษัทมุ่งเน้นการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้

รับรองมาตรฐานสากล	 ด�าเนินการขายท่ีไม่เอาเปรียบผู้บริโภค	

มบีรกิารหลงัการขาย	และมกีารรบัประกันสินค้าเพือ่ให้ผูบ้รโิภค

มัน่ใจในการซือ้ผลติภณัฑ์จากบรษิทัมากยิง่ขึน้	นอกจากนี	้บริษทั

มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท	์

ผ่านพนักงานของบริษัท	หรือ	ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	โดย

มีฝ่ายคอลเซ็นเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบค�าร้องเรียน	 เพื่อตรวจ

สอบและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า	รวมทั้งก�าหนดมาตรการเพื่อ

ป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ�้าจากสาเหตุเดียวกันอีก

1.5 ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

	 แม้ว่าธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรง

ต่อสิ่งแวดล้อม	 แต่บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานให้ 

ความส�าคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร	

เช่น	รณรงค์การใช้ไฟฟ้าและน�า้ประปาอย่างประหยดั	การตดิตัง้ 

แผงโซล่าเซลล์บนอาคารส�านกังานใหญ่เพือ่ใช้พลงังานธรรมชาติ

จากแสงอาทิตย์มาใช้งานในอาคารส�านักงานใหญ่	 และยังเป็น 

การลดต้นทุนค่าพลงังานไฟฟ้าอกีด้วย	ลดการใช้ปรมิาณกระดาษ 

โดยการน�ากระดาษกลับมาใช้ใหม่	 หรือเพิ่มการสื่อสารทาง

อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเป็นต้น

1.6 ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม	 ร่วม

สร้างสรรค์สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ท้ังท่ี 

ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ	 บริษัทก�าหนด

ให้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อน�ามาด�าเนินกิจกรรม

ทางสังคม	โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา	และการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต	 เช่น	 สร้างห้องคอมฯ	 ของหนูให้กับโรงเรียน

ทุรกันดารปีละ	 2	 ห้องการสนับสนุนทุนการศึกษา	 การร่วม

บริจาคสิ่งของ	คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้

ในการศึกษา	เป็นต้น

2. การดำาเนินงาน
	 บริษัทจะจัดท�าแผนการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�าทุกปี	 และรายงานผล 

การด�าเนินการตามแผนให้คณะกรรมการทราบ

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited

95



3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR-After-Process)
	 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการท�ากิจกรรมเพื่อประโยชน์

ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะการสนบัสนนุ

ทางด้านการศึกษา	กิจกรรมที่บริษัทกระท�าในปี	2561	ได้แก่

	 1.	โครงการสร้างห้องคอมฯ	ของหนใูห้กบัโรงเรยีนทีย่ากจน

ในถิน่ทรุกนัดาร	โดยสร้างเป็นอาคารเรียนคอมพิวเตอร์	พร้อมกบั 

บริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 เครื่องพิมพ์เอกสาร	 โปรเจคเตอร	์

และติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย	 ให้กับโรงเรียนดังกล่าว 

เพื่อใช้ในการเรียนการสอน	 ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการโครงการ

ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	 7	 และสามารถสร้างห้อง

คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนแล้วจ�านวน	7	แห่งได้แก่

 1		โรงเรียนบ้านแม่สแลป	จังหวัดเชียงราย	

 2		โรงเรียนค�ากุงประชานุกูล	จังหวัดอุดรธานี	

 3		โรงเรียนบ้านทุ่งทอง	จังหวัดนครสวรรค์	

	4		โรงเรียนวัดปากแพรก	จังหวัดนครศรีธรรมราช	

  5		โรงเรียนอบุลรตัน์ราชกญัญาราชวทิยาลยั	จงัหวดันครนายก	

	6		โรงเรียนบ้านกุดโจด	จังหวัดยโสธร	

 7		โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์	จังหวัดขอนแก่น	

	 และส�าหรับในปี	 2562	อยู่ระหว่างการคัดเลือกโรงเรียนที่

จะสร้างห้องคอมของหนูอีก	1	โรงเรียน

ห้องคอมที่ 1 จังหวัด นครสวรรค์ 

ห้องคอมที่ 2 จังหวัด อุดร

ห้องคอมที่ 3 จังหวัด เชียงรำย

ห้องคอมที่ 4 จังหวัด นครศรีธรรมรำช
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ห้องคอมที่ 5 จังหวัด นครนำยก

ห้องคอมที่ 6 จังหวัด ยโสธร

ห้องคอมที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น

	 2.	โครงการยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น	 โดยพนักงานมีส่วน

ร่วมกับเงินที่จะบริจาคให้กับมูลนิธิตะวันฉาย	

	 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการรักษาเด็กพิการปากแหว่ง

เพดานโหว่	จังหวัดขอนแก่น	อย่างน้อยปีละ	2	ราย

	 ซ่ึงโครงการดังกล่าวบริษัทได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

เป็นปีที่	7	ซึ่งสามารถช่วยเด็กดังกล่าวแล้วจ�านวน		25	คน

4. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

	 ตามที่คณะกรรมการบริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)	มี

มตอินมุตักิารงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิอง

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	

2559	และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ	ไตรมาสที	่3	ปี	2561	ดงันัน้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับท่ีได้ก�าหนดไว้ในหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัท	 ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม	 เจตนารมณ์

และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม	 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติ

ตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปช่ันโดยห้ามกรรมการบริษัท	

ผู้บริหาร	 และพนักงานยอมรับ	 หรือสนับสนุนการคอร์รัปช่ัน 

ทกุรปูแบบ	ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	โดยก�าหนดเป็นลายลักษณ์

อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

คำ�นิย�มต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

	 การทุจริตคอร์รัปชั่น	 หรือ	 การคอร์รัปชั่น	 (Corruption)	

หมายถึง	 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในต�าแหน่ง	 หน้าที่	

หรือใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ	เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควร

ในรูปแบบต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน	การน�าเสนอ	

การให้ค�ามัน่ว่าจะให้	การขอหรอืเรยีกร้องซึง่	เงนิ	ทรพัย์สนิ	หรอื

ผลประโยชน์ใด	ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หน่วยงาน 

ของรัฐ	 หน่วยงานเอกชน	 หรือบุคคลอื่นใดท่ีด�าเนินธุรกิจกับ

บริษัทฯ	 เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท�าหรือละเว้นการปฎิบัติ

หน้าที	่อนัเป็นการให้ได้มาซึง่ธรุกจิ	หรอืเพือ่เอือ้ประโยชน์อืน่ใด 

ท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ	 เว้นแต่กรณีท่ีกฎหมาย	 ระเบียบ	

ประกาศ	ข้อบังคับ	ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือจารีต

ทางการค้าให้กระท�าได้

	 การช่วยเหลือทางการเมือง	 หมายถึง	 การช่วยเหลือด้าน 

การเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ทางการเมือง	การช่วยเหลือด้านการเงิน	เช่น	การให้กู้เงิน	การ

บริจาคเงิน	การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น	เช่น	การให้สิ่งของหรือ

บรกิาร	การโฆษณาส่งเสรมิสนบัสนนุพรรคการเมอืง	การซือ้บตัร
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เข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง	การ

ให้พนักงานลาหยุด	 หรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมด�าเนินการ 

เกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง

	 ขนบธรรมเนยีมประเพณีของท้องถ่ิน	หรอืธรรมเนียมปฏบิติั

ทางการค้า	 หมายถึง	 เทศกาลหรือวันส�าคัญของแต่ละท้องถิ่น

ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญ	 และให้หมายความรวมถึงดอกาสใน

การแสดงความยินดี	การแสดงความขอบคุณ	การต้อนรับ	การ

แสดงความเสียใจ	หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือ

ปฏิบัติกันในสังคม

หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ

	 1.	คณะกรรมการ	 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ก�าหนดนโยบายและก�ากบัดูแลให้มรีะบบทีส่นับสนุนการต่อต้าน

ทจุรติคอร์รปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้

ตระหนกัและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่และ

ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

	 2.		คณะกรรมการตรวจสอบ	มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี	ระบบการ

ก�ากับดูแลกิจการ	 ระบบการควบคุมภายใน	 ระบบตรวจสอบ 

ภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให ้ ม่ันใจว ่า

กระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความเพียงพอ	 

เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ	เป็นไปตามมาตรฐานสากล

	 3.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 มีหน้าที่และความ 

รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ในกจิกรรมต่างๆ	ของธุรกจิ	และก�ากบัดูแลเพือ่ก�าหนดมาตรการ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งติดตาม

ประเมินผล

	 4.	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและคณะผูบ้รหิาร	มหีน้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบในการก�าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริม 

สนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 เพื่อสื่อสาร

ไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติ	 รวมทั้ง	 ทบทวน

ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ	 ให้สอดคล้อง 

กับการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ	ระเบยีบ	ข้อบงัคับ	และข้อก�าหนด

ของกฎหมาย	ตลอดจนปฏบิติัตนเป็นแบบอย่างทีดี่ในการด�าเนนิ

ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 5.	งานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบาย	 ระเบียบ	

กฎหมาย	และข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากบัดูแล	เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่ามรีะบบควบคมุทีเ่หมาะสมเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพในการ

บรหิารจดัการความเสีย่งด้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	และรายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

	 6.	พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน 

การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั่น

แนวท�งปฏิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	 ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบท้ังทาง

ตรงหรือทางอ้อม	และได้ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้าน

การทจุรติคอร์รปัชัน่ให้เป็นไปตามนโยบายนี	้โดยให้มกีารสือ่สาร

ให้ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานและทุกธุรกิจในบริษัทฯ	 รวมทั้ง

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ	เช่น	คู่ค้า	ลูกค้า	บริษัทย่อย	

บริษัทร่วม	 บริษัทอื่นที่บริษัทฯ	 มีอ�านาจควบคุม	 หุ้นส่วนทาง

ธุรกิจ	บุคคลที่เป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท	เป็นต้น	และ

บริษัทฯ	 จะสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ัน	 รวมท้ังทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก�าหนดให้

สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงของธุรกิจที่

เปลีย่นแปลงไปหรอืข้อก�าหนดตามกฎหมายอย่างสม�า่เสมอ	โดย

	 1.	ไม่ท�าพฤติกรรมใดที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการ

ทุจริตคอร์รัปช่ัน	 การให้	 หรือรับสินบน	 แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

และเอกชนหรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ	 เพ่ือให้ได้

มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน	หรือเพื่อ

ประโยชน์ของตนเองและผูเ้กีย่วข้อง	ตลอดจนการจ่ายค่าอ�านวย

ความสะดวก	(Facilitation	Payment)	เป็นสิ่งต้องห้าม

	 2.	ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย	 เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่าย

การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	โดยถือเป็นหน้าที่ที่

ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ	 และให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

	 3.	บรษิทัฯ	จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลทีป่ฏเิสธ

การคอร์รัปช่ัน	 หรือแจ้งเบาะแสเรื่องเรื่องการคอร์รัปช่ันให้กับ

บริษัทฯ	 ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	หรือ

ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 4.	ผูท้ีก่ระท�าการทจุรติคอร์รปัชัน่	เป็นการกระท�าผดิจรรยา

บรรณ	ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา	บทลงโทษ	ตามระเบียบว่า

ด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ	 ที่ก�าหนดไว้	 และอาจได้รับโทษ

ตามกฎหมายหากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

	 5.	บรษิทัฯ	ตระหนกัถึงความส�าคญัในการเผยแพร่	ให้ความรู ้

และท�าความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่	ที่เกี่ยวข้องกับ

บรษิทัฯ	หรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ	ในเรือ่งทีต้่องปฏบิตัิ

รายงานประจำาปี 2561
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ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้

	 6.	บริษัทฯ	 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 อย่างสม�่าเสมอ	

เพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชั่น

	 7.	บริษัทฯ	จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	ที่

สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ	 ต่อมาตรการต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่การคัดเลือก	การอบรม	การประเมินผล

งาน	การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนต�าแหน่ง

	 8.	เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินการในเรื่องท่ีมี

ความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น	 กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	

และพนักงานทุกระดับของบริษัท	 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ระมัดระวัง	ในเรื่องดังต่อไปนี้

	 8.1	 การช่วยเหลือทางการเมือง

	 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง	(Political	Contribu-

tions)	หมายถึง	การให้การสนับสนุนทางการเงิน	สิ่งของ	และ

การเข้าร่วมกิจกรรม	 ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วม

กิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัท	 เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้

เปรียบทางธุรกิจ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติ	ดังนี้

	 1)		 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง	

โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระท�าการอันเป็นการฝักใฝ่

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

	 2)		 บริษัทฯ	 ไม่สนับสนุนทางการเมืองหรือสิ่งของให้แก่

พรรคการเมือง	 นักการเมือง	 หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการ

เมืองใดๆ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจให้กับ

บริษัท

	 3)		บริษัทฯ	เคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมหรือ

สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมอืงต่างๆ	ของพนกังานเป็นการส่วน

ตัว	โดยจะต้องกระท�านอกเวลางาน	ไม่แอบอ้างชื่อเสียงและไม่

ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ	ในการกระท�าดังกล่าว

	 8.2	การบริจาคเพือ่การกุศล	(Donation)	และเงินสนบัสนนุ	

(Sponsorships)	

บริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติ	ดังนี้

	 1)		 การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ	เช่น	การให้ความรู้	หรือ

สละเวลา	เป็นต้น	บรษิทัฯ	สามารถกระท�าได้โดยอาจเป็นส่วนหนึง่ 

ในกิจกรรมตอบแทนสังคม	 ตลอดจนการประชาสัมพันธ์

และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ	 โดยมิได้มุ่งหวัง 

ผลตอบแทนทางธุรกิจ

	 2)		การให้เงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน	หรือ	ทรัพย์สิน	แก่

กิจกรรมหรือโครงการใด	 จะต้องด�าเนินการด้วยความโปร่งใส

และถกูต้องตามกฎหมาย	ต้องระบชุือ่ผูใ้ห้ในนามบรษิทัฯ	เท่านัน้	

โดยผ่านข้ันตอนการอนมุตัติามระเบียบของบรษิทัฯ	ท่ีก�าหนดไว้ 

และมั่นใจว่าการให้เงินสนับสนุนดังกล่าวจะไม่ถูกน�าไปใช้เป็น

วิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน	 ทั้งนี้	 การให้เงินสนับสนุน

ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์	 ส่งเสริมธุรกิจ	

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมเพื่อการศึกษาและ

กีฬา	เป็นต้น

	 8.3	ของขวัญ	และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง	(Gift,	Entertain-

ment)

	 บรษิทัฯ	ตระหนกัดว่ีาการสร้างความสมัพันธ์ทีด่กีบัพันธมติร 

ทางธุรกิจเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง

ของบริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ	ดังนี้

	 1)		 ไม่เป็นการกระท�าเพื่อครอบง�า	 ชักน�า	 หรือ	 ตอบแทน

บุคคลใดๆ	 เพื่อได้มาซ่ึงความได้เปรียบ	 ผ่านการกระท�าที่ไม่

เหมาะสม	 หรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซ่ึงการช่วยเหลือหรือ 

ผลประโยชน์

	 2)		เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง	ระเบยีบ	และหลักเกณฑ์

ของบริษัทตามที่ก�าหนดไว้

	 3)	 ประเภท	 และ	 มูลค่ามีความเหมาะสม	 ถูกต้องตาม

กาลเทศะ	 เช่น	 กรณีที่อยู่ระหว่างการประกวดราคางดการให้

ของขวัญ	หรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่รัฐ	พนักงานของบริษัท	

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited

99



	 4)		 กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงานสามารถรับ 

ของขวญั	หรอืผลประโยชน์ใดๆ	ตามทีเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์	

ธรรมเนียมปฏิบัติปกติ	 เช่น	 กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้

ของขวัญแก่กนั	และมลูค่าสิง่ของต้องไม่เกนิ	3,000	บาทต่อครัง้

หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญหรือ 

ผลประโยชน์ดังกล่าวได้ในขณะนั้น	ผู้รับต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา

ทราบทันที	 และจัดท�ารายงานการรับของขวัญ	 และส่งมอบ

ของขวัญดังกล่าวให้กับฝ่ายธุรการ	 เพื่อน�าไปเป็นของรางวัลให้

กับพนักงานในเทศกาลส�าคัญ	หรือ	ขออนุมัติน�าไปบริจาคเพื่อ

สาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม

	 มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ	 จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้	 เพื่อ

ให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ	 ขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	และแจ้งเบาะแสการ 

กระท�าผิดหรือร้องเรียนโดยมั่นใจได้ว่าผู ้แจ้งจะได้รับการ

คุม้ครองอย่างเหมาะสม	และจัดให้มบุีคคลเพ่ือตรวจสอบตดิตาม

ทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง	ดังนี้

	 1.1	การขอค�าแนะน�า	ผูใ้ดมข้ีอสงสัยหรอืต้องการค�าแนะน�า

เกีย่วกบัการปฎบิตัติามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่	สามารถ

ปฏิบัติได้	ดังนี้

	 1)		ขอค�าปรึกษากับ	“ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล”	หรือ	

“ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน”	โดย

 •	โทรศัพท์	02-017-7777	ต่อ	7741	หรือ	7202

 •	ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่	

	 		anticorruption@comseven.com

 •	ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามทีอ่ยู	่บริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด 

(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่	549/1	ถนนสรรพาวุธ	แขวงบางนาใต้	

เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	10260

	 2)		 ผู้ขอค�าแนะน�าสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้	 

แต่อย่างไรก็ตามการระบุชื่อผู้ขอค�าแนะน�าจะท�าให้สามารถ

สื่อสารข้อแนะน�าตอบกลับถึงผู้ขอค�าแนะน�าได้โดยตรง	 และ

รวดเร็ว

	 1.2	การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส	หากผูใ้ดมเีบาะแสเกีย่วกบั 

การกระท�าผิดกฎหมาย	จรรยาบรรณ	หรือพฤติกรรมที่อาจส่อ

ถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือได้รับความไม่เป็นธรรม

จากการปฏิบัติงานของพนักงาน	หรือพบเห็นระบบการควบคุม

ภายในทีบ่กพร่องของบรษิทัฯ	สามารถแจ้งเบาะแสมายงับรษิทั	

ได้ดังนี้

ส่งจดหม�ยอเิลก็ทรอนกิส์	whistleblower@comseven.com

ส่งจดหม�ยไปรษณีย์ถึง	ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่

549/1	ถนนสรรพาวธุ	แขวงบางนาใต้	เขตบางนา	กทม.	10260

กล่องรับคว�มคิดเห็น	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

ม�ตรก�รคุ้มครองและรักษ�คว�มลับ

	 1.		บรษิทัฯ	จะเกบ็ข้อมลูของผูร้้องเรยีนและผูถ้กูร้องเรยีนไว้ 

เป็นความลับ	 และจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ�าเป็นโดยค�านึงถึง

ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน

	 2.	ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ	ก�าหนดมาตรการ

คุ ้มครองได้ตามความเหมาะสม	 หรือบริษัทฯ	 อาจก�าหนด

มาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้ร้องเรียนโดยที่ไม่ต้องร้องขอ	 กรณี

พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงท่ีผู้ร้องเรียนจะได้รับความไม่

ปลอดภัยหรือความเสียหาย

	 3.		บรษิทัฯ	จะไม่กระท�าการใดๆ	อนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้้องเรยีน 

ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลงต�าแหน่งงาน	ลกัษณะงาน	สถานที่

ท�างาน	ข่มขู่	รบกวนการปฎิบัติงาน	เลิกจ้าง	เป็นต้น

ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รสืบสวน และบทลงโทษ

	 1.	 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส	คณะกรรมการตรวจสอบจะ

มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน	 หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ

สืบสวนข้อเท็จจริง	 เป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง	 และ

แจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผูแ้จ้งเบาะแสหรอืผูร้้องเรยีน

ทราบ

	 2.	 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า	 ข้อมูลหรือ 

หลักฐานท่ีมี	 มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าผู้ท่ีถูกกล่าวหาได้กระท�า 

การทุจริตคอร์รัปชั่นจริง	 บริษัทฯ	 จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได ้

รับทราบข้อกล่าวหาและพิสูจน์ตนเอง	 โดยการหาข้อมูลหรือ

หลักฐานเพิ่มเติม	 เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวข้อง

กับการกระท�าอันทุจริตนั้นตามที่ถูกกล่าวหา

	 3.	หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท�าการทุจริตนั้นจริง	 ผู้กระท�า

การทุจริตนั้นไม่ว่าจะเป็น	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือพนักงาน	

ถือว่าเป็นการกระท�าผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	
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จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท	 จะต้องได้รับการพิจารณา

โทษทางวนิยั	ตามระเบียบทีบ่ริษทัก�าหนดไว้	และหากการกระท�า 

ทุจริตนั้นเป็นการกระท�าที่ผิดต่อกฎหมาย	 ผู้กระท�าผิดนั้นอาจ

จะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย	ทั้งนี้	 โทษทางวินัยตามระเบียบ

ของบริษัทฯ	 ค�าตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอัน

สิ้นสุด

	 บริษัทฯ	 ไม่มีนโยบายลดต�าแหน่ง	 ลงโทษ	 หรือผลทางลบ 

ต่อพนกังานท่ีปฏเิสธการคอร์รัปชัน่	แม้ว่าการกระท�านัน้จะท�าให้

บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

ก�รอบรมและก�รสื่อส�ร

	 1.	บริษัทฯ	 จัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการ 

ต่อต้านคอร์รัปชั่น	 รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ

ร้องเรียน	 ให้บุคคลภายในบริษัทรับทราบ	 ผ่านหลากหลาย

ช่องทาง	 เช่น	 การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่	 การ

อบรมสัมมนา	 การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์	 ระบบ

อินทราเน็ต	อีเมล์	เว็บไซต์ของบริษัท	เป็นต้น	เพื่อให้ทุกคนใน

องค์กร	เข้าใจ	เห็นชอบ	และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง

	 2.	บริษัทฯ	 สื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปชั่น	 รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ไปยังสาธารณชน	บริษัทย่อย	ตลอดจนตัวแทนทางธุรกิจ	คู่ค้า

ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	

เว็บไซต์ของบริษัท	 รายงานประจ�าปี	 แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ�าปี	 เป็นต้น	 เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่น

ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม	 ในเรื่องการต่อต้านการทุ

จริตคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกับบริษัทฯ

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายใน
	 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2561	โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง	3	ท่าน

เข้าร่วมประชุม	 เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน	 โดยอ้างอิงแบบประเมินของ

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ที่มี	5	ส่วน	17	หลักการโดยการประเมินการควบคุมภายในทั้ง	5	ส่วนคือ	

การควบคุมภายในองค์กร	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมการปฏิบัติงาน	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และระบบ

การติดตาม	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อย	 มีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมเพียงพอ	

สรุปในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้	

กำรควบคุมภำยใน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(Control Environment) 
 บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีส่งผลให้

ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม

โดยบรษิทัไดจ้ดัโครงสรา้งองค์กร	ก�าหนดหน้าท่ีความรบัผดิชอบ 

แยกตามสายงานท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ 

และการก�ากับดูแลกิจการ	 โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานอิสระ	 รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 

คณะกรรมการบริษัท	 มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร	 มี 

ความรู้	 และความสามารถอย่างเพียงพอในการก�ากับดูแลการ

บริหารจดัการ	มกีารก�าหนดและจ�ากดัอ�านาจการด�าเนนิการใน

ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน	 นอกจากน้ัน

ฝา่ยบรหิารไดม้กีารก�าหนดเปา้หมาย	และตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิ

งาน	 จัดท�าเป็นแผนธุรกิจประจ�าปีและจัดให้มีการพิจารณา

ทบทวนเปา้หมายองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์การแขง่ขนั

อย่างสม่�าเสมอ	 รวมถึงการแจ้งผลส�าเร็จการปฏิบัติงานและ 

การพิจารณาให้รางวัลผลตอบแทนที่สอดคล้องตามข้อก�าหนด

แผนธุรกิจของบริษัท	

	 มีการก�าหนดระบบการควบคุมจริยธรรมเป็นนโยบายและ 

มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนที่ให้ฝ่ายบริหารและพนักงาน

ปฏบัิตตินไม่ให้ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษัิท	

โดยมีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และมาตรฐานสากลที่เหมาะสม

2. การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 
	 บริษัทให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยโดยก�าหนด

กระบวนการประเมินความเส่ียงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และเปา้หมายของการด�าเนนิธรุกจิโดยวธิกีารระบแุละวเิคราะห์

ความเสี่ยงทุกประเภททั้งปัจจุบันและอนาคต	 ประเมินว่ามี

มาตรการท่ีจะควบคุมติดตามดูแลความเส่ียงท่ีเหมาะสม	หาก

มีเหตุการ์ที่ท�าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	มีการก�าหนดแนวทางที่

จ�าเปน็ตอ้งใชใ้นการควบคมุทัง้ในระดบัผลกระทบและโอกาสที่

จะเกดิขึน้โดยพจิารณาจากระดบัทีจ่ะมนียัส�าคญัตอ่การด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้าน	โดยมีการประเมินปัจจัยที่อาจมี

ผลกระทบจากภายนอกและภายในบริษัท	 รวมท้ังพิจารณาถึง

โอกาสทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งดา้นการทจุรติ	บรษิทัจดัใหม้กีาร

ทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติขององค์กร	 สื่อสารให้

พนักงานรับทราบเมื่อพบเหตุการณ์ทุจริตและวิธีปฏิบัติตามที่

ก�าหนดไว้		

	 ท้ังนี้	 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่

ก�ากบัดแูลความเสีย่งระดบัองค์กร	และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท�าหน้าท่ีสอบทานประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการบรกิาร

ความเสี่ยงในระดับองค์กร	 ฝ่ายบริหารท�าหน้าที่	 	 Risk	 and	 

Control	 Owner	 ประเมินและจัดการความเสี่ยงในระดับ 

หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำาปี 2561
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3. กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) 
	 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย	3	คณะ 

ประกอบดว้ย	คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ	และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน	

ซึ่งคณะกรรมการทั้ง	3	คณะ	ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต	และ

อ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายบริหาร	 โดยค�านึงถึงหลักการแบ่งแยกหน้าที่ความ 

รับผิดชอบในงาน	 3	 ด้าน	 คือ	 หน้าที่การอนุมัติ	 หน้าที่การ

บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	 และหน้าท่ีการดูแล

จัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันเพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและ

กันอย่างเหมาะสม

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวน

และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี	 เพ่ือให้ครอบคลุมทุก

กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง	 และเพื่อให้มั่นใจว่า

หน่วยงานต่างๆ	 มีการควบคุมการปฏิบัติงานที่เพียงพอ	 ท้ัง

ด้านการเงิน	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	

ระเบียบ	 กฎเกณฑ์ต่างๆ	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้

พจิารณาประเดน็ส�าคญัและข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ	โดย

ได้แนะน�าให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการแก้ไข	 และให้มีการรายงาน

ผลการแก้ไข	 ตลอดจนมาตรการป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจ

เกิดขึ้น

	 กรณีมีการท�าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ

บริษทั	อันอาจจะน�ามาซึง่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทน้ัน	 ธุรกรรม

ที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านข้ันตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัท

เช่นเดียวกบัธรุกรรมปกติ	โดยค�านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบรษิทั

และผู้ถือหุ้น	 เสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก	

และถูกต้องตามกฎหมาย	โดยธุรกรรมอันอาจจะน�ามาซึ่งความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์	ผูม้ส่ีวนได้เสยีดงักล่าวจะไม่มีสทิธอิอก

เสียง	และมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก�าหนด

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication) 
	 บริษัทมีการรายงานทางการเงินโดยใช้นโยบายบัญชีท่ีมี

ความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและ

เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 รวมทั้งได้ใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศหรือ	 International	

Financial	 Reporting	 Standards	 (IFRS)	 โดยได้ด�าเนินการ

จัดเตรียมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงาน

ทางการเงินตามมาตรฐานดังกล่าว	 นอกจากนี้	 บริษัทยังได้จัด

ให้มีระบบสารสนเทศให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ	มีการ

สื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	นโยบาย	

และระเบยีบปฏบิติัตา่งๆ	ของบรษิทัใหพ้นกังานไดรั้บทราบ	เพ่ือ

สนบัสนนุใหก้ารปฏบัิตงิานและการด�าเนนิกจิกรรมตา่งๆ	เปน็ไป

อย่างมีประสิทธิภาพ	

5. การกำากับติดตามและประเมินผล 
(Monitoring Activities) 
	 บริษัทมีระบบการติดตามและประเมินผลการควบคุม

ภายใน	ได้แก่

 •	 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน	 ซ่ึงครอบคลุม

ทุกกิจกรรมส�าคัญอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	 โดยฝ่ายบริหาร

ทุกระดับ	เช่น	รายงานผลการประชุม	เป็นต้น

 •	การประเมนิผลเป็นรายครัง้	ประกอบด้วย	การประเมนิผล 

การควบคุมภายในด้วยตนเอง	 (Control	 Self-Assessment 

:	 CSA)	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์	 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีประเมินความ

เพยีงพอ	และความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในตามที่ 

ก�าหนดไว้ในคู่มือตรวจสอบภายในของบริษัท	 ฝ่ายบริหารจะ

ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	 และข้อตรวจพบ

จากผลการตรวจสอบ	และ/หรอืการสอบทานอืน่อย่างเหมาะสม	 

ทันเวลา	 เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในทันต่อเหตุการณ์	 

ใช้งานได้จริง	 และพร้อมรับต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ทุกขณะ

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited

103



กำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 บรษิทัตระหนกัดว่ีาการบรหิารความเสีย่งเป็นพืน้ฐานส�าคญั

ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้	 โดยได้มีการด�าเนินงานตามนโยบายและกรอบ

แนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร	 (Enterprise	

Risk	Management:	 ERM)	 ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร 

และระดับปฏิบัติงาน	 เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้	 โดยก�าหนดให้พนักงานมีการวัดประสิทธิผล

ของการควบคุมด้วยตนเอง	(Control	Self	–	Assessment:	CSA) 

รวมถึงการก�าหนดกรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงอิงตามมาตรฐานสากลของ	 The	 Committee	 of	

Sponsoring	Organization	of	the	Treadway	Commission	

(COSO)

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าทีเ่ป็นตัวแทนคณะกรรมการ 

บรษิทั	ในการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 

ของบริษัท	 และท�าหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการบริหาร 

ความเสีย่งเพือ่ให้มัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่งด�าเนินไปอย่างม ี

ประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 และสอดคล้องกับแนวทางที่

ก�าหนด

	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าทีต่รวจสอบหน่วยงานปฏบิตัิ

งาน	และหน่วยงานก�ากบัและสนับสนุนอืน่ๆ	เพ่ือให้ความเชือ่มัน่ 

ว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	 และรายงานผลต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ	นอกจากนีย้งัให้ค�าปรกึษาแก่หน่วยงาน 

ผูร้บัการตรวจ	และมีการสือ่สารความคิดเหน็จากคณะกรรมการ 

ตรวจสอบกลับมายังผู้ปฏิบัติงานเพื่อน�าไปปรับปรุง

	 คณะบรหิารจดัการความเสีย่ง	ประกอบด้วยผูช่้วยประธาน

เจ้าหน้าทีบ่ริหารเป็นประธาน	และมผีูบ้รหิารระดับสูงจากแต่ละ

สายงาน	 ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนดกรอบนโยบบาย	

มอบหมายผู้รับผิดชอบ	 รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็น 

ระบบ	 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ	 

ผลกระทบ	 โอกาสเกิด	 และแผนการบริหารความเสี่ยงให้

สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและ

ภายนอก	 รวมไปถึงการก�าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้

เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	 กระบวนการบรหิารความเสีย่ง	น�ากรอบการบรหิารความเส่ียง 

มาใช้ในการด�าเนินงานหลัก	4	ด้าน	ได้แก่ด้านกลยุทธ์	ด้านการ

ปฏบิตังิาน	ด้านการเงิน	และด้านการปฏบิติัตามกฎระเบยีบ	โดย

กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกรวบรวมไว้ใน	 “คู่มือการ

บริหารความเสี่ยง”	 โดยแบ่งตามกระบวนการหลัก	 4	 ขั้นตอน	

คือ	 1)	ระบุความเสี่ยง/โอกาสในการด�าเนินธุรกิจ	

	 2)	ประเมินความเสี่ยง	

	 3)	ก�าหนดมาตรการจัดการและการแก้ไข	

	 4)	รายงานความเสี่ยงต่อคณะจัดการบริหารความเสี่ยง	

	 	 	ก่อนที่จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

กำรตรวจสอบภำยใน
	 ฝ่ายตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิาร	โดย

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงก�ากับดูแลให้การ

ปฏบิตังิานตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระ	เทีย่งธรรม	มจีรรยาบรรณ 

ปฏบิตัหิน้าทีเ่ยีย่งมอือาชพีตามมาตรฐานวชิาชพีการตรวจสอบ

ภายใน	 และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารในด้าน 

งบบริหารหน่วยงาน

	 ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีใ่ห้ความเช่ือมัน่	(Assurance	

Service)	 และให้ค�าปรึกษา	 (Consulting	 Service)	 โดยการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายใน	ระบบการบริหารความเสี่ยง	และการก�ากับดูแลกิจการ	

เพือ่สนบัสนนุให้บรษิทัสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมาย

ทางธรุกจิ	โดยมกีฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ซึง่ได้ก�าหนด 

ภารกิจ	ขอบเขตการปฏบิตังิาน	อ�านาจ	และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

และแนวทางการปฏบิติงานไว้อย่างชดัเจนและมกีารทบทวนให้

เหมาะสมกับสภาวการณ์อยู่เสมอ

	 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถด�าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได ้

มอบหมาย	 และเป็นท่ีปรึกษาเพื่อให้ค�าแนะน�าในด้านต่างๆ	

เช่น	 ด้านการควบคุมภายใน	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	 ด้าน

จริยธรรมธุรกิจ	 ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	

เป็นต้น	 (ทั้งนี้	 คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหน่วยหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ)

	 แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบ

ภายในได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยใช  ้

หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง	 

(Risk	 Based	 Audit	 Approach)	 ครอบคลุมกระบวนการ 

ด�าเนินงานทางธุรกิจท่ีส�าคัญ	 (Key	 Control	 Points)	 โดย

ประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบอ้างอิงตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานสากล	 อีกท้ังฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นอีกหนึ่ง 

ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนการกระท�าผิดและการกระท�า
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ทุจริตทั้งจากบุคคลภายในองค์กรและบุคคลภายนอก	 เพื่อ

ให้การด�าเนินงานสอดคล้องตามแนวนโยบายจริยธรรมธุรกิจ

และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	(Code	of	Conduct)	และแนว

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	(Anti-Corruption	

Policy)	

กำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท
(Compliance)
	 บริษัท	 มีการก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	ขององค์กร	ประกอบด้วย

 •	ส�านกักรรมการ	ผูบ้ริหาร	และเลขานุการบรษัิท	รบัผดิชอบ

ดูแลติดตามให้บริษัทและบริษัทย่อย/	 คณะกรรมการบริษัท/	 

ผูบ้ริหาร/	หน่วยงาน	ปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนด

ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่เก่ียวข้อง	 รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม	

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง	และสื่อสาร	

ให้ความรู้	 ค�าปรึกษา	 เพ่ือให้บุคคล/	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง

 •	 ฝ่ายกฎหมาย	 รับผิดชอบก�ากับดูแลงานด้านกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจรวมทั้งกฎหมายด้านการเป็น

บริษัทจดทะเบียน	 และข้อบังคับประกาศ	 ค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับ

การด�าเนินธุรกิจอื่นๆ

 •	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 รับผิดชอบประเมินประสิทธิภาพ

และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของทั้งองค์กร

	 จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน	 คณะกรรมการ

บรษิทัมคีวามเหน็ตรงกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า	บรษิทั

มกีารควบคมุและตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม	และเพียงพอใน

การดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 วัตถุประสงค	์

กฎหมาย	 และข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตาม

ระบบได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	และให้ความส�าคญัต่อการควบคมุ

ภายในอย่างต่อเนื่อง	 สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจาก

การที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี

อ�านาจ	 รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ตลอดจนในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไม่เคยได้รบัรายงานว่ามข้ีอ

บกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ

ภายในแต่อย่างใด
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รายการระหว่างกัน

	 บริษทัได้มกีารตกลงเข้าท�ารายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั	โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทั	และเป็น

ไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

	 บรษิทัมนีโยบายเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกันทีเ่ข้าข่ายตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	เงือ่นไข	

และวิธีเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

	 ส�าหรับปี	2560	และปี	2561	บรษิทัมรีายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกัน	โดยผูต้รวจสอบบัญชีของบรษิทัได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานแล้ว	 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุก

รายการเป็นการท�ารายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ	 โดยบริษัทได้คิดราคาซ้ือ-ขายสินค้า	 และบริการกับ

บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัด้วยราคาทีส่มเหตสุมผล	มกีารเปรยีบเทยีบกับราคากลางของตลาดในธรุกจินัน้ๆ	แล้ว	โดยมเีงือ่นไขต่างๆ	ตาม

ปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

 บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์

1	 บริษัท	บานาน่า	กรุ๊ป	จ�ากัด	(“Banana	Group”)

	 เดิมชื่อ	บริษัท	แมงโก้ช้อปปิ้ง	จ�ากัด

	 (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่	7	กันยายน		 	

	 2558)	ด�าเนินธุรกิจ	ขายสินค้าคอมพิวเตอร์	

	 ดิจิตอล	สมาร์ทโฟนแท็ปเล็ท	โทรศัพท์มือถือและ	 	

	 อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

2	 บริษัท	ไอเทค	ซอฟท์แวร์	จ�ากัด	(“ITEC	Software”)

	 เดิมชื่อ	บริษัท	ซอฟท์บ็อกซ์	จ�ากัด	

	 (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน		

	 2558)	ด�าเนินธุรกิจผลิต	จ�าหน่าย	พัฒนา	แก้ไข		 	

	 ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์	และให้ค�าปรึกษา

	 วางระบบและติดตั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์

3	 บริษัท	โนวัส	อินทิเกรชั่น	จ�ากัด	(“Novus”)

	 เดิมชื่อ	บริษัท	บานาน่า	ชัวร์	จ�ากัด	(จดทะเบียน	 	

	 เปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่	20	กันยายน	2560)	

	 ด�าเนินธุรกิจพัฒนาจัดจ�าหน่ายและติดตั้ง	

	 บ�ารุงรักษาซอฟต์แวร์	ทั้งโปรแกรมส�าเร็จรูปและ 

	 โปรแกรมที่สร้างขึ้นใหม่	รวมถึง	ให้บริการเช่าใช้	

	 หรือเช่าซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	เครื่องแม่ข่าย

	 และระบบไอทีที่เกี่ยวข้อง

4	 บริษัท	ดับเบิ้ลเซเว่น	จ�ากัด	(“Double	7”)

	 ด�าเนินธุรกิจ	ขายคอมพิวเตอร์	สินค้าดิจิตอล	

	 สมาร์ทโฟน	แท็ปเล็ท	โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์

	 ต่อพ่วง	หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ	รับช�าระค่าบริการ	 	

	 ต่างๆ	รับฝากขายสินค้า	การขายสินค้าเงินผ่อน	

	 รับจ�าน�าสินค้าดิจิตอลและอิเลคทรอนิค

5	 บริษัท	บัฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด(“BAF”)

	 ด�าเนินธุรกิจ	ให้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง	

	 เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์

 •	บริษัทย่อยร้อยละ	99.99

 •	ผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่	น.ส.อารี	ปรีชานุกูล

	 	 และนายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล,	0.0005%	

	 	 และ	0.0005%	ตามล�าดับ

 •	บริษัทย่อยร้อยละ	51

 •	นายนิธิศ	สทรลักษณ์	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน	

	 	 สัดส่วน	48.95%

 •	นายนิธิศ	สทรลักษณ์	เป็นคู่สมรสของ	

	 	 น.ส.อารี	ปรีชานุกูล

 •	บริษัทย่อยร้อยละ	70

 •	นายสุรเดช	สร้อยรุ่งเรือง	ถือหุ้นในสัดส่วน	10.00%

 •	บริษัทย่อยร้อยละ	99.99

 •	บริษัทร่วมร้อยละ	27.50

 •	มีกรรมการร่วมกันคือนายสุระ	คณิตทวีกุล
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6	 บริษัท	ดับเบิ้ลแวลู	จ�ากัด	(“Double	Value”)

	 เดิมชื่อบริษัท	ดับเบิ้ล	เซเว่น	จ�ากัด)	(จดทะเบียน	 	

	 เปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2557)

	 ด�าเนินธุรกิจ	ให้เช่า	ซื้อ	ขาย	โอนและด�าเนินงาน

	 ด้านอสังหาริมทรัพย์	

7	 บริษัท	อินเตอร์	วิชั่นบิสซิเนสกรุ๊ป	จ�ากัด				

	 (“Inter	Vision”)

	 ด�าเนินธุรกิจบริการเขียนซอฟท์แวร์

8	 บริษัท	ซักเซ่ซ	มาร์ช	จ�ากัด		(“Success	March”)	

	 เดิมชื่อบริษัท	เซเว่นสมาร์ท	จ�ากัด	(จดทะเบียน

	 เปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2557)

	 ด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร	เพื่อผลิต	เพื่อจ�าหน่าย	

	 ขายปลีก	ขายส่ง	ตลอดจนน�าเข้า	ส่งออก

	 อาหารส�าเร็จรูปพร้อมทานและเครื่องดื่ม

9	 บริษัท	โยคะแมทเทอร์	จ�ากัด	(“Yoga	Matters”)

	 ด�าเนินธุรกิจสถานบริการเพื่อสุขภาพและความงาม

10	 บริษัท	ออร์แกนนิค	โซน	จ�ากัด	(“Organic”)

	 เดิมชื่อบริษัท	พี.ซี.	โซน	จ�ากัด	(จดทะเบียนเปลี่ยน

	 ชื่อบริษัท	เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2557)

	 ด�าเนินธุรกิจ	โรงแรม	ภัตตาคาร	บาร์	กิจการน�าเที่ยว		

	 รับเป็นที่ปรึกษาและให้ค�าแนะน�าด้านบริหาร

	 งานพาณิชยกรรม	อุตสาหกรรม

11	 บริษัท	แอลแอนด์ที	แอสเสท	จ�ากัด	(“L&T	Asset”)

	 ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศูนย์การค้า

12	 บริษัท	เบเกอรี่	เทรเชอรี่	จ�ากัด	(“Bakery”)

	 ด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร	ผลิต	จ�าหน่ายอาหาร

	 และเครื่องดื่มทุกชนิด

	 •	 มีกรรมการร่วมกันคือนายสุระ	คณิตทวีกุล	

	 	 น.ส.อารี	ปรีชานุกูล	และนายกฤชวัฒน์	วรวานิช

	 •	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่	นายสุระ	คณิตทวีกุล	 

	 	 น.ส.อารี	ปรีชานุกูล	นายกฤชวัฒน์	วรวานิช	และ		

	 	 นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล	ถือหุ้นในสัดส่วน	 

	 	 41.63%,	7.84%,	4.2%	และ	3.00%	ตามล�าดับ

	 •	 มีกรรมการร่วมกันคือนายสุระ	คณิตทวีกุล	 

	 	 น.ส.อารี	ปรีชานุกูล	และนายกฤชวัฒน์	วรวานิช

 

	 •	 มีกรรมการร่วมกันคือ	นายสุระ	คณิตทวีกุล	 

	 	 และ	น.ส.อารี	ปรีชานุกูล

	 •	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่	นายสุระ	คณิตทวีกุล	 

	 	 และ	น.ส.อารี	ปรีชานุกูล	ถือหุ้นในสัดส่วน	12.50%	 

	 	 และ	6.25%	ตามล�าดับ

	 •	 มีกรรมการร่วมกันคือ	นายสุระ	คณิตทวีกุล

	 •	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่	นายสุระ	คณิตทวีกุล	 

	 	 ถือหุ้นในสัดส่วน	37.50%

	 •	 มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายสุระ	คณิตทวีกุล	

	 •	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่	นายสุระ	คณิตทวีกุล	 

	 	 ถือหุ้นในสัดส่วน	99.99%

	 •	มีกรรมการร่วมกันคือ	นายสุระ	คณิตทวีกุล

	 •	 มีกรรมการร่วมกันคือนายสุระ	คณิตทวีกุล	 

	 	 น.ส.อารี	ปรีชานุกูล	และนายกฤชวัฒน์	วรวานิช

	 •	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่	นายสุระ	คณิตทวีกุล	 

	 	 น.ส.อารี	ปรีชานุกูล	และนายกฤชวัฒน์	วรวานิช	 

	 	 ถือหุ้นในสัดส่วน	55.88%,	22.22%,	5.56%	 

	 	 ตามล�าดับ
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13	 บริษัท	ดีเอ็นเอ	รีเทล-ลิ้งค์	จ�ากัด	(“DNA”)

	 ด�าเนินธุรกิจ	ขายม้วนเทป	ซีดี	ม้วนภาพยนตร์	

	 แผ่นซีดีเพลงและภาพยนตร์

14	 บริษัท	โอเอ็กซ์เอ็ม	จ�ากัด	(“OXM”)

	 ด�าเนินธุรกิจร้านค้าปลีก	(Family	Mart)

15	 บริษัท	คิงยัมมี่	จ�ากัด	(“King	Yummy”)

	 ด�าเนินธุรกิจศูนย์อาหาร	ร้านอาหาร	เพื่อผลิต	

	 เพื่อจ�าหน่าย	ขายปลีก	ขายส่ง	ตลอดจนน�าเข้า	

	 ส่งออกอาหารส�าเร็จรูปพร้อมรับประทานเเละ

	 เครื่องดื่มทุกชนิด

16	 นายสุระ	คณิตทวีกุล	(“นายสุระ”)

17	 นายบัญชา	พันธุมโกมล	(“นายบัญชา”)

18	 น.ส.อารี	ปรีชานุกูล		(“น.ส.อารี”)

19	 นายนิธิศ	สทรลักษณ์	(“นายนิธิศ”)

20	 นายกฤชวัฒน์	วรวานิช	(“นายกฤชวัฒน์”)

21	 นายคงศักดิ์		บรรณาสถิตย์กุล(“นายคงศักดิ์”)

22	 นางวาสนา		พงศ์แสงลึก

23	 น.ส.ณัฐนันท์		กีรติกรยศนันท์

24	 นายสุรเดช		สร้อยรุ่งเรือง

   

	 •	 มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายสุระ	คณิตทวีกุล	

	 	 น.ส.อารี	ปรีชานุกูล	คุณคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล		

	 	 และคุณวาสนา	พงศ์แสงลึก

	 •	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่	บจ.บานาน่ากรุ๊ป		 	

	 	 99.999934%	คุณสุระ	คณิตทวีกุล	0.000033%	

	 	 และคุณวาสนา	พงศ์แสงลึก	0.000033%

	 •	 มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายสุระ	คณิตทวีกุล

	 •	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่	นายสุระ	คณิตทวีกุล	ถือหุ้น

	 	 ในสัดส่วน	48.99%

	 •	 มีกรรมการร่วมกัน	คือ	คุณสุระ	คณิตทวีกุล	และ	

	 	 คุณอารี	ปรีชานุกูล

	 •	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่	นายสุระ	คณิตทวีกุล	

	 	 น.ส.อารี	ปรีชานุกูล		คุณบัญชา	พันธุมโกมล	

	 	 ถือหุ้นในสัดส่วน	55.25%	,	18.00%	และ	13.75%

	 •	กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และผู้ถือหุ้นใหญ่

	 •	ผู้ถือหุ้นใหญ่	/	อดีตกรรมการบริษัท	Com7

	 •	กรรมการและผู้ถือหุ้น

	 •	คู่สมรสของ	น.ส.อารี	ปรีชานุกูล

	 •	กรรมการและผู้ถือหุ้น

	 •	กรรมการและผู้ถือหุ้น

	 •	ผู้บริหาร

	 •	กรรมการ	บริษัท	ทวีชัยวาสนาดี	จ�ากัด

	 •	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น

	 •	ผู้ถือหุ้น		
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25	 นายศิริพงษ์		สมบัติศิริ

26	 นายคัชพล		จุลชาต

27	 น.ส.วรีภรณ์		อุดมคุณธรรม

27	 นายภาคภูมิ	เสตะรัต

 • ประธานกรรมการ		

 • กรรมการบริษัท	ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

 • กรรมการบริษัท	อินฟินิท	เทคโนโลยี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

 • กรรมการในกลุม่	บรษิทั	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	จ�ากดั	(มหาชน) 

 • กรรมการตรวจสอบของบริษัท	ดังต่อไปนี้

 • บมจ.	แพนเอเซียฟุตแวร์

 • บมจ.	บางกอก	เชน	ฮอสปิทอล

 • กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

 • รองผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ	

	 	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

 • กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

 • กรรมการของบริษัท	ดังต่อไปนี้

 • กลุ่มบริษัท	อีลิเชี่ยน	ดิเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด

 • บริษัท	แฟชั่น	พีเพิล	จ�ากัด

 • บริษัท	บุราส่าหรี	กรุ๊ป	จ�ากัด

 • บริษัท	อาร์แอล	พี	จ�ากัด

 • บริษัท	ยูเอสไอ	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

 • บริษัท	แอคทีฟเนชั่น	จ�ากัด

 • บริษัท	อีลิเชี่ยน	เซอร์วิสเซสแมเนจเม้นท์	จ�ากัด

 • บริษัท	ภูเก็ต	รีสอร์ทคลับ	จ�ากัด

 • บริษัท	ภูเก็ตสแควร์	เซอร์วิส	จ�ากัด

 • ผู้บริหาร
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บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง/

ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน (บำท) เหตุผลและควำมจ�ำเป็นของกำรท�ำ

รำยกำรควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบปี 2560 ปี 2561

1. Inter Vision 1) ค่�เขียนระบบ 

•	ค่าเขียนโปรแกรม	EDM	(E-mail		

	 Direct	Marketing)	ซึ่งเป็นระบบ	

	 การส่งข้อความและค่าบริการ

	 จัดท�าระบบส�าหรับการจอง	

	 iPhone	

•	ค่าจัดท�าระบบ	E-Commerce		

	 จอง	iPhone

•	 โปรแกรมเพื่อน�าไปใช้เพื่อวัดผล	

	 ตอบรับของลูกค้า

•	ค่าบริการตรวจสอบและแก้ไข		

	 ระบบจองผ่าน	Payment	gate

2) ค่�ติดตั้งและเก็บรักษ�ดูแล  

  Server 

	 ต่อสัญญาถึง	31/12/2559

ส�าหรับไตรมาส	4	ปี	2561	ขอบเขต

การด�าเนินงาน	แบ่งเป็น

1)	ค่าบริการเช่าพื้นที่ส�าหรับวาง	

Co-Location	Server	Hosting	ซึ่ง

เป็น	Server	ส�าหรับใช้งานระบบของ

เว็บไซต์ของ	Banana	IT

2)	ค่าบริการเช่าพื้นที่ส�าหรับวาง	

Co-Location	Server	Hosting	

ซึ่งเป็น	Server	ส�าหรับงานระบบ

เว็บไซต์ของบริษัทและระบบอื่นๆ

3) ค่�โปรแกรม 

ค่าโปรแกรม	Britrix	24	Profes-

sional	Licenes		ใช้กับส่วนทีม	

Sale	Banana	Business	ระยะเวลา	

01/09/2017	ถึง	01/09/2018)

20,000

42,000

20,688

-

3,500

194,448

28,400

46,548

-

122,515

รายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและ

มีความสมเหตุสมผลของรายการ	

โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท	

เนื่องจาก

•	 Inter	Vision	เป็นบริษัทที่มีความ

ช�านาญในการเขียนโปรแกรมการ

ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อสินค้าให้

กับบริษัทมาเป็นเวลานาน	และเพื่อ

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเนื่องจาก

งานทีว่่าจ้างดงักล่าวเป็นข้อมลูเกีย่วกบั 

ฐานลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นข้อมูล

ส�าคัญและจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจ

•	การ	Set-up	Server	ต้องอาศัย
ผู้ช�านาญการในการด�าเนินงานเพื่อ

ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าระบบเครือข่าย

ของบริษัทจะมีความเสถียร	เพราะ

ระบบเครือข่ายจะเป็นศูนย์กลางซึ่งท�า

หน้าที่ในการให้บริการหรือสนับสนุน

การท�างานของเครืองคอมพิวเตอร์ที่

เป็นลูกข่าย	(Client)	

2. รำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2.1 รายการที่เป็นการรับและจ่ายเงิน

รวม	ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด	ด้านลูกหนี้

รวม	ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด	ด้านเจ้าหนี้
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บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง/

ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน (บำท) เหตุผลและควำมจ�ำเป็นของกำรท�ำ

รำยกำรควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบปี 2560 ปี 2561

2. ITEC 

   Software

1) ค่�บริก�รเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม 

เพื่อสนับสนุนระบบขายสินค้า	ส�าหรับ

ปี	2561	ประกอบด้วย

•	Program	ITEC	Franchise	–บันทึก

ตาม	ID-Franchise

•		Export	ข้อมูล	Sell,	Product,	
Member	พร้อม	FTP	ข้อมูล

•		ค่าเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบคูปอง

2) ค่�สินค้� 

เป็นต้นทุนในการซื้อโปรแกรม	ITEC-

Stock	2007	และ	ITECFood	2007	

เพื่อน�าไปขายต่อ

3) ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�

เป็นการขายสินค้าประเภทอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์	ในราคาที่ตกลงร่วมกัน	

คือราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มตาม

ที่ตกลงกัน

4) ร�ยได้จ�กค่�บริห�รจัดก�ร

เป็นการว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้บริหาร

จัดการกิจการภายในและเป็นที่ปรึกษา

ด้านธุรกิจให้แก่	ITEC	Software

5) ร�ยได้ค่�บริก�รพื้นที่สำ�นักง�น 

เป็นการให้บริการพื้นที่ส�านักงาน	อัตรา

ค่าบริการรายเดือน/ละ	20,000	บาท	

เนื้อที่	88.5	ตร.ม.

6) เงินกู้ยืมแก่บริษัท ITEC Software 

ยอดคงค้าง	ณ	ต้นงวดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	

ระหว่างงวด

ดอกเบี้ยรับ

1,422,000

101,400

-

240,000

240,000

41,960

3,247,009

62,400

-

245,703

240,000

14,671

•	รายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม

ของราคาและเงื่อนไขของรายการ	โดย

อัตราค่าจ้างโปรแกรมเมอร์ต่อคนต่อ

วัน	เท่ากับ	10,000	บาท	ซึ่งอยู่ในอัตรา

เดียวกันกับที่	Softbox	ให้บริการกับ

ผู้ว่าจ้างอื่น

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ของรายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของ

ราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียว

กับที่ท�ารายการกับบุคคลภายนอก

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ของรายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของ

ราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียว

กับที่ท�ารายการกับบุคคลภายนอก

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ของรายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของ

ราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียว

กับที่ท�ารายการกับบุคคลภายนอก

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ของรายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของ

ราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียว

กับที่ท�ารายการกับบุคคลภายนอก

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสม

ผลของรายการเนื่องจากบริษัทมีความ

จ�าเป็นในการกู้ยืมเพื่อใช้ในการบริหาร

และจัดการหมุนเวียนภายในบริษัทซึ่ง

เป็นเรือ่งปกตสิ�าหรบัธุรกิจท่ีเริม่ด�าเนนิการ

รวม	เงินให้กู้ยืมทั้งหมด
รวม	ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด	ด้านลูกหนี้
รวม	ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด	ด้านเจ้าหนี้

510,000
86,313

116,416

-
44,278

467,826
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บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง/

ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน (บำท) เหตุผลและควำมจ�ำเป็นของกำรท�ำ

รำยกำรควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบปี 2560 ปี 2561

3.Banana

 Group

	 เดิมชื่อ	

	 แมงโก้

	 ช้อปปิ้ง 

1) ร�ยได้จ�กค่�บริห�รจัดก�ร

เป็นการว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้

บริหารจัดการกิจการภายในและ

เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้	

ในอัตราค่าบริหารจัดการตาม

ยอดขายที่ตกลงร่วมกัน

2) ร�ยได้ค่�บริก�รพื้นที่

สำ�นักง�น

เป็นการให้บริการพื้นที่ส�านักงาน	

อัตราค่าบริการรายเดือน/ละ	

30,000	บาท	เนื้อที่	106.63	

ตร.ม.

3) ค่�ขนส่งสินค้�

เป็นค่าขนส่งสินค้าจากการขาย

สินค้า	(E-Commerce)	และค่า

ธรรมเนียมการขายสินค้าอื่นๆ

4) ค่�สินค้�

เป็นการซื้อสินค้าประเภทไอที	

ตามราคาที่ตกลงกัน	คือ	ราคาขาย

บวกก�าไรส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน

5) ค่�คอมมิชชั่น

ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม

จากการขายสินค้า	E-Commerce

เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้าง	ณ	ต้นงวด

เพิ่ม	ขึ้นระหว่างงวด

(ลดลง)	ระหว่างงวด

ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวด

ดอกเบี้ยรับ

720,000

360,000

-

62,461,879

14,838,021

-

-

-

-

971,096

720,000

360,000

5,838,903

1,055,111,362

16,191,047

-

-

-

-

917,725

รวม	เงินให้กู้ยืมทั้งหมด
รวม	ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด	ด้านลูกหนี้
รวม	ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด	ด้านเจ้าหนี้

32,000,000
31,489,843
6,286,657

230,000,000
45,739,825
6,111,953

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ

รายการเนื่องจากอัตราค่าบริหารจัดการคิด 

ตามสดัส่วนของยอดขาย	อกีท้ัง	Banana	Group 

เป็นบรษิทัย่อยท่ีเพิง่เร่ิมด�าเนนิธุรกจิจงึจ�าเป็น 

ต้องอาศยับรษิทั	Com7	ในการให้ค�าปรกึษา	

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ

รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา

และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�า

รายการกับบุคคลภายนอก

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ของรายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของ

ราคา	เนื่องจากเป็นการขายทรัพย์สิน

ซึ่งสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ของรายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของ

ราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับ

ที่ท�ารายการกับบุคคลภายนอก

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ของรายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของ

ราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับ

ที่ท�ารายการกับบุคคลภายนอก
•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการเนื่องจากบริษัทมีความจ�าเป็นในการ
กู้ยืมเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการหมุนเวียน
ภายในบริษัทซึ่งเป็นเรื่องปกติส�าหรับธุรกิจ
ที่เริ่มด�าเนินการ
•	คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติให้ก�าหนด
วงเงินส�าหรับการด�าเนินธุรกิจในช่วงดังกล่าว
ไม่เกินปีละ	20	ล้านบาท	ทัง้นีห้ากมคีวามจ�าเป็น 
จะต้องใช้เงินเพิ่มเติมจากวงเงินที่ก�าหนดไว้
จะต้องขออนุมัติการให้กู้ยืม	ดังกล่าวจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนท�ารายการ

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง/

ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน (บำท) เหตุผลและควำมจ�ำเป็นของกำรท�ำ

รำยกำรควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบปี 2560 ปี 2561

4. Novus

เดิมชื่อ	

บานาน่า	ชัวร์ 

1) ร�ยได้จ�กค่�บริห�รจัดก�ร
เป็นการว่าจ้างให้บริษัทเป็น
ผู้บริหารจัดการกิจการภายในและ
ค่าบริการอินเทอร์เน็ทให้
แก่	Banana	Sure
2) ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้� 
เป็นการขายสินค้าประเภทโทรศัพท์
เคลื่อนที่	อุปกรณ์ไอที	ในราคาที่
ตกลงร่วมกัน	คือราคาทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน
3) ร�ยได้ค่�ประกันภัย 
เป็นการท�าประกันภัยลูกหนี้การค้า

4) ร�ยได้ค่�บริก�รพื้นที่สำ�นักง�น
เป็นการให้บริการพื้นที่ส�านักงาน	
อัตราค่าบริการรายเดือน/ละ	
30,000	บาท	เนื้อที่	106.63	ตร.ม.
5) ค่�สินค้�
เป็นการซื้อสินค้าประเภทไอที	ตาม
ราคาที่ตกลงกัน	คือ	ราคาขายบวก
ก�าไรส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน	
6) ค่�ซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์
เป็นการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้งาน	
Main	Part	Solution	+	DR	Part	
Solution	1	Set	ประกอบด้วย
ITEC	101.47,	101.147,	104.143,	
Oracle	Dve	#System	Server, 
Windows	Sever	Domain	
Controller/1st,	Windows	
Sever	Domain	Controller/2nd,	
Exchange	Mail	Server/1st,	
Exchange	Mail	Sever/2nd	
K2	Business	Process	
Management

-

2,793,263

-

-

-

10,500,000

1,275,969

50,459,264

175,554

813,000

23,787,470

10,500,000

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก
•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก
•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก
•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก

ยอดคงค้าง	ณ	ส้ินงวดทัง้หมด	ด้านงานระหว่างก่อสร้าง
ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด	ด้านลูกหนี้
ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด	ด้านเจ้าหนี้

10,500,000
2,766,592

-

2,150,000
7,675,565
1,312,788
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5. Double      
  Value 

6. Double 7

ค่�เช่�ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�ง
บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างเนื้อที่	199	ตร.ม.	เป็น
อาคารพาณิชย์หน้ากว้าง	14.9	
เมตร	จ�านวน	3	ชั้น	เลขที่	
1/65	ม.6	ต.บ่อผุด	อ.เกาะสมุย	
จ.สุราษฎร์ธานี	เพื่อใช้เป็นสาขา	
Banana	IT	โดยมีระยะเวลา	3	ปี	
นับตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2557	ถึง
วันที่	31	ธันวาคม	2559	อัตราค่า
เช่าและค่าบริการรายเดือน	
เดือนละ	150,000	บาท	
(คิดเป็นค่าเช่า	753.77	บาท/ตร.ม.)

1) ร�ยได้จ�กค่�บริห�รจัดก�ร
เป็นการว่าจ้างให้บริษัทเป็น
ผู้บริหารจัดการกิจการภายในและ
เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจในอัตราค่า
บริหารจัดการตามยอดขายที่ตกลง
ร่วมกัน

2) ร�ยได้ค่�บริก�รพื้นที่สำ�นักง�น
เป็นการให้บริการพื้นที่ส�านักงาน	
อัตราค่าบริการรายเดือน/ละ	
30,000	บาท	เนื้อที่	36	ตร.ม.

3) ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้� 
เป็นการขายสินค้าประเภทโทรศัพท์
เคลื่อนที่	อุปกรณ์ไอที	ในราคาที่
ตกลงร่วมกัน	คือราคาทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน

1,800,000

-

3,804,668

360,000

10,384

1,950,000

-

2,133,803

360,000

-

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท	
ซึ่งจะท�าให้หน้าร้านมีพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิม	
(จากเดิม	4	เมตร	เป็น	14.9	เมตร)	ส่งผลดี
ในการดึงดูดลูกค้าเพิ่มโอกาสทางการขาย
สินค้า
•	เนื่องจากอัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร
ถูกลงจากพื้นที่เดิมซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน	
โดยจากเดิมค่าเช่าต่อเดือน	973.50	บาท/
ตร.ม.	ลดลงเหลือ	753.77	บาท/ตร.ม.

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการเนื่องจากอัตราค่าบริหารจัดการ
คิดตามสัดส่วนของยอดขาย	

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
•	รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก

รวม	ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด	ด้านลูกหนี้
รวม	ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด	ด้านเจ้าหนี้

327,047
-

330,852
-

ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวด

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง/

ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน (บำท) เหตุผลและควำมจ�ำเป็นของกำรท�ำ

รำยกำรควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบปี 2560 ปี 2561

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited

115



บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง/

ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน (บำท) เหตุผลและควำมจ�ำเป็นของกำรท�ำ

รำยกำรควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบปี 2560 ปี 2561

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�า
รายการกับบุคคลภายนอก	

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�า
รายการกับบุคคลภายนอก

•	รายการดังกล่าวมีความเป็นสมเหตุสม
ผลเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายจากการเช่า
พื้นที่	และมีความเป็นธรรมของราคาโดย
อัตราค่าเช่าเดือนละ	35,000	บาทต่อห้อง	
เป็นราคาตลาดเทียบเคียงอาคารพาณิชย์
ที่อยู่ใกล้เคียงกัน	

ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวด - -

66,000,000

-

33,370,000

-

280,000

-

66,000,000

-

33,370,000

28,037

-

-

1) ค่�เช่�สำ�นักง�น 
บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าอาคาร
ส�านักงาน	บนที่ดิน	5	ไร่	77	
ตารางวาซึ่งตั้งอยู่เลขที่	549/1	
ถนนสรรพาวุธ	แขวงบางนา	เขต
บางนา	กรุงเทพฯ	สัญญาเช่า	3	ปี	
เริ่มตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2560	
ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2562	
ประกอบด้วย
•	อัตราค่าเช่ารายเดือนๆ	ละ		
	 5,500,000	บาท	
•	อาคารส�านักงาน	6	ชั้น	จ�านวน	1		
	 อาคาร	เลขที่	549/1	พื้นที่ใช้สอย	
	 ทั้งสิ้นจ�านวน	9,630	ตารางเมตร
•	โกดังเก็บสินค้า	พื้นที่ใช้สอย	
	 จ�านวน	1,420	ตารางเมตร
2) ร�ยได้ค่�บริก�รพื้นที่สำ�นักง�น
เป็นการให้บริการพื้นที่ส�านักงาน	
อัตราค่าบริการรายเดือน/ละ	
10,000	บาท	เนื้อที่	36	ตร.ม.

ค่�เช่�จ่�ย
บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าอาคาร
พาณิชย์/ตึกแถว	เลขที่	24-24/1			
ถ.ศิริมังคลาจารย์	ต.สุเทพ	อ.เมือง	
จ.เชียงใหม่	สัญญาเช่าลงวันที่	1	
มกราคม	2558	ก�าหนดระยะเวลา
เช่า	3	ปี	เริ่มตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	
2558	ถึง	วันที่	31	ธันวาคม	2560	
มีอัตราค่าเช่ารายเดือนๆ	ละ	
70,000	บาท
ยอดคงค้�ง ณ สิ้นงวด

7. Organic  
   Zone 

8.น�ยคงศักดิ์

รวม	ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด	ด้านลูกหนี้

เงินประกันค่าเช่าส�านักงานด้านเจ้าหนี้
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9.Success 
March

10. BAF 

11. Bakery

ร�ยได้ค่�บริก�รพื้นที่สำ�นักง�น
เป็นการให้บริการพื้นที่ส�านักงาน	
อัตราค่าบริการรายเดือน/ละ	
10,000	บาท	เนื้อที่	14.40	ตร.ม.

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้� 
เป็นต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อขายต่อตามราคา
ที่ตกลงกัน	คือ	ราคาขายบวกก�าไร
ส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน

1) ร�ยได้ค่�บริก�รพื้นที่สำ�นักง�น
เป็นการให้บริการพื้นที่ส�านักงาน	
อัตราค่าบริการรายเดือน/ละ	
10,000	บาท	เนื้อที่	57.69	ตร.ม.
2) ร�ยได้จ�กค่�บริห�รจัดก�ร
เป็นการว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้
บริหารจัดการกิจการภายในและ
เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้	ในอัตรา
ค่าบริหารจัดการตามยอดขายที่
ตกลงร่วมกัน
3) ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�
เป็นต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อขายต่อตามราคา
ที่ตกลงกัน	คือ	ราคาขายบวกก�าไร
ส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน
4) ร�ยได้จ�กก�รข�ยทรัพย์สิน
และอุปกรณ์
เป็นการขายทรัพย์สินประกอบด้วย
ของตกแต่งและอุปกรณ์ต่างๆ	ซึ่ง
ทางบริษัท	Com7	ขายในราคา
ตามบัญชี

120,000

10,700

249,720

60,000

180,000

1,057,680

3,489

120,000

-

59,070

196,400

30,000

570,684

-

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�า
รายการกับบุคคลภายนอก

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�า
รายการกับบุคคลภายนอก

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�า
รายการกับบุคคลภายนอก

ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด	ด้านลูกหนี้
ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด	ด้านเจ้าหนี้

320,700
-

20,409
-

ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวด - -

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง/

ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน (บำท) เหตุผลและควำมจ�ำเป็นของกำรท�ำ

รำยกำรควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบปี 2560 ปี 2561

ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวด	ด้านลูกหนี้

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง/

ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน (บำท) เหตุผลและควำมจ�ำเป็นของกำรท�ำ

รำยกำรควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบปี 2560 ปี 2561

12.DNA 
  Retail Link

13.น.ส.อ�รี

14.น.ส.ณฐันนัท์  

15.น�ยฤชวฒัน์ 

16.น�งว�สน�

1) ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�
เป็นต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ก่อนการซื้อกิจการเพื่อ
ขายสินค้าต่อตามราคาที่ตกลงกัน	
คือ	ราคาขายบวกก�าไรส่วนเพิ่มตาม
ที่ตกลงกัน

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�
-	 รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง
-	 ประกันภัยรถยนต์

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�
-	 รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง
-	 ประกันภัยรถยนต์

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�
-	 รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง
-	 ประกันภัยรถยนต์

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้� และ
ทรัพย์สิน
-	 รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง
-	 ประกันภัยรถยนต์

-

-

842,687

643,570

644,432

634,224

-

65,482,567

65,482,567

-

-

-

-

-

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�า
รายการกับบุคคลภายนอก

•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�า
รายการกับบุคคลภายนอก
•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�า
รายการกับบุคคลภายนอก
•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�า
รายการกับบุคคลภายนอก
•	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของ
รายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�า
รายการกับบุคคลภายนอก

ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด	ด้านลูกหนี้

ยอดคงค้าง	ณ	สิ้นงวดทั้งหมด
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่											

31	ธันวาคม	2559

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่											

31	ธันวาคม	2560

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่										

31	ธันวาคม	2561

นางวราภรณ์	วรธิติกุล	ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่	4474	จากบริษัท	

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอ

เอส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากส�านักงาน	ก.ล.ต.

นางวราภรณ์	วรธิติกุล	ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่	4474	จากบริษัท	

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอ

เอส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากส�านักงาน	ก.ล.ต.

นางวราภรณ์	วรธิติกุล	ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่	4474	จากบริษัท	

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอ

เอส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากส�านักงาน	ก.ล.ต.

ผู้สอบบัญชีได้ด�าเนินการตรวจสอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้

ความเห็นว่า	งบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดง

ฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแส			

เงินสดของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ

ส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ผู้สอบบัญชีได้ด�าเนินการตรวจสอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้

ความเห็นว่า	งบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดง

ฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแส			

เงินสดของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ

ส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ผู้สอบบัญชีได้ด�าเนินการตรวจสอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้

ความเห็นว่า	งบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดง

ฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแส			

เงินสดของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ

ส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ
1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

 ประจ�ำงวด ผู้สอบบัญชี สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบ
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ร�ยได้
รายได้จากการขายและบริการ
ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	สุทธิ
รายได้อื่น1/

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมค้า
ร�ยได้รวม

ค่�ใช้จ่�ย
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่�ใช้จ่�ยรวม

กำ�ไรก่อนต้นทุนท�งก�รเงินและ
ภ�ษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

ส่วนแบ่งกำ�ไร:-
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
รวม
กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน	–	สุทธิจากภาษี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ส่วนแบ่งกำ�ไรเบ็ดเสร็จ:-
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
รวม
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	(บาท)
จ�านวนหุ้นสามัญ	(พันหุ้น)1/

27,912.95
7.67

50.17
11.45

27,982.24
 

24,286.65
2,104.04
447.49

26,838.18

1,144.06
45.84

1,098.22
205.16
893.06

891.06
2.00

893.06

2.29
895.35

893.38
1.97

895.35
0.74
0.25

1,200,000

22,531.16
7.22

31.09
14.81

22,584.28

 
19,508.12
1,843.05
430.82

21,781.99

802.29
44.01

758.28
149.61
608.67

608.77
(0.10)

608.67

-
608.67

608.77
(0.10)

608.67
0.51
0.25

1,200,000

17,136.26
3.38

44.94
-

17,184.58

 
14,789.63
1,536.11
332.35

16,658.09

526.49
21.35

505.14
100.06
405.08

406.54
(1.46)

405.08

(2.13)			
402.95

 
404.41
(1.46)

402.95
0.34	
0.25

1,200,000

99.75%
0.03%
0.18%
0.04%

100.00%
 

86.79%
7.52%
1.60%

95.91%

4.09%
0.16%
3.92%
0.73%
3.19%

 
99.76%
0.03%
0.14%
0.07%

100.00%
 

86.38%
8.16%
1.91%

96.45%

3.55%
0.19%
3.36%
0.66%
2.70%

99.72%
0.02%
0.26%
0.00%

100.00%
 

86.06%
8.94%
1.94%

96.94%

3.06%
0.12%
2.94%
0.58%
2.36%

รำยกำร

2. ตารางสรุปงบการเงิน
2.1) งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ปี 2561
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ร้อยละ

ปี 2560
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ร้อยละ

ปี 2559
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ร้อยละ

1/รายได้อื่น เช่น รายได้จากค่าบริหารจัดการ Franchise, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น  

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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ร�ยได้
รายได้จากการขายและบริการ
ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ
รายได้อื่น1/

ร�ยได้รวม

ค่�ใช้จ่�ย
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่�ใช้จ่�ยรวม

กำ�ไรก่อนต้นทุนท�งก�รเงินและภ�ษี
เงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
ส่วนแบ่งกำ�ไร:-
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
รวม

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน	–	สุทธิจากภาษี
กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

ส่วนแบ่งกำ�ไรเบ็ดเสร็จ:-
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
รวม

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	(บาท)
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	
(พันหุ้น)1/

27,290.98
4.88

52.25
27,348.11

 

23,851.89
2,099.87
395.99

26,347.75

1,000.36
45.75

954.61
195.00
759.61

759.61
-

759.61

2.35
761.96

761.96
-

761.96

0.63
0.25

1,200,000

22,204.26
6.08

37.23
22,247.57

19,223.90
1,840.31
421.41

21,485.62

761.95
43.98

717.97
140.30
577.67

 
577.67

-
577.67

-
577.67

577.67
-

577.67

0.48
0.25

1,200,000

17,046.49
3.38

46.44
17,096.31

 
14,712.78
1,532.35
314.30

16,559.43

536.88
21.32

515.56
99.35

416.21
 

416.21
	-			

416.21

(2.67)			
413.54

413.54
	-			

413.54

0.35	
0.25

1,200,000

99.79%
0.02%
0.19%

100.00%
 

87.21%
7.68%
1.45%

96.34%

3.66%
0.17%
3.49%
0.71%
2.78%

99.81%
0.02%
0.17%

100.00%

86.41%
8.27%
1.89%

96.58%

3.42%
0.20%
3.22%
0.63%
2.59%

99.71%
0.02%
0.27%

100.00%
 

86.06%
8.96%
1.84%

96.86%

3.14%
0.12%
3.02%
0.59%
2.43%

รำยกำร

2.2) งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)
ปี 2561

(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ร้อยละ

ปี 2560
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ร้อยละ

ปี 2559
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ร้อยละ

1/รายได้อื่น เช่น รายได้จากค่าบริหารจัดการ Franchise, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น  
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รำยกำร
ณ 31 ธันวำคม 2561

(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ร้อยละ

ณ 31 ธันวำคม 2560
(ตรวจสอบ)

ณ 31 ธันวำคม 2559
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าอื่น	-	สุทธิ
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่
ครบก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี
สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ
สทิธกิารเช่าส่วนทีค่รบก�าหนดภายในหนึง่ปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินฝากสถานบันการเงินติดภาระ
ค�้าประกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ
ค่าความนิยม	-	สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ
สิทธิการเช่า	-	สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	เงินมัดจ�า
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

1058.96
922.43

6.19
3,844.40

21.17
53.90

-
5,907.05

3.21
18.72

-
352.11
524.92
150.32
67.08

131.05
60.98

373.18
1,681.57
7,588.62

1,674.81
2,905.67

-

-

6.74
-

90.65
30.80

4,708.67
 

697.45
693.09

-
4,089.69

22.83
143.23

-
5,646.29

 
4.94

-

157.38
283.02
478.56
50.66
64.01

151.28
38.81

302.58
1,531.24
7,177.53

1,439.82
3,067.57
223.21

-

2.53
0.49

70.55
22.91

4,827.08

710.80
499.12

-
2,182.94

25.53
32.52
12.50

3,463.41

 
-
-

336.60
-

449.47
53.37
64.35

173.51
37.07

248.04
1,362.41
4,825.82

953.44
1,708.27

-

14.34

0.02
1.96			

53.69
25.81

2,757.53

13.95%
12.16%

0.08%
50.66%
0.28%
0.71%
0.00%

77.84%
 

0.04%
0.25%

0.00%
4.64%
6.92%
1.98%
0.88%
1.73%
0.80%
4.92%

22.16%
100.00%

22.07%
38.29%
0.00%

0.00%

0.09%
0.00%
1.19%
0.41%

62.05%
 

9.72%
9.66%

0.00%
56.98%
0.32%
1.99%
0.00%

78.67%
 

0.07%
0.00%

2.19%
3.94%
6.67%
0.71%
0.89%
2.11%
0.54%
4.21%

21.33%
100.00%

20.06%
42.73%
3.11%

0.00%

0.04%
0.01%
0.98%
0.32%

67.25%
 

14.73%
10.34%

0.00%
45.23%
0.53%
0.67%
0.27%

71.77%
 

0.00%
0.00%

6.97%
0.00%
9.31%
1.11%
1.33%
3.60%
0.77%
5.14%

28.23%
100.00%

19.76%
35.40%
0.00%

0.30%

0.00%
0.04%
1.11%
0.53%

57.14%

2.3) งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหน้ีสินค่ารือ้ถอนสนิทรพัย์ถาวร
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
	 -	ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ก�าไรสะสม
	 -	จดัสรรแล้ว	–	ทุนส�ารองตามกฎหมาย
	 -	ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รำยกำร
ณ 31 ธันวำคม 2561

(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ร้อยละ

ณ 31 ธันวำคม 2560
(ตรวจสอบ)

ณ 31 ธันวำคม 2559
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

-
9.08

33.79
15.86
44.69

103.42
4,812.09

300.00
300.00
898.76

30.00
1,542.05

2,770.81
5.72

2,776.53
7,588.62

0.00%
0.12%
0.44%
0.21%
0.59%
1.36%

63.41%

3.95%
3.95%

11.84%

0.40%
20.32%

36.51%
0.08%

36.59%
100.00%

 
-

6.90
27.43
0.90

17.30
52.53

4,879.61

300.00
300.00
898.76

30.00
1,068.67

2,297.43
0.49

2,297.92
7,177.53

0.00%
0.10%
0.38%
0.01%
0.24%
0.73%

67.98%

4.18%
4.18%

12.52%

0.42%
14.89%

32.01%
0.01%

32.02%
100.00%

 
39.27

-
22.16
0.90

16.72
79.05

2,836.58

300.00
300.00
898.76

	30.00
759.90

1,988.66
0.58

1,989.24
4,825.82

 
0.81%
0.00%
0.46%
0.02%
0.35%
1.64%

58.78%

6.22%
6.22%

18.62%

	0.62%
15.75%

41.21%
0.01%

41.22%
100.00%
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สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าอื่น	-	สุทธิ
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ที่ครบก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ
สทิธกิารเช่าส่วนทีค่รบก�าหนดภายในหนึง่ปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้อื่น
ลกูหนีก้ารค้าภายใต้สญัญาเช่าการเงิน
เงนิฝากสถาบนัการเงินติดภาระค�า้ประกนั
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในการร่วมค้า
อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ
ค่าความนิยม	-	สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ
สิทธิการเช่า	-	สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	เงินมัดจ�า
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

769.83
838.66

6.18
230.00

3,814.32
21.17
46.81

-
5,726.97

3.21
18.72

-
20.39

327.25
494.10
45.66
61.68

131.05
58.19

354.21
1,514.46
7,241.43

1,674.80
2,704.25

-

-

6.74
-

91.09
19.41

4,496.29

549.11
668.41

-
32.51

4,090.17
22.83

133.99
-

5,497.02

	4.94
-

155.25
27.60

268.21
477.60
45.65
60.16

151.28
44.46

302.36
1,537.51
7,034.53

1,439.82
2,919.87
223.21

-

2.54
-

70.55
19.35

4,675.34

624.94
468.64

-
37.04

2,182.94
25.53
30.66
12.50

3,382.25

	-
-

329.10
86.62

-
447.61
45.66
60.42

173.51
36.69

247.85
1,427.46
4,809.71

953.44
1,654.60

-

14.34

0.02
-

53.59
24.67

2,700.66

10.63%
11.58%

0.09%
3.18%

52.67%
0.29%
0.65%
0.00%

79.09%
 

0.04%
0.26%
0.00%
0.28%
4.52%
6.82%
0.63%
0.85%
1.81%
0.81%
4.89%

20.91%
100.00%

23.13%
37.34%
0.00%

0.00%

0.09%
0.00%
1.26%
0.27%

62.09%

7.81%
9.50%

0.00%
0.46%

58.14%
0.33%
1.90%
0.00%

78.14%
 

0.07%
0.00%
2.21%
0.39%
3.81%
6.79%
0.65%
0.86%
2.15%
0.63%
4.30%

21.86%
100.00%

20.47%
41.51%
3.17%

0.00%

0.04%
0.00%
1.00%
0.28%

66.47%

12.99%
9.74%

0.00%
0.77%

45.39%
0.53%
0.64%
0.26%

70.32%
 

0.00%
0.00%
6.84%
1.80%
0.00%
9.31%
0.95%
1.26%
3.61%
0.76%
5.15%

29.68%
100.00%

19.82%
34.40%
0.00%

0.30%

0.00%
0.00%
1.11%
0.52%

56.15%

รำยกำร
ณ 31 ธันวำคม 2561

(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ร้อยละ

ณ 31 ธันวำคม 2560
(ตรวจสอบ)

ณ 31 ธันวำคม 2559
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

2.4) งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
สินทรัพย์ถาวร
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ก�าไรสะสม
		-	จัดสรรแล้ว	–	ทุนส�ารองตามกฎหมาย
		-	ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

-
9.08

27.52

13.09
44.58
94.27

4,590.56

 
300.00
300.00
898.76

30.00
1,422.11

2,650.87
-

2,650.87
7,241.43

	-
6.90

25.26

0.90
17.23
50.29

4,725.63

 
300.00
300.00
898.76

30.00
1,080.14

2,308.90
-

2,308.90
7,034.53

	39.27
-

21.00

0.90
16.65
77.82

2,778.48

300.00
300.00
898.76

 
30.00

802.47
    

 2,031.23 
	-			
       

2,031.23 
4,809.71

0.00%
0.13%
0.38%

0.18%
0.61%
1.30%

63.39%

 
4.14%
4.14%

12.41%

						0.42%
19.64%

36.61%
0.00%

36.61%
100.00%

0.00%
0.10%
0.36%

0.01%
0.24%
0.71%

67.18%

 
4.26%
4.26%

12.78%

0.43%
15.35%

32.82%
0.00%

32.82%
100.00%

	0.82%
0.00%
0.44%

0.02%
0.34%
1.62%

57.77%

6.24%
6.24%

18.69%
 

0.62%
16.68%

42.23%
0.00%

42.23%
100.00%

รำยกำร
ณ 31 ธันวำคม 2561

(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ร้อยละ

ณ 31 ธันวำคม 2560
(ตรวจสอบ)

ณ 31 ธันวำคม 2559
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
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รำยกำร
ปี 2561

(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท

ปี 2560
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท

ปี 2559
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

รายการปรับปรุง

	 ค่าเสื่อมราคา

	 ค่าตัดจ�าหน่าย	-	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ค่าตัดจ�าหน่าย	-	สิทธิการเช่า

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 หนี้สูญ

	 ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า

	 และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับ

	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์

	 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์

	 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่า

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

1,098.22

 

149.87

4.31

22.88

0.75

-

68.05

6.57

(3.40)

4.36

-

0.01

-

505.14

 

133.48

1.52

18.62

1.46

-

15.65

3.38

(0.21)

10.44

0.03

0.04

-

758.28

140.91

1.78

25.51

0.84

1.34

2.24

5.27

(0.91)

9.83

0.12

-

2.71

2.5) งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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	 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น

	 ก�าไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน

	 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น

	 การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์

	 การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

	 ดอกเบี้ยรับ

	 ต้นทุนทางการเงิน

	 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า

ก�าไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินด�าเนินงาน

สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	 ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

	 สินค้าคงเหลือ

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	–	เงินมัดจ�า

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน

จ่ายดอกเบี้ย

จ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) 

กิจกรรมดำ�เนินง�น

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

		 เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค�้าประกัน

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ

	 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย

	 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า

	 เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

			ที่ถือไว้เพื่อขาย

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์

-

(1.08)

-

0.19

3.51

(11.45)

(2.71)

45.85

1.41

1,387.34

 

(218.45)

(24.91)

179.27

90.93

(57.54)

(143.47)

3.96

25.93

1,243.06

(42.44)

(200.05)

1,000.57

157.38

(14.02)

(182.94)

(81.39)

(1.12)

-	

(141.56)

-

-

-			

7.94

-

-

	(4.02)

21.35

-

714.82

(156.16)

-

51.57

23.20

	3.32

	(192.22)

	4.77

(16.98)

432.32

	(21.51)

	(99.60)

311.21

(71.18)

(46.73)

(7.60)

-

-

(12.50)

	(221.05)

-

(0.14)

-			

8.00

-

(14.82)

	(4.57)

44.01

-

980.40

 

(196.08)

-

(1,917.45)

(105.09)

(54.54)

1,483.42

(2.89)

(0.72)

187.05

(47.04)

(140.10)

(0.09)

179.22

(98.13)

-

(268.21)

-

-

(191.25)

รำยกำร
ปี 2561

(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท

ปี 2560
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท

ปี 2559
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท
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		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า

		 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์

	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

			ที่ถือไว้เพื่อขาย

	 เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายเงินลงทนุในการร่วมค้า

		 ดอกเบี้ยรับ

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ

	 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ

		 เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

		 เงนิสดจ่ายคนืเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ

	 เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

		 เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

		 เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

	 เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน

	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน

	 ในบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มี

	 อ�านาจควบคุม

		 เงินสดรับจากการออกหุ้นของบริษัทย่อย

	 ให้ผู้ถือหุ้นอื่น

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

		 เงินปันผลจ่าย

เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) 

กิจกรรมจัดห�เงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น

(ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดปล�ยปี

(6.57)

(1.00)

4.08

1.73

	22.35

2.76

(240.30)

 

-

(0.49)

10,985.64

(10,750.66)

-	

(223.21)

(18.09)

23.52

4.50

-

-

(419.97)

(398.76)

361.51

697.45

1,058.96

(1.56)

(0.59)

1.64

7.56

-

4.51

(366.81)

 

-

(1.47)

9,294.30

(8,807.92)

268.21

(98.61)

(0.98)

-

-

-

-

(299.98)

353.55

(13.35)

710.80

697.45

(2.16)			

(43.95)

0.84

-

-

4.47

(399.86)

1.96			

-

4,476.93

	(4,216.67)

-

(14.34)

	(0.27)

-

-

29.40

(27.82)

(179.99)

69.20

(19.45)

730.25

710.80

รำยกำร
ปี 2561

(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท

ปี 2560
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท

ปี 2559
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
		 ค่าเสื่อมราคา
		 ค่าตัดจ�าหน่าย	-	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 ค่าตัดจ�าหน่าย	-	สิทธิการเช่า
		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
			และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
	 ขาดทุนจากการลดทุนบริษัทย่อย
	 ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์
	 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์
	 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่า
	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของบริษัทย่อย
	 ก�าไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
	 การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
	 ดอกเบี้ยรับ
		 ดอกเบี้ยจ่าย
ก�าไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ด�าเนินงาน
สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	 ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
		 สินค้าคงเหลือ
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	–	เงินมัดจ�า
		 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
 เงินสดได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น
	 จ่ายดอกเบี้ย
		 จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมดำ�เนินง�น

 
954.61

	149.21
4.08

22.88
0.57

68.05
5.20

-
-

(3.40)
4.36

-
0.01
2.71

(1.08)
0.19

(3.08)
45.75

1,250.06
 

(170.41)
(24.90)
195.28
87.17

(51.85)
(202.84)

0.06
25.89

1,108.46
(44.93)

(188.77)

874.76

515.56

133.00
1.40

18.62
1.73

15.65
3.01

-
-

(0.21)
10.32
0.03
0.04

-
-

7.94
	(5.03)
21.32

723.38

(124.47)
-

51.56
22.15
2.60

	(250.84)
	3.53

(17.05)
410.86
	(20.98)
	(98.73)

291.15

717.97

140.26
1.59

25.51
1.00

2.24
4.26
4.28

-
(0.90)
9.66
0.12

-
15.20
(0.14)
8.00

(5.13)
43.97

967.89
 

(202.93)
-

(1,917.93)
(103.33)
(54.50)

1,386.35
(5.32)
(0.72)
69.51

(43.94)
(131.11)

(105.54)

2.6) งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)

รำยกำร
ปี 2561

(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท

ปี 2560
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท

ปี 2559
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท
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กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน
		 เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค�้าประกัน
	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
	 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
	 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
	 เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	 ที่ถือไว้เพื่อขาย
	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
	 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
		 เงินจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
	 เงินสดรับจากการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม	
	 และคืนทุนของบริษัทย่อย
		 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์
	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
			ที่ถือไว้เพื่อขาย
	 เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย
	 เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายเงินลงทนุในการร่วมค้า
		 ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน
		 เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
		 เงนิสดจ่ายคนืเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ
	 เงินสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
		 เงนิสดจ่ายคนืเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
		 เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
	 เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
	 เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
	 เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเพื่อการ	
	 เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
		 เงินปันผลจ่าย
เงนิสดสทุธไิด้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดห�เงิน
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงนิสดและร�ยก�รเทยีบเท่�เงินสดปล�ยปี

 
155.25
(14.02)

-
(81.40)
(1.12)

-
(141.22)

(5.61)
(1.00)
12.51

(210.00)

-
4.08

1.73
4.50

22.35
2.68

(251.27)

	10,980.64
(10,745.66)

-
	(223.21)

(18.09)
23.52

-

-
(419.97)
(402.77)

220.72
549.11
769.83

(71.18)
(46.73)
(71.42)

-
-

(12.50)
	(219.40)

(1.94)			
(43.95)

3.30
(2.04)

-
0.76

-
-
-

4.04
  (461.06)

4,476.93
	(4,216.67)

-
(14.34)			
	(0.27)

-
-

-
	(179.99)			

65.66

(104.25)
729.19
624.94

173.85
(98.13)

-
(268.21)

-

-
(191.34)

(1.45)
(0.59)
4.53

-

39.53
1.64

7.56
-
-

7.30
(325.31)

 
9,294.30

(8,807.92)
268.21
(98.61)
(0.98)

-
-

-
(299.98)
355.02

(75.83)
624.94
549.11

รำยกำร
ปี 2561

(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท

ปี 2560
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท

ปี 2559
(ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท
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หน่วย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง
	 อัตราส่วนสภาพคล่อง
	 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
	 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
	 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
	 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
	 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
	 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
	 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
	 ระยะเวลาช�าระหนี้
	 วงจรเงินสด

อัตราส่วนแสดงความสามารถ
ในการหาก�าไร
	 อัตราก�าไรขั้นต้น
	 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน
	 อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร
	 อัตราส่วนก�าไรสุทธิ
	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินงาน
	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
	 อัตราการหมุนของสินทรัพย์

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
	 อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย
	 อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน
	 อัตราการจ่ายเงินปันผล**

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

%
%
%
%
%

%
%

เท่า

เท่า
เท่า
เท่า
%

1.17
0.29
0.00

37.80
9.52
6.21

57.96
8.16

44.13
23.35

13.42
3.37
0.00
2.70

28.39

10.14
161.54

3.76

2.25
18.23
0.00

49.28

1.25
0.44
0.21

34.56
10.56
6.12

59.62
8.13

44.89
25.29

12.99
4.10
1.12
3.20

35.29

12.10
207.86

3.79

1.73
24.95
1.57

67.34

1.26
0.44
0.11 

40.63
8.86
6.67

53.95
8.51

42.31
20.51

13.69
2.95
0.59 
2.36

21.58

8.78
138.81

3.72

1.47
24.65
0.62

44.43

3) อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
งบการเงินรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ : 

**อัตราการจ่ายเงินปันผลค�านวณจากจ�านวนเงินที่จ่ายปันผลส�าหรับผลประกอบการในปีนั้นๆ
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การวิเคราะห์และคำาอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

1. ผลกำรด�ำเนินงำน
ภาพรวม
	 ผลประกอบการของบรษัิทคอมเซเว่นจ�ากดั	(มหาชน)	(บรษัิท)	และบรษิทัย่อยตามงบการเงนิรวม	ใน	ปี	2561เปรยีบเทยีบกบั 

ผลประกอบการงวดเดียวกันของปี	2560	เป็นดังนี้

	 •	 รายได้จากการขายและการให้บริการ	 เท่ากับ	 27,913.0	 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	23.9

	 •	 ก�าไรขั้นต้น	 เท่ากับ	 3,626.3	 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	20.0

	 •	 ก�าไรส่วนของบริษัทใหญ่	 เท่ากับ	 891.1	 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	46.4

งบก�ำไรขำดทุน

กลุ่มธุรกิจ

2561

2561

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

%

%

2560

2560

เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบ

YoY%

YoY%

รายได้จากการขายและการให้บริการ	 27,913.0	 100.0%	 22,531.2	 100.0%	 23.9%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	 24,286.6	 87.0%	 19,508.1	 86.6%	 24.5%
กำ�ไรขั้นต้น 3,626.4 13.0% 3,023.1 13.4% 20.0%
ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	 7.7	 0.0%	 7.2	 0.0%	 6.9%
รายได้อื่น	 50.2	 0.2%	 31.1	 0.2%	 61.4%
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 11.4	 0.0%	 14.8	 0.0%	 (23.0%)
ร�ยได้รวม 27,982.3 100.2% 22,584.3 100.2% 23.9%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 2,551.5	 9.1%	 2,273.9	 10.1%	 12.1%
กำ�ไรก่อนต้นทุนท�งก�รเงินและภ�ษีเงินได้ 1,144.2 4.1% 802.3 3.5% 42.6%
ต้นทุนทางการเงิน	 45.9	 0.2%	 44.0	 0.2%	 4.3%
กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 1,098.3 3.9% 758.3 3.3% 44.8%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 205.2	 0.7%	 149.6	 0.7%	 37.2%
กำ�ไรสุทธิ 893.1 3.2% 608.7 2.6% 46.7%
กำ�ไรส่วนของบริษัทใหญ่ 891.1 3.2% 608.8 2.6% 46.4%

ธุรกิจค้าปลีก	(B2C)	 26,232.5	 94%	 21,433.9	 95%	 22.4%
อื่นๆ	 1,680.5	 6%	 1,097.3	 5%	 53.2%
ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร 27,913.0 100% 22,531.2 100% 23.9%

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

%

%

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ณ.สิน้ปี	2561	ภายใต้การบรหิารงานของกลุม่บรษัิท	มทีัง้หมด	640	สาขา	แบ่งเป็น	BaNANA	206	สาขา	Studio7	100	Kingkong-

Phone	98	สาขา	True	shop	by	com7	91	สาขา	แฟรนไชส์	46	สาขา	BKK	37	สาขา	iCare	27	สาขา	และอื่นๆ	35	สาขา	โดยมี

การขยายเพิ่มจากปีที่แล้วรวม	206	สาขา	(ปี	2560	:	434	สาขา)	บริษัทได้แบ่งประเภทช่องทางการจ�าหน่ายเป็น	2	ประเภท	ดังนี
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 1. ธุรกิจค้�ปลีก (B2C) เป็นก�รข�ยให้ลูกค้�ร�ยย่อย 

โดยช่องท�งจำ�หน่�ย ที่สำ�คัญ มีดังนี้

 BaNANA 		เป็นร้านขายสินค้าไอทีทุกประเภทและทุกแบรนด์	

ไม่ว่าจะเป็น	 คอมพิวเตอร์ทั้ง	 Notebook	 Desktop	 มือถือ 

สนิค้าประเภท	IOT	และอปุกรณ์พ่วงต่างๆ	โดยดูจาก	Life	Style	

ของลูกค้าเป็นหลัก	ยกตัวอย่าง	เช่น	ในปัจจุบันกระแสการดูแล

สุขภาพและการออกก�าลังกายมาแรง	 บริษัทจึงมีการน�าสินค้า

เกีย่วกับเทคโนโลย	ีทีเ่กีย่วข้องกบัด้านน้ีมากขึน้	เช่น	ทีช่ั่งน�า้หนกั 

ที่เชื่อมกับ	application,	wearable	technology	เช่น	Apple	

watch	Garmin	ด้านเกมส์จากกระแส	e-sport	มาแรงท�าให้คน

หันมาซื้อสินค้าคอมพิวเตอร์	 โน้ตบุ๊กที่เกี่ยวกับข้องมากข้ึน	 ซ่ึง

ส่งผลให้บลิขายต่อหน่วยทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากอปุกรณ์ต้องมีสเปค

ค่อนข้างสูง	หรือแม้กระทั่งที่มีปัญหาเรื่องฝุ่น	ทางบริษัทก็ได้น�า

เครื่องฟอกอากาศ	 มาจ�าหน่ายเพื่อให้ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าในสภาวะฝุ่น	 2.5	 รวมไปถึง	 Banana	 Outlet	 ท่ี

จ�าหน่ายสินค้าในราคาถูกและดี	 จะเห็นได้ว่าร้าน	BaNANA	มี

การปรับตัวรูปแบบให้เข้ากับลูกค้าเสมอ

	 โดยปีทีผ่่านมา	ร้านBaNANA	มกีารขยายสาขาอย่างต่อเนือ่ง 

ไม่ว่าจะเป็นห้างShopping	mall	หรือ	Hyper	market	และ

ส�าหรับสาขาภายใต้แบรนด์	 BaNANA	 นี้ยังคงสร้างยอดขาย 

เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

 Studio7	 ร้านขายสินค้า	 Apple	 ที่มีครบทุกผลิตภัณฑ์ของ	

Apple	 รวมไปถึงอุปกรณ์พ่วงต่างๆ	 ที่ใช้พ่วงโดยเน้นให้ลูกค้า

ได้มีประสบการณ์กับสินค้า	 ในปีที่ผ่านมายอดขายยังคงเติบโต 

ได้ดี	 โดยในส่วนของ	 iPad,	 Apple	watch	ที่มีผลตอบรับที่ดี 

จากสินค้าใหม่และรวมไปถึง	IPhone	ที่มีสินค้าหลากหลายรุ่น

มากขึน้	ตัง้แต่รุ่นปัจจบุนั	IPhoneXs,	IPhoneXs	Max,	IPhoneXR 

จนไปถึงรุ่นก่อนหน้า	อาทิ	 IPhoneX,	 IPhone8,	 IPhone8+,	 

IPhone	7,	IPhone	6	จงึท�าให้ทางบรษิทัยงัคงมยีอดขาย	IPhone 

มียอดขายเติบโตได้ดี

 BaNANA Shopping (Franchise)		เป็นการให้สิทธิบริหาร

งานกับผู ้ที่สนใจลงทุน	 โดยมีรูปแบบเหมือนร้านBaNANA	 

และมกีารเปิดสาขากระจายไปทัว่ประเทศ	โดยจะมกีารคดัเลอืก

สินค้าท่ีขายดีและให้ความรู้กับผู้ขายท้ังในส่วนของสินค้า	 IT	

และ	 Smartphone	 รวมทั้งยังสามารถให้ลูกค้าสั่งซื้อผ่านทาง

ออนไลน์ได้	ในปี	2019	นี้ทางบริษัทยังคงมีเป้าหมายที่จะขยาย

อย่างต่อเนื่อง	 ท้ังนี้ยอดขายจากช่องทางจ�าหน่ายยังคงเติบโต

เดียวกับช่องทางอื่นๆ

 BKK และ Brand shop		เป็นร้านขายสนิค้าเก่ียวกบัสมาร์ทโฟน 

และอุปกรณ์พ่วง	โดยบริษัทมีสาขาของแบรนด์ของ	OPPO	17	

สาขา	Samsung	12	สาขา	Vivo	3	สาขา	Huawei	1	สาขา	 

ยอดขายยังคงเติบโตเช่นเดียวกับช่องทางอื่นๆ

 Kingkong Phone	 	 เป็นร้านขายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน

ที่บริษัทได้ท�าการซื้อกิจการมาเมื่อตอนเดือนธันวาคม	 2561	

ลกัษณะของร้านจะเป็นในรปูแบบขนาดเลก็ใกล้ทางเดนิเปิดตาม	

Hypermarket	 เป็นหลัก	 ซ่ึงท�าให้สามารถdisplay	 ให้ลูกค้า

ที่เดินผ่านเห็นได้ง่าย	 และมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างออกไปจาก

ร้านอื่นๆท่ีมีอยู่ของบริษัท	 ซ่ึงคาดว่าด้วยความสามารถในการ

แข่งขันและความหลากหลายของสินค้าของบริษัทคอมเซเว่น 

จะท�าให้ร้านคิงคองมียอดขายเติบโตมากขึ้นจากก่อนหน้านี้

	 การขายผ่านช่องทางออนไลน์	 และอื่นๆ	 ยอดขายบริษัท 

ยังคงเติบโต	 จากการท่ีบริษัทใช้ประโยชน์จากการมีหน้าร้าน

อยู่ทั่วประเทศในการรับสินค้าได้	 รวมไปถึงการขายผ่านท้ังใน 

ส่วนของ	Website	ทั้งของบริษัทและเว็บออนไลน์	ชื่อดังต่างๆ	

อกีทัง้ในส่วนของการขายพร้อมการเปิดซมิ	ยงัคงมจี�านวนทีเ่ปิด

ใช้งานทีเ่พิม่ขึน้ในทกุช่องทางการขาย	ช่องทางในการขายทัง้ใน

ส่วนของ	Education	ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ	และในส่วนของ

ขายผ่านทาง	BigC	ก็ยังมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากการขายและให้บริการในปี 2561 เท่ากับ 27,913.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,381.8 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 23.9% โดยมาจากกลุ่มลูกค้าต่างๆ ดังต่อไปนี้

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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2. อื่นๆ : ประกอบไปด้วย 2 ช่องท�งหลัก คือ B2B 

และ Service (iCare และ True shop by com7)

	 B2B	(กลุม่ลกูค้าองค์กร)	:	ปี	2561	บรษิทัโนวสั	อนิทรเิกรช่ัน 

ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือ	 ได้มียอดขายท่ีเพิ่มข้ึน	 โดยการขายงาน 

Project	ต่างๆ	ให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัท	ซึ่งเป็นตามนโยบายของ

บริษัทที่จะขยายในกลุ่มลูกค้าองค์กร

	 Service	:	ประกอบไปด้วย	True	shop	by	com7	91	สาขา

และร้าน	iCare	27	ในปี	2561	สามารถท�าในส่วนของยอดบริการ

ได้เพิม่มากขึน้	ทัง้น้ีจากจ�านวนผูใ้ช้ผลติภณัฑ์และการเป็นทีรู่จ้กั

ของลูกค้ามากขึ้น	

ต้นทุนข�ยและก�รให้บริก�ร

	 ต้นทุนขายและการให้บริการส�าหรับ	 ปี	 2561	 เท่ากับ		

24,286.6		ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปี	2560เท่ากบั	4,778.5		ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ	24.5	ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

กำ�ไรขั้นต้น

	 ก�าไรขั้นต้นของส�าหรับ	ปี	2561	เท่ากับ		3,626.4	ล้านเพิ่ม

ขึ้นจากปี	 2560	 เท่ากับ	603.3	ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ	20.0	 

ซ่ึงเป็นไปตามยอดขายทีเ่พิม่มากขึน้	และในส่วนอตัราก�าไรขัน้ต้น 

ส�าหรับ	ปี	2561	เท่ากับ	ร้อยละ	13.0		ลดลงจากปีก่อนเนื่อง 

มาจากมีการปรับสัดส่วนประเภทสินค้า	 เช่น	 iPhone	 มีการ

จัดการบริหารสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมมากขึ้น

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส�าหรับ	 ปี	 2561	 เท่ากับ	

2,551.5ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	2560		เท่ากับ	277.6		ล้านบาท	

คิดเป็นร้อยละ	12.2	เป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น	

ต้นทุนท�งก�รเงิน

	 ต้นทุนทางการเงินส�าหรับ	ปี	2561	เท่ากับ	45.9	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นจากปี	2560	เท่ากับ	1.9	ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ	4.3%	

กำ�ไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่)

	 ก�าไรสุทธิส�าหรับ	 ปี	 2561	 เท่ากับ	 891.1	 ล้านบาทหรือ 

คิดเป็นร้อยละ	 3.2	 ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ		

เพิ่มขึ้นจากปี	2560	เท่ากับ	282.3	ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

46.4	จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น

งบแสดงฐานการเงิน (งบการเงินรวม)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 1,059.0	 14.0%	 697.4	 9.7%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ	 928.6	 12.1%	 693.1	 9.7%
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	 3,844.4	 50.7%	 4,089.7	 57.0%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 75.0	 1.0%	 166.0	 2.3%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,907.0 77.8% 5,646.2 78.7%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,681.6 22.2% 1,531.3 21.3%
รวมสินทรัพย์ 7,588.6 100.0% 7,177.5 100.0%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 1,674.8	 22.1%	 1,439.8	 20.1%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 2,905.7	 38.3%	 3,067.6	 42.7%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 128.2	 1.6%	 319.6	 4.5%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,708.7 62.0% 4,827.0 67.3%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 103.4 1.4% 52.5 0.7%
รวมหนี้สิน 4,812.1 63.4% 4,879.5 68.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,776.5 36.6% 2,298.0 32.0%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,588.6 100.0% 7,177.5 100.0%

2560

ล้ำนบำท %

2561

ล้ำนบำท %

รายงานประจำาปี 2561
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สินทรัพย์รวม

	 สิน้ปี	2561	บรษิทัมสีนิทรพัย์รวม	7,588.6	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ 

411.1	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	5.7	เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2560

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

	 สิน้ปี	2561	เท่ากบั	1,059.0	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	361.5	ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ	 51.8	 เมื่อเทียบกับสิ้นปี	 2560	 เป็นไปตามที่

บริษัทจัดสรรเงินสดให้เหมาะสมกับการใช้หมุนเวียนของแต่ละ

ช่วงเวลา

สินค้�คงเหลือ

	 สิน้ปี	2561	เท่ากบั	3,844.4	ล้านบาท	ลดลง	245.3	ล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ	6.0	เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี	2560		เนือ่งมาจากบรษิทั

ได้มีการวางแผนการขายสินค้าและควบคุมปริมาณให้อยู่ใน

เกณฑ์เหมาะสม

หนี้สินรวม

	 สิน้ปี	2561	เท่ากบั	4,182.1	ล้านบาท	ลดลง	67.4	ล้านบาท	

คิดเป็นร้อยละ	1.4	เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2560	โดยมีรายละเอียด

ที่ส�าคัญ	ดังนี้

ภ�พรวม

	 รายได้และก�าไรส่วนของบรษิทัใหญ่	ใน	ปี2561	เพิม่ขึน้จาก

ปีที่แล้วร้อยละ	23.9	และ	ร้อยละ	46.4	ตามล�าดับ	ซึ่งถือเป็น 

การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 โดยทางบริษัทยังคงวางแผนขยาย

ธุรกจิทัง้ในส่วนทีเ่ป็น	B2C	และ	B2B	ซึง่ในปี	2561	บรษิทัมกีาร

ขยายสาขาในหลายๆแบรนด	์ รวมถึงเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย

ต่างๆเพือ่ตอบสนองลกูค้าทัง้กลุม่ใหม่และกลุม่เดมิ	ทัง้นีใ้นส่วน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

	 สิน้ปี	2561	เท่ากบั	1,674.8	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	235.0	ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ	16.3	เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2560	เนื่องมาจากการ 

น�าเงินมาใช้หมุนเวียนของบริษัทในการซื้อสินค้าและช�าระหนี้

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

	 สิน้ปี	2561	เท่ากบั	2,905.7	ล้านบาท	ลดลง	161.9	ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ	5.3	เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2560	โดยสอดคล้องกับ

สินค้าคงเหลือที่ลดลง

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง

	 สภาพคล่องของบรษิทัโดยหลกัมาจากความสามารถในการ

หมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	 การเรียกช�าระเงินของลูกหนี้การค้า	

และการช�าระเงินคืนเจ้าหนี้การค้า	 โดยส�าหรับ	 ปี	 2561	 และ	

ส�าหรับปี	 2560	 ระยะเวลาของแต่ละประเภทแสดงดังตาราง

ด้านล่าง

อัตรำส่วนสภำพคล่อง หน่วย 2561 2560

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	 วัน	 11	 10
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	 วัน	 60	 59
ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย	 วัน	 45	 45
Cash	Cycle	 วัน	 26	 24

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย:	 ในปี	2561	บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย:	 ใน	ปี	2561	บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย:	 ใน	ปี	2561	บริษัทมีระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ยเท่ากับปีที่แล้ว

ของสินค้ามีการปรับเพิ่มให้มีหลากหลายแต่ยังคงมีการบริหาร

สนิค้าอย่างใกล้ชดิ	และการเลอืกสนิค้าให้มคีวามตรงกลุม่ลูกค้า

รวมไปถงึโปรโมชัน่ทีห่ลากหลายตามแต่กลุ่มลกูค้า		ในส่วนของ

ลูกค้าที่เป็นองค์กร	 (B2B)	 ที่ปัจจุบันมีฐานลูกค้าเพิ่มมากข้ึน

และคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	จึงท�าให้เป้าหมายในปี	2562	

บริษัทจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระ	3	ท่าน	ได้แก่	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายคัชพล	จุลชาต	และนางสาว 

วรีภรณ์	 อุดมคุณธรรม	 ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	 และมี 

นางสาวปิยพร	บรรดาศักดิ์	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการ

ตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก�าหนดใน

ประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยมีนายศิริพงษ์	สมบัติศิริ 

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งเป็นผู ้มีความรู ้และ 

ประสบการณ์ด้านบญัชแีละการเงนิ	ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	

	 ในรอบบัญชีปี	 2561	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ

ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชี

รวม	5	ครั้ง	 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติ

หน้าที่และข้อเสนอแนะต่างๆ	 ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจ�าทุกไตรมาส	 ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญของการปฏิบัติ

หน้าที่ได้ดังนี้

	 1.	ความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเช่ือถือได้ของรายงานทาง 

การเงิน	 :	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	 และงบการเงิน 

ประจ�าปี	 2561	 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อให ้

ความเหน็ชอบต่อรายงานทางการเงนิซึง่ได้จดัท�าขึน้โดยถกูต้อง

ตามทีค่วรในสาระส�าคญั	ตามหลักการบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป	และ

สอบทานการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	และ

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง 

ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้	 รวมทั้งได้หารือเป็นการเฉพาะ

กบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารเข้าร่วม	เพือ่รบัทราบประเดน็ 

ปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี	 ตลอดจนพิจารณาและเสนอ

ความเห็นต่อผลการตรวจสอบของผู ้สอบบัญชีก่อนเสนอ 

คณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณา

	 2.	ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	 : 

ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติสอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพโดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและระบบ

ควบคุมภายในตามมาตรฐานของ	COSO	–	Internal	Control	

Integrated	Framework	ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนการตรวจสอบประจ�าปี	 ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยพิจารณาปัจจัย

เสี่ยงทางธุรกิจด้านต่างๆ	 รวมท้ังแผนอัตราก�าลัง	 แผนการ

พฒันาบคุลากร	และงบประมาณการด�าเนนิงาน	ในการพจิารณา

รายงานผลการตรวจสอบได้ให้แนะน�าทั้งต่อฝ่ายตรวจสอบ

ภายในและฝ่ายบริหาร	 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา	 ปรับปรุง

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

	 3.	การปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 : 

สอบทานให้บริษัท	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท	

อย่างสม�่าเสมอ	โดยมีความเห็นว่า	รายการที่บริษัท	ต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธรุกจิทีไ่ด้สอบทานนัน้

มคีวามเพยีงพอและก�าชับให้ฝ่ายบรหิารตดิตามสาระส�าคญัของ

การประกาศใช้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	

และประกาศทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้รายงานเพือ่ทราบและพจิารณา

อย่างใกล้ชิด

	 4.	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	 :	

พจิารณาทบทวนนโยบาย	แนวทางปฏบิตัใินการด�าเนนิงานตาม

นโยบายต่อต้านการทุจริต	 ตลอดจนจัดให้มีการประเมินความ

เสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตภายในและภายนอกบริษัท	 โดย

บริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ	มั่นใจว่า

บรษิทั	มมีาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทจุริต

และคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจำาปี 2561
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	 5.	การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 :	พิจารณาการ

ท�ารายการระหว่างกนั	และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเกีย่วโยง

กัน	 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปีและรายไตรมาส	

ตลอดจนให้ความเหน็โดยอสิระต่อรายการได้มาและจ�าหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์	 ในการลงทุนในโครงการส�าคัญต่างๆ	ของบริษัทฯ	

และบริษัทย่อย

	 6.	การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	:	พิจารณาการ

ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาและค่าตอบแทนของ 

ผูส้อบบัญช	ีจากความรูท้างธรุกจิ	ประสบการณ์	ความเหมาะสม 

ของค่าตอบแทน	และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	จึงเสนอ

ให้มีการพิจารณาแต่งตั้งนายชัยศิริ	 เรืองฤทธิ์ชัย	 ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตเลขที	่4526	และนายพงทว	ีรตันะโกเศศ	ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขที่	 7795	 และนางสาวสุขุมาภรณ์	 วงศ์อริยาพร	

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 4843	 และนายวิเชียร	 ก่ิงมนตรี	 

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่3977	แห่งบริษทั	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 

คเูปอร์ส	เอบเีอเอส	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทต่ออกีวาระ

หน่ึง	โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพือ่ให้เสนอขออนมุตัิ

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	ต่อไป

	 7.	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 	 : 	 ส ่งเสริมและติดตาม 

ความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	 ให้ความเห็นการ

ปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และจรรยาบรรณ

และข้อพึงปฏิบัติการท�างาน	 รวมทั้งให้แนวทางและข้อแนะน�า

ที่จ�าเป็นเพื่อการพัฒนา	 ซึ่งในปีนี้บริษัทได้รับการจัดอยู่ในกลุ่ม

ที่มีคะแนนระดับ	4	ดาว	จากการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี	 2561	 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	

และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 และได้รับ 

การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านทุจริต		

	 8.	การบริหารความเสี่ยง	 :	 ก�ากับให้มีระบบการบริหาร 

ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ	 โดยได้รับทราบรายงานผลการ

บรหิารความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ	และให้ข้อแนะน�าการปรับปรุง	 

รวมทั้งมุมมองด้านความเสี่ยง	

 

	 จากการประเมนิผลการปฏบัิตงิานตนเองของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ	 ประจ�าปี	 2561	 เมื่อวันท่ี	 22	 กุมภาพันธ์	 2562	 

คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง

การท�าหน้าที่โดยรวม	 การสอบทานการจัดท�างบการเงิน	 การ

สอบทานการควบคุมภายใน	การก�ากับให้มกีารบรหิารความเส่ียง 

การสอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธรุกจิของบรษิทัฯ	การพจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี	

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	ซึง่ผลการประเมนิโดยรวมสรปุว่า	ได้ปฏบัิตงิานอย่าง

ครบถ้วนแล้ว

 

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 เห็นว่า	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการ

จัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม

และเชือ่ถอืได้	รวมทัง้มกีารบรหิารความเสีย่งและระบบควบคมุ

ภายในที่เพียงพอ	 โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน 

ให้บริษัทฯ	มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

(นายศิริพงษ์		สมบัติศิริ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  
Com7 Public Company Limited
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