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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักในก�รค้�ปลีกสินค้�ไอที  

เช่น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบพกพ� โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์ 

ไลฟส์ไตลท์นัสมยัอกีม�กม�ยโดยในป ี2539 บริษทัไดเ้ร่ิมดำ�เนินธุรกจิจ�กก�รเปน็ร้�นค�้ปลกีสนิค�้ไอท ี

ในห้�งพันธ์ุทิพย์พล�ซ่� ซ่ึงกลุ่มผู้ก่อต้ังได้เล็งเห็นถึงโอก�สของก�รเติบโตในธุรกิจสินค้�ไอที  

ซึ่งในขณะน้ันประเทศไทยมีสัดส่วนประช�กรที่เข้�ถึงก�รใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ถึงร้อยละ 10  

ของจำ�นวนประช�กรทัง้ประเทศ กลุม่ผูก้อ่ตัง้จงึไดร้วมตวักนัก่อตัง้บริษัทข้ึนเมือ่วันที ่27 กมุภ�พนัธ์ 2547  

เพือ่จำ�หน่�ยสนิค�้ไอทใีนลกัษณะค�้สง่ใหแ้กร้่�นค�้ทัว่ประเทศ ซึง่ถอืเปน็ธุรกจิหลกัของบริษทัในขณะน้ัน  

รวมทั้งข�ยปลีกผ่�นหน้�ร้�นของตัวเองภ�ยในห้�งพันธ์ุทิพย์พล�ซ่� ต่อม�ผู้บริห�รของบริษัทเห็นว่� 

ธุรกิจข�ยปลีกสินค้�ไอทีมีโอก�สในก�รเติบโต และมีข้อดีม�กกว่�ก�รข�ยส่งจึงได้ปรับนโยบ�ย 

ก�รทำ�ธุรกิจของบริษัทให้เน้นก�รข�ยปลีกม�กกว่�ข�ยส่ง โดยก�รเพิ่มจำ�นวนร้�นค้�ปลีกให้ม�กยิ่งขึ้น

ผ่�นก�รขย�ยส�ข�ร้�นค้�ของบริษัทไปยังศูนย์ก�รค้� และห้�งสรรพสินค้�ต่�งๆ

บริษัทมี Business Model อยู่ 4 ประเภทที่เป็นแหล่งที่ม�ของร�ยได้ ดังนี้

ธุรกิจค้าปลีก 
(Retail)

ธุรกิจเชิงพาณิชย์
และลูกค้าองค์กร 

(B2B)

ธุรกิจบริการ  
(Service)

4. ธุรกิจค้าปลีก
ออนไลน์ (Online)

โครงสร้าง 
และการด�าเนินงาน 

ของกลุ่มบริษัท

54 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงานส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



1. ธุรกิิจค้้าปลีก (Retail) 

ปัจจุบันบริษัทมีส�ข�ครอบคลุม 75 จังหวัด จ�ก 77 จังหวัดในน�ม 

ของช่ือร้�น BaNANA, Studio7, BaNANA Mobile, BaNANA Equip, 

BaNANA Outlet, Banana Stand Alone, BKK, KingKong Phone, 

Bb, B-Play, Bb-Move และ Brand Shop แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ (1)  

ร้�นค้�ท่ีข�ยปลีกสินค้�ไอที (2) ร้�นค้�ท่ีข�ย สินค้�แบรนด์ Apple  

(3) ร้�นค้�ท่ีเน้นข�ยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และ (4) ร้�นค้�แบรนด์ช็อปอ่ืนๆ 

โดยร้�นค้�ของบริษัทรูปแบบต่�งๆ มีลักษณะและประวัติคว�มเป็นม� 

ดังต่อไปน้ี

(1) ร้�นข�ยปลีกสินค้�ไอที - จ�กนโยบ�ยของบริษัทในปี 2552  

ที่ต้องก�รเพิ่มช่องท�งก�รข�ยปลีกไปยังศูนย์ก�รค้�ต่�งๆ  

บริษทัไดด้ำ�เนินก�รปรับเปลีย่นภ�พลกัษณ์ ร้�นค�้ข�ยสนิค�้ไอท ี 

ซึ่งในขณะน้ันมีอยู่ประม�ณ 100 ส�ข� และแต่ละร้�นมีช่ือ 

ที่หล�กหล�ย ให้เปลี่ยนม�ใช้ช่ือเดียวกันทั้งหมดภ�ยใต้ช่ือ  

BaNANA ซึง่นับเปน็ก�รสร้�งแบรนดข์องบริษัทใหง้�่ยตอ่ก�รจดจำ�  

รวมทัง้ปรับภ�พลกัษณ์ และบรรย�ก�ศภ�ยในร้�นใหก้�รเลอืกซือ้

สินค้�ไอทีเป็นเรื่อง “ง่�ย ง่�ย” เพื่อรองรับผู้บริโภคที่มีแนวโน้ม 

ในก�รใช้ง�นสินค้�ไอทีเพิ่มม�กข้ึนเร่ือยๆ โดยส�ข�ของ

บริษัทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในห้�งสรรพสินค้�ช้ันนำ�และห้�งไฮเปอร์

ม�ร์เก็ต ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมห�นคร ปริมณฑล  

และต่�งจังหวัด ต�มแหล่งชุมชนต่�งๆ เช่น ห้�งสย�มพ�ร�กอน 

ห้�งเอม็ควอเทียร ์ศนูย์ก�รค�้ไอคอนสย�ม ห้�งเซน็ทรลัทกุส�ข� 

ห้�งเดอะมอลล์ทุกส�ข� ห้�งแฟชั่นไอส์แลนด์ ห้�งซีคอนสแควร์ 

ห้�งฟิวเจอร์พ�ร์ค ห้�งโลตัส ห้�งบิ๊กซี และห้�งท้องถ่ินต�ม

จังหวัดสำ�คัญต่�งๆ

ต่อม� ในปี 2561 บริษัทมีนโยบ�ยก�รทำ�ระบบร้�นค้�เครือข่�ย  

(Franchise) ภ�ยใต้ชื่อร้�น “BaNANA” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบก�ร 

SMEs เน้นตล�ดต่�งจงัหวัดในพ้ืนทีอ่ำ�เภอรอง ทีย่งัไมม่สี�ข�ของบริษทั 

ซึ่งระบบก�รบริห�รจัดก�รและก�รจัดส่งสินค้�ให้กับร้�น Franchise 

ท�งบริษัทเป็นฝ่�ยซัพพอร์ตให้ทั้งหมด เพื่อที่จะผลักดันยอดข�ย 

ให้มีก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน 

ในปีเดียวกันบริษัทได้เปิดตัว “BaNANA Outlet” แลนด์ม�ร์คไอที

สำ�หรับสนิค�้ลดร�ค�ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่แรกในประเทศไทย บนพืน้ทีก่ว�่  

1,000 ต�ร�งเมตร ณ ห้�งสรรพสินค้�ซีคอนสแควร์ และมีก�รขย�ย

ส�ข�เพิ่มอีก 3 ส�ข�ดังนี้ ปี 2562 ส�ข�เซ็นทรัล วิลเลจ สุวรรณภูมิ  

ปี 2563 ส�ข�สย�มพรีเม่ียม เอ�ท์เลท และปี2564 ส�ข�แฟช่ัน ไอสแลนด์

ปี 2564 บริษัทได้เปิดตัว Banana Stand alone เพื่อขย�ยพื้นที่ส�ข�

เข้�ถึงกลุ่มลูกค้�ให้ม�กขึ้น โดยในปีนี้เปิดไปแล้ว 26 ส�ข� และยังคง 

มีแผนจะขย�ยจำ�นวนส�ข� Banana Stand alone ต่อไป นอกจ�กนี้ 

ยงัไดเ้ข้�ทำ�สญัญ�ฝ�กข�ยสนิค�้ไอท ีในพืน้ที ่ห�้ง Big C กว�่ 45 ส�ข�  

เพื่อเป็นก�รขย�ยฐ�นลูกค้�และเพิ่มพื้นที่ในก�รข�ยสินค้�

6 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



(2) ร้�นค้�ท่ีเน้นข�ยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี - บริษัทได้เล็งเห็นถึงพัฒน�ก�รของเทคโนโลยีก�รติดต่อส่ือส�รท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว เป็นผลให้ 

สินค้�สม�ร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้รับคว�มนิยมอย่�งกว้�งขว�ง

ในปี 2556 บริษัทจึงได้เพ่ิมช่องท�งก�รจำ�หน่�ยสินค้�ประเภทสม�ร์ทโฟนและแท็บเล็ตโดยเฉพ�ะภ�ยใต้ช่ือร้�น “BaNANAMobile” เพ่ือให้ลูกค้�

จำ�แนกและจดจำ�แบรนด์ของร้�นได้ชัดเจนย่ิงข้ึน และได้มีแผนขย�ยส�ข�เพ่ิมเติมไปยังภูมิภ�คต่�งๆ อย่�งต่อเน่ือง 

ปี 2559 บริษัทได้ซ้ือทรัพย์สินของบริษัท บ�งกอก เทเลคอม 999 จำ�กัด ซ่ึงเป็นร้�นข�ยอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์เสริม ภ�ยใต้แบรนด์ 

“BKK” จำ�นวน 44 ส�ข� เพ่ือเป็นก�รเพ่ิมช่องท�งก�รจำ�หน่�ยให้กับกลุ่มลูกค้�อีกช่องท�งหน่ึง

ปี 2561 บริษัท บ�น�น่� กรุ๊ป จำ�กัด (บริษัทย่อย) ได้เข้�ซ้ือหุ้นส�มัญท้ังหมดของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทลลิงค์ จำ�กัด เพ่ือขย�ยกิจก�รจำ�หน่�ย 

เคร่ืองมือส่ือส�รทุกชนิดภ�ยใต้แบรนด์ “KingKong Phone” จำ�นวน 95 ส�ข�

ปี 2563 บริษัทได้ทำ�สัญญ�ซ้ือทรัพย์สินของบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด ซ่ึงประกอบธุรกิจจำ�หน่�ยโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และ 

อุปกรณ์ก�รส่ือส�รโทรคมน�คมรวมถึงอุปกรณ์เสริมต่�งๆ ได้แก่ ร้�น IBIZ Shop, ร้�น OPPO, ร้�น Huawei, ร้�น VIVO, ร้�น WIKO,  

ร้�น Realme และ ร้�น Samsung Brand Shop รวมจำ�นวน 51 ส�ข� และในปีเดียวกันบริษัทได้ซ้ือทรัพย์สินของบริษัท บุญชัยธุรกิจห�ดใหญ่ จำ�กัด,  

บริษัท บุญชัยค้�ส่ง จำ�กัด, บริษัท วิช่ันส์ ไอที จำ�กัด ประกอบธุรกิจจำ�หน่�ยโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์ก�รส่ือส�รโทรคมน�คม 

รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่�งๆ ได้แก่ ร้�นบุญชัยช็อป, ร้�น OPPO, ร้�น Huawei, ร้�น VIVO ,ร้�น Xiaomi ,ร้�น Realme และ ร้�น Samsung  

รวม 22 ส�ข� จึงทำ�ให้บริษัทมีช่องท�งในก�รจำ�หน่�ยท่ีม�กข้ึน

(3) ร้�นข�ยสินค้�แบรนด์ Apple - สินค้�ของ Apple ก่อให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงท่ีสำ�คัญต่ออุตส�หกรรมคอมพิวเตอร์และสินค้�ไอทีนับต้ังแต่ 

ก�รเปิดตัวเคร่ืองเล่นเพลง iPod ในปี 2544 ต่อเน่ืองม�ถึงก�รเปิดตัว iPhone และ iPad ในปี 2550 และ 2553 ต�มลำ�ดับ ส่งผลให้ก�รใช้ 

สม�ร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้รับคว�มนิยมอย่�งกว้�งขว�งท่ัวโลกม�จนถึงปัจจุบัน

จ�กก�รเติบโตอย่�งต่อเน่ืองของสินค้�แบรนด์ Apple บริษัทได้เข้�ทำ�สัญญ�เป็น Authorized Reseller กับ Apple South Asia (Thailand) Ltd. 

(Apple) ในปี 2548 เพ่ือจัดจำ�หน่�ยสินค้�แบรนด์ Apple ภ�ยใต้ช่ือร้�น Studio7 และร้�น U-Store เป็นร้�นข�ยสินค้�แบรนด์ Apple ท่ีเปิด

ภ�ยในบริเวณมห�วิทย�ลัยเพ่ือเป็นช่องท�งจำ�หน่�ยสินค้�แบรนด์ Apple ให้กับนักเรียนและนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย ปัจจุบันปี 2564 บริษัทมีจำ�นวน 

ร้�น Studio7 ท้ังหมด 101 ส�ข� และ U-Store ท้ังหมด 13 ส�ข�

(4) ร้�นแบรนด์ช็อป - นอกจ�กบริษัทจัดทำ�ร้�นค้�ภ�ยใต้แบรนด์ของตัวเองแล้ว บริษัทยังมีร้�นค้�แบรนด์ช็อปอ่ืนๆ เช่น Samsung Shop, Oppo Shop,  

Huawei Shop, Vivo Shop และ Xiaomi Shop ซ่ึงร้�นค้�แบรนด์ช็อปต่�งๆ ท่ีได้รับก�รสนับสนุนจ�กบริษัทเจ้�ของแบรนด์ท้ังในก�รขย�ยส�ข� และ 

ก�รจัดร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยต่�งๆ โดยร้�นค้�แบรนด์ช็อปเหล่�น้ี ส่งผลดีต่อท้ังบริษัทและแบรนด์สินค้� ท้ังในด้�นของคว�มน่�เช่ือถือ  

และก�รเพ่ิมช่องท�งก�รจำ�หน่�ยสินค้�สม�ร์ทโฟนและแท็บเล็ตของแบรนด์ช้ันนำ�ต่�งๆ
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3. ธุรกิจบริการ (Service) 

บริก�รหลังก�รข�ยของบริษัทส�ม�รถแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือ (1) ศูนย์ซ่อมและบริก�ร 

สินค้� Apple ในประเทศไทย ภ�ยใต้ช่ือ “iCare” และ (2) ร้�นให้บริก�ร TRUE Shop  

ภ�ยใต้ชื่อ “TRUE by Com7” โดยทั้งสองลักษณะมีประวัติคว�มเป็นม� ดังนี้

(1) ศูนย์ซ่อมและบริก�รสินค้� Apple - เนื่องจ�กบริษัทเล็งเห็นว่�ศูนย์ซ่อมและบริก�รสินค้�  

Apple ในประเทศไทยที่ได้รับก�รรับรองจ�ก Apple ยังมีจำ�นวนน้อยและไม่เพียงพอ 

ต่อคว�มต้องก�ร ในปี 2555 บริษัทได้เข้�ทำ�สัญญ�เป็น Apple Authorized Service  

Provider กับบริษัท แอปเปิ้ล เซ�ท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อเปิดศูนย์ซ่อม 

และบริก�รสนิค�้ Apple ภ�ยใตช่ื้อ “iCare” เพือ่ใหบ้ริก�รซอ่มสนิค้�แบรนด ์Apple ทัง้ทีอ่ยู่

ในประกนัและนอกประกนั ซึง่ทำ�ใหล้กูค�้เกดิคว�มม่ันใจและไวว้�งใจในก�รซือ้สนิค�้แบรนด ์

Apple จ�กบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์ iCare จำ�นวน 30 ส�ข� ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบก�ร

ที่มีจำ�นวนส�ข�ศูนย์บริก�ร iCare ที่ได้รับก�รรับรองจ�ก Apple ม�กที่สุดในประเทศไทย 

สำ�หรับธุรกิจศูนย์บริก�รซ่อมสินค้�ภ�ยใต้ช่ือ iCare ให้บริก�รซ่อมสินค้�แบรนด์ Apple  

ซึง่ประกอบดว้ย iPod, iPhone, iPad, iMac, MacBook, Beats และสินค้�อืน่ๆ ภ�ยใต้แบรนด ์ 

Apple ที่ชำ�รุดเสียห�ยทั้งเกิดจ�กผู้ผลิตหรือจ�กก�รใช้ง�นของลูกค้� สำ�หรับสินค้� 

ที่อยู่ในระยะเวล�ประกันนั้น Apple จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รซ่อมแซม 

หรือเปลี่ยนสินค้�ให้ทั้งหมด รวมทั้งให้ผลตอบแทนค่�บริก�รกับบริษัท ส่วนสินค้� 

ที่อยู่นอกระยะเวล�ประกัน บริษัทส�ม�รถทำ�ก�รซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้�ให้กับลูกค้� 

โดยคดิค�่อะไหล ่และค�่บริก�รกบัลกูค�้ไดโ้ดยตรง เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกและทำ�ใหไ้ดรั้บ 

ก�รบริก�รที่รวดเร็วม�กข้ึนแก่ลูกค้� และยังส�ม�รถให้บริก�รขย�ยระยะเวล�รับประกัน 

ของสินค้�แบรนด์ Apple โดยก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยประกัน AppleCare+ (Apple Care Plus)

2. ธุรกิจเชิงพาณิชย์และลูกค้า

องค์กร (B2B)  

ก�รข�ยให้ลูกค้�ท่ีเป็นองค์กรรวมท้ังท่ีเป็นสถ�บันก�รศึกษ�  

บริษัทเรียกธุรกิจนี้ว่� Commercial และ Education  

คือก�รข�ยตรงไปยังบริษัททั่วไปที่ เป็นนิติบุคคล รวมถึง

มห�วิทย�ลัย และโรงเรียนต่�งๆ จ�กก�รเติบโตอย่�งรวดเร็ว

ของสินค้�ไอทีที่มีประสิทธิภ�พและคว�มซับซ้อนม�กข้ึน  

ภ�คธุรกิจและก�รศึกษ� จึงมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องจัดห� 

ปรับปรุงอุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ เสมอ  

เพื่ อ ให้ตอบสนองต่อก�ร เ ติบโตของ เทคโนโลยีดิ จิทั ล  

โดยบริษัทมองเห็นคว�มต้องก�รดังกล่�วในทุกหน่วยง�น 

เช่น ธุรกิจขน�ดเล็ก ขน�ดกล�ง และขน�ดใหญ่ หรือองค์กร 

ของภ�ครัฐ บริษทัเลง็เหน็โอก�สในก�รข�ย และก�รตอ่ยอดธุรกิจ  

จึงมีหน่วยง�นสำ�หรับธุรกิจนี้โดยเฉพ�ะ
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4. ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ (Online) 

ปัจจุบันก�รซื้อสินค้�ออนไลน์กล�ยเป็นส่วนหน่ึงในพฤติกรรมก�รซื้อสินค้�ของผู้บริโภค บริษัทจึงเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญและได้มีช่องท�ง 

ก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�ออนไลน์เพื่อเข้�ม�เสริมธุรกิจหลักจ�กก�รข�ยหน้�ร้�น และรองรับคว�มต้องก�รของผู้บริโภคที่เพิ่มม�กข้ึน ภ�ยใต้ช่ือ  

www.bnn.in.th หรือ Banana Online เพื่อจัดจำ�หน่�ยสินค้� อุปกรณ์ไอที สม�ร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค แกดเจ็ต อุปกรณ์เสริม คอมพิวเตอร์

ประกอบ สม�ร์ทวอช รวมทั้งอุปกรณ์ไลฟ์สไตล์ ทันสมัยอีกม�กม�ยกว่� 7,000 ร�ยก�ร จ�กกว่� 100 แบรนด์สินค้�ดังระดับโลก ทั้ง Apple, 

Asus, Acer, Toshiba, Dell, Samsung, Lenovo, Microsoft, HP, JBL , Xiaomi และในปี 2564 ที่ผ่�นม� จ�กสภ�วะก�รระบ�ดอย่�งต่อเนื่อง 

ของ Covid-19 ส่งผลให้สถ�นศึกษ�ปิด นักเรียน นักศึกษ�จำ�เป็นต้องเรียนท�งออนไลน์ ทำ�ให้เพิ่มคว�มต้องก�รใช้อุปกรณ์ท�งด้�นคอมพิวเตอร์

ม�กขึ้น บริษัทจึงเพิ่มช่องท�งก�รข�ยสินค้�แบรนด์ Apple ร�ค�นักศึกษ� ผ่�นช่องท�งออนไลน์ https://education.studio7thailand.com/  

เพื่อรองรับคว�มต้องก�รในก�รซื้อสินค้� Apple เพื่อใช้ท�งก�รศึกษ� อ�ทิ iPad , MacBook อีกด้วย

(2) ร้�นให้บริก�ร TRUE by Com7 - จ�กคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบริษัท คอมเซเว่น 

จำ�กัด (มห�ชน) “COM7” และบริษัท ทรูคอร์เปอเรช่ัน จำ�กัด (มห�ชน) “TRUE”  

ทั้ง 2 บริษัทได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ร่วมกันจ�กก�รร่วมมือท�งธุรกิจ บริษัทจึงได้รับ 

สิทธิในก�รบริห�รร้�น TRUE Shop (สัญญ�) จ�กบริษัท ทรูดิสทรีบิวชั่นแอนด์เซลส์ 

จำ�กัด (TDS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TRUE ณ วันที่ 26 เมษ�ยน 2559 เพื่อรับมอบสิทธิ์ 

ในก�รร่วมบริห�รจดัก�รร้�น โดยบริษทัทำ�หน้�ทีข่�ยสนิค้�และบริก�รในร้�น TRUE Shop  

ทีไ่ดรั้บสทิธิจ�ก TDS ภ�ยใตช่ื้อ TRUE by Com7 เพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของลกูค�้ 

รวมทั้งเสริมสร้�งช่องท�งจัดจำ�หน่�ยสินค้�ไอทีเพิ่มเติมอีกช่องท�งหน่ึง ในสถ�นที่ 

ต�มห้�งสรรพสินค้� Big C, Tesco Lotus, Robinson และ ห้�งท้องถิ่น ซึ่งมีเนื้อที่ 

ของส�ข�โดยประม�ณ 6 - 260 ตร.ม. โดยได้รับสิทธิก�รบริห�รจัดก�รในระยะเวล�  

3 ปี ทั้งนี้ได้มีก�รต่อสัญญ�รอบล่�สุดไปในวันที่ 1 สิงห�คม 2562 ที่ผ่�นม�
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วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย 
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

วิสัยทัศน์ (VISION) 
บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำาในการจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ด้วยการบริการที่เป็นเลิศโดยการบริหาร
จัดการจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (MISSION)
• พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และยุทธวิธีการ

บริการของแต่ละธุรกิจ ให้สามารถแข่งขัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ และระบบการให้บริการ  
โดย เทคโนโลยีที่ ทันสมัย เพื่ อตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค ้าและทำาให ้ ลูกค ้า 
เกิดความพึงพอใจสูงสุด

• ใ ห ้ ค ว า ม สำ า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ  
และประสิทธิภาพของพนักงานและบุคคลากร  
ให ้มีศักยภาพและความรับผิดชอบต่องาน 
และลูกค้า

• มุ่งเน้นขยายช่องทางการให้บรกิารท่ีเข้าถงึลูกค้า
ทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ โดยร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพรอบด้าน  
และสร้างสรรค์ความสำาเร็จร่วมกัน

• แสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เพื่ออนาคต  
และการสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเหมาะสม
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ปรัชญาในการด�าเนินงานของบริษัท

S
E
R
V
I
C
E

Simple
เป็นคนเรียบง่าย

Energized
เป็นผู้มีความกระตือรือร้น

Relationship
เป็นผู้มีความเป็นมิตร

Valiant
เป็นผู้มีความกล้าและตั้งใจทุ่มเท

Integrity
เป็นผู้มีคุณธรรม

Commitment
เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อความส�าเร็จ

Entertaining
เป็นผู้มีความสนุกสนาน

วัฒนธรรมองค์กร

Stability 
ความมั่นคง

Novelty
ความแปลกใหม่ 

และความหลากหลายEfficiency 
ความสามารถ 

และประสิทธิภาพ

Economy
ความคุ้มค่า 
ในด้านราคา

Velocity 
ความรวดเร็ว

S NE E
V
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เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

เป้�หม�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในอีก 5 ปีข้�งหน้�  

คือรักษ�คว�มเป็นผู้นำ�ในธุรกิจค้�ปลีกสินค้�ไอที สม�ร์ทโฟน  

และสินค้�ดิจิตอล นอกจ�กนี้ยังมีแผนขย�ยหน้�ร้�นต�มประเภท 

สินค้�ใหม่ๆ เช่น 

เพ่ือเป็นก�รขย�ยช่องท�งธุรกิจให้มีคว�มหล�กหล�ยเพ่ิมม�กข้ึน  

รวมไปถึงก�รขย�ยช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้� Apple  

โดยเฉพ�ะตล�ดเพื่อก�รศึกษ� ทั้งกลุ่มนักเรียนและนักศึกษ� 

ส่งเสริมยอดจัดจำ�หน่�ยโดยให้สิทธ์ินักเรียน นักศึกษ�ส�ม�รถ

ผ่อนสินค้�ได้ เป็นก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงสินค้�  

ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในก�รทำ�กำ�ไรที่ดีอย่�งต่อเน่ืองและสร้�ง 

คว�มแตกต่�งในตล�ด 

ในป ี2564 แมป้ระเทศไทยยงัอยูใ่นช่วงเผชิญกบัสถ�นะก�รณ์ 

COVID-19 อย่�งไรก็ต�มบริษัทได้รับผลกระทบในเชิงบวก 

เนื่องจ�กทำ�ให้เกิดพฤติกรรมก�รทำ�ง�นจ�กที่บ้�น (Work From 

Home) ซึ่งอ�นสิงคเ์หล่�นี ้นำ�ไปสู่คว�มตอ้งก�รในก�รซือ้สิ้นค้�

ไอทีเพิ่มม�กข้ึน โดยเฉพ�ะสินค้�ประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ที่เหม�ะสำ�หรับใช้ง�นภ�ยในที่อยู่อ�ศัย บริษัทเล็งเห็นถึง 

คว�มสำ�คญัในสว่นน้ี จงึมกี�รเพิม่สนิค�้ใหม่ๆ  เข�้ม�ภ�ยในพอร์ต  

ให้เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของผู้บริโภค

มุมมองภ�พรวมของสินค้�แบรนด์ Apple และสินค้�ประเภท 

โทรศพัทส์ม�ร์ทโฟน บริษทัเช่ือมัน่ว�่ยงัส�ม�รถเตบิโตไดต้อ่ นอกจ�กน้ี 

ประเทศไทยยงัคงมตีล�ดทีใ่หญเ่พยีงพอตอ่ก�รเติบโต และบริษทัยงัคง 

มีเป้�หม�ยเพิ่มร�ยได้ควบคู่ร�ยได้จ�กก�รข�ย SIM อีกทั้งบริษัท 

มีแผนที่จะปรับปรุงหน้�ร้�นเดิมให้มีคว�มทันสมัย น่�สนใจ และ 

มีคว�มหล�กหล�ยของสินค้�ม�กขึ้น

ในส่วนของแฟรนไชส์ ยังคงมีแผนขย�ยธุรกิจแฟรนไชส์ต่อเน่ือง 

โดยเฉพ�ะในทำ�เลพื้นที่ที่ห้�งสรรพสินค้�เข้�ไม่ถึง ควบคู่ไปกับก�รรุก

ตล�ดออนไลน์ โดยใช้ Omni Channel ลกูค�้ส�ม�รถเข�้ถงึสนิค�้และ

บริก�รได้จ�กหล�กหล�ยช่องท�ง เมื่อลูกค้�เดินเข้�ร้�น ให้พนักง�น

ข�ยสินค้�ที่ไม่มีในร้�นโดยข�ยผ่�นหน้�เว็บไซต์ออนไลน์แทน และ 

มีก�รพัฒน�เว็บไซต์เพื่อสร้�งประสบก�รณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้� และ 

ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ดียิ่งขึ้น

สำ�หรับ TRUE นอกจ�กบริษัทจะดำ�เนินก�รในส่วนของร้�น  

TRUE by Com7 แลว้น้ัน ในปน้ีียงัไดข้ย�ยธุรกจิกบั TRUE โดยไดรั้บสทิธ์ิ

เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้�ไอที ที่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือ ภ�ยในร้�น TRUE  

นอกเหนือจ�กร้�น TRUE by Com7 ซึ่งเป็นก�รขย�ยช่องท�ง 

ก�รจัดจำ�หน่�ยที่เพิ่มม�กขึ้น

ร้านอุปกรณ์เสริม 
และแฟชั่นทันสมัย

ร้านเกมมิ่ง

ร้านสินค้า IoT

12 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



ปี พัฒนาการที่สำาคัญ

ปี 2547 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (ชื่อเดิมของบริษัท) เมื่อวันที่ 27 กุมภ�พันธ์ 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน  

1 ล้�นบ�ท

ปี 2548 • บริษัทเข้�ทำ�สัญญ�เป็น Authorized Reseller กับบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple 

ภ�ยใต้ชื่อร้�น iStudio, iBeat และ U-Store by Comseven

ปี 2551 • ในเดือนเมษ�ยน 2551 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้วจ�ก 1 ล้�นบ�ท เป็น 20 ล้�นบ�ท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ปี 2552 • ในเดอืนมกร�คม 2552 บริษทัเพิม่ทนุจดทะเบยีนและชำ�ระแลว้จ�ก 20 ล�้นบ�ท เปน็ 100 ล�้นบ�ท เพือ่ใช้เปน็เงินทนุหมนุเวยีนของบริษทั

• บริษัทมีส�ข�ครบ 100 ส�ข� และมีก�รปรับเปลี่ยนภ�พลักษณ์และบรรย�ก�ศ (Rebranding) ภ�ยในร้�นค้�ให้ทันสมัย รองรับผู้บริโภค

ทุกเพศทุกวัย และทำ�ก�รเปลี่ยนชื่อร้�นค้�ของบริษัททั้งหมดเป็นร้�น“BaNANA IT”

ปี 2553 • ในเดอืนธันว�คม 2553 บริษทัเพิม่ทนุจดทะเบยีนและชำ�ระแลว้จ�ก 100 ล�้นบ�ท เปน็ 225 ล�้นบ�ท เพือ่ใช้เปน็เงนิทนุหมนุเวยีนของบริษทั

ปี 2554 • บริษัทมีจำ�นวนส�ข�ครบ 200 ส�ข�

ปี 2556 • ในเดือนพฤษภ�คม 2556 บริษัทเพิ่มช่องท�งก�รจำ�หน่�ยสินค้�ประเภทสม�ร์ทโฟนและแท็บเล็ตโดยเฉพ�ะภ�ยใต้ช่ือร้�น  

“BaNANA Mobile” และขย�ยส�ข�เพิ่มเติมไปยังจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภ�คเหนือ

• ในเดือนธันว�คม 2556 บริษัทเพิ่มช่องท�งธุรกิจโดยก�รเปิดร้�น “Samsung Shop”

ปี 2557 • เมื่อวันที่ 19 มีน�คม 2557 บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท แมงโก้ ช็อปปิ้ง จำ�กัด (“บ.แมงโก้”) โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น  

20 ล้�นบ�ท มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้หุ้นละ 100 บ�ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่�ยสินค้�ไอที โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต 

มีกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยเป็นกลุ่มชุมชนในต่�งจังหวัด โดยบริษัทถือหุ้น บ.แมงโก้ ในสัดส่วนร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว

• ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิก�ยน 2557 มีมติดังนี้

(1) อนุมัติก�รแปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้จ�กหุ้นละ 100 บ�ท เป็นมูลค่�หุ้นละ 0.25 บ�ท 

(2) อนุมัติก�รเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีก 75 ล้�นบ�ท แบ่งออกเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 300 ล้�นหุ้นมูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 0.25 บ�ท  

จ�กทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 225 ล้�นบ�ท เป็น 300 ล้�นบ�ท โดยเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่�ว เพื่อเสนอข�ย 

ให้แก่ประช�ชนเป็นครั้งแรก (IPO)

(3) เมื่อวันที่  9 ธันว�คม 2557 บริษัทแปรสภ�พจ�กบริษัทจำ�กัดเป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัด และเปลี่ยนช่ือบริ ษัทจ�ก 

บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด เป็นบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ปี 2558 • บริษัทได้ดำ�เนินก�รเสนอข�ยหุ้นเพิ่มทุนต่อประช�ชนเป็นคร้ังแรก (IPO) โดยเปิดให้จองซื้อระหว่�งวันที่ 31 กรกฎ�คม 2558  

และ 3 - 4 สิงห�คม 2558 ในร�ค�เสนอข�ยหุ้นละ 3.35 บ�ท จำ�นวนหุ้นที่เสนอข�ยทั้งหมด 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

1,005,000,000 บ�ท และตล�ดหลกัทรัพยฯ์ ไดป้ระก�ศรับหลกัทรัพยข์องบริษทัเข้�เปน็หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนเมือ่วนัที ่10 สงิห�คม 2558 

และหุ้นของบริษัทเริ่มทำ�ก�รซื้อข�ยเมื่อวันที่ 10 สิงห�คม 2558 เป็นวันแรกเช่นเดียวกัน

• เมื่อวันที่ 1 ธันว�คม 2558 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัท แมงโก้ ช็อปปิ้ง จำ�กัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บ�น�น่� กรุ๊ป จำ�กัด) ทั้งหมด 

จ�ก น�ยทรงธรรม บุญยะทรัพย์ จำ�นวน 47,999 หุ้น เป็นเงินจำ�นวน 6,000,000 บ�ท บริษัทจึงมีก�รถือหุ้นในบริษัท บ�น�น่� กรุ๊ป จำ�กัด  

เป็นจำ�นวน 199,998 หุ้นซึ่งเป็นอัตร�ร้อยละ 99.99 ของหุ้นในบริษัทดังกล่�ว เป็นไปต�มมติของที่ประชุมคณะกรรมก�รครั้งที่ 10/2588 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิก�ยน 2558

• ที่ประชุมคณะกรรมก�รคร้ังที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันว�คม 2558 มีมติให้บริษัทเข้�ลงทุนในบริษัท ฮอบบี้ พลัส จำ�กัดโดยก�ร 

ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำ�นวน 3,500 หุ้น ในร�ค� 10,000,000 บ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ฮอบบี้ พลัส จำ�กัด  

ซึ่งประกอบธุรกิจข�ยของเล่น ของที่ระลึกก�รจัดอีเว้นท์ต่�งๆ เนื่องจ�กบริษัทเล็งเห็นถึงโอก�สท�งธุรกิจกลุ่มนี้ที่มีอัตร�ก�รแข่งขันน้อย

และได้รับคว�มนิยมเพิ่มม�กขึ้นเรื่อยๆ จึงพิจ�รณ�เห็นว่�จะได้รับผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนในครั้งนี้

• ในปี 2558 บริษัทขย�ยสำ�นักง�นส�ข�ศูนย์ซ่อมสินค้�ยี่ห้อ Apple ในชื่อร้�นว่� “iCare” โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 มีจำ�นวนส�ข� 

ทั้งสิ้น 20 ส�ข�

• ในปี 2558 บริษัทมีก�รจัดตั้งแผนก BaNANA Business เพื่อข�ยสินค้�ไอทีซอฟท์แวร์ ติดตั้งและดูแลระบบให้กับกลุ่มผู้ประกอบก�ร 

ขน�ดเล็กถึงป�นกล�ง (SME) หรือหน่วยง�นร�ชก�ร

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

13แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)
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ปี 2559 • ที่ประชุมคณะกรรมก�รคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภ�พันธ์2559 มีมติให้บริษัทเข้�ลงทุนในบริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำ�กัด  

(ไอเทค ซอฟท์แวร์) โดยก�รซื้อหุ้นจ�ก น�ยนิธิศ สธรลักษณ์ จำ�นวน 1,020 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

ของไอเทค ซอฟท์แวร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน 8,000,000 บ�ท โดย ไอเทค ซอฟท์แวร์ ให้บริก�รเขียนโปรแกรมต่�งๆ ซึ่งที่ผ่�นม�  

บริษทัจะต้องใช้บริก�รไอเทค ซอฟทแ์วร์ในก�รเขียนโปรแกรมดงักล�่ว รวมทัง้ใหก้�รสนับสนนุแผนก BaNANA Business ในก�รดแูลไอท ี

ซอฟท์แวร์ติดตั้งและระบบ

• ที่ประชุมคณะกรรมก�รครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 มีน�คม 2559 มีมติให้เข้�ร่วมทุนกับน�ยธนวัฒน์ แซ่เจียง ด้วยก�รก่อตั้งบริษัทใหม่ 

ช่ือว�่ “บริษทั บ�น�น่� ชัวร์ จำ�กดั” (บ�น�น่� ชัวร์) โดยบริษทัถอืหุน้จำ�นวน 306,000 หุน้ หรือคดิเปน็สดัสว่นร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบยีน 

ของบ�น�น่� ชัวร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,600,000 บ�ท โดยบ�น�น่� ชัวร์ ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำ�เข้�และเป็นตัวแทนจำ�หน่�ย 

คอมพวิเตอร์ใช้แลว้ เน่ืองจ�กบริษทัเลง็เหน็ว�่เปน็อกีหน่ึงธุรกจิทีจ่ะมกีลุม่ลกูค�้จำ�นวนม�ก เปน็ก�รขย�ยฐ�นลกูค�้จ�กระดบักล�งลงไป 

ซึ่งสอดคล้องต�มนโยบ�ยก�รเป็นผู้นำ�สินค้�ด้�นไอทีอย่�งครบวงจร

• เมื่อวันที่ 26 เมษ�ยน 2559 บริษัทเข้�ลงน�มในสัญญ�คว�มร่วมมือท�งธุรกิจก�รบริห�รจัดก�รร้�น TRUE Shop (สัญญ�) กับบริษัท  

ทรูดิสทรีบิวช่ันแอนด์เซลส์ จำ�กัด (TDS) เพ่ือรับมอบสิทธิในก�รร่วมบริห�รจัดก�รร้�น TRUE Shop จำ�นวนท้ังส้ิน166 ร้�น เป็นระยะเวล� 3 ปี 

• ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รคร้ังที ่4/2559 เมือ่วนัที ่11 พฤษภ�คม 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้ริษทัลงทนุเพิม่เตมิต�มสดัสว่นในบริษทั ฮอบบี ้พลสั จำ�กดั  

เป็นจำ�นวน 875 หุ้น คิดเป็นเงินจำ�นวน 2,500,000 บ�ท หรือคิดเป็นสัดส่วนก�รถือหุ้นทั้งสิ้นหลังก�รเพิ่มทุนที่ร้อยละ 12.5 เพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในกิจก�ร และนำ�ไปใช้ในก�รเปิดร้�นจำ�หน่�ยเครื่องเล่น โมเดลหุ่นยนต์ และอุปกรณ์ รวมทั้งบริษัทได้ให้เงินกู้ยืมแก่ 

บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์จำ�กัด เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 2,040,000 บ�ท อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 3 โดยชำ�ระเมื่อทวงถ�มแต่ไม่เกินระยะเวล� 1 ปี 

นับแต่วันท่ีได้เบิกใช้เงินกู้จำ�นวนดังกล่�ว เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนและเพ่ิมสภ�พคล่องในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำ�กัด

• ทีป่ระชุมคณะกรรมก�รคร้ังที ่5/2559 เมือ่วนัที ่26 พฤษภ�คม 2559 ไดม้มีติจดัตัง้บริษทัยอ่ยในน�มบริษัท ดบัเบิล้เซเวน่ จำ�กัด (ดบัเบิล้เซเว่น)  

เพื่อรองรับก�รเข้�บริห�รจัดก�รร้�น TRUE Shop ด้วยทุนจดทะเบียนจำ�นวน 5,000,000 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นจำ�นวน 50,000 หุ้น มูลค่� 

ที่ตร�ไว้หุ้นละ 100 บ�ท คิดเป็นสัดส่วนก�รถือร้อยละ 100

• ในปี 2559 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อร้�นจ�กเดิมคือ iStudio iBeat และ U-Store by Comseven ม�ใช้ภ�ยใต้ชื่อ “Studio7”

• ท่ีประชุมคณะกรรมก�รคร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิก�ยน 2559 มีมติให้บริษัทซ้ือหุ้นของบริษัท บ�น�น่�ชัวร์ จำ�กัด จ�กน�ยธนวัฒน์ แซ่เจียง  

จำ�นวน 294,000 หุน้ มลูค�่ทีต่ร�ไวหุ้น้ละ 100 บ�ท หรือคดิเปน็สดัสว่นร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบยีนบ�น�น่� ชัวร์ เน่ืองจ�กบริษทัพจิ�รณ�แลว้ 

เห็นว่�ห�กปล่อยให้ น�ยธนวัฒน์ แซ่เจียง ข�ยหุ้นจำ�นวนดังกล่�วแก่บุคคลภ�ยนอก อ�จมีปัญห�ในก�รจัดก�รได้ บริษัทจึงซื้อหุ้น 

เพือ่ใหเ้ปน็ผูถ้อืหุน้ร�ยเดยีวและส�ม�รถบริห�รจดัก�รไดอ้ย�่งมปีระสทิธิภ�พม�กข้ึน รวมทัง้มมีตใิหบ้ริษทัข�ยหุน้บริษัท ฮอบบี ้พลสั จำ�กดั  

ที่บริษัทถืออยู่เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 4,375 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 12,500,000 บ�ท เท่�กับ

มูลค่�ที่ให้ลงทุน เนื่องจ�กร�ยได้ที่ผ่�นม�ของบริษัท ฮอบบี้ พลัส จำ�กัด ไม่เป็นไปต�มที่ได้ตกลงกันครั้งเมื่อได้เข้�ลงทุน

• ที่ประชุมคณะกรรมก�รคร้ังที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อทรัพย์สินของบริษัท บ�งกอก  

เทเลคอม 999 จำ�กัด (บจก. บ�งกอก) โดยก�รรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ในก�รประกอบธุรกิจเป็นเงินทั้งสิ้น 184,000,000 บ�ท

ปี 2560 • ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทคร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภ�คม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้�ลงน�มในสัญญ�ซื้อข�ยหุ้นของ 

บจก.เน็คซแ์คปปติอล (เดมิช่ือ บจก.บฟั) โดยเปน็ก�รเข้�ซือ้พร้อมกบั บมจ. ซนิเน็ค (ประเทศไทย) และนักลงทนุร�ยอืน่ ซึง่บริษทัไดซ้ือ้หุน้ส�มญั  

เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 120,660 หุ้น ในร�ค� 268,206,600 บ�ท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ บจก.บัฟ โดย บจก.บัฟ  

ประกอบธุรกจิเช่�ซือ้รถจกัรย�นยนต ์และบริษทัมองว�่ก�รเข้�ร่วมลงทนุใน บจก.เน็คซแ์คปปติอล จะเปน็ก�รเปดิโอก�สใหบ้ริษทัตอ่ยอด 

ขย�ยธุรกิจไปสู่ธุรกิจเช่�ซื้อ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทต่อไปในอน�คต

• ในเดือนพฤศจิก�ยน 2560 บริษัทร่วมมือกับธน�ค�รกสิกรไทย เปิดตัวธุรกิจแฟรนไชส์ bananastore.com (ภ�ยในปี 2561 มีก�ร 

เปลี่ยนชื่อเป็น BaNANA) โดยเป็นก�รเปิดโอก�สให้กับเจ้�ของกิจก�ร SMEs ทั้งขน�ดกล�งและขน�ดเล็กได้เป็นเจ้�ของร้�น BaNANA 

ในกลุ่มอำ�เภอรองที่ยังไม่มีร้�นส�ข�ของบริษัท โดยที่บริษัทให้ก�รสนับสนุนทั้งด้�นสินค้� ก�รบริห�รจัดก�ร รวมถึงก�รส่งเสริมก�รข�ย  

และก�รบริก�รด้�นอื่นๆ

ปี 2561 • เมื่อวันที่ 30 มกร�คม 2561 บริษัทได้ข�ยหุ้นส�มัญที่มีอยู่ในบจก.เน็คซ์แคปปิตอล (เดิมชื่อ บจก.บัฟ) ให้แก่ น�ยประพันธ์ พลชนะวสิทธิ์  

จำ�นวน 10,055 หุ้น ถือเป็นจำ�นวนร้อยละ 2.50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด ปัจจุบันบริษัทจึงถือหุ้น

ของบริษัท เน็คซ์แคปปิตอลจำ�กัด เป็นจำ�นวนร้อยละ 27.50 ของหุ้นทั้งหมด

• เม่ือวันท่ี 18 พฤษภ�คม 2561 บริษัทได้ข�ยหุ้นส�มัญท่ีมีอยู่ในบริษัท โนวัสอินทิเกรช่ัน จำ�กัด ให้แก่ น�ยเอกร�ช ปัญจวีณิน จำ�นวน 30,000 หุ้น  

และข�ยใหแ้ก ่น�ยสรุเดช สร้อยรุ่งเรือง จำ�นวน 14,999 หุน้ ปจัจบุนั บริษัทจงึถอืหุน้ของบริษทั โนวสัอนิทเิกรช่ัน จำ�กดั จำ�นวนร้อยละ 69.99  

ของหุ้นทั้งหมด

• เมื่อวันที่ 26 กรกฎ�คม 2561 บริษัทได้ทำ�บันทึกตกลงซื้อทรัพย์สิน คือ ร้�นจำ�หน่�ยสินค้�ประเภทโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์

ส�ยสื่อส�รโทรคมน�คม รวมทั้งสิทธิก�รเช่�จ�ก บริษัท เรด�ห์เทเลคอม จำ�กัด จำ�นวน 14 ร้�น เป็นเงินจำ�นวน 20,700,000 บ�ท  

ทั้งนี้เพื่อขย�ยกิจก�รจำ�หน่�ยเครื่องมือสื่อส�รทุกชนิด 

• เมือ่วนัที ่25 ธนัว�คม 2561 บริษทั บ�น�น�่ กรุ๊ป จำ�กดั ไดเ้ข้�ซือ้หุน้ส�มญัทัง้หมดของบริษทั ดเีอน็เอ รีเทลลิง้ค ์จำ�กัด จำ�นวน 1,500,000 หุน้  

คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ในร�ค� 210,000,000 บ�ท ทั้งนี้เพื่อขย�ยกิจก�รจำ�หน่�ยเครื่องมือสื่อส�รทุกชนิด

14 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



ปี พัฒนาการที่สำาคัญ

ปี 2562 • เมื่อวันที่ 26 มีน�คม 2562 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้เข้�ซื้อหุ้นของบริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด จ�กผู้ถือหุ้นร�ยอื่น 

จำ�นวน 3,750,037 หุน้ ในร�ค�หุน้ละ 32.6664 บ�ท คดิเปน็เงนิจำ�นวนทัง้สิน้122,500,209 บ�ท ปจัจบุนับริษทั คอมเซเวน่ จำ�กดั (มห�ชน)  

จึงถือหุ้นของ บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด จำ�นวน 40.00% ของหุ้นทั้งหมด และช่วงปล�ยปี 2562 บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด 

ได้มีก�รเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เน็คซ์แคปปิตอล จำ�กัด

• เมื่อวันที่ 18 ธันว�คม 2562 บริษัท บ�น�น่� กรุ๊ป จำ�กัด ได้เข้�ซื้อหุ้นของ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด จำ�นวน 1 หุ้น 

ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รขย�ยกิจก�รในธุรกิจเกี่ยวกับก�ร ข�ย ติดตั้ง ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด และมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

โดยก�รเข้�ซื้อหุ้นจ�กก�รเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่�ว ในปี 2563

• มื่อวันที่ 20 ธันว�คม 2562 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของ น�ยเอกร�ช ปัญจวีณิน จำ�นวน 30,000 หุ้น ที่มีอยู่ 

ในบริษัท โนวัสอินทิเกรชั่น จำ�กัด เนื่องจ�กน�ยเอกร�ช ปัญจวีณิน ได้ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รของบริษัท โนวัสอินทิเกรชั่น จำ�กัด  

และได้ซื้อหุ้นจ�ก น�ยสุรเดช สร้อยรุ่งเรือง จำ�นวน 1 หุ้น เพื่อให้บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) ถือหุ้นในบจก. โนวัสเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมด

ปี 2563 • เมื่อวันที่ 7 มกร�คม 2563 บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จำ�กัด ได้จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมก�รประกอบธุรกิจ

รับเป็นที่ปรึกษ� ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ง�นระบบ ง�นก่อสร้�ง ก�รว�งแผน ก�รออกแบบ ก�รก่อสร้�งอ�ค�ร
และติดต้ังโครงร่�งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเน่ือง รวมทั้งง�นส�ธ�รณูปโภค เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับก�รทำ�ธุรกิจของบริษัทฯ  
ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 13 มกร�คม 2563 บริษัท บ�น�น่� กรุ๊ป จำ�กัด ได้เข้�ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด 
จำ�นวน 192,000 หุน้ โดยหลงัจ�กซือ้หุน้เพิม่ทนุแลว้ มสีดัสว่นก�รถอืหุน้ร้อยละ 48.97 ทัง้น้ีเพือ่เปน็ก�รขย�ยกจิก�รในธุรกจิเกีย่วกับก�รข�ย  
ติดตั้งระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 

• เมือ่วนัที ่28 มกร�คม 2563 มมีตจิดัตัง้บริษทัยอ่ยในน�มบริษทั ซ ีโนว ์ฮ�ว จำ�กดั เพือ่เปน็ศนูยก์ล�งก�รเรียนรู้และก�รอบรมแกพ่นักง�น
ของบริษัทและบริษัทในเครือ ด้วยทุนจดทะเบียนจำ�นวน 5,000,000 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นจำ�นวน 50,000 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 100 บ�ท 
คิดเป็นสัดส่วนก�รถือหุ้นร้อยละ 99.99

• บริษัท บ�น�น่� กรุ๊ป จำ�กัด ได้ทำ�ก�รเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 3 ครั้ง ดังนี้   

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มกร�คม 2563 เพิ่มทุนจำ�นวน 125 ล้�นบ�ท

- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มิถุน�ยน 2563 เพิ่มทุนจำ�นวน 65 ล้�นบ�ท

- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎ�คม 2563 เพิ่มทุนจำ�นวน 90 ล้�นบ�ท

ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 300 ล้�นบ�ท โดย บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

• เมือ่วนัที ่15 มถินุ�ยน 2563 บริษทั ดเีอน็เอ รีเทลลิง้ค ์จำ�กดั ซึง่ บริษทั บ�น�น่� กรุ๊ป จำ�กดั ถอืหุน้ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ไดจ้ดทะเบยีน 
เปลี่ยนชื่อ เป็นบริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จำ�กัด 

• เมื่อวันที่ 8 พฤษภ�คม 2563 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจำ�นวน 4 ข้อ  
เกี่ยวกับบริก�รศูนย์ข้อมูลข่�วส�ร ก�รสื่อส�ร ก�รเช่�ใช้ เช่�ซื้อสินค้�  ก�รจัดอบรม สัมมน� เป็นที่ปรึกษ�ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
ง�นก่อสร้�ง ออกแบบ ติดตั้งระบบไอที 

• เมื่อวันที่ 11 สิงห�คม 2563 น�งส�ววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม ได้ยื่นหนังสือขอล�ออกจ�กกรรมก�รบริษัทและกรรมก�รตรวจสอบ 
ของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) เน่ืองด้วยมีภ�รกิจอื่นเพิ่มขึ้นเกรงว่�จะไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้เต็มที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่  
31 สิงห�คม 2563

• เมื่อวันที่ 17 กันย�ยน 2563 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้จำ�หน่�ยหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำ�กัด 
จำ�นวน 1,020 หุน้ คดิเปน็สดัสว่นร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบยีน บจก.ไอเทคฯ ทัง้น้ี ภ�ยหลงัก�รข�ยหุน้ดงักล�่ว บจก.ไอเทคฯ จะไมเ่ปน็ 
บริษัทย่อยของบริษัท แต่บริษัทยังคงใช้บริก�รของ บจก.ไอเทคฯ ต่อไป

• เมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2563 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด ( มห�ชน ) ได้ทำ�สัญญ�ซื้อทรัพย์สินของบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด  
ซึ่งประกอบธุรกิจจำ�หน่�ยโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์ก�รสื่อส�รโทรคมน�คมรวมถึงอุปกรณ์เสริมต่�งๆ ได้แก่ ร้�น IBIZ Shop,  
ร้�น OPPO, ร้�น Huawei, ร้�น VIVO, ร้�น WIKO, ร้�น Realme และ ร้�น Samsung Brand Shop รวมจำ�นวน 51 ส�ข� เพื่อเป็นก�ร
เพิ่มช่องท�งจำ�หน่�ยสินค้�ของบริษัท

• เมื่อวันที่ 4 พฤศจิก�ยน 2563 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้รับก�รจัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล 
จำ�กัด (มห�ชน) ในก�รเสนอข�ยหุ้นส�มัญเพ่ิมทุนต่อประช�ชนเป็นคร้ังแรก โดยหลังจ�กเสนอข�ยหุ้นต่อประช�ชนแล้ว สัดส่วนก�รถือหุ้น 
ของ บมจ. คอมเซเว่นฯ ใน บมจ.เน็คซ์ แคปปิตอล จะมีจำ�นวน 305,375,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.93 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด 

• เมื่อวันที่ 12 พฤศจิก�ยน 2563 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌ�สัย ให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
อิสระและกรรมก�รตรวจสอบแทนน�งส�ววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิก�ยน 2563

• เมื่อวันที่ 2 ธันว�คม 2563 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้ทำ�สัญญ�ซื้อทรัพย์สินของบริษัท บุญชัยธุรกิจห�ดใหญ่ จำ�กัด, 
บริษัท บุญชัยค้�ส่ง จำ�กัด และ บริษัท วิชั่นส์ ไอที จำ�กัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำ�หน่�ยโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์ก�รสื่อส�ร
โทรคมน�คม รวมถึงอุปกรณ์เสริม และบริก�รอื่นๆ ได้แก่ ร้�นทรูพ�ร์ทเนอร์, ร้�นบุญชัย ช็อป, ร้�น OPPO, ร้�น Huawei, ร้�น VIVO,  

ร้�น Realme และ ร้�น PPP ช็อป รวมจำ�นวน 22 ส�ข� เพื่อเป็นก�รเพิ่มช่องท�งจำ�หน่�ยสินค้�ของบริษัท

15แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
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ปี พัฒนาการที่สำาคัญ

ปี 2564 • เมื่อวันที่ 11 พฤษภ�คม 2564 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง

กับเทคโนโลยีปัจจุบัน เกี่ยวกับก�รใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในก�รจัดประชุมต่�งๆ

• เมื่อวันที่ 7 มิถุน�ยน 2564 ได้มีก�รจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ในเรื่องก�รรับซ้ือหน้ีด้วยคุณภ�พม�บริห�รจัดก�ร  

และติดต�มทวงถ�มหนี้ จำ�นวน 4 บริษัท ดังนี้ 1. บริษัท บ�น�น่� กรุ๊ป จำ�กัด  2. บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จำ�กัด 3. บริษัท ธันเดอร์ 

ฟินฟิน จำ�กัด 4. บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำ�กัด 

• เมื่อวันที่ 14 มิถุน�ยน 2564 ได้มีก�รจัดตั้งบริษัทย่อยในน�ม บริษัท ล้อทอง จำ�กัด เพื่อประกอบกิจก�รจำ�หน่�ยรถจักรย�นยนต์  

ด้วยทุนจดทะเบียนจำ�นวน 50,000,000 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นจำ�นวน 500,000 หุ้นมูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 100 บ�ท โดยให้  

บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำ�กัด ถือหุ้นจำ�นวนอัตร�ร้อยละ 75

• เมื่อวันที่ 14 กรกฎ�คม 2564 บริษัท โนวัส อินทิเกรช่ัน จำ�กัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทอีกจำ�นวน 235,000,000 บ�ท  

จ�กเดิมทุนจดทะเบียน 15 ล้�นบ�ท เพิ่มเป็น 250,000,000 บ�ท และเข้�ซื้อหุ้นของ บริษัท ล้อทอง จำ�กัด ที่ บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำ�กัด 

ถืออยู่ทั้งหมดจำ�นวน 374,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนก�รถือหุ้นอัตร�ร้อยละ 75

• เมื่อวันที่ 14 กรกฎ�คม 2564 บริษัท โนวัส อินทิเกรช่ัน จำ�กัด ได้เข้�ซื้อหุ้นของ บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด  

ที่ บริษัท บ�น�น่� กรุ๊ป จำ�กัด ถืออยู่ทั้งหมดจำ�นวน 192,001 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นในอัตร�ร้อยละ 48.97

• เมื่อวันที่ 16 กันย�ยน 2564 บริษัท บ�น�น่� กรุ๊ป จำ�กัด ได้จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับก�รจำ�หน่�ยหรือเป็นตัวแทนจำ�หน่�ย

สินค้�ไอทีต่�งๆ รวมทั้งเครื่องชั่งน้ำ�หนัก, เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องฟอกอ�ก�ศ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

• เมื่อวันที่ 22 กันย�ยน 2564 บริษัท บ�น�น่� กรุ๊ป จำ�กัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่เป็นชื่อ “บริษัท เอเดพท์ จำ�กัด”  

เพื่อให้สอดคล้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจซื้อหนี้ด้อยคุณภ�พม�บริห�ร

• เมื่อวันที่ 28 ตุล�คม 2564 บริษัท โนวัส อินทิเกรช่ัน จำ�กัด ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท ล้อทอง จำ�กัด คืนจ�กผู้ถือหุ้นทั้งหมดคืน  

เนื่องจ�กติดปัญห�ยังไม่ส�ม�รถประกอบกิจก�รต�มที่ประสงค์ได้ และเตรียมที่จะลดทุนของบริษัท บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จำ�กัด  

จึงถือหุ้นจำ�นวนอัตร�ร้อยละ 99.99

• เมื่อวันที่ 12 พฤศจิก�ยน 2564 บริษัท ล้อทอง จำ�กัด ได้มีมติพิเศษจ�กผู้ถือหุ้นให้ลดทุนของบริษัท จ�กเดิมทุนจดทะเบียน  

50,000,000 บ�ท ลดเหลือ 12,500,000 บ�ท และได้จดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุนในวันเดียวกันนี้  พร้อมประก�ศลดทุนในหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นเพื่อกรณีมีเจ้�หนี้คัดค้�น

• ช่วงปล�ยเดือนพฤศจิก�ยน บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้ทำ�สัญญ�เช่�พื้นที่บ�งส่วนในศูนย์ก�รค้� Index Living Mall  

จำ�นวนหล�ยส�ข� เพื่อจำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้�และอุปกรณ์อื่นๆ

• เมื่อวันที่ 8 ธันว�คม 2564 บริษัท เอเดพท์ จำ�กัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทอีกจำ�นวน 450,000,000 บ�ท จ�กเดิมทุนจดทะเบียน 

300,000 บ�ท เพิ่มเป็น 750,000,000 บ�ท

• เมื่อวันที่ 13 ธันว�คม 2564 บริษัท ล้อทอง จำ�กัด ได้จดทะเบียนลดทุนของบริษัท จำ�นวน 37,500,000 บ�ท จ�กเดิมทุนจดทะเบียน 

50,000,000 บ�ท ลดเหลือ 12,500,000 บ�ท 

• เมื่อวันที่ 14 ธันว�คม 2564 บริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จำ�กัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทอีกจำ�นวน 450,000,000 บ�ท  

จ�กเดิมทุนจดทะเบียน 150,000,000 บ�ท เพิ่มเป็น 600,000,000 บ�ท

16 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ปัจจุบันบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด ( มห�ชน ) ได้ถือหุ้นในบริษัทต่�งๆ รวม 5 บริษัทดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจำ�นวน 250 ล้�นบ�ท 
โดยบริษัทดังกล่�วดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับก�รว�งแผนก�รจำ�หน่�ย

อุปกรณ์และระบบไอทีสำ�หรับลูกค้�องค์กร

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว จำ�นวน 5 ล้�นบ�ท 
โดยบริษัทดังกล่�วดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�ร  

TRUE Shop ภ�ยใต้ชื่อ TRUE by Com7

บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจำ�นวน 5 ล้�นบ�ท 
โดยบริษัทดังกล่�วดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับก�รเป็นศูนย์กล�งก�รเรียนรู้

และก�รอบรมเพิ่มเติมคว�มรู้แก่พนักง�นของบริษัทและบริษัทในเครือ

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.93 
มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว จำ�นวน  450 ล้�นบ�ท 

 โดยบริษัทดังกล่�วดำ�เนินธุรกิจให้บริก�ร 

สินเชื่อเช่�ซื้อรถจักรย�นยนต์

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 300 ล้�นบ�ท 

โดยบริษัทดังกล่�วดำ�เนินธุรกิจ 

เกี่ยวกับก�รจำ�หน่�ยสินค้�ไอทีออนไลน์

บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จ�ากัด 

บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จ�ากัด 

บริษัท ซี โนว์ ฮาว จ�ากัด 

บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 
(ชื่อเดิม บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด) 

บริษัท เอเดพท์ จ�ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จ�ากัด) 

นอกจ�กนี้ ยังมีบริษัทในเครือของบริษัทได้เข้�เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่�งๆ จำ�นวน 3 บริษัท ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

1. บริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จำ�กัด (เดิมชื่อ บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทลลิ้งค์ จำ�กัด) - บริษัท เอเดพท์ จำ�กัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99  

มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว จำ�นวน 600 ล้�นบ�ท โดยบริษัทดำ�เนินธุรกิจเก่ียวกับก�รให้เช่�ซื้อ และก�รจำ�หน่�ยสินค้�เคร่ืองมือสื่อส�ร

โทรคมน�คมทุกชนิด

2. บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด - บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จำ�กัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.97 มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

จำ�นวน 39,200,000 บ�ท โดยบริษัทดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับก�รข�ยติดตั้งระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

3. บริษัท ล้อทอง จำ�กัด - บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จำ�กัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจำ�นวน 12,500,000 บ�ท  

ปัจจุบันกำ�ลังอยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�ห�แผนธุรกิจที่เหม�ะสม

17แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทย่อย
บริษัทร่วมทุน

ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 300 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
250 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
12.5 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
600 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
39.2 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
750 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
5 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
5 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
450 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 0.50 บาท

99.99%

99.99% 99.99%48.97%

99.99% 99.99% 99.99% 33.93%

บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จ�ำกัด บริษัท เอเดพท์ จ�ำกัด

 บริษัท ล้อทอง จ�ำกัด บริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จ�ำกัดบริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัท ดับเบิ้ล เซเว่น จ�ำกัด

บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท ซี โนว์ ฮำว จ�ำกัด บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จ�ำกัด (มหำชน)

18 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

(1) บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหำชน) (บริษัท) 
ประกอบธุรกิจจำ�หน่�ยสินค้�ไอทีและก�รให้บริก�รซ่อมแซมสินค้�และขย�ยธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนเพื่อม�ร่วมเป็น  

Partner กับบริษัทฯ

(2) บริษัท เอเดพท์ จ�ำกัด (เอเดพท์) 
ประกอบธุรกิจตัวแทนจำ�หน่�ยข�ยส่งสินค้�แบรนด์ realme และลงทุนในบริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จำ�กัด  

(เดิมชื่อ บริษัท บ�น�น่� กรุ๊ป จำ�กัด) 

(3) บริษัท โนวัสอินทิเกรชั่น จ�ำกัด (โนวัส) 
ประกอบธุรกิจว�งแผน จำ�หน่�ยอุปกรณ์ และระบบ IT สำ�หรับลูกค้�องค์กร และลงทุนในบริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส 

จำ�กัด และ บริษัท ล้อทอง จำ�กัด

(4) บริษัท ซี โนว์ ฮำว จ�ำกัด (ซีโนว์ฮำว) 
ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์กล�งก�รเรียนรู้และก�รอบรมเพิ่มเติมคว�มรู้แก่พนักง�นของบริษัทและบริษัทในเครือ

(5) บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จ�ำกัด (ดับเบิ้ลเซเว่น) 
ประกอบธุรกิจบริห�รก�รจัดก�รร้�น TRUE by Com7

(6) บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (ไพร์มโซลูชั่นแอนด์เซอร์วิส)
ประกอบธรุกจิใหบ้ริก�รในด�้นก�รว�งระบบ พฒัน�โปรแกรม และก�รบำ�รุงรักษ�ระบบ รวมถงึจำ�หน่�ยผลติภัณฑท์ีเ่ปน็เทคโนโลยี

อย่�งครบวงจร

(7) บริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จ�ำกัด (ธันเดอร์ฟินฟิน) 
ประกอบธุรกจิในก�รบริห�รส�ข�แบรนด ์OPPO ค�้ปลกี และสนิค�้ OPPO และทำ�ธุรกิจเช่�ซือ้สนิค�้ IT ใหก้บันักศกึษ�มห�วทิย�ลยั

(8) บริษัท ล้อทอง จ�ำกัด (ล้อทอง) 
ปัจจุบันกำ�ลังอยู่ในระหว่�งพิจ�รณ�แผนธุรกิจที่เหม�ะสม

19แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



1. บริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัท) ประกอบธุรกิจจำ�หน่�ย

สินค้�ไอที ประกอบไปด้วย สินค้�ดังนี้

 สินค้�แอปเปิ้ล (Apple) และอุปกรณ์เสริมแอปเปิ้ล  

(Apple Accessories)

 สินค้�สม�ร์ทโฟน (Smartphone) และอุปกรณ์เสริมสม�ร์ทโฟน  

(Smartphone’s accessories), สินค้�เคสและฟิล์มกันรอย

สำ�หรับสม�ร์ทโฟน (Case and Film)

 สินค้�แท็บเล็ต (Tablet) และอุปกรณ์เสริมแท็บเล็ต  

(Tablet’s accessories)

สินค้�โน้ตบุ๊ค (Notebook)

 สินค้�คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop PC) และสินค้� 

จอคอมพิวเตอร์ (Monitor)

 สนิค�้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ประกอบ (Computer Hardware  

and DIY), สินค้�เม�ส์และคีย์บอร์ด (Mouse and  

Keyboard), สินค้�อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค (Network) และ 

สินค้�อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ (Computer’s Accessories)

 สินค้�เกมมิ่ง (Gaming Gears)

 สินค้�อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage and Memory Card)

 สินค้�หูฟัง ลำ�โพง และไมโครโฟน (Headphone, Speaker 

and Microphone)

 สินค้�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software) 

สินค้�ส�ยช�ร์จและตัวแปลง (Cable and Adapter)

สินค้�กล้องและกล้องวีดีโอ (Camera and Video)

สินค้�ไลฟ์สไตล์และแกดเจ็ต (Lifestyle & Gadgets)

 สินค้�สม�ร์ทวอทช์และส�ยรัดข้อมือ (Spor t tech  

and Smar t watch) และสินค้�อุปกรณ์สุขภ�พ  

(Health and Fitness)

 สนิค�้สม�ร์ทโฮมและระบบรักษ�คว�มปลอดภัยภ�ยในบ�้น 

(Smart home and Security)

เครื่องใช้ไฟฟ้�ทั่วไป (Home and Small Appliance)

ช่องทางในการจำาหน่ายสินค้าและการให้บริการ

ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยหลักของบริษัท ได้แก่

1) ร้�น BaNANA จำ�หน่�ยสินค้�ไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป 

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต เครื่องเล่น 

วีดิโอเกม อุปกรณ์ IOT และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

2) ร้�น Studio7 จำ�หน่�ยสินค้�แบรนด์ Apple ทุกประเภท  

และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

3) ร้�น BaNANA Mobile, BKK, King Kong Phone, จำ�หน่�ยสินค้� 

ประเภทโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์เสริมสำ�หรับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  

และมีร้�นที่จำ�หน่�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต�มแบรนด์ด้วย คือ  

ร้�น Samsung ร้�น Oppo ร้�น Huawei ร้�น Vivo และ ร้�น Xiaomi  

4) ร้�น iCare เป็นศูนย์ซ่อมและให้บริก�รสินค้�แบรนด์ Apple 

5) ร้�น Bb (Beyond D-BOX) จำ�หน่�ยสินค้�ประเภท IOT,  

สม�ร์ชวอช, วิดีโอเกม, แกดเจ็ตและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

6) ร้�น B-Play จำ�หน่�ยสินค่�ประเภท แกดเจ็ตและอุปกรณ์เสริมต่�งๆ

7) ร้�น Bb-Move จำ�หน่�ยรถจักรย�นไฟฟ้� (Scooter) และ 

อุปกรณ์เสริมต่�งๆ

8) ร้�นค้�แฟรนไชส์ ภ�ยใต้ช่ือ BaNANA จำ�หน่�ยสินค้�เกี่ยวกับ

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่คอมพวิเตอร์   แลบ็ทอ็ป และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง

9) ร้�น BaNANA Outlet จำ�หน่�ยสินค้�ลดร�ค� เช่น สินค้�ตัวโชว์ 

สินค้�ตกรุ่น สินค้�ลดร�ค� clearance 

10) ร้�น BaNANA E-Quip จำ�หน่�ยสินค้�เกมมิ่ง สินค้�อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ประกอบและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

11) ร้�นค้�ออนไลน์ ผ่�นเว็บไซต์ชื่อ www.bnn.in.th

โดยในปี 2562 - 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำ�นวนส�ข�  

รวมทั้งสิ้น 787 ส�ข� 911 ส�ข� และ 1,000 ส�ข�ต�มลำ�ดับ

20 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทมีส�ข�ทั้งหมดจำ�นวน 854 ส�ข� โดยร�ยละเอียดของส�ข�แสดงดังต�ร�งต่อไปนี้

ช่องทางการจำาหน่าย จำานวนสาขา ประเภทสินค้าและบริการ สถานที่ตั้ง

1. ร้านจ�าหน่ายสินค้าเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่น
วีดิโอเกม และอุปกรณ์เสริมท่ีเก่ียวข้อง

359

BaNANA

• ร้�นจำ�หน่�ยสินค้�เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่น 
วีดิโอเกม และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

• มลีกัษณะรูปแบบและม�ตรฐ�นของหน้�ร้�นเดยีวกนั
ในทุกส�ข� ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ชื่อร้�น “BaNANA”

• มีก�รจัดว�งสินค้�แยกต�มประเภทสินค้�ที่จำ�หน่�ย
และมีสต็อกจัดเก็บสินค้�ที่มีป ริม�ณเพียงพอ 
ในก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�ขน�ดพื้นที่ร้�น 

• ขน�ดพื้นที่ประม�ณ 50 - 500 ตร.ม.

315 สินค้าหลัก

• สินค้�โน้ตบุ๊ค
• สินค้�คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

• สินค้�โทรศัพท์เคลื่อนที่

• สินค้�แท็บเล็ต
• สินค้� IOT / Gadget

สินค้าเพิ่มเติม

• อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าและศูนย์ ไอทีต่างๆ 
แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 108 ส�ข�

• ภ�คกล�ง 31 ส�ข�
• ภ�คตะวันออก 39 ส�ข�
• ภ�คเหนือ 20 ส�ข�
• ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 46 ส�ข�
• ภ�คใต้ 51 ส�ข�
• ภ�คตะวันตก 20 ส�ข�

BaNANA Outlet

• จัดจำ�หน่�ยสินค้�ประเภท สินค้�ตกรุ่น สินค้�ตัวโชว์ 
และสินค้�ลดร�ค� Clearance

• ขน�ดพื้นที่ประม�ณ 500 -1,000 ตร.ม.

4 • สินค้�ตกรุ่น 
• สินค้�ตัวโชว์
• สินค้�ลดร�ค� Clearance

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า แบ่งตามภูมิภาค
ได้ดังนี้ 

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 4 ส�ข�

BaNANA E-Quip

• จัดจำ�หน่�ยสินค้�ไอที ประเภทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

• มีลักษณะรูปแบบ และม�ตรฐ�นของหน้�ร้�นเดียวกัน

ในทุกส�ข� 

• ขน�ดพื้นที่ระหว่�ง 130 - 150 ตร.ม.

7 สินค้�ไอที ประเภทคอมพิวเตอร์

โน้ตบุค๊สำ�หรับเลน่เกม คอมพวิเตอร์

แบบตั้ ง โ ต๊ะ และอุปกรณ์เสริม 

ที่เกี่ยวข้องสำ�หรับเกมมิ่ง

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าและ
ซปุเปอรม์ารเ์กต็โดยแบง่ตามภมูภิาคดงันี้

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 4 ส�ข�

• ภ�คกล�ง 1 ส�ข�
• ภ�คตะวันออก 1 ส�ข�
• ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ส�ข�

Banana Stand Alone 

• ร้�นจำ�หน่�ยสินค้�เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่น 

วีดิโอเกม และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

• มีลักษณะรูปแบบและม�ตรฐ�นของหน้�ร้�นเดียวกัน

ในทุกส�ข� ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ชื่อร้�น “BaNANA”

• มีก�รจัดว�งสินค้�แยกต�มประเภทสินค้�ที่จำ�หน่�ย 
และมีสต็อกจัด เก็บสินค้ �ที่ มีป ริม�ณเพียงพอ 

ในก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�

• ขน�ดพื้นที่ร้�น 50 - 500 ตร.ม.

33 สินค้าหลัก

• สินค้�โน้ตบุ๊ค
• สินค้�คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

• สินค้�โทรศัพท์เคลื่อนที่

• สินค้�แท็บเล็ต
• สินค้� IOT / Gadget

• Home Appliance & Small 
Appliance

สินค้าเพิ่มเติม

• อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าและศูนย์ ไอทีต่างๆ 
แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 ส�ข�

• ภ�คกล�ง 6 ส�ข�
• ภ�คตะวันออก 3 ส�ข�
• ภ�คเหนือ 3 ส�ข�
• ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ส�ข�
• ภ�คใต้ 8 ส�ข�
• ภ�คตะวันตก 2 ส�ข�

2. ร้านจ�าหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple 114

Studio7

• Studio7 มีลักษณะรูปแบบของร้�นและก�รจัดว�ง

สินค้�ต�มม�ตรฐ�นเดียวกันในทุกส�ข� ซ่ึงถูกกำ�หนด 

 โดยบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd.  

ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ชื่อร้�น “Studio7”

• ขน�ดพื้นที่ 100 - 300 ตร.ม.

101 สินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่

• iPod
• iPhone
• iPad
• Mac 

• Apple Watch

• อปุกรณ์เสริมทีใ่ช้กบัสนิค�้ Apple

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า แบ่งตามภูมิภาค
ได้ดังนี้

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 27 ส�ข�

• ภ�คกล�ง 12 ส�ข�
• ภ�คตะวันออก 14 ส�ข�
• ภ�คเหนือ 8 ส�ข�
• ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ส�ข�
• ภ�คใต้ 15 ส�ข�
• ภ�คตะวันตก 8 ส�ข�

21แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



ช่องทางการจำาหน่าย จำานวนสาขา ประเภทสินค้าและบริการ สถานที่ตั้ง

U-Store (เดิมชื่อ U-Store by Comseven)

• เป็นร้�นจำ�หน่�ยสินค้� Apple ที่มีลักษณะรูปแบบ 

และม�ตรฐ�นเดียวกันในทุกส�ข� ซึ่งถูกกำ�หนดโดย

บริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd.

• ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ชื่อร้�น “Studio7”
• โดยตั้งอยู่ที่มห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ต่�งๆ
• ขน�ดพื้นที่ระหว่�ง 30 - 50 ตร.ม.

13 สินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่

• iPod
• iPhone
• iPad
• Mac 

• Apple Watch

• อปุกรณ์เสริมทีใ่ช้กบัสนิค�้ Apple

มหาวิทยาลัยชั้นน�า แบ่งตามภูมิภาคดังนี้

• กรุงเทพมห�นคร 9 ส�ข�

• ภ�คเหนือ 2 ส�ข�
• ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ส�ข�
• ภ�คตะวันตก 1 ส�ข�

3. ร้านจ�าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม 215

BaNANA Mobile

• มีก�รจัดว�งสินค้�ตัวอย่�งเพื่อให้ลูกค้�ทดลอง 

ใช้ง�น รวมทั้งมีสินค้�อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับโทรศัพท์

เคลื่อนที่และแท็บเล็ตเพ่ือให้ลูกค้�ส�ม�รถเลือกซื้อ

พร้อมกับอุปกรณ์

• มลีกัษณะรูปแบบและม�ตรฐ�นของหน้�ร้�นเดยีวกนั

ในทุกส�ข� ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ช่ือร้�น “BaNANA Mobile”

• ขน�ดพื้นที่ระหว่�ง 50 - 100 ตร.ม.

20 สินค้�โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต

และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าและศูนย์ ไอทีต่างๆ 
แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10 ส�ข�

• ภ�คตะวันออก 5 ส�ข�
• ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ส�ข�
• ภ�คใต้ 3 ส�ข�

Samsung Shop

• จัดว�งสินค้�แบรนด์ Samsung รวมถึง Accessories 

สำ�หรับสินค้�แบรนด์ Samsung

• มลีกัษณะรูปแบบและม�ตรฐ�นของหน้�ร้�นเดยีวกนั

ในทุกส�ข�ซึ่งถูกกำ�หนดโดย Samsung (Thailand)

• ขน�ดพื้นที่ระหว่�ง 80 - 200 ตร.ม.

19 สินค้�โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต 

และอุ ปก ร ณ์ เ ส ริ มที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  

โดยเน้นจำ�หน่�ยสินค้�แบรนด์  

Samsung

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าและศูนย์ ไอทีต่างๆ 
แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 7 ส�ข�

• ภ�คกล�ง 5 ส�ข�
• ภ�คตะวันออก 1 ส�ข�
• ภ�คเหนือ 1 ส�ข�
• ภ�คใต้ 4 ส�ข�
• ภ�คตะวันตก 1 ส�ข�

BKK 

• มลีกัษณะรูปแบบและม�ตรฐ�นของหน้�ร้�นเดยีวกนั

ในทุกส�ข�ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ชื่อร้�น “BKK”

• มีก�รจัดว�งสินค้�แยกต�มประเภทสินค้�ที่จำ�หน่�ย 
และมีสต๊อกจัดเก็บสินค้�ที่มีปริม�ณเพียงพอในก�ร

ให้บริก�รแก่ท�งลูกค้�ได้

• ขน�ดพื้นที่ระหว่�ง 30 - 80 ตร.ม.

37 สินค้�โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต 

และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าและศูนย์ ไอทีต่างๆ 
แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10 ส�ข�

• ภ�คกล�ง 1 ส�ข�
• ภ�คตะวันออก 4 ส�ข�
• ภ�คเหนือ 5 ส�ข�
• ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 10 ส�ข�
• ภ�คใต้ 6 ส�ข�
• ภ�คตะวันตก 1 ส�ข�

Kingkong Phone

• มลีกัษณะรูปแบบและม�ตรฐ�นของหน้�ร้�นเดยีวกนั

ในทุกส�ข�ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ช่ือร้�น “Kingkong 

Phone”

• มีก�รจัดว�งสินค้�แยกต�มประเภทสินค้�ที่จำ�หน่�ย 
และมีสต๊อกจัดเก็บสินค้�ที่มีปริม�ณเพียงพอในก�ร

ให้บริก�รแก่ท�งลูกค้�ได้

• ขน�ดพื้นที่ระหว่�ง 30 - 80 ตร.ม.

83 สินค้�โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต 

และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าและศูนย์ ไอทีต่างๆ 
แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 19 ส�ข�

• ภ�คกล�ง 6 ส�ข�
• ภ�คตะวันออก 18 ส�ข�
• ภ�คเหนือ 7 ส�ข�
• ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ส�ข�
• ภ�คใต้ 10 ส�ข�
• ภ�คตะวันตก 3 ส�ข�

22 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



ช่องทางการจำาหน่าย จำานวนสาขา ประเภทสินค้าและบริการ สถานที่ตั้ง

Vivo Shop

• จดัว�งสนิค�้แบรนด ์Vivo รวมถงึ Accessories ต�่งๆ
• ขน�ดพื้นที่ระหว่�ง 30 - 80 ตร.ม.

10 สินค้�โทรศัพท์เคลื่อนที่ Vivo 

และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า แบ่งตามภูมิภาค
ได้ดังนี้

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 ส�ข�

• ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ส�ข�
• ภ�คใต้ 2 ส�ข�
• ภ�คเหนือ 1 ส�ข�

Huawei Shop

• จัดว�งสินค้�แบรนด์ Huawei รวมถึง Accessories ต่�งๆ

• ขน�ดพื้นที่ระหว่�ง 30 - 80 ตร.ม.

13 สินค้�โทรศัพท์เคลื่อนที่ Huawei 

และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า แบ่งตามภูมิภาค
ได้ดังนี้

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 ส�ข�

• ภ�คกล�ง 2 ส�ข�
• ภ�คตะวันออก 1 ส�ข�
• ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ส�ข�
• ภ�คใต้ 2 ส�ข�
• ภ�คตะวันตก 1 ส�ข�

Xiaomi Shop

• จัดว�งสินค้�แบรนด์ Xiaomi รวมถึง Accessories 

และ สินค้� IOT ต่�งๆ 

• ขน�ดพื้นที่ระหว่�ง 32 ตร.ม.

25 สนิค�้โทรศพัทเ์คลือ่นที ่Xiaomi และ

อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า แบ่งตามภูมิภาค
ได้ดังนี้

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10 ส�ข�

• ภ�คเหนือ 2 ส�ข�
• ภ�คตะวันออก 5 ส�ข�
• ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ส�ข�
• ภ�คใต้ 5 ส�ข�

Realme Shop

• จัดว�งสินค้�แบรนด์ Realme รวมถึง Accessories 

และ สินค้� IOT ต่�งๆ 

• ขน�ดพื้นที่ระหว่�ง 15 - 80 ตร.ม.

8 จัดจำ�หน่�ยสินค้�ประเภทกล้อง 

ถ่�ยรูปสำ�หรับมืออ�ชีพ พร้อม

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า แบ่งตามภูมิภาค
ได้ดังนี้ 

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 ส�ข�

• ภ�คตะวันออก 3 ส�ข�
• ภ�คใต้ 3 ส�ข�
• ภ�คตะวันตก 1 ส�ข�

4. ธุรกิจแฟรนไชส์ ร้าน BaNANA 

• เป็นก�รข�ยธุรกิจให้กับ Partner ที่มีคว�มต้องก�ร

เปิดร้�นค้� BaNANA โดยจำ�หน่�ยสินค้�เกี่ยวกับ  

Smar tphone, สินค้� Apple, คอมพิวเตอร์  

และอุปกรณ์ไอทีที่เกี่ยวข้องต่�งๆ

128 สินค้าหลัก

• สินค้�โน้ตบุ๊ค
• สินค้�คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

• สินค้�โทรศัพท์เคลื่อนที่

• สินค้�แท็บเล็ต

ตั้งอยู่ตามแหล่งชุมชน ทั้งอ�าเภอหลัก 
อ�าเภอรอง ซุปเปอร์มาร์เก็ต  
และห้างท้องถิ่นในจังหวัดส�าคัญต่างๆ 
โดยแบ่งตามภูมิภาคดังนี้

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 21 ส�ข�

• ภ�คตะวันออก 15 ส�ข�
• ภ�คเหนือ 8 ส�ข�
• ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 59 ส�ข�
• ภ�คใต้ 22 ส�ข�
• ภ�คตะวันตก 3 ส�ข�

23แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



ช่องทางการจำาหน่าย จำานวนสาขา ประเภทสินค้าและบริการ สถานที่ตั้ง

5. Bb และ B-Play 

• โดยจำ�หน่�ยสินค้�เกี่ยวกับ IOT แก้ดเจ็ต  

และ อุปกรณ์เสริมต่�งๆ 

• มลีกัษณะรูปแบบ และม�ตรฐ�นของหน้�ร้�นเดยีวกนั

ในทุกส�ข� 

• ขน�ดพื้นที่ระหว่�ง 15 - 30 ตร.ม.

7 สินค้� IOT, แก้ดเจ็ต และอุปกรณ์

เสริมที่เกี่ยวข้อง

ห้างสรพสินค้าชั้นน�า และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยแบ่งตามภูมิภาค
ดังนี้

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 ส�ข�

• ภ�คกล�ง 2 ส�ข�
• ภ�คตะวันออก 1 ส�ข�
• ภ�คใต้ 1 ส�ข�

6. BB-Move 

• จัดจำ�หน่�ยสินค้�เกี่ยวกับจักรย�นไฟฟ้� (Scooter)

• มลีกัษณะรูปแบบ และม�ตรฐ�นของหน้�ร้�นเดยีวกนั

ในทุกส�ข� 

• ขน�ดพื้นที่ระหว่�ง 15 - 30 ตร.ม.

1 สินค้� Scooter และอุปกรณ์เสริม

ที่เกี่ยวข้อง

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า แบ่งตามภูมิภาค
ได้ดังนี้ 

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 ส�ข�

7. iCare

• ศูนย์บริก�รรับซ่อมสินค้� Apple 
• มลีกัษณะรูปแบบ และม�ตรฐ�นของหน้�ร้�นเดยีวกนั

ในทุกส�ข� ซึ่งถูกกำ�หนดโดยบริษัท Apple South 

Asia (Thailand) Ltd.

• ขน�ดพื้นที่ระหว่�ง 70 - 120 ตร.ม.

30 บริก�ร และซ่อมแซมสินค้� Apple ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าและศูนย์ ไอทีต่างๆ 
แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้ 

• กรุงเทพฯและปริมณฑล 14 ส�ข�

• ภ�คกล�ง 5 ส�ข�
• ภ�คตะวันออก 3 ส�ข�
• ภ�คเหนือ 2 ส�ข�
• ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ส�ข�
• ภ�คใต้ 1 ส�ข�
• ภ�คตะวันตก 2 ส�ข�

24 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



BaNANA

Studio7

25แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



 iCare

BaNANA Mobile

26 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



Samsung Shop

BKK

27แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



Oppo Shop

Huawei Shop

28 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



Vivo Shop

BaNANA Outlet

29แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



BaNANA E-Quip

Bb (Beyond D-BOX)

30 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



B-Play

Bb Move 

31แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



KingKong Phone

Franchise

32 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้�ของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ลูกค้�ข�ยปลีก ลูกค้�ข�ยส่ง ลูกค้�นิติบุคคล และลูกค้�ออนไลน์เว็บไซต์ www.bnn.in.th  

1. กลุ่มลูกค้าขายปลีก/ลูกค้ารายย่อยทั่วไป

(1) ลูกค้�ทั่วไป ได้แก่ ลูกค้�ร�ยย่อยที่ซื้อสินค้�ผ่�นหน้�ร้�นส�ข� หรือซื้อผ่�นเว็บไซต์ของบริษัท

(2) ลูกค้�นักเรียน และนักศึกษ�ที่ซื้อสินค้�ผ่�นร้�น U Store ซึ่งตั้งอยู่ภ�ยในบริเวณมห�วิทย�ลัย โดยกลุ่มลูกค้�ดังกล่�ว 

จะส�ม�รถซื้อสินค้� Apple ได้ในร�ค�ที่มีส่วนลดพิเศษจ�ก Apple South Asia (Thailand) Ltd. ซึ่งมีนโยบ�ย 

ในก�รสนับสนุนนักเรียน นักศึกษ�ให้ใช้สินค้� Apple

3. กลุ่มลูกค้าขายส่ง

(1) ลูกค้�ร้�นคอมพิวเตอร์หรือร้�นโทรศัพท์ เคลื่อนที่ทั่ วไป 

ที่ซื้อสินค้�ไปเพื่อจำ�หน่�ยต่ออีกทอดหนึ่ง

(2) บริษัทจำ�หน่�ยคอมพิว เตอร์ที่ เป็นผู้ จัดห�อุปกรณ์ไอที  

ให้กับภ�ครัฐ รัฐวิส�หกิจ และองค์กรเอกชนขน�ดใหญ่

2. กลุ่มลูกค้านิติบุคคล

(1) บริษัทเอกชน (Corporate)

(2) สถ�บันก�รศึกษ� โรงเรียน มห�วิทย�ลัย

(3) กลุ่มผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งและขน�ดเล็ก (SMEs)

4. กลุ่มลูกค้าออนไลน์

ลูกค้�ที่ซื้อสินค้�บนเว็บไซต์มีทั้งแบบเป็นสม�ชิกของเว็บไซต์ และแบบไม่สมัครสม�ชิก จ�กทั้งในประเทศ และต่�งประเทศ 

เข้�ใช้ง�นระบบ Internet โดยใช้เบร�เซอร์ (Browser) เข้�ถึงข้อมูลที่ URL www.bnn.in.th

ปัจจุบันฐ�นลูกค้�ส่วนใหญ่ม�จ�กกลุ่มลูกค้�ข�ยปลีกที่ซื้อสินค้�จ�กหน้�ร้�น และลูกค้�ที่มีพฤติกรรมก�รซื้อสินค้�ที่เปลี่ยนจ�กหน้�ร้�น 

ม�เป็นซือ้สนิค้�แบบออนไลน์ บริษัทเลง็เหน็ถงึคว�มสำ�คญัของก�รมฐี�นร�ยได้จ�กพฤตกิรรมดงักล่�ว จงึได้เร่ิมดำ�เนนินโยบ�ยขย�ยฐ�นลกูค้�กลุม่น้ี  

ในช่องท�งทีห่ล�กหล�ยม�กข้ึนทัง้ผ่�นช่องท�ง URL ของบริษทั และรวมไปถึงช่องท�ง Market Place ทีเ่ป็นทีนิ่ยมม�กข้ึน โดยบริษทัมกี�รดำ�เนินก�ร 

ทั้งก�รเลือกสรรสินค�้เพื่อจำ�หน่�ย, กิจกรรมก�รตล�ดส่งเสริมก�รข�ย, ก�รจัดส่งสินค้�ทั้งโดยตรงผ�่นตัวแทนจัดส่ง และบริก�รหลังก�รข�ย 

เพือ่ให้เกดิคว�มพงึพอใจสงูสดุต่อลกูค้�

URL: www.bnn.in.th
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นโยบายในการกำาหนดราคา

1. สินค้าไอที โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต
ร�ค�ข�ยของสนิค�้อปุกรณ์ไอท ีประเภท สนิค�้แบรนด ์Apple สนิค�้แบรนด ์Samsung และแบรนดช์ัน้นำ�อืน่ๆ  

จะถูกกำ�หนดโดยคู่ค้�ของบริษัท ซึ่งเป็นร�ค�เดียวกันทั่วประเทศ สำ�หรับทุกรูปแบบหน้�ร้�น และทุกส�ข� 

ยกเว้นบ�งส�ข�ที่มีก�รจัดโปรโมชั่นพิเศษในบ�งช่วงเวล� ทั้งนี้บริษัทจะดำ�เนินก�รปรับร�ค�ข�ยสินค้�ทุกครั้ง

ต�มร�ค� และเงื่อนไขที่คู่ค้�ของบริษัทกำ�หนด โดยห�กภ�ยหลังสินค้�มีก�รลดลงร�ค� บริษัทจะได้รับชดเชย

ส่วนต่�งร�ค�ของสินค้�รุ่นที่มีก�รปรับร�ค� ต�มเงื่อนไขและระยะเวล�ที่กำ�หนดโดยคู่ค้�แต่ละร�ย

2. สินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
โดยทั่วไปบริษัทมีนโยบ�ยให้ Supplier ม�ฝ�กข�ย และเป็นผู้กำ�หนดร�ค�สินค้� โดยบริษัทจะได้กำ�ไร 

จ�กส่วนต่�งร�ค�ของสินค้�น้ันๆ สำ�หรับสินค้�อุปกรณ์เสริมอื่นที่มิใช่เป็นสินค้�ฝ�กข�ย บริษัทจะส�ม�รถ

กำ�หนดร�ค�ไดด้ว้ยตนเอง ทัง้น้ีร�ค�ข�ยของสนิค�้ข้ึนอยูก่บัประเภทสนิค�้ วัสด ุคณุภ�พและสภ�พก�รแข่งขัน

3. สินค้าที่ขายออนไลน์
www.bnn.in.th ร่วมกำ�หนดร�ค�ข�ยปลีกสินค้� (SRP: Suggested Retail Price) กับผู้จัดจำ�หน่�ย หรือ ผู้ข�ย 

ท่ีนำ�สินค้�ม�ข�ยบนเว็บไซต์ ภ�ยใต้นโยบ�ยคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขัน (Price Competitiveness) เม่ือเปรียบเทียบ 

กับสินค้�ชนิดหรือประเภทเดียวกัน ท่ีมีก�รจัดจำ�หน่�ยอยู่บนช่องท�งของคู่แข่งท้ังท�งตรงและท�งอ้อม  

เพ่ือให้สม�ชิกของเว็บไซต์ส�ม�รถเลือกซ้ือสินค้� และตัดสินใจซ้ือสินค้�ได้อย่�งรวดเร็ว และได้รับสินค้�ท่ีมีคุณภ�พ

ต�มม�ตร�ฐ�นในร�ค�ท่ีเหม�ะสม

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1. สินค้าไอทีทั่วไป (ไม่รวมสินค้าแบรนด์ Apple) 

บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวท�งก�รจัดห�สินค้�ดังนี้

บริ ษัทมีการส่ง ผู้บริหารระดับสูงหรือ 
ผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องเ ข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
ร ะ ดั บ โ ล ก  ร ว ม ถึ ง เ ย่ี ย ม ช ม ร้ า น ค้ า 
ท่ี ข า ย สิ น ค้ า ป ร ะ เ ภ ท เ ดี ย ว กั น ห รื อ 
ใกล้เคียงกันกับบริษัท เพ่ือให้เกิดมุมมอง
และเพื่อเป็นการอัปเดตเทรนด์สินค้าใหม่ๆ
อยู่ตลอดเวลา ให้เพิ่มโอกาสในการหา 
และจัดซื้อสินค้าที่ดีที่สุดได้ 

ในการจัดหาสินค้าในประเทศ โดยปกติ 
จะมีผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าไอทีบริษัทคู่ค้า 
น�าสินค้ามาเสนอแก่บริษัทเน่ืองจาก
บ ริ ษั ท เ ป็ น ร้ า น จ� า ห น่ า ย สิ น ค้ า ไ อ ที  
รายใหญ่ ท่ีมีสาขามากท่ีสุดในประเทศ 
และมียอดขายสินค้าต่อปีท่ีสูง ส่งผลให้ 
บริษัทมีอ�านาจในการต่อรองกับบริษัทคู่ค้า 
ในประเทศค่อนข้างสูง ดังน้ันบริ ษัท 
จึงสามารถต่อรองและเลือกข้อเสนอท่ีดี 
ที่สุดได้

อินเทอร์เน็ตเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการ 
จัดหาสินค้ าของบริ ษัท  โดยบริ ษัท 
มีทีมงานในการสืบค้นหาสินค้า และ
ข่าวสารเก่ียวกับสนิคา้ท่ีน�าสมัยอยู่เสมอ 
เพ่ือให้สินค้าท่ีบริษัทจ�าหน่ายสอดคล้อง
และตรงกับความต้องการของลูกค้า 
บรษัิทจะพจิารณาถงึคณุภาพของสนิคา้ 
รวมไปถึงการคัดเลือกคู่ค้า โดยบริษัท 
จ ะ พิ จ า ร ณ า จ า ก ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ 
ของผู้จัดจ�าหน่าย 

การจัดหาสินค้า 
จากต่างประเทศ

การจัดหาสินค้า 
จากในประเทศ

การจัดหาสินค้า 
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

นอกจ�กน้ีบริษทัเป็นผูจ้ำ�หน่�ยสนิค้�ไอทช้ัีนนำ�ม�เป็นระยะเวล�น�นกว่� 20 ปี บริษัทจงึมคีว�มสมัพนัธ์ทีด่กัีบคู่ค้� ทัง้ผูจ้ดัจำ�หน่�ยและผูผ้ลิตสนิค้�  

ทำ�ให้บริษัทได้รับข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับสินค้�รุ่นใหม่ รวมถึงแนวโน้มของอุตส�หกรรมในคว�มเห็นของคู่ค้�อย่�งต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน ์

ต่อก�รวเิคร�ะห์แนวโน้ม และกำ�หนดกลยุทธ์ของบริษัท

34 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
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2. สินค้าแบรนด์ Apple และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็น Apple Authorized Reseller เพื่อจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้แบรนด์ Apple โดยบริษัทจะส�ม�รถสั่งซื้อสินค้�

ประเภท iPhone, iPod, iPad, Mac และ Apple Watch จ�กบริษัท แอปเปิ้ล เซ�ท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อว�งจำ�หน่�ยที่ร้�นค้� 

ของบริษัทได้โดยตรง

ปัจจุบันบริษัทมีพันธมิตรคู่ค้�ที่เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้�ให้กับบริษัท จำ�นวนม�กกว่� 200 ร�ย ซึ่งบริษัทมีคว�มสัมพันธ์ที่ดีและได้ทำ�ก�รค้�

ร่วมกันม�เป็นระยะเวล�น�น โดยกลุ่มคู่ค้�หลักของบริษัทแบ่งต�มประเภทและแบรนด์ของสินค้�ได้ดังนี้

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

ประเภทสินค้า สินค้า แบรนด์ ผู้ผลิตและตัวแทนจำาหน่าย

1. คอมพิวเตอร์แล็บท็อป  
    (Laptop)

Laptop Acer บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำ�กัด

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

บริษัท เวลเทค กรุ๊ป จำ�กัด

Apple Apple South Asia (Thailand) Ltd.

Asus บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท เวลเทค กรุ๊ป จำ�กัด

Dell บริษัท เวลเทค กรุ๊ป จำ�กัด

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

HP บริษัท อินแกรมไมโคร (ประเทศไทย) จำ�กัด

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

Huawei บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

Lenovo Lenovo (Thailand) Ltd.

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท อินแกรมไมโคร (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

MSI บริษัท ไมโคร สต�ร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท เวลเทค กรุ๊ป จำ�กัด

Fujitsu บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่นประเทศไทย
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ประเภทสินค้า สินค้า แบรนด์ ผู้ผลิตและตัวแทนจำาหน่าย

2. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
    (Desktop)

All-in-one Acer บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำ�กัด

บริษัท เวลเทค กรุ๊ป จำ�กัด

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

Asus บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

Dell บริษัท เวลเทค กรุ๊ป จำ�กัด

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)จำ�กัด

HP บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)จำ�กัด

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

Lenovo Lenovo (Thailand) Ltd.

CPU AMD บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มห�ชน)

INTEL บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท อินแกรมไมโคร (ประเทศไทย) จำ�กัด

Internal Hard Drives Seagate บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

WD บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท อีเทอร์นอล เอเชีย ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด

Toshiba บริษัท อีเทอร์นอล เอเชีย ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด

Mainboard MSI บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำ�กัด

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

Asus / Gigabyte บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

Asrock บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

Galax บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำ�กัด
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ประเภทสินค้า สินค้า แบรนด์ ผู้ผลิตและตัวแทนจำาหน่าย

Monitor LG บริษัท แอลจี อีเลกทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

Samsung บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคทรอนิคส์ จำ�กัด

Acer บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)จำ�กัด

บริษัท เวลเทค กรุ๊ป จำ�กัด

AOC บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

Power Supply Cougar บริษัท ไอทร์ ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด

Thermaltake บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำ�กัด

Cooler Master บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท บันเลือง ชินอินเตอร์ จำ�กัด

Beuiet บริษัท คอนเน็คซ์ ไอที จำ�กัด

Antec บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำ�กัด

Super Flower บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำ�กัด

Silver Stone บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำ�กัด

AeroCool บริษัท เดอะ ไทธอน จำ�กัด

บริษัท ไอทรี ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด

Plenty บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำ�กัด

Corsair บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

Asus บริษัท อินแกรมไมโคร (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท สแกนเนอร์ จำ�กัด

Solid State Drive (SSD) HP บริษัท คอนเน็คซ์ ไอที จำ�กัด

Samsung บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำ�กัด

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

Transcend บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

Adata บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

บริษัท เวลเทค กรุ๊ป จำ�กัด

WD/Kington บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

Corsair บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำ�กัด

Zadax บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำ�กัด
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RAM G.Skill บริษัท ไอทรี ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด

Transcend / Adata บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

Corsair บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำ�กัด

OCPC บริษัท คอนเน็คซ์ ไอที จำ�กัด

Kingston / Klew /  

Thermaltake

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

Patriot Viper บริษัท โดร�คูล จำ�กัด

Zadax บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำ�กัด

Computer Case Antec / Sitver Stone บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำ�กัด

Corsair / Thermaltake บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

Cooler Master บริษัท บันเลือง ชินอินเตอร์ จำ�กัด

บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มห�ชน)

Cougar / DeepCool บริษัท ไอทรี ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด

AeroCool บริษัท ไอทรี ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด

บริษัท เดอะ ไทธอน จำ�กัด

MSI บริษัท เวลเทค กรุ๊ป จำ�กัด

Bequiet บริษัท คอนเน็คซ์ ไอที จำ�กัด

Asus บริษัท อินแกรมไมโคร (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท สแกนเนอร์ จำ�กัด

DarkFlash บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำ�กัด

Montech / Phantek / 

Zalman

บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำ�กัด

3. สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่  
    (Mobile Phone)

iPhone Apple Apple South Asia (Thailand) Ltd.

Smart Phone Huawei บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด

OPPO บริษัท โพสเซฟี่กรุ๊ป จำ�กัด

VIVO บริษัท วีไอคิว กรุ๊ป จำ�กัด

XIAOMI Xiaomi H.K. Limited

Realme บริษัท เฟซโซฟี่ จำ�กัด

One Plus บริษัท วันพลัส คอมมิวนิเคท จำ�กัด

Samsung บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคทรอนิคส์ จำ�กัด

Motorola บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
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4. สินค้าแท็บเล็ต  
    (Tablet)

iPad Apple Apple South Asia (Thailand) Ltd

Smart Phone and Tablet Lenovo Lenovo (Thailand) Ltd.

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

บริษัท อินแกรมไมโคร (ประเทศไทย) จำ�กัด

Tablet Acer บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

Asus บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

Microsoft บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

5. สินค้าอุปกรณ์เสริม  
    (Accessories)

Speaker Harman บริษัท มห�จักร ดีเวลอปเมนท์ จำ�กัด

JBL บริษัท มห�จักร ดีเวลอปเมนท์ จำ�กัด

Marshall บริษัท แอช เอเชีย อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัด

B&O บริษัท อ�ร์ ที บี เทคโนโลยี จำ�กัด

Fender บริษัท เจนเนอเรชั่นเอส จำ�กัด

Stylus Wacom บริษัท ไดเวอร์ซิเทค ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

Adonit บริษัท เจนเนอเรชั่นเอส จำ�กัด

Case UNIQ บริษัท อ�ร์ ที บี เทคโนโลยี จำ�กัด

UAG URBUN ARMOR GEAR, LLC

JTL บริษัท ไมตรีจิต 888 จำ�กัด

Adepter / Mobile Cable UAG URBUN ARMOR GEAR, LLC

Belkin Belkin Asia Pacific Ltd.

Amazingting / Wroof บริษัท ไมตรีจิต 888 จำ�กัด

Energea / Uniq / Bazic บริษัท อ�ร์ ที บี เทคโนโลยี จำ�กัด

Ugreen บริษัท แก็ดเจ็ต วิลล่� จำ�กัด

External Harddisk Seagate บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

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

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
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Headphone Beats Apple South Asia (Thailand) Ltd

Marshall บริษัท แอช เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

JBL บริษัท มห�จักร ดีเวลอปเมนท์ จำ�กัด

Jabra / B&O บริษัท อ�ร์ ที บี เทคโนโลยี จำ�กัด

Sony บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด

Mouse & Keyboard Logitech บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

Microsoft บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ไทย)

Printer Epson บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มห�ชน)

HP บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

Smart Watch Garmin บริษัท จีไอเอส จำ�กัด

AMAZFIT บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

IMOO บริษัท ไอมู่ ไทย เทคโนโลยี จำ�กัด

Huawei บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด

XIAOMI Xiaomi H.K. Limited

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

6. Lifestyle IOT XIAOMI Xiaomi H.K. Limited

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

Realme บริษัท เอเดพท์ จำ�กัด

Action Cam Gopro บริษัท เมนท�แกรม จำ�กัด

บริษัท อ�ร์ ที บี เทคโนโลยี จำ�กัด

Drone DJI บริษัท แฟนธอม (ประเทศไทย) จำ�กัด

7. ซิมการ์ด (SIM Card) SIM TRUE บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลส์ จำ�กัด
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การบริหารสินค้าคงคลัง 

การกระจายสินค้าสู่สาขาทั่วประเทศ

บริษทัไดว่้�จ�้งบริษัท อจลิติี ้จำ�กดั ใหเ้ปน็ผูบ้ริห�รจดัก�รคลงัสนิค�้ต้ังแตช่่วงไตรม�สที ่4 ของป ี2563 จนถงึปจัจบุนั โดยบริษทั อจลิติี ้จำ�กดั  

ก่อตั้งม�ตั้งแต่ปี 2522 ในประเทศคูเวต ดำ�เนินกิจก�รก�รบริก�รคลังสินค้� และเติบโตเป็นบริษัทขน�ดใหญ่ ที่บริก�รด้�นโลจิสติกส์ 

ในตะวันออกกล�ง นอกจ�กนี้ยังได้ผนึกกำ�ลังกับบริษัทโลจิสติกส์ต่�งๆ ม�กกว่� 40 บริษัท ปัจจุบัน บริษัท อจิลิตี้ จำ�กัด เป็นบริษัทใหญ่ระดับโลก 

ในก�รให้บริก�รด้�นโลจิสติกส์ และก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รอุตส�หกรรม รวมถึงก�รให้บริก�รด้�นก�รขนส่งทั้งก�รขนส่งท�งอ�ก�ศ  

(Airfreight) ก�รขนส่งท�งเรือ (Sea freight) ก�รขนส่งท�งภ�คพื้นดิน (Overland) ก�รบริห�รคลังสินค้� (Warehouse and Inventory  

Management) และเป็นบริษัทที่มีศักยภ�พและมีม�ตรฐ�น โดยให้บริก�รด้�นต่�งๆ กับบริษัทชั้นนำ�หล�ยบริษัท ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ 

มีลูกค้�สำ�คัญในหล�ยกลุ่มธุรกิจ เช่น ลูกค้�กลุ่มอุปกรณ์ไฮเทค และอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้�กลุ่มย�นยนต์ ลูกค้�กลุ่มสินค้�อุปโภค-บริโภค  

ลูกค้�กลุ่มพลังง�น ลูกค้�กลุ่มเคมีคอล และลูกค้�กลุ่มอุตส�หกรรมอื่นๆ ซึ่งก�รที่บริษัทฯ ให้บริษัท อจิลิตี่ จำ�กัด เป็นผู้บริห�รจัดก�รคลังสินค้� 

ช่วยทำ�ให้บริษัทส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ยในส่วนของก�รลงทุนในก�รก่อสร้�งคลังสินค้�, ค่�ใช้จ่�ยในก�รว่�จ้�งพนักง�นในคลังสินค้�, ค่�ใช้จ่�ย 

ในก�รฝึกอบรมพนักง�นที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รกระจ�ยสินค้�ต่�งๆ ไปยังส�ข�ของบริษัท ทั่วประเทศ

นอกจ�กน้ี บริษทัมนีโยบ�ยก�รเข�้ตรวจสอบก�รบริห�รก�รจดัก�รคลงัสนิค�้ของบริษทั อจลิิต้ี จำ�กัด  

อย่�งต่อเน่ืองทั้งในเร่ืองของประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น (Performance and Productivity)  

และก�รจัดก�รคลังสินค้� และสินค้�คงคลัง (Warehouse & Inventory Management) 

โดยจะมีก�รตรวจนับสินค้�คงคลัง (Cycle Count) ในแต่ละวัน และจะตรวจนับ 

ครบทกุสนิค�้ภ�ยใน 1 เดอืน และมกี�รตรวจนับร่วมกับฝ�่ยบญัชีของบริษทัพร้อมกบั

มีประเมินผลก�รปฏิบัติง�นทุกปี 

ก�รจดัก�รคลังสนิค�้และก�รขนส่งสนิค�้ของบริษทัฯ จะใช้ระบบคอมพวิเตอร์

และระบบออนไลน์เช่ือมต่อกับทุกช่องท�งก�รจำ�หน่�ยของบริษัท ซึ่งจะทำ�ให้ 

เจ�้หน้�ทีส่ว่นกล�งส�ม�รถรับรู้ข้อมลู ก�รสัง่ซือ้ ก�รรับเข้� ก�รจดัสง่ ก�รโอนย�้ย 

สินค้� รวมไปถึงยอดคงเหลือของสินค้�คงคลังได้ตลอดเวล� (Real-time)  

อีกทั้งก�รข�ยสินค้�ของบริษัท จะใช้ระบบก�รสแกนบ�ร์โค้ดสินค้�และใช้ระบบ

ก�รจัดสินค้�เข้�ออกแบบ FIFO ทำ�ให้ฝ่�ยบริห�รส�ม�รถรับรู้ถึงอ�ยุของสินค้� 

ทุกรุ่น และส�ม�รถกำ�หนดกลยุทธ์จัดก�รกับสินค้�คงค้�งได้อย่�งทันเวล�
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การส่งสินค้าในกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล

การส่งสินค้าในต่างจังหวัดทั่วประเทศ 

ภายใน 1- 3 วัน

จัดส่งโดย บริษัท คอมเซเว่น จ�ากัด (มหาชน)

จัดส่งโดย 
1. บริษัท สายลม ทรานสปอร์ต จ�ากัด
2. บริษัท อาร์เอฟอี เซอร์วิส จ�ากัด
3. บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)
4. บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จ�ากัด
5. บริษัท เคอร์รี่ เอ๊กเพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด
6. บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด

การตรวจสินค้ารับเข้า 
และการจัดเก็บสินค้า 

การรับสินค้า จะท�าการตรวจสอบเบื้องต้น
ก่อนรับสินค้าเข้าระบบและจัดเก็บทุกครั้ง 
โดยหลังจากที่สินค้าผ่านการตรวจสอบ

และรับจัดเก็บแล้ว ผู้ให้บริการบริหาร 
คลังสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

ต่อความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า 
ดังกล่าวทั้งหมดสินค้าดังกล่าวทั้งหมด

การกระจายสินค้าให้สาขา
การกระจายสินค้าจะมีการวางแผน 

ล่วงหน้า โดยค�านวณจากสถิติยอดขายของ
แต่ละสาขา เพื่อประมาณการยอดคงเหลือที่

แต่ละสาขาควรจะมี (Run Rate) ในกรณี 
ที่ปริมาณสินค้าคงเหลือที่หน้าร้านของ 

แต่ละช่องทางต่�ากว่าจุดที่ก�าหนดไว้  
ระบบจะท�าการสั่งสินค้าเข้าไปเติม 

ที่หน้าร้านได้อย่างทันเวลาการตรวจปล่อยและบรรจุสินค้า
ก่อนขนส่งสินค้าออกจากคลังสินค้า  

จะมีการตรวจเช็คสินค้าก่อนน�าไปบรรจุ
กล่อง ทั้งจ�านวน และสภาพสินค้า  

เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่บรรจุลงกล่อง 
ทุกกล่องมีจ�านวนถูกต้องและอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์ หลังผ่านการตรวจสอบ 
ตามกระบวนการข้างต้น แผนกคลังสินค้า

จะท�าการบรรจุสินค้าและติดสติ๊กเกอร์ 
Carton No. เพื่อระบุชนิด และจ�านวน

สินค้าภายใน (Packing List)

การจัดส่งสินค้า
การจัดส่งสินค้า ก่อนรถขนส่งทุกคันออกจาก

คลังสินค้า จะมีการตรวจสอบจ�านวนกล่อง 
และปลายทาง เพื่อให้สินค้าตรงกับผู้รับ  

และทุกครั้งที่แผนกขนส่งท�าการขนส่งสินค้า 
ไปยังปลายทาง จะต้องมีการยืนยันรับสินค้า 

ทุกครั้งโดยยืนยันทั้งผ่านการเซ็นรับและ 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ความรับผิดชอบ 

ต่อการสูญหายของสินค้าจะอยู่กับบริษัท 
ก็ต่อเมื่อมีการเซ็นรับสินค้าจากพนักงาน 

ของบริษัทแล้วเท่านั้น

ระยะเวลาการส่งสินค้า

1
2

3
4

ภายใน 1วัน

กระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง
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การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าช่องทางออนไลน์

เนื่องจ�กก�รเติบโตท�งด้�นยอดข�ยออนไลน์ของบริษัทอย่�งก้�วกระโดดในช่วง 1-2 ปี 

ที่ผ่�นม� บริษัทจึงได้ทำ�ก�รขย�ยขย�ยพื้นที่คลังสินค้�ออนไลน์ในปี 2021 จ�ก 700 ตร.ม. 

เป็น 1,750 ตร.ม. เพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของยอดข�ยที่จะเกิดขึ้นในอน�คต 

ด้�นก�รจัดส่ง บริษัทฯ มีก�รจัดส่งสินค้�ถึงมือลูกค้�โดยตรงผ่�นบริษัทขนส่ง

เอกชน ได้แก่ บริษัท เคอร์ร่ี เอ๊กเพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด และ บริษัท  DHL  

eCommerce Thailand ที่ให้บริก�รจัดส่งแบบ Next Day Delivery หรือภ�ยใน 1-3 วัน  

และมบีริก�รพิเศษสง่สนิค�้ดว่นภ�ยใน 3 ช่ัวโมง โดยใชข้นสง่ของบริษทั ล�ล�่มฟู ประเทศไทย  

และ บริษัท สกู๊ตต�ร์ บียอนด์ จำ�กัด ซึ่งคิดค่�บริก�รเพิ่มเติม 300 บ�ท (เฉพ�ะสินค้� 

ที่มีขน�ดและน้ำ�หนักต�มที่กำ�หนด) ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ และพื้นที่ให้บริก�ร เพื่อให้ลูกค้� 

ได้รับสินค้�รวดเร็ว ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�สูงสุด  

นอกจ�กน้ียังมีบริก�รจัดส่งพิเศษเพิ่มเติม สำ�หรับกลุ่มสินค้�สม�ร์ทโฟนที่มีก�รจองสินค้�ล่วงหน้� (Pre-order) โดยเป็นก�รจัดส่ง 

แบบภ�ยในวันหรือ Same Day Delivery ภ�ยในเขตกรุงเทพมห�นคร โดยลูกค้�จะได้รับสินค้�ภ�ยในวันเดียวกับวันที่สินค้�เปิดตัวจำ�หน่�ย  

รวมไปถึงก�รจัดส่งเที่ยงคืน หรือ Midnight Delivery ที่มีค่�บริก�รพิเศษเพิ่มเติม 300 บ�ท เพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถได้รับสินค้�ก่อนใคร

ด้�นก�รบริก�รหลังก�รข�ยสำ�หรับช่องท�งออนไลน์นั้น บริษัทมีทีมคอยบริก�รแก้ไขปัญห�ให้ลูกค้�เพื่อคว�มพึงพอใจสูงสุด

การเลือกทำาเลในการเปิดสาขา 

บริษัทมีนโยบ�ยก�รขย�ยส�ข�โดยมุ่งเน้นและให้คว�มสำ�คัญในก�รเลือกพื้นที่ ซึ่งพิจ�รณ�ลักษณะสำ�คัญโดยรอบของห้�งสรรพสินค้� 

แต่ละแห่ง ดังต่อไปนี้

โดยในปีนี้บริษัทตั้งเป้�หม�ยจะขย�ยร้�นส�ข�ในรปูแบบ Stand alone เพิ่มขึ้น โดยมีเป้�หม�ยที่ 40-50 ส�ข� ซึ่งขน�ดร้�นขึน้อยู่กับศักยภ�พ

และกำ�ลังซื้อในแต่ละพื้นที่ นอกจ�กนี้บริษัทยังมีแผนนำ�สินค้�ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้� เข้�ไปข�ยในร้�นรูปแบบ Stand alone เพื่อขย�ยฐ�นลูกค้�

นอกเหนือจ�กสินค้�ไอที 

ภ�ยหลังจ�กก�รเลือกพื้นที่และวิเคร�ะห์คว�มเป็นไปได้ด้�นก�รตล�ดและก�รลงทุนแล้ว บริษัทจะนำ�แผนก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้เสนอ 

คณะกรรรมก�รบริห�รเพื่อพิจ�รณ� ห�กส�ข�ใดที่ได้เปิดแล้วมีผลประกอบก�รไม่เป็นไปต�มแผนที่ว�งไว้ บริษัทจะติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น 

ของส�ข�ดงักล�่วอย�่งใกลชิ้ด พร้อมทัง้ห�ส�เหตทุีท่ำ�ใหผ้ลประกอบก�รไมเ่ปน็ไปต�มเป�้หม�ยเพือ่แกไ้ขปญัห�ทีเ่กดิข้ึน หรือดำ�เนินก�รปรับสนิค�้ 

ที่ข�ยในส�ข�ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย รวมทั้งปรับปรุงคุณภ�พด้�นพนักง�นและบริก�ร ห�กยังไม่ส�ม�รถปรับปรุงผลประกอบก�ร 

ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยได้ บริษัทมีนโยบ�ยที่จะย้�ยส�ข�ไปยังทำ�เลอื่นที่เหม�ะสมต่อไป 

นอกจ�กน้ีบริษัทยังมีนโยบ�ยเป็นพันธมิตรกับผู้พัฒน�และบริห�รพื้นที่ค้�ปลีก เพื่อห�โอก�สในก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งยังมี 

ก�รกระจ�ยก�รเช่�พื้นที่ที่มีคว�มหล�กหล�ย เพื่อลดคว�มเสี่ยงในก�รพึ่งพิงเจ้�ของพื้นที่เช่�ร�ยใดร�ยหนึ่ง

ความหนาแน่นของ
จ�านวนประชากร  
ในระดับจังหวัด 

หรืออ�าเภอ

รายได้ต่อหัวของ
ประชากรและอัตรา

การเติบโตของรายได้
ประชากรในพื้นที่

ปริมาณของคู่แข่ง 
ที่ประกอบธุรกิจ 
คล้ายกันในพื้นที่

สัดส่วนแบ่งตลาด 
ในพื้นที่ หรือ

ศูนย์การค้าแต่ละแห่ง

ผลตอบแทน  
ความคุ้มค่า 
ในการลงทุน 

ข้อมูลสถิติการขาย 
จากสาขาของบริษัท 
ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง  

เพื่อเปรียบเทียบ 
ก�าลังซื้อในพื้นที่

43แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)
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ภาวะอุตสาหกรรมและกลยุทธ์การแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมสินค้าไอที

จ�กก�รแพร่ระบ�ดของโควดิ-19 สง่ผลกระทบถงึวถีิชีวิตของทกุคน ทำ�ใหเ้กดิก�รเปลีย่นพฤติกรรมและก�รดำ�เนินชีวิต เกดิเปน็วิถชีีวิตแนวใหม ่ 

New Normal ซึ่งในภ�คธุรกิจก็มีก�รปรับตัวโดยนำ�เทคโนโลยีม�ช่วยในก�รดำ�เนินธุรกิจม�กขึ้น ทั้งก�รทำ�ง�นจ�กที่บ้�น ก�รประชุมออนไลน์  

หรือแมก้ระทัง่ก�รเรียนก�รสอนผ�่นระบบออนไลน์ ทำ�ใหส้นิค�้เกีย่วกบัเทคโนโลยแีละก�รสือ่ส�รไดรั้บผลประโยชน์ไปดว้ย เช่น โน๊ตบุค๊ เดสกท์อ็ป 

เป็นต้น ทั้งนี้ปริม�ณก�รข�ยคอมพิวเตอร์ทั้งแบบเดสก์ท็อป และโน๊ตบุ๊คมีปริม�ณเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 มีปริม�ณถึง 297 ล้�นเครื่อง เพิ่มขึ้นจ�ก

ปี 2562 ถึง 30 ล้�นเครื่อง หรือคิดเป็น 11% และเป็นสัดส่วนของโน๊ตบุ๊คม�กกว่�เดสก์ท็อปซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ทิศท�งของตล�ดคอมพิวเตอร์

ที่มีโอก�สกลับม�เติบโตหลังสถ�นก�รณ์โควิด-19 เพื่อนำ�โน๊ตบุ๊คไปใช้สำ�หรับก�รทำ�ง�นที่บ้�น ก�รเรียนก�รสอนแบบออนไลน์ รวมไปถึง 

ตล�ดเกมส์ออนไลน์ที่เติบโต ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกให้กับธุรกิจก�รข�ยปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในอน�คต 

นอกจ�กน้ีก�รเติบโตของธุรกิจยังสอดคล้องกับมูลค่�ก�รนำ�เข้�เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยในเดือนมกร�คม 2564  

มกี�รขย�ยตวัคดิเปน็ 24.74% เมือ่เทยีบกบัเดอืนมกร�คม 2563 ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึคว�มตอ้งก�รสนิค�้ประเภทคอมพวิเตอร์ภ�ยในประเทศทีส่งูข้ึน  

และเป็นโอก�สเติบโตของธุรกิจข�ยปลีก-ส่ง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

การเติบโตของธุรกิจสินค้าไอที

ก�รจัดตั้งธุรกิจข�ยปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในปี 2564 (ม.ค.-ก.พ.) มีจำ�นวน 107 ร�ย เพิ่มข้ึน 13.83% และมีทุนจดทะเบียน  

มูลค่� 249.71 ล้�นบ�ท เพิ่มข้ึน 50.88% เม่ือเทียบกับช่วงเวล�เดียวกันของปีก่อน จ�กข้อมูลก�รจัดต้ังธุรกิจต้ังแต่ปี 2561-2563 พบว่� 

แม้จะมีก�รจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจน้อยลง แต่อยู่ในระดับที่ไม่ม�กนัก ปี 2563 เกิดสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคโควิด-19 ในช่วงเดือนมีน�คม 

ถงึเมษ�ยน ทำ�ใหเ้กดิก�รชะลอตวัในทกุภ�คสว่น ทัง้ภ�คก�รทอ่งเทีย่ว ภ�คก�รสง่ออก รวมถงึก�รจดทะเบยีนจดัต้ังธรุกจิของผูป้ระกอบก�รร�ยใหม ่ 

ที่ชะลอก�รจดจัดตั้งเพื่อรอดูสถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจ อย่�งไรก็ต�มคอมพิวเตอร์ยังเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับธุรกิจ และก�รประกอบอ�ชีพ  

อีกทั้งประกอบกับตล�ดธุรกิจข�ยของออนไลน์ที่ขย�ยตัวเพิ่มม�กข้ึน รวมไปถึงก�รเติบโตของกีฬ� E-Sports ที่ล้วนต้องอ�ศัยคอมพิวเตอร์ 

เข้�ม�เป็นปัจจัยในก�รขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ นอกจ�กน้ีคว�มจำ�เป็นในก�รใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อก�รทำ�ง�นต�มนโยบ�ย  

Work from Home เป็นอีกปัจจัยกระตุ้นยอดข�ยให้กับธุรกิจน้ี ทั้งน้ีผู้ประกอบก�รร�ยใหม่จำ�เป็นต้องมีก�รปรับตัวในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ  

โดยก�รว�งแผนก�รตล�ด ก�รปรับตัวเพื่อส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้ต�มเป้�หม�ย

ยี่ห้อ 2562 2563 การเติบโต (%)

Lenovo 64.89 72.63 11.9

HP 63.10 67.57 7.1

Dell 46.49 50.29 8.2

Apple 19.39 22.59 16.6

Acer 17.04 20.01 17.4

ยี่ห้ออื่นๆ 56.65 63.92 12.8

รวม 267.55 297.12 11.0

ต�ร�งที่ 1 ปริม�ณก�รข�ยคอมพิวเตอร์

กร�ฟที่ 1 มูลค่�นำ�เข้�เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

หน่วย : ล้านเครื่อง

หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : บริษัทวิจัยตลาด Canalys

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

25
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19,225.30 23,981.10

+24.74%

2562 2563 2563 (ม.ค) 2564 (ม.ค)
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อุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน

บริษัทวิจัยตล�ด International Data Corporation (IDC) ประเมินภ�พรวม ‘ตล�ดสม�ร์ทโฟน’ ทั่วโลกในปี 2021 ว่�ถึงเเม้จะมีปัญห� 

เร่ืองซัพพล�ยเชน เเตมี่เเนวโน้มดข้ึีนดว้ยอ�นิสงสข์องเทคโนโลย ี5G ทำ�ใหผู้บ้ริโภคในกลุม่ประเทศตล�ดเกดิใหม ่เกดิคว�มตอ้งก�รอย�กอพัเกรด

เป็น “พรีเมียม” ม�กขึ้น

IDC เปิดเผยร�ยง�นประเมินธุรกิจสม�ร์ทโฟนในปี 2021 โดยค�ดว่�ก�รจัดส่งสม�ร์ทโฟนทั่วโลกตลอดปีน้ี จะเพิ่มข้ึนร�ว 7.4% คิดเป็น

จำ�นวน 1.37 พันล้�นเครื่อง และค�ดว่�จะเติบโต 3.4% ในปี 2022-23 โดยก�รเติบโต 7.4% นั้น ม�จ�กก�รเติบโตอย่�งเเข็งเเกร่งของสม�ร์ทโฟน 

ที่ใช้ระบบปฏิบัติก�ร iOS ที่เพิ่มขึ้นถึง 13.8% สองเท่�ของ Android ซึ่งอยู่ที่ 6.2% 

ขณะที่ตล�ดใหญ่ที่สุดของโลกอย่�ง จีน สหรัฐอเมริก� และยุโรปตะวันตก เติบโตได้ในระดับช่วงก่อนโควิด (ปี 2019) เเต่ตล�ดเกิดใหม่ 

อย่�ง อินเดีย ญี่ปุ่น ตะวันออกกล�ง เเละแอฟริก� กลับมีก�รเติบโตที่สูงม�ก บรรด�แบรนด์ชั้นนำ�ต่�งๆ มีก�รรับมือในก�รจัดก�รซัพพล�ยเชน

ได้ดีขึ้น หลังปีที่ผ่�นม�ต้องเผชิญปัญห�จ�กวิกฤตโรคระบ�ด ทำ�ให้ไทม์ไลน์ก�รเปิดตัวสินค้�บ�งอย่�งต้องถูกเลื่อนออกไป ในมีปีนี้หล�ยเเบรนด์

กลับม�เดินหน้�ผลิตสินค้�ต�มเเผนต่อไป

นอกจ�กน้ีในหล�ยประเทศ ทีส่�ม�รถรับมอืกบัโควดิ-19 ไดด้ ีโดยเฉพ�ะกลุม่ประเทศใหญ่ๆ ทำ�ใหค้ว�มต้องก�รของผูบ้ริโภคในชว่งไตรม�สล�่สดุ  

มีก�รฟื้นตัวต่อเนื่อง สอดคล้องไปในทิศท�งเดียวกับประเทศไทย อ้�งอิงข้อมูลจ�ก IDC ยอดข�ยสม�ร์ตโฟนในประเทศไทย ช่วงไตรม�สแรก 

เพิม่ข้ึนสงูถงึ 70.9% เม่ือเทยีบกบัปทีีผ่�่นม� (YoY) และเพิม่ข้ึน 34.2% เมือ่เทยีบกบัไตรม�สทีผ่�่นม� (QoQ) คดิเปน็จำ�นวนม�กถงึ 6.35 ล�้นเคร่ือง  

ท่�มกล�งก�รแพร่ระบ�ดของ Covid-19

ยอดข�ยที่เพิ่มข้ึนในช่วงไตรม�สที่ 1 น้ันถือว�่ทำ�ล�ยเทรนด์ที่ผ่�นๆ ม� เน่ืองจ�กปกติแล้ว ไตรม�สที่ 1 จะมียอดข�ยที่ค่อนข้�งน้อย 

เน่ืองจ�กเม็ดเงินมักจะถูกจับจ่�ยในช่วงไตรม�สที่ 4 ไปเสียก่อน IDC ช้ีว่� ส�เหตุที่ทำ�ให้ยอดข�ยช่วงไตรม�สที่ 1 สูงข้ึน เพร�ะผู้ผลิตเอง 

ก็ไม่มีสต็อกสินค้�ที่เพียงพอ ในขณะที่คว�มต้องก�รในสม�ร์ตโฟนยังคงมีอยู่อย่�งต่อเนื่อง และมีโครงก�รที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น “เป๋�ตัง” 

ช่วยกระตุ้นก�รซื้อข�ยได้เป็นอย่�งดี อีกทั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่�นม�มีสม�ร์ตโฟน 5G ที่ร�ค�เข้�ถึงง่�ยหล�ยรุ่นเปิดตัวออกม� ช่วยผลักดัน

กระแส 5G ในไทยได้เป็นอย่�งดี

Source : IDC 2021
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อุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้า

ธุรกิจอุตส�หกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้�ในช่วงต้นปี 64 อยู่ในแนวโน้มที่ดี เน่ืองจ�กตล�ดภ�ยในประเทศและต่�งประเทศมีคำ�สั่งซื้อที่เพิ่มข้ึน  

จ�กก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือไวรัสโควิด-19 และคว�มต้องก�รจ�กตล�ดหลักของโลก เช่นเดียวกับ

ประเทศไทย ทีส่นิค�้หลกัมีก�รปรับตัวเพิม่ข้ึน ไดแ้ก ่เคร่ืองซกัผ�้ หมอ้หงุข้�ว คอมเพรสเซอร์ กระตกิน้ำ�ร้อน ส�ยเคเบิล้ เต�อบไมโครเวฟ ส�ยไฟฟ�้  

ตู้เย็น มอเตอร์ไฟฟ้� พัดลม และเครื่องปรับอ�ก�ศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.3, 53.6, 38.5, 32.8, 21.7, 19.8, 14.9, 14.1, 9.2, 4.9 และ 3.2 ต�มลำ�ดับ

ในขณะเดียวกันตัวเลขก�รนำ�เข้�เครื่องใช้ไฟฟ้� ช่วงไตรม�ส 2 ของปี 2564 ปรับเพิ่มข้ึนจ�กไตรม�สที่แล้ว ร้อยละ 1.6 และเพิ่มข้ึน 

จ�กไตรม�สเดยีวกนัของปกีอ่นหน้�ร้อยละ 31.9 โดยสนิค�้หลกัทีม่กี�รนำ�เข้�เพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ตู้เยน็ พดัลม เคร่ืองซกัผ�้ คอมเพรสเซอร์ หมอ้แปลงไฟฟ�้  

เต�อบไมโครเวฟ และมอเตอร์ไฟฟ้� เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.1, 66.9, 63.9, 57.5, 54.1, 42.8 และ 42.29 ต�มลำ�ดับ

ภาวะอุตสาหกรรมสินค้าไอทีออนไลน์

ปี 2564 ก�รเข้�ถึงอินเตอร์เน็ตของประช�กรไทยคิดเป็นร้อยละ 70 ของประช�กรทั้งหมด และคนไทยยังใช้เวล�กับอินเตอร์เน็ตถึง 8 ชั่วโมง

ต่อวัน ถือว่�สูงติดอันดับ Top 10 ของโลก (จ�กก�รสำ�รวจของ We are social : Digital 2021 Global Overview Report) โดยเฉพ�ะในส่วน 

ของก�รซื้อสินค้�ออนไลน์ ที่มีค่�เฉลี่ยสูงกว่�ของอยู่ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 77 ในขณะที่ของคนไทยสูงถึงร้อยละ 84 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม 

ในก�รช้อปปิ้งออนไลน์ที่สูงข้ึนและมีก�รเติบโตที่ดี นอกจ�กน้ีผลสำ�รวจของ ETDA และกระทรวงดิจิตัล แสดงให้เห็นถึงอัตร�ก�รเติบโต 

ของธุรกิจ E-Commerce ในไทย โดยเติบโตเฉลี่ยปีละร้อยละ 10 มีมูลค่�รวมของตล�ดนับเป็นอันดับ 1 ในอ�เซียน ซึ่งมีมูลค่�ถึง 4 ล้�นล้�นบ�ท  

อัตร�ก�รเติบโตที่สูงข้ึนน้ันม�จ�กธุรกิจแบบ B2C และ SMEs ธุรกิจที่มีก�รเติบโตม�กที่สุดคือ ธุรกิจอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ออนไลน์  

โดยเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 113

แนวโน้มธุรกิจ E-Commerce ในปี 2565 มีก�รค�ดก�รณ์ว่�จะยังคงเติบโต

อย่�งต่อเน่ือง และจะมีแบรนด์สินค้�ม�กม�ยทำ�ก�รตล�ดออนไลน์แบบ Direct 

to consumer ม�กข้ึน นอกจ�กน้ีเส้นแบ่งระหว่�งออฟไลน์และออนไลน์

จะเร่ิมบ�งลง และทุกแบรนด์จะพย�ย�มเช่ือมช่องท�งก�รข�ยให้เป็น 

Omni-Channel ม�กยิ่งข้ึน และจะมีก�รเพิ่มก�รลงทุนมห�ศ�ล  

เพื่อยกระดับช่องท�งก�รข�ย เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� 

รวมทั้งผสมผส�นและพัฒน�ก�รข�ยผ่�น Social commerce /  

Live Commerce บนแพลทฟอร์มทีส่ำ�คญัอย�่ง Tik Tok / Facebook /  

Instagram เพื่อกระตุ้นก�รตัดสินใจของผู้บริโภคได้แบบปัจจุบัน 

ทันด่วน และไร้รอยต่อ 

ท�งบริษัทได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของตัวเลขที่เติบโตข้ึนในกลุ่มธรุกิจเคร่ืองใช้ไฟฟ้� จึงได้เพิ่มก�รลงทุนในก�รค้�ปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้�  

โดยจะเริ่มทดลองธุรกิจดังกล่�วในบ�งส�ข� ก่อนที่จะเริ่มเพิ่มไลน์สินค้�เครื่องใช้ไฟฟ้�ในส�ข�อื่นๆ
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อุตสาหกรรมไฟฟ้า

Source: บทความและรายงานจาก ETDA สพธอ กระทรวงดิจิตัล ,     
                Marketeeronline.co, Bangkokbiznews
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ทั้ง 3 ส่วนนี้จะกล�ยเป็นยุคใหม่ที่เรียกว่� “อินเทอร์เน็ตแห่งพฤติกรรมหรือ Internet of Behaviors” ซึ่งธุรกิจต้องเข้�ใจลูกค้� โดยอินเทอร์เน็ต

แห่งพฤติกรรมถือเป็นแนวโน้มแรกที่ก�ร์ทเนอร์ยกให้เป็นด�วเด่นแห่งปีหน้�

ภ�วะนี้ยิ่งเห็นได้ชัดเจนจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 องค์กรที่ไม่ได้เตรียมก�ร จะไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งต่อเนื่อง ดังนั้น

ทุกธุรกิจจะต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวล� แม้ว่�หล�ยองค์กรในไทยจะเรียกพนกัง�นให้กลับม�ทำ�ง�นที่ออฟฟิศแล้ว แต่พฤติกรรมก�รทำ�ง�น

รวมไปถึงก�รบริโภคได้เปลี่ยนไปแล้ว เนื่องจ�กเร�เริ่มคุ้นเคยกับก�รทำ�ง�นหรือก�รได้รับบริก�รจ�กที่ใดก็ได้

นอกจ�กนี้เมื่อเร็วๆ นี้ท�ง World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่ร�ยง�นเรื่อง The Future of Jobs 2020 ผลก�รสำ�รวจมีข้อมูล 

ที่น่�สนใจอยู่หล�ยด้�น โดยเฉพ�ะด้�นทักษะก�รทำ�ง�นที่เปลี่ยนแปลงไปจ�กก�รเกิดวิกฤติโควิด ซึ่งท�ง WEF ระบุว่� ก�รล็อกด�วน์ 

และภ�วะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดข้ึนทั่วโลก ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงของก�รทำ�ง�นอย่�งม�ก และเกิดสิ่งที่เรียกว่� “Double Disruption”  

ทำ�ให้คว�มต้องก�รตำ�แหน่งง�นใหม่ๆ มีม�กขึ้น 

แนวโน้มและการพัฒนาในอนาคต

รศ.ดร.ธนช�ติ นุ่มนนท ์ผูอ้ำ�นวยก�ร สถ�บนัไอเอม็ซ ี(IMC Institute) กล�่วว�่ “ก�ร์ทเนอร์แบง่เทรนดเ์ทคโนโลยปี ี2564” ออกเปน็ 3 กลุม่ ไดแ้ก่

1. People centricity หรือ ผู้คนเป็นศูนย์กล�งของทุกอย่�ง เพร�ะคนยังคงเป็นศูนย์กล�งของธุรกิจ ซึ่งจำ�เป็นจะต้องทำ�ให้กระบวนก�ร

ทำ�ง�นต่�งๆ ถูกแปลงเข้�สู่ระบบดิจิทัลอย่�งเต็มรูปแบบ

2. Location independence หรือ คว�มเสรีของสถ�นที่ สอดรับกับรูปแบบก�รเรียน ก�รทำ�ง�น ในยุคปัจจุบัน ที่เร�ส�ม�รถทำ�ง�น 

หรือเรียนได้โดยไม่จำ�กัดสถ�นที่

3. Resilient delivery หรือ คว�มยดืหยุน่ในก�รปรับตวัทีร่วดเรว็และคลอ่งตวั โดยธุรกจิจะต้องนำ�เอ�เทคโนโลยเีข้�ม�รองรับก�รเปลีย่นแปลง

ที่จะเกิดขึ้น
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5 เทรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2021 (พ.ศ. 2564) 

1. 5G, IoT และ Edge computing คือ สามเทคโนโลยี  
     แห่งการเชื่อมต่อที่ชาญฉลาด 

ภมูภิ�คเอเชียแปซฟิกิมกี�รพฒัน�เสน้ท�ง 5G ของตนอย�่งต่อเนือ่ง  

ในขณะที่บริก�ร 5G เชิงพ�ณิชย์ได้เปิดให้บริก�รแล้วใน 9 ประเทศ 

รวมถึงเก�หลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน และยังมีอีก 12 ประเทศที่ได้ประก�ศ

แผนก�รทำ�นองเดียวกันนี้อย่�งเป็นท�งก�ร คว�มพร้อมในก�รใช้ง�น  

5G ที่เพิ่มข้ึนจะช่วยขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ (IoT) และ 

เอดจ์คอมพิวติ้ง (Edge computing) ที่ให้ค่�คว�มหน่วงต่ำ�เป็นพิเศษ 

เครือข่�ยแบนดวิ์ธทีส่งู และรองรับก�รเข้�ถงึอปุกรณ์ปล�ยท�งของผูใ้ช้

จำ�นวนม�กไดอ้ย่�งมปีระสทิธิภ�พ เช่น 5G, IoT และEdge computing 

ส�ม�รถนำ�ไปใช้เพือ่ก�รบริห�รจัดก�รย�นพ�หนะในอตุส�หกรรมขนส่ง 

ได้อย่�งช�ญฉล�ด อุปกรณ์ประมวลผลแบบ edge จะใช้ตรวจสอบระบบ

ย�นพ�หนะที่สำ�คัญๆ ได้ และส�ม�รถใช้เครือข่�ย 5G เพื่อส่ง

ก�รแจ้งเตือน และติดต�มเส้นท�งในก�รขนส่งสินค้� ก�รว�งแผน 

เส้นท�งต่�งๆ รวมถึงอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รส่ือส�รระหว่�งย�นพ�หนะ  

เร้ดแฮทค�ดก�รณ์ว่�ในปี 2564 องค์กรและเมืองต่�งๆ ในภูมิภ�ค

เอเชียแปซิฟิกจะมีก�รใช้ 5G, IoT และ Edge computing เพื่อให้

ส�ม�รถเชื่อมต่อและเพิ่มประสิทธิภ�พ ก�รใช้ง�นต่�งๆ ที่เกิดข้ึน 

จ�กส�มเทคโนโลยีน้ี รวมถึงก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลที่ได้จ�กเซ็นเซอร์ 

เพือ่ค�ดก�รณ์ก�รบำ�รุงรักษ�และก�รควบคมุคณุภ�พ ก�รใช้เทคโนโลยี

โลกเสมือน (Augmented Reality - AR) ในก�รควบคุมก�รทำ�ง�น 

จ�กระยะไกล และ ‘ประสบก�รณ์เช่ือมต่อ’ เฉพ�ะบุคคลเพ่ือก�รมีส่วนร่วม 

ของลูกค้�และซัพพล�ยเออร์

2. ความปลอดภัยส�าหรับไฮบริดคลาวด์

ลูกค้�และพนักง�นต่�งค�ดหวังให้มีแอปพลิชั่นท�งธุรกิจ 

และบริก�ร ที่มีคว�มพร้อมและคว�มปลอดภัยสูงให้ใช้ง�นได้ต�ม 

ที่ต้องก�ร เพื่อให้ตอบโจทย์ดังกล่�ว เร้ดแฮทแนะนำ�ให้องค์กรต่�งๆ 

ใช้ระบบไฮบริดคล�วด์ เพื่อให้ก�รทำ�ง�นบนทุกสภ�พแวดล้อม  

(เช่น แบบ on-premises, ไพรเวทหรือพับลิคคล�วด์) เป็นไป 

อย่�งง่�ยด�ยและรวดเร็วม�กยิ่งขึ้น จ�กร�ยง�น 2021 Global Tech 

Outlook ของเรด้แฮท พบว�่ภ�ยใน 12 เดือนข�้งหน�้ 77% ขององคก์ร

ในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกที่ตอบแบบสำ�รวจ มีแผนที่จะใช้แพลตฟอร์ม

คล�วด์ม�กกว่�หน่ึงประเภท ไม่ว่�จะเป็นไพรเวทและพับลิคคล�วด์  

โดยเพิ่มข้ึนจ�ก 53% จ�กก�รสำ�รวจของปี 2563 ซึ่งเหตุผลหลัก 

ส�มประก�รที่ทำ�ให้องค์กรต่�งๆ ใช้ง�นแอปพลิเคช่ันของตน 

ผ�่นไฮบริดคล�วด ์ไดแ้ก่ เพือ่ปรับปรุงคว�มปลอดภยัของขอ้มลู เพือ่เพิม่ 

คว�มยดืหยุน่ด�้นไอท ีและเพือ่จดัก�รรับมอืกบัปญัห�ข้อมลูสว่นบคุคล

คว�มก้�วหน้�ของก�รใช้ไฮบริดคล�วด์ขององค์กรต่�งๆ ทำ�ให้

เร่ืองคว�มปลอดภัยยังคงเป็นประเด็นสำ�คัญที่องค์กรให้คว�มสนใจ  

เกือบคร่ึงหน่ึงขององค์กรที่ทำ�ก�รสำ�รวจทั่วโลก ระบุว่�ก�รรักษ� 

คว�มปลอดภัยบนคล�วด์ เป็นสิ่งที่องค์กรให้คว�มสำ�คัญสูงสุด 

ในก�รลงทุนในปีน้ี คว�มท้�ท�ยเร่ืองคว�มปลอดภัย มีองค์ประกอบ 

ที่แตกต่�งกันไป เช่น อุปกรณ์ปล�ยท�งของผู้ ใ ช้ เน็ตเวิ ร์ก 

และคว�มปลอดภัยของข้อมูล วิธีหน่ึงที่จะเอ�ชนะคว�มท้�ท�ย 

เหล่�น้ีได้ คือก�รใช้กรอบก�รทำ�ง�นด้�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัย

อัตโนมัติแบบเปิด ที่รวมแนวปฏิบัติในก�รรักษ�คว�มปลอดภัยต่�งๆ  

เข้�ไว้ด้วยกันโดยใช้ชุดเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว 

จะทำ�ใหอ้งค์กรส�ม�รถมองเหน็ก�รทำ�ง�นทัง้หมดไดด้ข้ึีน ผ�่นฟงักช่ั์น 

รักษ�คว�มปลอดภัยทั้งหมด ช่วยให้ระบุภัยคุกค�ม หรือก�รโจมตี 

ท�งไซเบอร์ได้รวดเร็วม�กยิ่งขึ้น

48 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



3. คลาวด์เนทีฟจะผลักดันให้มีการใช้คอนเทนเนอร์

แอปพลิเคช่ันแบบคล�วด์เนทีฟ ส�ม�รถตอบสนองต่อก�ร

เปลี่ยนแปลง ก�รนำ�ไปปรับใช้ และก�รพัฒน�ได้อย่�งรวดเร็ว  

ด้วยคุณสมบัติและฟังก์ช่ันก�รทำ�ง�นแบบใหม่ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่�งสม่ำ�เสมอ 

รวดเร็วและเช่ือถือไดโ้ดยมีคว�มเสีย่งน้อยลง เนือ่งจ�กมีจำ�นวนองคก์ร

ม�กข้ึนนำ�ไฮบริดคล�วด์เข้�ม�ใช้ เพ่ือเพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รปรับขย�ย 

และคว�มพร้อมใช้ง�นของแอปพลิเคช่ัน ทำ�ให้บรรด�องค์กรที่ใช้ 

ก�รพฒัน�แบบคล�วดเ์นทฟีอยู่ในสถ�นะทีด่กีว�่ ในก�รสร้�งและใช้ง�น 

แอปพลิเคชั่นที่ส�ม�รถตอบสนองได้ดี และปรับขน�ดได้บนคล�วด์ 

ทุกระบบ อีกทั้งยังส�ม�รถทำ�ง�นต่อไปได้แม้จะเกิดคว�มเสียห�ย

บ�งส่วน

คอนเทนเนอร์เป็นเทคโนโลยีหลักท่ีจะปลดปล่อยคุณประโยชน์ต่�งๆ  

ของก�รพัฒน�ระบบคล�วด์เนทีฟ คอนเทนเนอร์ช่วยจัดรวบรวม 

และแยกแอปพลิเคช่ันด้วยสภ�พแวดล้อมที่เป็นแบบรันไทม์ทั้งหมด 

ทำ�ให้ง่�ยต่อก�รโยกย้�ยแอปพลิเคช่ันไปม�ระหว่�งสภ�พแวดล้อม 

แบบต่�งๆ โดยยงัคงก�รทำ�ง�นไดอ้ย�่งเต็มรูปแบบ นกัพฒัน�ส�ม�รถ

ใช้คอนเทนเนอร์ในก�รเปิดใช้และอัพเดตแอปพลิเคช่ัน ได้ง่�ยขึ้น 

ในรูปแบบของก�รบริก�รที่เป็นอิสระต่อกัน เช่น ไมโครเซอร์วิส 

แทนที่จะต้องรอก�รอัพเดทคร้ังใหญ่เพียงคร้ังเดียว ก�รตระหนักว่� 

คอนเทนเนอร์ช่วยเร่งก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมได้ ทำ�ให้ 45%  

ของผู้ตอบแบบสอบถ�มในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกค�ดหวังจะนำ� 

ปริม�ณง�นกว่�ครึ่งของตนม�เก็บไว้ในคอนเทนเนอร์ในอีก 12 เดือน

ข้�งหน้�

4. ระบบอัตโนมัติจะทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น

ลูกค้�มีคว�มต้องก�รเพ่ิมข้ึนอย่�งรวดเร็ว สถ�ปัตยกรรมด้�นไอทีเอง

ก็มีก�รเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล� และสร้�งด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

ม�กยิ่งข้ึน อีกทั้งองค์กรต่�งๆ ยังคงจำ�เป็นต้องสนับสนุนก�รทำ�ง�น 

จ�กที่บ้�นในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19  เพื่อให้ส�ม�รถรับมือ 

กับคว�มต้องก�รเหล่�น้ี องค์กรในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกจึงหันม�ใช้ 

ระบบอัตโนมัติม�กข้ึน เพื่อลดคว�มซับซ้อน เพื่อเพิ่มผลผลิต  

และเพือ่ลดตน้ทนุในก�รดำ�เนินง�น อย�่งไรกต็�มเพือ่ใหไ้ดรั้บประโยชน์ 

จ�กระบบอัตโนมัติได้อย่�งเต็มที่ จะต้องมีกลยุทธ์ก�รใช้ระบบ

อตัโนมตัใินภ�พรวมทัว่ทัง้องคก์ร แทนทีจ่ะมกี�รปรับใชร้ะบบอตัโนมัต ิ

ในก�รทำ�ง�นแบบแยกส่วน มีองค์กรม�กขึ้นที่หันม�ใช้ระบบอัตโนมัติ

ร่วมกับปัญญ�ประดิษฐ์ และแมชชีนเลิร์นน่ิง เพื่อสร้�งข้อมูลเชิงลึก

แบบอัตโนมัติเพ่ิมเติมขึ้นอีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พของกระบวนก�ร

ท�งธุรกิจ ธน�ค�รในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกบ�งแห่งใช้ระบบหุ่นยนต์

อตัโนมติัทีท่ำ�ง�นแทนมนุษย ์(Robotic Process Automation: RPA) เพือ่

อนุมัติก�รสมัครบัตรเครดิต ก�รชำ�ระเงินอัตโนมัติ และก�รตรวจสอบ 

ก�รอ้�งสิทธิ์ เนื่องจ�ก RPA ส�ม�รถเรียนรู้เพิ่ม และลอกเลียนแบบ

ก�รตัดสินใจและพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อสำ�เน�พฤติกรรมของ 

ผู้ใช้ง�นที่ปฏิบัติต�มกฎที่ต้ังไว้ ช่วยลดเวล�ในก�รทำ�ง�นเหล่�น้ันได้

เป็นอย่�งม�ก

49แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
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5. วัฒนธรรมการท�างานแบบเปิดเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วย 
    ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ทันสมัย

ผลก�รศึกษ�ในเดือนพฤศจิก�ยน 2563 ที่สนับสนุนโดยเร้ดแฮท 

สำ�รวจพบว่� 80% ของผู้นำ�ธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกจัดลำ�ดับให้ก�ร

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในก�รทำ�ง�น และก�รปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี

ให้มีคว�มทันสมัยม�กขึ้น มีคว�มสำ�คัญเท่�เทียมกัน ในก�รทำ�ดิจิทัล 

ทร�นส์ฟอร์เมช่ัน คุณลักษณะท�งวัฒนธรรมที่สำ�คัญสำ�หรับ 

ก�รเปลีย่นแปลงน้ัน รวมถึงคว�มส�ม�รถในก�รปรับใช้, ก�รมส่ีวนร่วม

ของบคุล�กรในองคก์ร, คว�มโปร่งใส และก�รทำ�ง�นร่วมกนั ซึง่ทัง้หมดนี ้

เป็นหลักก�รทำ�ง�นแบบโอเพ่นซอร์ส องค์กรที่สนับสนุนแนวคิด

ริเร่ิมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในก�รทำ�ง�น อันเป็นคว�มพย�ย�ม 

ในก�รปรับปรุงโครงสร้�งพ้ืนฐ�นและสถ�ปัตยกรรมแอปพลิเคช่ันของตน 

ให้ทันสมัยม�โดยตลอด จะส�ม�รถพัฒน�และส่งมอบแอปพลิเคช่ันใหม่ๆ 

ได้อย่�งรวดเร็ว ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งฉับไว และ

ควบคุมค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงรักษ�ได้เป็นอย่�งดี 

ธุรกิจในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกตระหนักดีว่� ดิจิทัลทร�นส์ฟอร์เมช่ัน 

เกิดจ�กก�รปรับเปลี่ยนกระบวนก�รท�งคว�มคิด เร�จึงค�ดก�รณ์

ว่�องค์กรต่�งๆ จะเปิดรับหลักก�ร กระบวนก�ร และวัฒนธรรมแบบ

เปิดม�กขึ้น และเมื่อมีก�รยอมรับแล้ว องค์กรต่�งๆ จะส�ม�รถรักษ�

คว�มร่วมมือร่วมใจ และส่งเสริมให้พนักง�นใช้คว�มคิดและตัวตน 

ที่ดีที่สุดของตนม�ใช้ในก�รทำ�ง�น ซึ่งจะช่วยเร่งก�รสร้�งสรรค์

นวัตกรรม และรับมือกับคว�มต้องก�รของลูกค้�และธุรกิจ 

ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่�งคล่องตัว

ภาวะการแข่งขัน

บริษทัมุง่ไปสูก่�รเปน็ผู้นำ�ด�้นก�รจดัจำ�หน่�ยสนิค�้ไอททีกุประเภท 

ผ่�นช่องท�งแบบค้�ปลีก กล่�วคือ เน้นจำ�หน่�ยสินค้�ที่คัดสรรม� 

เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่ม และมีคว�มหล�ยหล�ย  

ทันกระแสและส�ม�รถจัดห�ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับคว�มต้องก�ร 

ของผูบ้ริโภค (Customer) โดยตรง ดงันัน้คูแ่ข่งของบริษทัคอืผูป้ระกอบ

ก�รค้�ปลีกที่จำ�หน่�ยสินค้�ไอทีประเภทเดียวกัน เช่น ร้�นจำ�หน่�ย 

สินค้�แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต 

และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ โดยกลุ่มผู้ประกอบก�รดังกล่�วจะมี 

ทั้งในลักษณะที่เป็นเจ้�ของคนเดียว มีจำ�นวนหน้�ร้�นเพียง 1-2 ร้�น  

(Single Shop) และบริษัทเอกชนที่มีหน้�ร้�นเป็นจำ�นวนม�ก  

(Chain Store) นอกจ�กน้ียังมีคู่แข่งที่ประกอบธุรกิจพัฒน�

อสังห�ริมทรัพย์ในลักษณะของศูนย์ก�รค้� และไฮเปอร์ม�ร์เก็ต 

ขน�ดใหญ่ ที่มีก�รจัดสรรพื้นที่ภ�ยในศูนย์ก�รค้�ของตนเองสำ�หรับ

จำ�หน่�ยสนิค�้ไอทแีละเครือ่งใช้ไฟฟ�้ (Consumer Electric) โดยคูแ่ข่ง

ปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับหน้�ร้�นของบริษัทมีดังนี้

บริษัท ชื่อหน้าร้าน

บริษัท แอดไวซ์โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จ�ากัด Advice

บริษัท เจ มาร์ท จ�ากัด (มหาชน) Jaymart

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จ�ากัด J.I.B.

บริษัท ทีจี เซลลูลาร์เวิลด์ จ�ากัด TG FONE

บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน) IT City

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซิสเตม คอนเน็คชั่น  
อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด

CSC

บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์เปอเรชั่น จ�ากัด Power Buy

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด Power Mall

บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด Tesco Lotus

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) Big C

(1) ร้านจ�าหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่มา: ข้อมูลของบริษัท และการประมาณการจากการเก็บข้อมูลของบริษัท
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(2) ร้านจ�าหน่ายสินค้าแบรนด์  Apple
สำ�หรับร้�นจำ�หน่�ยสินค้�แบรนด์ Apple น้ัน ผู้ประกอบก�ร

จำ�เป็นท่ีจะต้องได้รับก�รแต่งต้ังจ�ก บริษัท แอปเป้ิล เซ�ท์ เอเชีย 

(ประเทศไทย) จำ�กัด เพ่ือให้ได้รับสิทธิในก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ย

อย่�งเป็นท�งก�ร จึงจะส�ม�รถดำ�เนินง�นได้ ส่งผลให้มีจำ�นวน 

คู่แข่งท่ีน้อยร�ยกว่�ร้�นจำ�หน่�ยสินค้�ไอทีท่ัวไป นอกจ�กน้ีลักษณะ

ก�รตกแต่งร้�น ก�รจัดว�งสินค้�ภ�ยในร้�น โปรโมช่ันและร�ค�

ข�ยสินค้�จะถูกควบคุมจ�ก Apple ท้ังหมด ดังน้ันจุดสำ�คัญ 

ของก�รแข่งขันจึงอยู่ท่ีทำ�เลท่ีต้ังของร้�นว่�อยู่ในตำ�แหน่งท่ีเหม�ะสม 

หรือไม่ อีกท้ังนโยบ�ยของ Apple จะไม่อนุญ�ตให้มีร้�น Apple 

ประเภทเดียวกันอยู่ภ�ยในศูนย์ก�รค้�เดียวกัน ส่งผลให้ก�รมีส�ข�

ในบริเวณท่ีทำ�เลดี และเปิดดำ�เนินก�รม�ก่อนเป็นข้อได้เปรียบ

อย่�งย่ิง โดยในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ประกอบก�รร้�นจำ�หน่�ย

สินค้�แบรนด์ Apple ท่ีมีจำ�นวนส�ข�ม�กท่ีสุด ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

ท้ังในเขตกรุงเทพฯ และต่�งจังหวัดม�กท่ีสุดในประเทศไทย  

นอกจ�กบริษัทแล้วยังมีบริษัทอ่ืนๆ ท่ีให้บริก�รด้�นสินค้� 

และบริก�รที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท ดังนี้

บริษัท

บริษัท เอสพีวีไอ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ จ�ากัด

บริษัท ยูฟิคอน จ�ากัด

นอกจ�กนี้บริษัทยังประกอบธุรกิจศูนย์ให้บริก�รซ่อมแซมสินค้�แบรนด์ Apple (iCare) 

เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับลูกค้�และเป็นช่องท�งเพิ่มร�ยได้ โดยศูนย์บริก�รดังกล่�ว 

ผู้ประกอบก�รจำ�เป็นที่จะต้องได้รับก�รแต่งตั้งจ�กบริษัท แอปเปิ้ล เซ�ท์ เอเชีย 

(ประเทศไทย) จำ�กดั เพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธิในก�รเปน็ผูใ้หบ้ริก�รอย�่งเปน็ท�งก�ร จงึจะส�ม�รถ

ดำ�เนินง�นได้ ส่งผลให้มีจำ�นวนคู่แข่งที่น้อยร�ยและในปี 2564 เร�มีจำ�นวนร้�นบริก�ร 

ที่เป็น Premium service provider ม�กที่สุดในประเทศอีกด้วย โดยนอกจ�กบริษัทแล้ว  

มีบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริก�รด้�นสินค้�และบริก�รที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท ดังนี้

บริษัท

บริษัท เอสพีวีไอ จ�ากัด(มหาชน)

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ จ�ากัด

บริษัท ยูฟิคอน จ�ากัด

บริษัท ยูนิตี้โพรเกรส จ�ากัด

นอกเหนือจ�กช่องท�งก�รข�ยแบบหน้�ร้�น บริษัทยังดำ�เนินก�รจำ�หน่�ยสินค้�ผ่�นช่องท�งพ�ณิชย์อิเลคทรอนิกส์ (E-Commerce)  

โดยก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นเว็บไซต์ Bnn.in.th ซึ่งรวบรวมสินค้�ไอทีทุกประเภทเอ�ไว้กว่� 10,000 ร�ยก�ร ทั้งน้ีก�รดำ�เนินธุรกิจก�รจัดจำ�หน่�ย

สินค้�ผ่�นช่องท�งพ�ณิชย์อิเลคโทรนิคส์นั้น มีคู่แข่งทั้งในลักษณะที่เป็นเจ้�ของคนเดียว และรูปแบบบริษัท โดยแบ่งแยกต�มรูปแบบของเว็บไซต์ 

(Website Platform) และรูปแบบตล�ดออนไลน์ (Market Place Platform) ดังนี้

บริษัท ชื่อเว็บไซต์

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

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

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

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

บริษัท ชื่อเว็บไซต์

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

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

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

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

(1) บริษัทจำ�หน่�ยสินค้�คอมพิวเตอร์ ไอที สม�ร์ทโฟน อุปกรณ์เสริม  

แอปเป้ิล โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต บนเว็บไซต์

(2) บริษัทจำ�หน่�ยสินค้�คอมพิวเตอร์ ไอที สม�ร์ทโฟน อุปกรณ์เสริม 

แอปเปิ้ล โน๊ตบุ๊ค และสินค้�ทั่วไปในรูปแบบตล�ดออนไลน์  

(Market place) 
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ภาวะการตลาดธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและกลุ่มเป้าหมาย

วกิฤติโรคระบ�ด Covid-19 ในป ี2564 มแีนวโน้มทีด่ข้ึีน ในช่วงคร่ึงปหีลงัน้ันตวัเลข

ของผูต้ดิเช้ือเร่ิมดข้ึีน ก�รจดัก�รด�้นส�ธ�รสขุมปีระสทิธิภ�พม�กยิง่ข้ึน รวมไปถงึ 

ก�รเข้�ถึงวัคซีนของประช�ชนที่เพิ่มม�กข้ึน ทำ�ให้ท�งรัฐบ�ลเร่ิมใช้นโยบ�ย

ผ่อนคล�ย โดยก�รคล�ยม�ตรก�รล็อกด�วน์ในบ�งพื้นที่ ธุรกิจค้�ปลีก 

ทั้งหล�ยจึงได้ออกแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดข�ย ประช�ชนเร่ิมกลับม� 

จบัจ�่ยใช้สอย อ�้งองิจ�กศนูยว์จิยักสกิรไทย ยอดข�ยของธุรกจิค�้ปลกี 

ในไตรม�สสุดท้�ยของปี 2564 มีแนวโน้มกลับม�ฟื้นตัวที่ 1.4%  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่หดตัว 1.2%

นอกจ�กน้ียงัมข้ีอมลูอ�้งองิจ�ก “ก�ร์ทเนอร์” ตวัเลขก�รใช้จ�่ย

ด้�นไอทีทั่วโลก ที่ยังคงมีเม็ดเงินสะพัดต่อเนื่อง จ�กอ�นิสงส์ของ 

Covid-19 ทำ�ให้ทั่วโลกมุ่งห�ไอทีและบริก�รดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์

ก�รใช้ชีวิตและก�รทำ�ง�น ขณะที่ภ�คธุรกิจต่�งเร่งลงทุนในระบบ

ไอทอีย�่งเข้มข้น เพือ่รองรับแผนระยะย�วเมือ่โลกก�้วสูย่คุหลงัโควดิ  

ในสว่นของประเทศไทยน้ัน มลูค่�ใชจ้�่ยไอทเีติบโตข้ึนเช่นกนั ค�ดว่� 

ปีนี้จะโตร�ว 5% คิดเป็นมูลค่� 6.68 แสนล้�นบ�ท ซอฟต์แวร์ระดับ

องค์กรเติบโตขึ้นสูงสุด 13.6% หรือคิดเป็น 45,937 ล้�นบ�ท รองลงม�

คือ ด�ต้�เซ็นเตอร์ เติบโต 10.9% หรือ 27,517 ล้�นบ�ท ขณะที่อุปกรณ์

ดีไวซ์ เติบโต 9.5% หรือคิดเป็น 176,975 ล้�นบ�ท

ในขณะที่บริก�รก�รส่ือส�รแม้จะมีมูลค่�ใช้จ่�ยสูดสุด 358,885 ล้�นบ�ท  

แต่กลับเติบโต 2.8% เท่�นั้น เช่นเดียวกับบริก�รด้�นไอทีที่โตแบบติดลบ ก�ร์ทเนอร์  

ค�ดว่� ปี 2565 มูลค่�ใช้จ่�ยไอทีไทยจะเพิ่มข้ึนเป็น 703,576 ล้�นบ�ท ซอฟต์แวร์ 

ระดับองค์กร ยังเป็นกลุ่มที่เติบโตสูงสุด 

ก�รค�ดก�รณ์ตัวเลขก�รใช้จ่�ยในส่วนของสินค้�ไอทีที่ยังมีแนวโน้มก�รเติบโตที่สูงข้ึน เป็นผลม�จ�กก�ร

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้ริโภค ทีมี่ก�รปรับใช้เทคโนโลยดีจิทิลัม�เพือ่ใช้ทำ�ง�นและก�รเรียนจ�กระยะไกล สร้�งปร�กฏก�รณ์ก�รเปลีย่นแปลง

ที่รวดเร็วอย่�งไม่ค�ดคิด รวมถึงก�รใช้ชีวิตวิถีใหม่ช่วงล็อคด�วน์ และม�ตรก�รเว้นระยะห่�ง

แนวโน้มและการพัฒนาในอนาคต

เน่ืองจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ทำ�ใหบ้ริษัทเกดิก�รปรับตวั โดยไมพ่ึง่พ�เฉพ�ะก�รจดัจำ�หน่�ย

สินค้�ที่หน้�ร้�น โดยหันม�พัฒน�ช่องท�งก�รข�ยออนไลน์ให้ดีม�กยิ่งข้ึน โดยก�รเพิ่มศักยภ�พ 

เข้�สู ่Omni Channel วิเคร�ะหข้์อมูลเพือ่นำ�เสนอสนิค�้ทีต่รงกบัคว�มตอ้งก�รของลกูค�้ หรือนำ�เสนอ

โปรโมชันที่สอดคล้องกับพฤติกรรมก�รซื้อสินค้�และบริก�รของผู้ลูกค้� เพื่อให้ลูกค้�เข้�ถึงสินค้� 

และบริก�รได้สะดวกม�กยิ่งข้ึน ถึงแม้จะไม่ได้ไปที่หน้�ร้�น ลูกค้�ส�ม�รถสั่งซื้อและสอบถ�ม 

ได้สะดวก ก�รจัดส่งสินค้�ถึงลูกค้�มีคว�มรวดเร็วและถูกต้อง 

วิกฤตโควิด-19 ในปีที่ผ่�นม� นำ�ไปสู่ก�รปรับรูปแบบก�รทำ�ธุรกิจค้�ปลีกที่เห็นภ�พชัดข้ึน  

โดยเฉพ�ะก�รสร้�งม�ตรฐ�นท�งด�้นคว�มสะอ�ดและคว�มปลอดภยัตอ่สขุภ�พ จะกล�ยม�เปน็ 

ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้คว�มสำ�คัญม�กข้ึน ควบคู่ไปกับก�รรุกตล�ดออนไลน์ที่ส�ม�รถตอบโจทย์ 

ผู้บริโภคได้ ทั้งในแง่ของสินค้�และคุณภ�พก�รให้บริก�รหลังก�รข�ย ภ�ยหลังจ�กที่ผู้บริโภค 

เกิดก�รเรียนรู้ใหม่ๆ จ�กก�รกักตัวและทำ�ง�นที่บ้�น ส่งผลให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงและกล�ยเป็น

พฤติกรรมใหม่ที่เคยชินจนเป็นเรื่องปกติ
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กลยุทธ์การแข่งขัน

ธุรกิจค้�ปลีกสินค้�ประเภทไอที เป็นธุรกิจที่มีอัตร�กำ�ไรข้ันต้นค่อนข้�งต่ำ�เมื่อเทียบกับธุรกิจค้�ปลีกสินค้�ประเภทอื่น ส่งผลให้ก�รบริห�ร

จัดก�รต้นทุนคงที่ต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นต้นทุนด้�นพนักง�น ต้นทุนด้�นก�รขย�ยส�ข� ต้นทุนท�งก�รเงิน ล้วนแล้วแต่มีผลต่อผู้ประกอบก�ร 

ในอุตส�หกรรม ดังนั้นผู้ประกอบก�รที่มียอดข�ยที่สูง หรือมีเงินทุนม�กกว่� จะได้เปรียบผู้ประกอบร�ยย่อยค่อนข้�งม�ก นอกจ�กบริษัท 

จะมีนโยบ�ยในก�รควบคุมต้นทุนต่�งๆ อย่�งมีประสิทธิภ�พแล้ว บริษัทยังมีก�รกำ�หนดกลยุทธ์ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รแข่งขันธุรกิจค้�ปลีก

สินค้�ประเภทไอทีโดยมีร�ยละเอียดดังนี้

(1) ทำาเลที่ตั้งของสาขา

ทำ�เลนับเป็นเร่ืองสำ�คัญอันดับหน่ึงของธุรกิจ ก�รที่บริษัทอยู่ในธุรกิจค้�ปลีกม�น�น

กว่� 20 ปี จึงได้สะสมประสบก�รณ์ในก�รคัดเลือกทำ�เลที่มีศักยภ�พ และในปัจจุบัน  

จ�กก�รที่บริษัทเป็น ผู้ค้�ปลีกสินค้�ไอทีที่มีจำ�นวนส�ข�ม�กที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ 

หน้�ร้�นของบริษัทส�ม�รถกระจ�ยครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมี ศักยภ�พสูงไว้ได้ล่วงหน้�ก่อนคู่แข่ง  

นอกจ�กน้ีบริษัทกย็งัมีแผนก�รขย�ยส�ข�อย�่งตอ่เน่ืองเพือ่ยดึทำ�เลทีม่โีอก�ส เตบิโตสงู 

ในอน�คต โดยมีก�รสร้�งสัมพันธภ�พที่ดีกับเจ้�ของพื้นที่ซึ่งเป็นผู้พัฒน�ศูนย์ก�รค้�

ช้ันนำ�ทั่วประเทศ ก�รที่ร้�นค้�ของบริษัทมีภ�พลักษณ์ที่ดี ส่งผลให้เจ้�ของพื้นที่

ศูนย์ก�รค้� ไว้ว�งใจและต้องก�รให้บริษัทเข้�ไปเปิดหน้�ร้�น ดังน้ันเมื่อเจ้�ของพ้ืนที่ 

มกี�รว�งแผนขย�ยพืน้ที ่หรือขย�ยศนูยก์�รค�้เพิม่เติม ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และต�่งจงัหวดั  

เจ้�ของพื้นที่ จะเข้�ม�ร่วมห�รือ ชักชวน พร้อมทั้งให้บริษัทเป็นผู้ เลือกทำ�เล 

ในศูนย์ก�รค้�เป็นกลุ่มต้นๆ โดยบริษัทจะเลือกทำ�เลที่ดีที่สุด ในศูนย์ก�รค้�น้ันๆ  

เชน่ บริเวณทีม่คีนเดนิผ�่นม�กทีส่ดุ อยูห่น้�บนัไดเลือ่น หรืออยูช้ั่นทีม่คีนเดนิม�ก เปน็ต้น

(2) ความหลากหลายของสินค้า

บริษัทมีกลยุทธ์ในก�รบริก�รด้วยสินค้�หล�กหล�ยประเภท ครอบคลุมในหล�ยๆ มิติ ไม่ว่�เป็นมิติก�รใช้ง�น ทั้งเป็นลูกค้�ที่ใช้ต�มบ้�น 

(Home Use) และลูกค้�ที่ใช้ในองค์กร (Business Use) หรือจะเป็นมิติในประเภทของสินค้� ซึ่งมีคว�มหล�ยหล�ย อันได้แก่ 

• สนิค�้กลุม่ไอท ี(Information Technology) เช่น คอมพวิเตอร์ประเภทต�่งๆ (Notebook, Desktop, Tablet) อปุกรณ์ตอ่พว่ง (Peripheral)  

โปรแกรมซอฟท์แวร์ (Program & Software) และอุปกรณ์เสริม

• สินค้�กลุ่มสม�ร์ทโฟน (SmartPhone) และอุปกรณ์เสริม

• สินค้�กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้� (Home Appliance) ทั้งในหมวดภ�พและเสียง (Audio Visual) และหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้�ภ�ยในบ้�น 

และครัวเรือน (Living & Kitchen) 

• สินค้�กลุ่ม AiOT ที่อำ�นวยคว�มสะดวกสบ�ยภ�ยในบ้�น

อีกทั้งบริษัทมีสินค้�หล�กหล�ยในมิติของแบรนด์ ซึ่งบริษัทมีสินค้�แบรนด์ช้ันนำ�ของโลกและของประเทศไทย และมีสินค้�หล�กหล�ยรุ่น 

ครอบคลุมร�ค�จำ�หน่�ยตั้งแต่หลักร้อยบ�ทจนถึงหลักแสนบ�ท (Entry - Mainstream - Premium) เพื่อตอบสนองให้กับลูกค้�เป้�หม�ย 

ในแต่ละกลุ่มในเรื่องมิติของร�ค� ปัจจุบันสินค้�ที่บริษัทจำ�หน่�ยครอบคลุมตั้งแต่สินค้�โน้ตบุ๊ก (Notebook) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop)  

ออลอินวัน (All-in-One) คอมพิวเตอร์ชุดสั่งประกอบและอุปกรณ์ช้ินส่วนต่�งๆ (DIY computer set & components) สม�ร์ทโฟน  

(Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) แกตเจ๊ด (Gadget) เครื่องพิมพ์ (Printer) อุปกรณ์เครือข่�ย (Network WiFi Router) อุปกรณ์เก็บข้อมูล 

(Harddisk Drive & Solid State Drive) อุปกรณ์เสริม (Accessories) ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง เครื่องใช้ไฟฟ้�หมวดภ�พและเสียง (Audio Visual 

Appliance) และเครื่องใช้ไฟฟ้�ในบ้�นและครัวเรือน (Living & Kitchen Appliance) รวมกว่� 10,000 ร�ยก�ร ครอบคลุมกว่� 100 แบรนด์

ทั่วโลก เช่น Acer, AMD, Apple, Asus, Benq, Brother, B&O, Canon, Dell, D-Link, Electrolux, Epson, Fender, Fujitsu, HP, Haier,  

Huawei, Intel, Jabra, JBL, Lenovo, LG, Logitech, Marshall, Microsoft, Motorola, MSI, Nespresso, Nintendo, Nvidia, Oppo,  

Panasonic, Philips, Realme, Samsung, Seagate, Sharp, Sony, Tefal, Toshiba, TP-Link, Western Digital, VIVO, Xiaomi เป็นต้น 

โดยบริษทัมทีมีง�นทีด่ำ�เนินก�รคดัสรรสนิค�้ทัง้จ�กต่�งประเทศ ในประเทศ และจ�กช่องท�งอนิเทอร์เน็ต รวมถงึมมี�ตรก�รในก�รคดัเลอืก

สินค้�ที่มีคุณภ�พ มีก�รรับประกันและบริก�รที่เชื่อถือได้ มีก�รบริห�รสินค้�อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อให้ได้สินค้�ที่ตรงต�มคว�มต้องก�ร 

ของแต่ละกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย ท้ังในมิติของประเภทสินค้�และสถ�นท่ีร้�นค้�ของบริษัท ในปริม�ณท่ีเหม�ะสมและเพียงพอในก�รจำ�หน่�ยอยู่เสมอ
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(3) การบริการที่มีคุณภาพและครบวงจร

บริษทัมุง่เน้นก�รบริก�รทีมี่คณุภ�พด้วยคว�มทุม่เทและคว�มต้ังใจ 

เพื่อสร้�งคว�มพึงพอใจอย่�งสูงสุดของลูกค้�ที่เข้�ม�ใช้บริก�ร 

ในช่องท�งก�รจำ�หน่�ยต่�งๆ โดยก�รบริก�รหลักของบริษัท

ประกอบด้วย

• ก�รบริก�รลูกค้� : บริษัทเน้นคุณภ�พของบุคล�กร  

เพือ่ใหบ้ริก�รทีด่เีลศิแกล่กูค�้ทกุร�ย พนักง�นข�ยของบริษทั

ส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�แก่ลูกค้�ในก�รเลือกซื้อและแนะนำ�

สินค้�ที่เหม�ะสมกับก�รใช้ง�น นอกจ�กน้ีบริษัทมีบริก�ร

ด้�นก�รชำ�ระเงินในรูปแบบก�รโอนเงินผ่�นธน�ค�รสำ�หรับ

ลูกค้�ทั่วประเทศ 

• ก�รรับประกันสินค้�และบริก�รหลังก�รข�ย : สินค้�ของบริษัทและบริษัทย่อยมีก�รรับประกันตัวสินค้�ทุกช้ิน รองรับก�รเปลี่ยน 

และซ่อมสินค้�จ�กผู้ผลิตและผู้นำ�เข้�สินค้�ช้ันนำ� ลูกค้�ส�ม�รถเข้�รับบริก�รได้ที่ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยทุกส�ข�ทั่วประเทศ  

ภ�ยใต้เงื่อนไขของก�รให้บริก�ร

• ก�รจัดส่งสินค้� : บริษัทมีท�งเลือกม�กม�ยในก�รจัดส่งสินค้�ให้ถึงมือลูกค้�อย่�งปลอดภัย เช่น บริก�รจัดส่งทั่วประเทศผ่�นบริษัท

ขนส่งเอกชนชั้นนำ� ซึ่งเป็นที่น่�เชื่อถือด้�นก�รขนส่งที่ระมัดระวัง ปลอดภัย และรวดเร็ว หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (“EMS”)

• ระบบก�รสั่งซื้อออนไลน์ที่ทันสมัยและปลอดภัย : บริษัทได้ลงทุนด้�นเทคโนโลยีและก�รพัฒน�เว็บไซต์อย่�งต่อเนื่องเพ่ือให้ลูกค้� 

ส�ม�รถค้นห�สินค้� เลือกดูร�ยละเอียดของสินค้�และได้รับคว�มสะดวกสบ�ยในก�รซื้อสินค้� และเพื่อรับประกันคว�มปลอดภัย 

ในก�รสั่งซื้อสินค้�ผ่�นระบบออนไลน์ บริษัทใช้ SSL (Secure Socket Layer) ตลอดทุกขั้นตอนของก�รสั่งสินค้�เพื่อป้องกันก�รละเมิด 

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้� รวมถึงระบบก�รชำ�ระเงินที่สะดวกสบ�ย ทั้งก�รเก็บเงินปล�ยท�ง ก�รชำ�ระผ่�นบัตรเครดิต  

และก�รชำ�ระผ่�นเค�น์เตอร์บริก�ร ครอบคลุมทุกรูปแบบ

(4) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า 

บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งคู่ค้� โดยตลอด

ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินธุรกิจที่ผ่�นม� บริษัทมีคู ่ค้�ในส่วน 

ของผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้� (Supplier) กว่� 200 ร�ย ซึ่งบริษัทได้รับ

คว�มร่วมมอืและได้รับก�รสนับสนุนทีด่ ีทัง้ในด้�นสนิค้�ทีห่ล�กหล�ย 

และก�รบริก�รต่�งๆ จ�กผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้� นอกจ�กนี้บริษัท

ดำ�เนินธุรกิจกับคู่ค้�เหมอืนมติรม�กกว่�ก�รเป็นคู่ค้� ร่วมกันทำ�ตล�ด 

ส่งผลประโยชน์ไปจนถึงลูกค้�ปล�ยท�งร่วมกัน โดยห�กบริษัท

ข�ยของได้ คู่ค้�ก็ข�ยของได้อีกรอบ (Repeat Order) และบริษัท

มีนโยบ�ยไม ่ เอ�เปรียบคู ่ค ้� ค ้�ข�ยแบบตรงไปตรงม�  

และก�รชำ�ระเงินตรงต�มกำ�หนดเวล�ทุกคร้ัง ทำ�ให้เมื่อคู่ค้� 

ทั่วโลกมีสินค้�ที่ต้องก�รจะทำ�ตล�ดในประเทศไทย ก็จะเข้�ม�

ปรึกษ�กับบริษัทเป็นอันดับแรกๆ และเมื่อคู่ค้�มีสินค้�ใหม่ 

เทคโนโลยีใหม่ ก็จะทำ�ก�รจัดส่งสินค้�เหล่�น้ันให้บริษัท 

เป็นผู้จำ�หน่�ยเป็นอันดับแรกๆ ส่งผลให้บริษัทมีสินค้�ที่ทันสมัย 

ทนัต่อเทคโนโลยตีลอดเวล� สำ�หรับจำ�หน่�ยทีห่น้�ร้�นค้�ของบริษทั

(5) การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและการบริการหลังการขาย

ทุกครั้งที่ลูกค้�ซื้อสินค้�จ�กบริษัท สินค้�เกือบทุกชิ้นจะมีก�รรับประกันจ�กผู้ผลิตโดยมีระยะเวล�ของก�รรับประกันตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี 

บริษัทจะแนะนำ�ให้ลูกค้�ลงทะเบียนกับบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้�ในก�รรับประกัน ทำ�ให้ห�กสินค้�ของลูกค้�มีปัญห�หลังจ�กซื้อไป 

ลูกค้�ก็ส�ม�รถกลับม�ติดต่อที่บริษัทเพื่อรับบริก�รหลังก�รข�ยของสินค้�น้ันๆ วิธีก�รน้ีส่งผลให้บริษัทมีข้อมูลของลูกค้�อยู่ในฐ�นข้อมูล 

ของบริษัทเป็นจำ�นวนม�ก ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถมีร�ยช่ือในฐ�นลูกค้�เพียงพอต่อก�รติดต่อและสื่อส�รกับลูกค้�ในโอก�สต่อไป รวมถึง 

ก�รให้บริก�รหลังก�รข�ยที่จะทำ�ได้สะดวกยิ่งขึ้น

54 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
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(6) การใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม

บริษทัใช้นโยบ�ยก�รตล�ดแบบเข้�ถงึกลุม่เป้�หม�ย เช่น ก�รจดัทำ�กจิกรรมก�รตล�ดหน้�ร้�น เพือ่ดงึดดูให้ลกูค้�รู้จกัร้�นค้�เข้�ม�ซือ้สนิค้�

และใช้บริก�รต่�งๆ รวมถึงก�รกลับเข้�ม�ซื้อสินค้�และม�ใช้บริก�รของบริษัท อีกทั้งยังมีก�รใช้สื่อก�รตล�ดและแผนโปรโมชั่นต่�งๆ เช่น

• ก�รใช้สื่อผ่�น Facebook, Twitter, Website และสื่อ Magazine BaNANA ที่บริษัทจัดทำ�เพื่อแจกลูกค้�ที่หน้�ร้�นของบริษัททุกส�ข� 

และมีก�รทำ�กิจกรรม Two-Way Communication เล่นเกมส์ ชิงร�งวัล อย่�งสม่ำ�เสมอ

• ก�รร่วมกิจกรรมกับแคมเปญกล�งของท�งศูนย์ก�รค้�ต่�งๆ เช่น เซ็นทรัล โลตัส เพื่อโปรโมทร้�นค้�และสินค้�อย่�งต่อเนื่อง

• ก�รจัดร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยทั้งที่หน้�ร้�นของบริษัท ล�นโปรโมช่ันภ�ยในห้�ง รวมไปถึงก�รจัดกิจกรรมเกี่ยวกับไอทีต่�งๆ  

เพื่อให้ร้�นเป็นที่รู้จักและช่วยกระตุ้นยอดข�ย

• ก�รจดัตกแต่งร้�นต�มเทศก�ลต�่งๆ ต�มแผนง�นโปรโมช่ันในแต่ละเดอืน เพือ่ใหภ้�พลกัษณ์ภ�ยในร้�นเปน็ร้�นไอททีีง่่�ยตอ่ก�รเลอืก

สินค้�และมีบรรย�ก�ศของคว�มสนุก

• ก�รร่วมกับธน�ค�ร เพื่อทำ�โปรโมชั่นผ่อน 0% และโปรโมชั่น “Cash Back” เพื่อกระตุ้นยอดข�ย

• ก�รจัดส่งจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ (EDM) ให้กับลูกค้�ของบริษัท เพื่อแจ้งข้อมูลก�รตล�ด ร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ย โปรโมช่ันสินค้�  

เพื่อให้ลูกค้�ได้ใช้บริก�รกับร้�นค้�ในเครืออย่�งต่อเนื่อง

(7) การฝึกอบรมพนักงานขาย

บริษัทเน้นพัฒน�พนักง�นข�ยให้มีคว�มพร้อมในก�รปฏิบัติง�น

ต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนด ด้วยก�รฝึกอบรมที่เพิ่มทักษะที่สำ�คัญ

สำ�หรับพนักง�นข�ย ตั้งแต่ก�รต้อนรับ, ก�รให้บริก�รและค้นห�

สนิค้�, ก�รเสนอข�ยสนิค้�, ก�รให้คำ�ปรึกษ�เพือ่เกิดคว�มประทบัใจ

ในก�รบริก�รที่ดี ลูกค้�ได้รับข้อมูลสินค้�ที่ถูกต้องแม่นยำ� 

ประกอบก�รตดัสนิใจซือ้สนิค้� และเกดิคว�มเช่ือม่ันในก�รเข้�ซือ้

สินค้�ซำ้�ในคร้ังต่อไป ด้วยพนักง�นข�ยที่ผ่�นก�รฝึกอบรม 

อย่�งเข้มข้นและพร้อมให้บริก�รกระจ�ยอยู่ทุกส�ข� ทำ�ให้

ส�ม�รถสร้�งทีมพนักง�นข�ยใหม่ เพื่อรองรับก�รขย�ยธุรกิจ 

เพิ่มส�ข�และทดแทนพนักง�นเก่�ได้อย่�งต่อเน่ือง ซึ่งพนักง�น

ข�ยทกุคนจะได้รับก�รฝึกอบรมจ�กบริษัทเป็นระยะเวล� 1 สปัด�ห์ 

ก่อนก�รปฏิบัติง�นจริง และระหว่�งปฏิบัติง�นที่ส�ข�พนักง�น

ข�ยทุกคนได้รับก�รฝึกอบรมอย่�งต่อเน่ืองจ�กทีมฝึกอบรม 

มืออ�ชีพของบริษัทซึ่งส�ม�รถครอบคลุมพนักง�นทั้งหมด 

ในแต่ละส�ข�ทั่วประเทศ

(8) เพิ่มศักยภาพของสาขาด้วยการเปิดสาขารูปแบบใหม่ (New from Factor) ทั้งในรูปแบบ

1. Stand alone ของร้�น BaNANA ซึ่งมีทำ�เลที่ตั้งเป็นอ�ค�รพ�ณิชย์ในเมือง และสำ�หรับบ�งพื้นที่บริษัทมีแผนลงทุนก่อสร้�งอ�ค�ร 

ข้ึนม�ใหม่ เพื่อให้เหม�ะสมกับก�รลงทุนในแต่ละพื้นที่ โดยปัจจัยหลักในก�รเลือกพื้นที่ม�จ�กทำ�เลที่ตั้งดี ค่�เช่�พื้นที่ไม่สูง และ 

มีศักยภ�พในก�รจำ�หน่�ยสินค้� ทำ�ให้ส�ม�รถขย�ยคว�มครอบคลุมของช่องท�งก�รข�ยสินค้�ได้เพิ่มม�กขึ้น

2. Co Business บริษัทได้รับสิทธ์ในก�รบริห�รจัดก�รข�ยในส่วนของพื้นที่ข�ยเคร่ืองใช้ไฟฟ้� ของ INDEX living mall (ILM) ทั้งหมด  

30 ส�ข� นอกจ�กน้ีบริษัทยังมีแผนนำ�กลุ่มสินค้� IT / Mobile / Apple เข้�ไปจัดจำ�หน่�ยเพิ่มเติมเพื่อเป็นก�รขย�ยช่องท�ง 

ก�รจัดจำ�หน่�ยและขย�ยกลุ่มเป้�หม�ยไปยังกลุ่มลูกค้�ใหม่

กลยุทธ์การแข่งขันช่องทางออนไลน์

1. คว�มหล�กหล�ยของสินค้� www.bnn.in.th มีกลยุทธ์ในก�รนำ�เสนอสินค้�ให้กับลูกค้�ที่เข้�ชมเว็บไซต์ โดยมีคว�มหล�กหล�ยของสินค้�  

ทั้งในส่วนของสินค้�ประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไอที สม�ร์ทโฟน อุปกรณ์เสริม ผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ล โน้ตบุ๊ก แกดเจ็ต กล้อง และสินค้� 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้�ภ�ยในบ้�น IOT ที่มีม�กกว่� 10,000 ร�ยก�ร ซึ่งเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยที่มีสินค้�หล�กหล�ยม�กที่สุด เมื่อเทียบกับคู่แข่ง 

ในอุตส�หกรรมเดียวกัน
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2. ก�รรับสนิค�้ส�ม�รถรับจ�กบริก�รสง่ตรงถงึบ�้น หรือเลอืกรับไดท้ีร้่�นส�ข� BaNANA, King Kong Phone, BKK, Studio7 และร้�นแบรนดช้์อป 

ทั่วประเทศไทย โดยลูกค้�ส�ม�รถเลือกเข้�ไปรับสินค้�พร้อมรับก�รให้บริก�รเพิ่มเติม ทั้งก�รแนะนำ�ก�รใช้ง�นสินค้� และก�รตรวจสอบ

สินค้�จ�กพนักง�น เพื่อให้ลูกค้�เกิดคว�มมั่นใจในก�รซื้อสินค้�จ�กเว็บไซต์ และเพื่อให้เกิดก�รซื้อซ้ำ�ในครั้งต่อไป

3. ก�รให้บริก�รหลังก�รข�ยและก�รรับประกันสินค้� www.bnn.in.th มุ่งเน้นก�รให้บริก�รหลังก�รข�ยเป็นกลยุทธ์สำ�คัญที่จะทำ�ให้ลูกค้� 

มีคว�มเช่ือมั่นในก�รซื้อสินค้�ท�งเว็บไซต์ โดยลูกค้�ส�ม�รถเข้�ใช้บริก�รส่งและซ่อมสินค้�ต�มนโยบ�ยและม�ตร�ฐ�นเดียวกัน 

กบัแบรนดเ์จ�้ของสนิค�้ไดท้ีร้่�นในเครือบริษทั คอมเซเวน่ จำ�กัด (มห�ชน) ไดท้กุส�ข�ทัว่ประเทศ รวมทัง้ส�ม�รถเข้�รับบริก�รขอคำ�ปรึกษ� 

แนะนำ�ก�รใช้ง�นได้กับพนักง�นที่ส�ข�ทั่วประเทศ, ช่องท�ง Call Center และ Line Chat ซึ่งจะทำ�ให้ลูกค้�ได้รับคว�มสะดวกและมั่นใจ 

ที่จะตัดสินใจซื้อผ่�นสินค้�ผ่�นเว็บไซต์ของเร�

4. คว�มปลอดภยัในก�รใช้ง�นเวบ็ไซต ์และระบบก�รปอ้งกนัข้อมลูสว่นบคุคล www.bnn.in.th ไดด้ำ�เนินก�รใช้เทคโนโลยใีนก�รพฒัน�เวบ็ไซต ์

เพื่อให้ลูกค้�มีคว�มปลอดภัยในก�รใช้ง�นสูงสุด ทั้งระบบก�รเข้�รหัสป้องกันก�รเข้�ถึงข้อมูล SSL (Secure Socket Layer) ในระหว่�งก�ร 

ชำ�ระเงินค่�สินค้�ออนไลน์บนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยใช้ง�นในระดับสูงสุด ที่ถูกควบคุมก�รดำ�เนินง�นจ�กธน�ค�ร 

และระบบก�รชำ�ระเงินแบบส�กล

5. ก�รใชก้ลยทุธ์ก�รตล�ดทีเ่หม�ะสม โดย  www.bnn.in.th ดำ�เนินกลยทุธ์ก�รตล�ดออนไลน์ เพือ่ใช้ในก�รสือ่ส�รกบักลุม่เป�้หม�ยทัว่ประเทศ

ให้มีประสิทธิภ�พสูงสุด เพื่อให้เกิดก�รเข้�ม�ยังเว็บไซต์และสร้�งโอก�สก�รข�ยสินค้� รวมทั้งก�รกลับม�ซื้อสินค้�ซ้ำ�ในครั้งต่อไป โดยก�ร

โฆษณ�ผ่�นสื่อเว็บไซต์ในช่องท�งต่�งๆ เช่น Social Media, KOL หรือ Influencer ก�รทำ�ก�รตล�ดกับระบบค้นห�ข้อมูล (Search Engine 

Marketing) ก�รทำ�ตล�ดแบบผู้ช่วยข�ย (Affiliate Marketing) และอื่นๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เน่ืองจ�กบริษัทและบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจหลักในก�รนำ�เข้�และค้�ปลีกสินค้�ไอที ดังน้ันก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม

2. บริษัท เอเดพท์ จำากัด
บริษัท เอเดพท์ จำ�กัด ประกอบธุรกิจตัวแทนจำ�หน่�ยข�ยส่งสินค้�แบรนด์ Realme และลงทุนในบริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จำ�กัด  

(เดิมชื่อ บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำ�กัด) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
เป็นตัวแทนจัดจำ�หน่�ยสินค้�ธุรกิจไอทีทุกประเภท ภ�ยใต้แบรนด์ Realme

ช่องทางการจำาหน่ายสินค้าและการให้บริการ
ข�ยส่งสินค้�

ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ร้�นข�ยสินค้�ไอทีทั่วประเทศ เนื่องจ�กเป็นธุรกิจข�ยส่งสินค้� Realme

นโยบายการกำาหนดราคา
ต�มนโยบ�ยของแบรนด์ Realme และที่บริษัทกำ�หนดโดยอ้�งอิงร�ค�ข�ยส่งในตล�ด

สภาวะตลาดและการแข่งขัน
ในด้�นก�รข�ยส่งไม่ได้มีก�รแข่งขันที่รุนแรง เน่ืองจ�กในประเทศไทยยังมีตัวแทนธุรกิจจำ�หน่�ยสินค้� Realme จำ�นวนน้อยร�ย ที่ได้รับ 

ก�รอนุญ�ตอย่�งเป็นท�งก�รจ�กแบรนด์ อย่�งไรก็ต�มยอดข�ยจะสอดคล้องไปกับสภ�วะภ�พรวมของตล�ดไอทีในประเทศไทย

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทร่วมว�งแผนเพื่อสั่งซื้อสินค้�กับท�งแบรนด์ Realme เพื่อให้สินค้�มีเพียงพอและเหม�ะสมต่อก�รจำ�หน่�ย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นธุรกิจข�ยส่งไม่ได้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
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3. บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จำากัด
ประกอบธุรกิจเป็น Holding company ซึ่งลงทุนในบริษัท ล้อทอง จำ�กัด และ บริษัท ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด

4. บริษัท ซี โนว์ ฮาว จำากัด

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหบ้ริก�รอบรมโดยผู้เช่ียวช�ญในแง่ผลติภัณฑแ์ละคว�มรู้ทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ช่วยในก�รข�ย ทัง้น้ีจะมอีบรมทัง้ในและนอกสถ�นทีต่�มคว�มเหม�ะสม  

เพื่อให้เกิดประโยชน์คว�มรู้แก้ผู้อบรมม�กที่สุด

ช่องทางการจำาหน่ายสินค้าและการให้บริการ
มกี�รประช�สมัพนัธห์ลกัสตูรใหแ้กบ่ริษัททัง้กลุม่และมกี�รว�งแผนร่วมกนั เพือ่ใหห้ลกัสตูรมปีระสทิธภิ�พและข้อมลูทีส่อนมคีว�มทนัสมัยทีส่ดุ 

โดยในปี 2564 ท�งบริษัทได้นำ�เทคโนโลยีก�รอบรมออนไลน์เข้�ม�ใช้ม�กขึ้น ทำ�ให้ครอบคลุมก�รอบรมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
พนักง�นที่อยู่ในกลุ่มบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) โดยจะเน้นไปที่พนักง�นข�ยหน้�ร้�นของบริษัทในกลุ่มที่ประจำ�ส�ข�อยู่ทั่วประเทศ

นโยบายการกำาหนดราคา
บริษัทมีนโยบ�ยในก�รกำ�หนดร�ค�ของแต่ละหลักสูตร โดยทำ�เปรียบเทียบกับร�ค�ของบริษัทที่ทำ�ธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อให้เป็นไป 

ต�มร�ค�ของตล�ด และป้องกันก�รกำ�หนดร�ค�ที่ไม่เหม�ะสม

สภาวะตลาดและการแข่งขัน
ปัจจุบันมีบริษัทที่จัดอบรมหลักสูตรม�กม�ยในตล�ด แต่ท�งบริษัทเล็งเห็นว่� กลุ่มบริษัทเดียวกันมีคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�และจัดอบรม

ได้ตรงต�มหลักสูตรที่ท�งกลุ่มบริษัทมีคว�มต้องก�รม�กกว่�บริษัทภ�ยนอก เนื่องจ�กก�รเข้�ถึงพนักง�นและส�ข�ของกลุ่มบริษัทที่มีทั่วประเทศ 

จำ�เป็นต้องมีคว�มสะดวก รวดเร็วและทันต่อเหตุก�รณ์ตลอดเวล� จึงจะทำ�ให้ท�งบริษัทมีคว�มง่�ยในด้�นของก�รจัดก�ร และก�รว�งแผน 

ก�รอบรมหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับกลุ่มบริษัทม�กที่สุด

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทัมทีมีง�นซึง่เปน็ผูเ้ชีย่วช�ญทีเ่ข้�ใจในสว่นของก�รข�ยหน�้ร้�น และคว�มรู้ในสว่นของผลติภณัฑข์องหล�ยๆ แบรนดแ์ละประเภทสนิค�้ 

ทั้งยังมีประสบก�รณ์ในด้�นก�รสอนและถ่�ยทอดคว�มรู้ โดยจะมีก�รว�งแผนหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบ�ยของบริษัทในกลุ่มที่เป็นลูกค้�

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจของบริษัทเป็นก�รจัดอบรม จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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5. บริษัท ดับเบ้ิลเซเว่น จำากัด 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ดับเบิ้ลเซเว่นเป็นตัวแทนบริห�รส�ข� TRUE Shop ภ�ยใต้ชื่อ “TRUE by Com7” ในส่วนของห้�งสรรพสินค้� Big C, Tesco Lotus, Robinson 

และห้�งท้องถิ่น ซึ่งมีเนื้อที่ของส�ข�โดยประม�ณ 6 - 260 ตร.ม. ได้รับสิทธิก�รบริห�รจัดก�รในระยะเวล� 3 ปี ทั้งนี้ส�ม�รถมีก�รต่อสัญญ�ได้  

ดับเบิ้ลเซเว่นเริ่มดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�ร TRUE by Com7 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2562 และได้สิทธิในก�รต่อสัญญ�จ�กบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น  

แอนด์ เซลส์ จำ�กัด (TDS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์เปอเรช่ัน จำ�กัด (มห�ชน) (TRUE) จ�กก�รเป็นพันธมิตรท�งก�รค้�ร่วมกัน  

โดยส�ม�รถทำ�ธุรกรรมทกุอย�่งไดเ้หมือนกบั TRUE Shop ที ่TDS บริห�รเอง โดยดบัเบิล้เซเวน่มรี�ยไดจ้�กก�รเกบ็ค�่ Commission ในร�ยก�รต่�งๆ  

เช่น ค่�ตอบแทน SIM ค่�ข�ยสินค้� ค่�บริก�รหลังก�รข�ยและชำ�ระบิล ฯลฯ ภ�ยในร้�น TRUE by Com7

TRUE by Com7

58 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



ช่องทางการจำาหน่ายสินค้าและการให้บริการ
ดับเบิ้ลเซเว่นได้รับสิทธิในก�รบริห�รผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีก (TRUE by Com7) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 124 ส�ข�  

โดยช่องท�งหลักของ TRUE by Com7 คือก�รจำ�หน่�ยสินค้�และบริก�รผ่�นท�งพื้นที่หน้�ร้�นที่ตั้งอยู่ในห้�งสรรพสินค้�ต่�งๆ     

ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้�ของดับเบิ้ลเซเว่น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักดังนี้

(1) กลุ่มลูกค้�ข�ยปลีก/ลูกค้�ร�ยย่อยทั่วไป ลูกค้�หน้�ร้�นทั่วไป ได้แก่ ลูกค้�ข�ยปลีกทั่วไปที่เดินม�ซื้อของต�มห้�งสรรพสินค้�

(2) กลุ่มลูกค้�ซึ่งเป็นลูกค้� TRUE เดิม ลูกค้�ซึ่งเป็นลูกค้� TRUE เดิมม�ชำ�ระค่�บิลหรือใช้บริก�รหลังก�รข�ย

นโยบายในการกำาหนดราคา
นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�สินค้�เป็นไปต�มนโยบ�ยของ TDS

สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

ปัจจุบันส�ม�รถแบ่งต�มสินค้�และบริก�รได้ดังนี้ 

(1) ผลิตภัณฑ์กลุ่ม SIM 

เป็นไปต�มก�รแข่งขันในกลุ่มสื่อส�ร ซึ่งปัจจุบัน TRUE มีคว�มได้เปรียบจ�กก�รได้รับสัมปท�นคลื่นคว�มถี่ที่ม�กกว่�คู่แข่ง

(2) ผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าไอที 

สภ�พตล�ดเปน็ไปต�มก�รแข่งขันเช่นเดยีวกบับริษทั คอมเซเวน่ จำ�กดั (มห�ชน) สภ�วะก�รแข่งขันต�มข้อมลู ก�รตล�ดและก�รแข่งขัน

(3) บริการช�าระบิลและบริการหลังการขาย 

• ก�รชำ�ระบิล มีคู่แข่งที่สำ�คัญดังนี้ เช่น ตู้ ATM ร้�นสะดวกซื้อ ชำ�ระผ่�นอินเทอร์เน็ต และก�รตัดบัญชีผ่�นธน�ค�รอัตโนมัติ 

• บริก�รหลังก�รข�ย บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำ�กัด ได้ประโยชน์จ�กก�รที่ลูกค้� TRUE ขย�ยเพิ่มม�กขึ้น และโดยเฉพ�ะบ�งจังหวัด  

ได้เปรียบในแง่ของพื้นที่ส�ข�ที่มีเฉพ�ะดับเบิ้ลเซเว่นบริห�รจัดก�รอยู่

กลยุทธ์การแข่งขัน

ดำ�เนินกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นให้สอดคล้องต�มนโยบ�ยของ TDS โดยดับเบิ้ลเซเว่นจะเข้�ม�บริห�รประสิทธิภ�พ ในก�รบริก�รและ 

เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รข�ยสินค้�ใน TRUE by Com7 โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

1) ปรับก�รว�งสินค้�โชว์หน้�ร้�นให้มีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น

2) เพิ่มคว�มรู้และทักษะก�รข�ยให้พนักง�น

3) จัดก�รสินค้�ให้เพียงพอต่อก�รข�ย

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์และบริก�รของดับเบิ้ลเซเว่น เป็นไปต�มนโยบ�ยบริห�รก�รจัดก�รของ TDS โดยที่ดับเบิ้ลเซเว่นไม่ต้องมีคลังสินค้�  

เนื่องจ�กไม่มีก�รเก็บสินค้�เอง ซึ่งดับเบิ้ลเซเว่นจะคอยบริห�รจำ�นวนสินค้�และจำ�หน่�ยให้แก่ลูกค้�หน้�ร้�นโดยไม่ต้องรับคว�มเสี่ยงจ�ก 

สินค้�ด้อยค่�หรือล้�สมัย เนื่องจ�กสินค้�ทั้งหมดที่อยู่หน้�ร้�นเป็นของ TDS

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจ�กดับเบิ้ลเซเว่นดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�ร TRUE by Com7 ดังนั้นก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

59แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



6. บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จำากัด
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ประกอบธุรกิจให้บริก�รในด้�นก�รว�งระบบ พัฒน�โปรแกรม 

และก�รบำ�รุงรักษ�ระบบ รวมถึงจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ที่ เป็น

เทคโนโลยอีย�่งครบวงจรโดยจดัตัง้บริษทัม�ต้ังแต่ป ี2548 จงึถอืว�่เปน็ 

ผู้มีประสบก�รณ์ในธุรกิจนี้ม�อย่�งย�วน�น

ช่องทางการจำาหน่ายสินค้าและการให้บริการ
ผ่�นช่องท�งก�รเสนอง�นกับหน่วยง�นโดยตรงหรือยื่นประมูล

โครงก�ร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของลูกค้�

ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โดยหลักเป็นหน่วยง�นของภ�ครัฐบ�ลและรองลงม�เป็นภ�คเอกชน  

โดยมีสัดส่วนประม�ณ 80:20

นโยบายการกำาหนดราคา
มีก�รกำ�หนดร�ค�ก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�และบริก�ร ในอัตร� 

ที่ ใกล้ เคียงกับร�ค�ม�ตรฐ�นทั่ วไปในอุตส�หกรรมเดียวกัน  

โดยส�ม�รถปรับเปลีย่นพฒัน�ระบบ และผลติภณัฑเ์พือ่ก�รตอบโจทย ์

ลูกค้� รวมถึงบริก�รหลังก�รข�ยตลอดอ�ยุสัญญ�เพ่ือให้เกิด 

คว�มพึงพอใจสูงสุด

สภาวะตลาดและการแข่งขัน
ก�รยื่นประมูลจะมีผู้เข้�ร่วมต�มกฎเกณฑ์ของหน่วยง�นร�ชก�ร 

โดยจะมโีครงก�รต�มรอบงบประม�ณประจำ�ป ีซึง่ทีผ่�่นม�กม็แีนวโน้ม 

ขย�ยก�รลงทุน และพัฒน�หน่วยง�นของภ�ครัฐและภ�คเอกชนท่ีม�กข้ึน  

และด้วยสภ�วะในก�รดำ�เนินธุรกิจปัจจุบันที่ทุกหน่วยง�น องค์กร 

และบริษัทต่�งๆ เปลี่ยนม�ใช้อุปกรณ์ท�งเทคโนโลยีม�กข้ึน  

จะยิ่งส่งผลดีต่อร�ยได้ของบริษัท 

รวมถึงบริษัทมีทีมง�นที่เป็นผู้เช่ียวช�ญซึ่งทำ�ให้ส�ม�รถพัฒน�

ผลิตภัณฑ์หรือระบบได้ต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� รวมถึงก�รมี 

Partner ท�งธุรกิจ เนื่องจ�กบริษัทได้ดำ�เนินธุรกิจนี้เป็นเวล�ม�กกว่� 

10 ปี จึงทำ�ให้บริษัทมีประสบก�รณ์ส�ม�รถจัดห�หรือว�งแผนเพื่อให้ 

ส�ม�รถตอบโจทย์ลูกค้�ได้ทุกรูปแบบ มีหล�กหล�ยผลิตภัณฑ์  

และได้เครดิตเทอมที่เหม�ะสมในแต่ละโครงก�ร

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทมีนโยบ�ยก�รจัดห�สินค้� IT และสินค้�ที่ เกี่ยวข้อง 

จ�กบริษัทคู่ค้� และท�งบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  

ก็เป็นบริษัทคู่ค้�ที่ท�งบริษัทจัดซื้อสินค้�ด้วย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจของบริษัทเป็นก�รจัดจำ�หน่�ยและให้บริก�รด้�นไอที 

แก่ลูกค้�องค์กร จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

60 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



7. บริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จำากัด

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจุบันประกอบไปด้วย 3 ธุรกิจ ได้แก่

1. ค้�ปลีก - บริห�รส�ข�แบรนด์ OPPO

2. Wholesale - ข�ยส่งสินค้�แบรนด์ OPPO 

3. เช่�ซื้อ - ทำ�เช่�ซื้อสินค้� IT แก่นักศึกษ�มห�วิทย�ลัย

ช่องทางการจำาหน่ายสินค้าและการให้บริการ
ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยต�มลักษณะธุรกิจแต่ละประเภทดังนี้

1. ค้�ปลีก - มีส�ข�ต�มห้�งสรรพสินค้�ช้ันนำ�และกระจ�ย 

ทั้งในกรุงเทพและต่�งจังหวัด

2. Wholesale - ข�ยส่งสินค้�แบรนด์ OPPO ให้กับบริษัท คอมเซเว่น  

จำ�กัด (มห�ชน)

3. เช่�ซื้อ - ลูกค้�ส�ม�รถสมัครผ่�นได้ผ่�นเว็บไซต์และหน้�ร้�น  

U - store ต�มมห�วิทย�ลัย

ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้�และกลุ่มเป้�หม�ยต�มลักษณะธุรกิจดังนี้

1. ค้�ปลีก - ลูกค้�เป็นบุคคลธรรมด�

2. Wholesale - ข�ยส่งให้กับบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

3. เช่�ซื้อ - นักศึกษ�

นโยบายการกำาหนดราคา
นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�ต�มลักษณะธุรกิจดังนี้

1. ค้�ปลีก - สินค้�แบรนด์ OPPO จะถูกกำ�หนดร�ค�จ�กท�งแบรนด์ 

ส่วนร�ค�สินค้�อื่นจะกำ�หนดต�มร�ค�ตล�ด

2. Wholesale - ต�มร�ค�ตล�ด

3. เช่�ซื้อ - อัตร�ดอกเบี้ยโดยปกติ 1.99% ต่อเดือน

สภาวะตลาดและการแข่งขัน
นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�ต�มลักษณะธุรกิจดังนี้

1. ค�้ปลกี - อ�้งองิกบัสภ�วะตล�ดมือถอืเหมือนกบับริษทั คอมเซเว่น  

จำ�กัด (มห�ชน)

2. Wholesale - อ�้งองิเช่นเดยีวกบัค�้ปลกีมือถอืของบริษัท คอมเซเวน่  

จำ�กัด (มห�ชน) โดยมีนโยบ�ยของกลุ่มบริษัทที่กำ�หนดให้ท�ง 

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) ซื้อแบรนด์ OPPO ผ่�นท�ง

บริษัทเท่�นั้น 

3. เช่�ซื้อ - สภ�พตล�ดก�รแข่งขันในกลุ่มมห�วิทย�ลัยค่อนข้�ง 

น้อยกว่�ในกลุ่มตล�ดเช่�ซื้ออื่นๆ และบริษัทมีคว�มได้เปรียบ 

จ�กก�รทีจ่ดุบริก�รต�มมห�วทิย�ลยั รวมถงึส�ม�รถสมัครผ�่นท�ง

เว็บไซต์ ได้ทำ�ให้ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มลูกค้�ได้ง่�ย ซึ่งบริษัทค�ดว่� 

จะทำ�ให้มีก�รขย�ยตัวของกลุ่มลูกค้�อย่�งต่อเนื่อง

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ก�รจดัห�จะมกี�รซือ้โดยตรงจ�กแบรนด ์รวมถงึของเช่�ซือ้จะจดัห�

สินค้�ผ่�นท�ง บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ธุรกจิของบริษทัเปน็ก�รจดัจำ�หน่�ยและใหบ้ริก�รเกีย่วกบัสนิค�้ไอท ี

จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

8. บริษัท ล้อทอง จำากัด
ปัจจุบันกำ�ลังอยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�ห�แผนธุรกิจที่เหม�ะสม

61แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



6362 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l   การบริหารจัดการความเสี่ยงส่วนที่ 1   l   การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทตระหนักดีว่�ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ซ่ึงเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญที่ช่วยให้บริษัท

ส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้ก�รระบุและจัดก�รคว�มเสี่ยงจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีก�รตัดสินใจที่ดีขึ้น และช่วยให้

มองเห็นโอก�ส ตลอดจนส�ม�รถบรรเท�ผลกระทบท�งด้�นลบจ�กเหตุก�รณ์สำ�คัญที่อ�จเกิดขึ้นได้ 

คณะกรรมก�รบริษทัไดก้ำ�หนดแนวท�งไวใ้นนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสีย่งเพือ่ประสทิธภิ�พในก�รดำ�เนินง�น และใช้เปน็

เคร่ืองมอืท�งก�รบริห�รทีช่่วยเพิม่โอก�สแหง่คว�มสำ�เร็จต�มวตัถปุระสงคข์องบริษทั (ดนูโยบ�ยและแนวท�งปฏบิตัฉิบบัเตม็ที ่ 

http://www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) ส�ระสำ�คัญของนโยบ�ยดังกล่�ว มีดังนี้การบริหาร 
จัดการ 

ความเสี่ยง

1 2 3
ส่งเสรมิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง 
เพื่อสร้างความเข้าใจ จิตส�านึก และ 
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ร ่ ว ม กั น ใ น เ รื่ อ ง 
ความเสี่ยง โดยผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกคนของบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง  
ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการระบุ 
และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ท่ี ต น รั บ ผิ ด ช อ บ  ร ว ม ท้ั ง ก� า ห น ด
ม า ต ร ก า ร ท่ี เ ห ม า ะ ส ม เ พ่ื อ จั ด ก า ร 
ความเสี่ยง

จัดให้มีกระบวนการ แนวทาง มาตรการ
ในการบริหารความเสี่ยงท่ีมีคุณภาพ 
เหมาะสมในระดับสากล และเพียงพอ 
รวมถึงบ่งชี้วิเคราะห์ ประเมิน จัดล�าดับ 
จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน 
ประเมินผล และสือ่สารให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองและปฏิบัติ 
ท้ังบริษัท

ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ ภ า ย ใ ต ้ ค ว า ม เ สี่ ย ง 
ท่ียอมรับได ้  มีการก�าหนดเพดาน 
ความเสี่ยง (Risk Limit) เพื่อจ�ากัด
ค ว า ม เ สี ย ห า ย ท่ี อ า จ เ กิ ด ข้ึ น ใ ห ้ 
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยก�าหนด 
ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึง
ของการจัดท�าแผนธุรกิจประจ�าป ี  
การบริหารงานและตัดสินใจ 
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1.1 กรอบการดำาเนินงาน

บริษัทมีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและวิกฤตก�รณ์ที่เหม�ะสม อ้�งอิงต�มม�ตรฐ�นส�กลของ The Committee of Sponsoring  

Organizations of the Treadway Commission (COSO) ม�ตรฐ�นส�กลระดับน�น�ช�ติ ISO 31000 รวมถึงหลักก�รกำ�กับดูกิจก�รที่ดี  

สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) และแนวท�งต่อต้�นก�รทุจริต ซึ่งช่วยเพิ่มคว�มมั่นใจให้กับบริษัทในก�รบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้�หม�ยอย่�งต่อเนื่อง 

บริษัทกำ�หนดให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยก�รพิจ�รณ�ระบุคว�มเสี่ยง ก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยง รวมทั้งก�รวัดระดับ 

คว�มเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองหรือบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจ�กนี้ บริษัทมีก�รติดต�มและร�ยง�นผลก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยงอย่�งต่อเน่ืองในทุกระดับ ซึ่งทำ�ให้มั่นใจว่�บริษัทมีก�รประเมินคว�มเสี่ยง มีก�รบริห�รจัดก�รและมีม�ตรก�รต่�งๆ ที่เพียงพอ 

และเหม�ะสม ครอบคลมุก�รดำ�เนินง�นทัว่ทัง้บริษทั สง่ผลใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัเกดิคว�มเชือ่มัน่ในก�รดำ�เนินง�นของบริษทั

1.2 โครงสร้างการบริหารความเส่ียง

บริษัทจัดให้มีกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริห�รจ�กหน่วยง�นต่�งๆ  

ทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ยและประเมินคว�มเสี่ยงโดยระบุปัจจัยที่อ�จส่งผลให้บริษัทไม่ส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ รวมถึงพิจ�รณ�

ประเมินผลกระทบและโอก�สที่เกิดข้ึนเพื่อกำ�หนดม�ตรก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ ทั้งน้ีคณะกรรมก�รบริห�ร 

คว�มเสีย่งไดร้�ยง�นผลก�รประเมินคว�มเสีย่งใหค้ณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�รบริษทั เพือ่พจิ�รณ�สอบท�น 

อย่�งน้อยปีละครั้ง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

กา
รบ

ริห
าร

คว
าม

เส
ี่ยง

ขอ
งอ

งค
์กร

คณะกรรมการบริษัท
กำ�กับก�รดำ�เนินง�น 

ให้บรรลุเป้�หม�ย

ประธานกรรมการบริหาร
ดูแล ขับเคลื่อนก�รควบคุมคว�มเสี่ยง 

ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

และธรรม�ภิบ�ลให้อยู่ในระดับ 

ที่ยอมรับได้

คณะกรรมการตรวจสอบ
เชื่อมโยงระบบควบคุมภ�ยใน 

และบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

กำ�กับก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่มีอยู่ 

และคว�มเสี่ยงใหม่ระดับองค์กร 

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ดูแลขับเคลื่อนก�รจัดก�รควบคุม 

คว�มเสี่ยงของหน่วยง�น 

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

และส่งเสริมให้ก�รบริห�ร 

คว�มเสี่ยงเป็นวัฒนธรรม 

ก�รทำ�ง�น และร�ยง�นผล 

ต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ติดต�มตรวจสอบ 

กระบวนต่�งๆ ภ�ยในบริษัท

1.3 แนวทางการบริหารความเส่ียง

บริษัทจัดให้มีประเมินคว�มเสี่ยงระดับองค์กรอย่�งต่อเน่ืองเป็นประจำ� โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัท คว�มเสี่ยงที่มีผลกระทบ 

ต่อก�รบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมดต้องได้รับก�รดำ�เนินก�ร ดังนี้ 

1) ระบุคว�มเสี่ยงอย่�งทันเวล� บ่งช้ีคว�มเสี่ยงและเหตุแห่งคว�มเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเป้�หม�ย รวมถึงคว�มเสี่ยงหน่วยง�น  

และคว�มเสี ่ยงโครงก�ร

2) ประเมินโอก�สของก�รเกิดคว�มเสี่ยงและผลกระทบ ห�กเกิดเหตุก�รณ์ 

3) วิเคร�ะห์ ประเมิน และจัดลำ�ดับคว�มเสี่ยง
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4) จัดก�รคว�มเส่ียงให้สอดคล้องต�มหลักเกณฑ์ก�รบริห�รคว�มเส่ียง

ท่ีกำ�หนดไว้ โดยคำ�นึงถึงค่�ใช้จ่�ยท่ีเก่ียวข้องและผลกระทบท่ีได้รับ

จ�กก�รจัดก�รคว�มเส่ียงดังกล่�ว

5) ติดต�มดูแลเพื่อให้มั่นใจว่� คว�มเสี่ยงของบริษัทได้รับก�ร

จัดก�รอย่�งเหม�ะสม โดยคว�มเสี่ยงที่อ�จกระทบต่อแผนธุรกิจ 

และกลยุทธ์ของบริษัทที่อยู่ในระดับสูงและสูงม�กทั้งหมด  

ต้ อ ง ร�ยง�นให้ คณะกรรมก�รบ ริห�รคว�ม เสี่ ย งและ 

คณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บ

6) ห�กมีคว�มเสี่ยงที่ยังไม่ส�ม�รถบริห�รจัดก�รให้อยู่ในระดับ 

ที่ยอมรับได้ หรือมีกิจกรรมจัดก�รคว�มเสี่ยงที่ยังไม่ส�ม�รถ

ดำ�เนินก�รไดใ้นคร่ึงปแีรก ใหรี้บนำ�ม�บริห�รจดัก�รในคร่ึงปหีลงั  

โดยมีก�รทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมจัดก�รคว�มเสี่ยง 

ให้มีคว�มคุมค่�กับงบประม�ณที่ ใ ช้ มีคว�มเหม�ะสม  

และมีคว�มเป็นไปได้ในท�งปฏิบัติม�กขึ้น 

2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
2.1 ความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

บริษัทวิเคร�ะหส์ภ�พแวดลอ้มท�งธุรกิจทัง้จ�กปจัจยัภ�ยในและภ�ยนอกบริษทั รวมถงึแนวโน้มทัง้ด�้นเศรษฐกจิ สงัคม ก�รเมอืง เทคโนโลยี

อุตส�หกรรม คู่แข่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำ�หนดปัจจัยคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญในระดับต่�งๆ พร้อมทั้งพิจ�รณ� วิเคร�ะห์ และสรุปเป็นปัจจัย

คว�มเสี่ยงระดับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจและอ�จส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีนัยสำ�คัญ ดังนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

1) ความเสี่ยงจากความล้าสมัยของสินค้าคงคลัง
ธุรกิจหลักของบริษัทคือก�รค้�ปลีกสินค้�ประเภทไอที บริษัทต้องมีก�รจัดเก็บสินค้�คงคลังให้มีจำ�นวนเพียงพอเพื่อจำ�หน่�ยในแต่ละร้�น 

ของบริษัท แต่เน่ืองจ�กสินค้�ไอทีเป็นสินค้�ที่มีก�รพัฒน�และเปลี่ยนแปลงด้�นเทคโนโลยีตลอดเวล�เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภค  

จึงอ�จเกิดคว�มเสี่ยงจ�กก�รที่สินค้�คงคลังของบริษัทเกิดคว�มล้�สมัย ส่งผลให้มีต้นทุนในก�รบริห�รสูงขึ้น และอ�จต้องมีก�รตั้งค่�เผื่อสินค้�

ล้�สมัยหรือด้อยค่�ที่อ�จทำ�ให้มีผลกระทบต่อร�ยได้ของบริษัท

ม�ตรก�รจดัก�รคว�มเสีย่งทีส่ำ�คญั : บริษัทใช้ระบบ ITEC Stock ซึง่ส�ม�รถช่วยบริห�รจดัก�รง�นข�ยสนิค�้และบริห�รจดัก�รสนิค�้คงคลงัส�ข�  

โดยระบบดังกล่�วส�ม�รถวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รข�ยสินค้�และคว�มต้องก�รของผู้บริโภคของแต่ละส�ข� รวมทั้งส�ม�รถตรวจสอบจำ�นวนสินค้� 

คงเหลอืของแตล่ะส�ข� ทำ�ใหบ้ริษัททร�บคว�มเคลือ่นไหวของสนิค�้ รวมถงึส�ม�รถว�งแผนและกำ�หนดปริม�ณก�รสำ�รองสนิค้�ในแตล่ะส�ข�ได ้ 

ตลอดจนบริษัทมีก�รใช้กลยุทธ์ท�งก�รตล�ดและร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ย (Promotion) เพื่อช่วยกระตุ้นยอดข�ยและระบ�ยสินค้�ที่มีอยู่ 

ก่อนที่จะเสื่อมคว�มนิยม อีกทั้งบริษัทได้รับเงื่อนไขพิเศษจ�กตัวแทนจำ�หน่�ยและผู้ผลิตร�ยใหญ่สำ�หรับสินค้�บ�งรุ่น เช่น ก�รให้ส่วนลดพิเศษ 

ก�รเปลี่ยนคืนสินค้�รุ่นที่ล้�สมัยเพื่อแลกกับสินค้�รุ่นใหม่ หรือก�รได้รับชดเชยส่วนต่�งในกรณีที่สินค้�มีก�รลดร�ค� (Price Protection) เป็นต้น 

ซึ่งจะส�ม�รถช่วยลดปัญห�ก�รล้�สมัยของสินค้�คงคลังลงได้ในระดับหนึ่ง

นอกจ�กน้ียังมีก�รพัฒน�โปรแกรมบนมือถือเพื่อรองรับก�รทำ�ง�นด้�นต่�งๆ ต้ังแต่ก�รบริห�รจัดก�รสินค้�แบบร�ยง�นผลได้ทันที 

และตลอดเวล� ตลอดจนก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับบุคล�กรภ�ยในองค์กร ซึ่งโปรแกรมดังกล่�วรองรับระบบปฏิบัติก�รทั้ง Android และ IOS 

ตลอดจนก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�รตัง้ค่�เผื่อมลูค่�สินค้�ล้�สมยัต�มประเภทและอ�ยุสินค�้เพื่อแสดงมูลค่�ที่แท้จรงิของสินค้� และมีก�รกำ�หนด

ม�ตรก�รในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงในเรื่องดังกล่�ว เช่น 
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• กำ�หนดให้ฝ่�ยจัดซื้อและบริห�รสินค้�เป็นผู้ติดต�มคว�มเคลื่อนไหวและก�รเปลี่ยนแปลงด้�นเทคโนโลยีของสินค้�อย่�งใกล้ชิด  

เพื่อคัดเลือกสินค้�และสั่งซื้อสินค้�ในจำ�นวนที่เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของตล�ดม�จำ�หน่�ย เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กสินค้�ล้�สมัย

• กำ�หนดช่องท�งก�รจำ�หน่�ยสนิค�้ทีห่ล�กหล�ยเพือ่เพิม่โอก�สก�รกระจ�ยสนิค�้ โดยก�รจดัร�ยก�รสง่เสริมก�รข�ย สำ�หรับก�รจำ�หน่�ย

สินค้�ท�งพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (BaNANA Store E-Commerce) และก�รจัดกิจกรรมลดร�ค�สินค้�ประจำ�ปี (Clearance Sale) 

• กำ�หนดให้มีก�รจัดง�นแสดงสินค้�และลดร�ค�สินค้�อย่�งต่อเน่ืองเพื่อเป็นก�รประช�สัมพันธ์สินค้�และบริก�ร เพิ่มช่องท�ง 

ในก�รข�ยสินค้� และสร้�งฐ�นข้อมูลลูกค้�

จ�กก�รกำ�หนดกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดข้�งต้น ประกอบกับคว�มรู้คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ของผู้บริห�ร จึงทำ�ให้บริษัทได้รับ 

ผลกระทบจ�กคว�มเสี่ยงนี้ค่อนข้�งน้อย

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในก�รนำ�เข้�และค้�ปลีกสินค้�ไอที เช่น คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต 

และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีก�รแข่งขันสูง ไม่ว่�จะเป็นก�รแข่งขันระหว่�งกลุ่มผู้ผลิตด้วยกันเองในก�รพัฒน�สินค้� 

และออกสนิค�้รุ่นใหมอ่ย�่งตอ่เนือ่ง ใหต้อบสนองคว�มต้องก�รของผูบ้ริโภคใหม้�กทีส่ดุ

เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด หรือก�รแข่งขันระหว่�งผู้ประกอบก�รที่เป็นตัวแทน

จำ�หน่�ยสินค้�ซึ่งเป็นคู่แข่งกับบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�” 

ประเภทไอทีและโทรศัพท์เคลื่อนที่ประม�ณร้อยละ 80 ของร�ยได้รวมจ�กก�รข�ย 

และบริก�ร ห�กมสีถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงท�งก�รแข่งขันในตล�ดหรือมผีูป้ระกอบก�ร

ร�ยใหม่ที่มีศักยภ�พสูงเข้�ม�แข่งขันในธุรกิจ ก็อ�จส่งผลกระทบต่อผลประกอบก�ร 

รวมของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญได้

ม�ตรก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ : บริษัทเห็นว่�ผู้ประกอบก�รร�ยใหม่ 

ทีจ่ะเข้�ม�แข่งขันในธุรกจิค�้ปลกีอ�จมข้ีอจำ�กดัในเร่ืองของก�รห�พืน้ทีก่�รข�ยสนิค�้ 

เนื่องจ�กในแต่ละพื้นที่จะมีผู้เช่�พื้นที่ร�ยเดิมเป็นเจ้�ของอยู่แล้ว ประกอบกับบริษัท

มีคว�มสัมพันธ์ที่ดีและมีคว�มชำ�น�ญและเช่ียวช�ญในก�รบริห�รพื้นที่ ดังจะเห็นได้

จ�กก�รทีบ่ริษทัไมเ่คยถกูยกเลกิพืน้ทีจ่�กผูใ้หบ้ริก�รเช่�พืน้ทีต่ลอดระยะเวล�ทีผ่�่นม�

นอกจ�กน้ี ธุรกิจค้�ปลีกสินค้�ไอทีจะมีอัตร�กำ�ไรที่ไม่สูงและผู้ประกอบก�ร 

แต่ละร�ยจะกำ�หนดร�ค�ข�ยสินค้�ชนิดเดียวกันไม่แตกต่�งกันม�กนัก ก�รแข่งขัน 

ในธุรกิจดังกล่�วจึงเน้นที่ช่องท�งในก�รจำ�หน่�ยสินค้�ที่ครอบคลุมและเข้�ถึงลูกค้� 

ที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ย รวมถึงก�รสร้�งคว�มมั่นใจให้กับลูกค้�ในคุณภ�พของสินค้�  

ก�รบริก�รท่ีประทับใจ และก�รบริก�รหลังก�รข�ยท่ีลูกค้�ส�ม�รถเช่ือมันและไว้ว�งใจได้  

โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทมีส�ข�ครอบคลุม 75 จังหวัด จ�ก 77 จังหวัด  

ในน�มของช่ือร้�น BaNANA, Studio 7 และ Brand Shop ซึ่งได้แก่ ร้�นค้�ที่ 

ข�ยสินค้�ไอทีทั่วไป ร้�นค้�ที่ข�ยสินค้�แบรนด์ Apple และร้�นค้�แบรนด์ช็อปอื่นๆ  

จึงมั่นใจได้ว่�บริษัทมีช่องท�งในก�รจำ�หน่�ยสินค้�ที่ครอบคลุมและเข้�ถึงลูกค้� 

ที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ยทุกระดับ ตลอดจนมีบริก�รหลังก�รข�ยที่ส�ม�รถเช่ือม่ัน 

และไว้ว�งใจได้ และด้วยคว�มรู้คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ของผู้บริห�ร จึงทำ�ให้ 

เช่ือม่ันได้ว่�บริษัทมีคว�มพร้อมและส�ม�รถเป็นผู้นำ�ท�งก�รแข่งขันกับผู้ประกอบก�รอ่ืน 

ในธุรกิจได้
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3) ความเสี่ยงจากการขยายสาขา

เน่ืองจ�กธุรกิจของบริษัทคือธุรกิจค้�ปลีกสินค้�ไอที ซึ่งช่องท�งหลักในก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�คือหน้�ร้�น บริษัทจึงมีนโยบ�ยที่จะขย�ย

ส�ข�อย่�งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มโอก�สและช่องท�งก�รจำ�หน่�ยสินค้�ให้ครอบคลุมและเข้�ถึงกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยให้ม�กที่สุด โดยในปี 2562-2564  

บริษทัมจีำ�นวนส�ข�รวมทัง้สิน้ 788 ส�ข� 911 ส�ข� และ 1,000 ส�ข� ต�มลำ�ดบั บริษทัจงึมคีว�มเส่ียงในกรณีทีผ่ลประกอบก�รของส�ข�ทีเ่ปดิใหม ่

ไม่เป็นไปต�มที่ค�ดหม�ยหรือคล�ดเคลื่อนจ�กที่ประม�ณก�รไว้

ม�ตรก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ : บริษัทมีหน่วยง�นขย�ยกิจก�รซึ่งมีประสบก�รณ์และคว�มชำ�น�ญ ทำ�หน้�ที่ศึกษ�และวิเคร�ะห์อัตร� 

ผลตอบแทนและคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร ทำ�เลทีต่ัง้ของส�ข� ปริม�ณลกูค�้กลุม่เป�้หม�ย ขน�ดพืน้ที ่และยอดข�ย โดยเปรียบเทยีบกบัส�ข�

ที่มีขน�ดใกล้เคียงกัน และกำ�หนดให้มีก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของส�ข�อย่�งใกล้ชิด โดยห�กมียอดข�ยหลังจ�กเปิดดำ�เนินก�รที่ไม่เป็นไป

ต�มเป�้หม�ยทีก่ำ�หนด บริษัทจะทำ�ก�รวเิคร�ะหส์�เหตขุองปญัห�เพือ่ดำ�เนินก�รแกไ้ขปญัห�ทีเ่กดิข้ึน หรือพจิ�รณ�ย�้ยหรือปดิส�ข�ทีข่�ดทนุตอ่ไป

นอกจ�กน้ี บริษัทมีส่วนง�นที่มีคว�มชำ�น�ญในก�รดูแลและควบคุมข้ันตอนก�รตกแต่งส�ข� จึงทำ�ให้ใช้งบประม�ณในก�รตกแต่งส�ข� 

ไม่ม�ก และสินทรัพย์ส่วนใหญ่ส�ม�รถเคลื่อนย้�ยได้ ห�กมีก�รย้�ยส�ข�บริษัทก็ไม่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ทั้งหมด และบริษัทจะมีก�รเจรจ�

เพ่ือขอคืนเงินมัดจำ�จ�กศูนย์ก�รค้�หรือเจ้�ของพื้นที่ ซึ่งที่ผ่�นม�บริษัทส�ม�รถขอคืนเงินมัดจำ�ได้ ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อบริษัทในกรณี 

ที่ต้องมีก�รย้�ยหรือปิดส�ข�ไม่ม�กนัก ประกอบกับจ�กประสบก�รณ์และคว�มเช่ียวช�ญในก�รเลือกทำ�เลที่ตั้งและก�รบริห�รง�นส�ข� 

ของผู้บริห�รที่สะท้อนจ�กร�ยได้และจำ�นวนส�ข�ของบริษัทที่เพิ่มม�กข้ึนทุกปี บริษัทเช่ือมั่นว่�ก�รขย�ยส�ข�ใหม่ของบริษัทจะเป็นก�รเพิ่ม 

ช่องท�งและโอก�สท�งก�รข�ยสินค้�ให้เข้�ถึงกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่�ต่อก�รลงทุน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

1) ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินร้อยละ 25

ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2564 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท คือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.05 ของจำ�นวนหุ้น 

ที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ก�รถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่�วส่งผลให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้มีอำ�น�จในก�รบริห�รจัดก�รและควบคุม 

คะแนนเสียงในก�รลงมติที่สำ�คัญได้เกือบทั้งหมด

ม�ตรก�รจัดก�รคว�มเสีย่งทีส่ำ�คญั : บริษทัไดต้ระหนักถงึคว�มสำ�คญัของก�รถว่งดลุอำ�น�จ จงึไดจ้ดัทำ�โครงสร้�งก�รจดัก�รใหป้ระกอบดว้ย

คณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยเป็นก�รเลือกและแต่งตั้งบุคคลภ�ยนอกที่มีคว�มอิสระจำ�นวน 3 คน เข้�ร่วมในคณะกรรมก�รบริษัทจ�กจำ�นวน

กรรมก�รทั้งหมด 7 คน เพื่อทำ�หน้�ที่สอบท�นก�รทำ�ง�นและมีก�รถ่วงดุลอำ�น�จในฐ�นะตัวแทนของผู้ถือหุ้นร�ยย่อย รวมทั้งช่วยกลั่นกรอง 

เร่ืองสำ�คัญต่�งๆ อ�ทิเช่น คว�มสมเหตุสมผลในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันก่อนก�รนำ�เสนอต่อที่ประชุมถือหุ้น และมีก�รกำ�หนดม�ตรก�ร 

และแนวท�งในก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมก�ร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริห�ร ผู้มีอำ�น�จควบคุม รวมถึงบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง 

ท�งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยโดยเท่�เทียมกัน

2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

เน่ืองจ�กผูบ้ริห�รหลกัของบริษัทเปน็ผูท้ีมี่ประสบก�รณ์ในธรุกิจม�เปน็เวล�น�น เปน็ผูม้วิีสยัทศัน์ในกลยทุธ์ก�รข�ย ก�รตล�ด และก�รพจิ�รณ� 

ทำ�เลที่ตั้งส�ข�ที่มีศักยภ�พ รวมถึงมีคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำ�หน่�ยสินค้�ร�ยใหญ่ ห้�งสรรพสินค้� และศูนย์ก�รค้�ที่เป็นเจ้�ของพื้นที่  

ดังน้ัน บริษัทอ�จมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพิงผู้บริห�รหลักในก�รบริห�รง�นซึ่งห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงผู้บริห�รหลัก และไม่ส�ม�รถสรรห�ผู้ที่มี

คุณสมบัติเหม�ะสมได้ อ�จส่งผลต่อก�รบริห�รง�นอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

ม�ตรก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ  : บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพิงผู้บริห�รดังกล่�ว จึงมีนโยบ�ยสนับสนุนให้บุคล�กร 

ของบริษัทมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทและผลักดันให้เกิดก�รทำ�ง�นเป็นทีม เพื่อสร้�งศักยภ�พและประสิทธิภ�พ 

ในก�รทำ�ง�นให้เพิ่มม�กข้ึน รวมทั้งมีก�รฝึกอบรมบุคล�กรให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รทำ�ง�นเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อสร้�งบุคล�กร 

ทีม่ปีระสบก�รณ์และคว�มส�ม�รถเพือ่สบืทอดง�นตอ่จ�กผูบ้ริห�ร นอกจ�กน้ี กลุม่ผูบ้ริห�รหลกัของบริษทัซึง่ไดแ้ก่ น�ยสุระ คณิตทวีกุล และผูบ้ริห�ร 

ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ร่วมง�นกับบริษัทม�ต้ังแต่เร่ิมดำ�เนินธุรกิจ บริษัทจึงเช่ือมั่นว่�ผู้บริห�รหลักจะทำ�ง�นกับบริษัท 

อย่�งต่อเนื่องในระยะย�วต่อไป
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

1) ความเสี่ยงจากสินค้าไอทีขาดตลาด

จ�กปญัห�วิกฤตชิปเซมิคอนดกัเตอร์ข�ดตล�ดตอ่เน่ืองทัว่โลกตัง้แตป่ ี2563 และสง่ผลตอ่เนือ่งม�ถึงป ี2564 เน่ืองจ�กคว�มตอ้งก�รสนิค�้ไอท ี

เพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วพร้อมกันทั่วโลกจ�กสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน� (COVID-19) ทำ�ให้บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจค้�ปลีกสินค้�ไอที  

เผชิญกับสถ�นก�รณ์ สินค้�ไอที ทั้งสม�ร์ทโฟน แท็บเลต ฯลฯ ข�ดตล�ด แม้ว่�กลุ่มผู้ผลิตร�ยใหญ่แบรนด์ต่�งๆ จะเร่งปรับแผนก�รผลิต 

และแผนก�รตล�ดใหม่ เพื่อรับมือกับก�รบริห�รต้นทุนที่จะสูงขึ้น และไม่ให้เกิดปัญห�สินค้�ข�ดช่วงก็ต�ม 

ทั้งน้ี บริษัทซึ่งเป็นตัวกล�งเช่ือมโยงผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่�ยทั้งต่�งประเทศและในประเทศ จึงได้กำ�หนดม�ตรก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยง  

โดยก�รว�งแผนสต็อคสินค้�ไว้ล่วงหน้�อย่�งต่อเนื่อง และจัดห�สินค้�ไอทีแบรนด์ใหม่ๆ เข้�ม�ทดแทนสินค้�ไอทีแบรนด์ที่มีสินค้�จำ�กัด  

คัดสรรสินค้�ไอทีที่มีคว�มหล�ยหล�ยโดยนำ�ทุกสินค้�ที่แบรนด์ที่เป็นนิยมเข้�ม�จำ�หน่�ยเพิ่มขึ้น และให้คว�มสำ�คัญและเน้นข�ยเป็นพิเศษ 

สำ�หรับสนิค�้ทีม่ปีริม�ณม�กทดแทน อกีทัง้ลดร�ยก�รสง่เสริมก�รข�ยเพือ่เน้นกำ�ไรทดแทน รวมถึงบริษทัใหค้ว�มสำ�คัญต่อคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งคูค่�้  

ดำ�เนินธุรกิจกับคู่ค้�เหมือนมิตร มีนโยบ�ยไม่เอ�เปรียบคู่ค้� ค�้ข�ยแบบตรงไปตรงม� ชำ�ระเงินตรงต�มกำ�หนดเวล�ทุกคร้ัง เพื่อรักษ�สมดุล 

ในก�รทำ�ธุรกิจระหว่�งบริษัทกับคู่ค้�ร�ยใหญ่และร�ยย่อย จึงทำ�ให้บริษัทได้รับคว�มร่วมมือและได้รับก�รสนับสนุนที่ดีทั้งในด้�นสินค้� 

ที่หล�กหล�ยและบริก�รต่�งๆ จึงเช่ือว่�บริษัทจะมีสินค้�จำ�หน่�ยเพียงพอต่อคว�มต้องก�รของลูกค้� รวมทั้งมีก�รว�งแผนก�รกระจ�ย 

ไปแต่ละส�ข�อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยพิจ�รณ�ปัจจัยรอบด้�น เช่น ทำ�เลที่ ต้ังของส�ข� ประวัติก�รข�ย ก�รมีพนักง�นข�ย 

ของแต่ละแบรนด์สินค้� เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

1) ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาสนับสนุนทางการเงินของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ต�มเงื่อนไขของสัญญ�สนับสนุนท�งก�รเงินที่บริษัทมีอยู่กับธน�ค�ร มีข้อกำ�หนดเร่ืองก�รดำ�รงสัดส่วนก�รถือหุ้นและก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 

ผู้บริห�รหลักของน�ยสุระ คณิตทวีกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทตลอดระยะเวล�ของสัญญ�สนับสนุนท�งก�รเงินดังกล่�ว อย่�งไรก็ดี  

ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ได้ทำ�สัญญ�กับบริษัท (Undertaking Agreement) รับรองว่�จะรักษ�สัดส่วนก�รถือหุ้นต�มที่ธน�ค�รกำ�หนดและจะยังคงเป็น 

ผู้บริห�รหลักของบริษัทจนกว่�ธน�ค�รจะตกลงให้ยกเลิกข้อกำ�หนดในเรื่องดังกล่�ว

บริษัทเช่ือมั่นว่�ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่จะให้คว�มร่วมมือในก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดดังกล่�ว เพื่อให้บริษัทได้รับก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน 

จ�กธน�ค�รอย่�งต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 1   l   การบริหารจัดการความเสี่ยง

2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจ�กบริษัทมีก�รสั่งซื้อสินค้�และอุปกรณ์ไอทีบ�งประเภทจ�กต่�งประเทศ โดยมูลค่�ก�รสั่งซื้อของบริษัทในปี 2564 คิดเป็นสัดส่วน

ประม�ณร้อยละ 5% ของต้นทุนข�ยรวม

ทั้งน้ี บริษัทได้กำ�หนดม�ตรก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยง โดยได้ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้นโยบ�ยท�งก�รเงินอย่�งระมัดระวังทั้งในเร่ืองอัตร�ส่วน 

หน้ีสินต่อทุนและบริห�รควบคุมคว�มผันผวนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน โดยมีก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ยอัตร�แลกเปลี่ยนล่วงหน้� (Forward Contract)  

เพื่อบริห�รคว�มเสี่ยงที่เกิดข้ึนจ�กก�รนำ�เข้�สินค้�และอุปกรณ์ไอทีจ�กต่�งประเทศ และม�ตรก�รขอปรับร�ค�สินค้�ต�มก�รเปลี่ยนแปลง 

ของร�ค�สินค้�และอัตร�แลกเปลี่ยนต�มกรอบระยะเวล�ที่กำ�หนดไว้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจ�กก�รนำ�เข้�สินค้�

2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

บริษัทไม่มีก�รออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น โดยมีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตร�ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิ 

ภ�ยหลังก�รหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคลและก�รจัดสรรทุนสำ�รองต�มกฎหม�ยโดยพิจ�รณ�จ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท อย่�งไรก็ต�ม 

บริษัทอ�จพิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผลแตกต่�งไปจ�กนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้ให้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบก�ร ฐ�นะก�รเงิน สภ�พคล่องท�งก�รเงิน 

และคว�มจำ�เป็นในก�รใช้เงินเพื่อบริห�รกิจก�รและก�รขย�ยธุรกิจของบริษัท รวมถึงสภ�วะเศรษฐกิจ

ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจดูข้อมูลที่อ�จมีผลต่อก�รตัดสินใจลงทุน เช่น ก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง (Connected Person)  

และก�รลงทนุต�มอตัร�สว่นทีก่ำ�หนดในวัตถุประสงคก์�รลงทนุ ไดท้ีส่ำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. หรือโดยผ�่นเครือข่�ย Internet ของสำ�นกัง�น

คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. (www.sec.or.th)



1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน
บริษัทมุ่งม่ันสู่ก�รเป็นผู้นำ�ในก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยก�รบริก�รที่เป็นเลิศ โดยก�รบริห�รจัดก�ร 

จ�กทีมง�นที่มีประสิทธิภ�พ ซึ่งได้นำ�แนวคิดด้�นคว�มยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เข้�ม�ผส�น 

เป็นส่วนหน่ึงกับก�รพัฒน�องค์กร ด้วยก�รกำ�หนดแผนกลยุทธ์ โครงสร้�งองค์กร ก�รจัดให้มีระบบและเทคโนโลยีส�รสนเทศ  

และกระบวนก�รทำ�ง�น ทีเ่อือ้ใหบ้คุล�กรรังสรรคง์�นทีม่คีณุภ�พ สง่มอบคณุค�่ผ�่นผลติภณัฑ ์บริก�ร เสริมสร้�งใหบ้ริษทัแข็งแกร่ง

ท่�มกล�งคว�มท้�ท�ยที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทนและเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่�งยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาความย่ังยืน

บริษัทจะดำ�เนินง�นและสร้�งก�รเติบโตที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจ ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่�โดยคำ�นึงถึง 

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทเชื่อมั่นว่� ก�รดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐ�นของคว�มยั่งยืนเป็นร�กฐ�น

สำ�คัญที่จะช่วยเสริมสร้�งให้องค์กรเติบโตได้อย่�งมั่นคง นอกจ�กน้ีบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินง�นบนพื้นฐ�นของก�รสร้�งก�ร

เปลีย่นแปลงเชงิบวกทัง้ต่อชุมชน สิง่แวดลอ้ม และเศรษฐกจิ เพือ่ใหก้�รดำ�เนินง�นเปน็ไปในทศิท�งทีเ่หม�ะสมและสร้�งประโยชน์

ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุระดบั ซึง่คว�มตัง้ใจดงักล�่วน้ีจะช่วยสง่เสริมใหก้�รดำ�เนินง�นมุง่สูค่ว�มยัง่ยนืทัง้ในระดบับริษทัและกลุม่บริษทั 

ทั้งนี้บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติด้�นคว�มยั่งยืน (ดูนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติฉบับเต็ม www.comseven.com 

ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) โดยมีส�ระสำ�คัญดังนี้

ยึดม่ันในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ให้ความส�าคัญและการเคารพสิทธิ
มนุษยชน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู ่ค้า คู ่แข่งทางการค้า และแรงงานอย่างเท่าเทียม 
และเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ให้ความส�าคัญต่อสุขภาพความปลอดภัย
ในการท�างานของพนักงาน สร้างจิตส�านึกและส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อม ควบคู่ ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ มีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม
และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความย่ังยืน จนเป็นวัฒนธรรม
ด�าเนินงานท่ีค�านึงถึงประโยชน์ท่ีสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อแนวทางการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน  
ท่ีจะสร้างความม่ันใจว่าบริษัทจะพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ 
ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่งเสริมการด�าเนินงานท่ีรับผิดชอบ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรอย่างต่อเน่ือง 

โดยในปี 2564 บริษัทมีก�รทบทวนและปรับปรุงนโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนองค์กร วัตถุประสงค์ เป้�หม�ย 

และกลยทุธ์ก�รพฒัน�คว�มยัง่ยนืใหชั้ดเจนยิง่ข้ึน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีและก�รพฒัน�องคก์รทีย่ัง่ยนื 

เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มเป้�หม�ย วัตถุประสงค์ กฎหม�ย ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ภ�ยใตว้สิยัทศัน์ บริษทัไดก้ำ�หนดกลยทุธ์คว�มยัง่ยนื 3 ด�้นทีก่ำ�หนดไวใ้นนโยบ�ยก�รพฒัน�คว�มยัง่ยนืองคก์ร ใหเ้ปน็แนวท�ง

ดำ�เนินธุรกจิในก�รสร้�งมลูค�่ท�งเศรษฐกิจ รวมทัง้สร้�งคณุค�่ร่วมแก่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม สง่ผลถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทีด่ำ�เนินธรุกจิ

เคียงคู่กับบริษัทอย่�งยั่งยืนด้วย โดยบริษัทได้กำ�หนดเป้�หม�ยก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนและกลยุทธ์ของบริษัทไว้ดังนี้

7170 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l   การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนส่วนที่ 1   l   การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ 
เพื่อความยั่งยืน



เป้าหมายการพัฒนาความย่ังยืน (Sustainable Development)

บริษัทได้กำ�หนดกรอบก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนอ้�งอิงแนวท�งก�รดำ�เนินก�รในระดับส�กล โดยวิเคร�ะห์ผลกระทบและสร้�งคุณค่�ให้เกิด 

คว�มสมดุลใน 3 ด้�น คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ตั้งแต่ก�รคัดสรรผลิตภัณฑ์ ก�รใช้ทรัพย�กร  

ก�รจัดก�รคลังสินค้�และก�รขนส่ง ก�รจัดจำ�หน่�ยให้กับลูกค้� ผู้บริโภค และก�รบริก�รหลังก�รข�ย บริษัทพิจ�รณ�ให้คว�มสำ�คัญกับ

เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ จำ�นวน 11 เป้�หม�ยหลัก ได้แก่  

เป�้หม�ยที ่1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ซึง่สอดคลอ้งต�มประเดน็ส�ระสำ�คญัของบริษทั แต่ในขณะเดยีวกนั กย็งัใหก้�รสนับสนุนอกี 6 เป�้หม�ย  

ได้แก่ 2, 7, 14, 15, 16, 17 เพื่อสร้�งคุณค่�อย่�งยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย

กลยุทธ์ของบริษัท

ในปัจจุบันภ�คธุรกิจบริก�รกำ�ลังเผชิญคว�มท้�ท�ยสำ�คัญจ�กก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค  

ด้วยคว�มไม่แน่นอนท�งเศรษฐกิจอันเกิดจ�กปัจจัยทั้งภ�ยนอกและภ�ยในประเทศ และปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อมที่ทวีคว�มรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ  

บริษัทได้กำ�หนดกลยุทธ์เพื่อรับมือและแสวงห�โอก�สจ�กคว�มท้�ท้�ยดังกล่�วซึ่งสะท้อนถึงค่�นิยม วิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อสร้�งผลตอบแทน

ที่ดีและก�รเติบโตที่มั่นคงในระยะย�ว กลยุทธ์ของบริษัทครอบคลุม 3 ประเด็น ดังนี้

1) ก�รเข้�สู่ยุคดิจิทัล มุ่งเน้นก�รใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มคุณภ�พของก�รให้บริก�รแก่ลูกค้� เช่น ก�รใช้ข้อมูล 

เพือ่วิเคร�ะหค์ว�มตอ้งก�รของลกูค�้ในช่องท�งดจิทิลั ก�รมุง่สูช่่องท�งก�รข�ยและใหบ้ริก�รแบบรอบทศิท�ง รวมถงึก�รบริห�รจดัก�รคว�มเสีย่ง 

ด้�นเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจ�กนี้ยังปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นภ�ยในและเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถให้เกิดประสิทธิภ�พและก�รควบคุมที่ดีขึ้น

2) ก�รขย�ยตัวของธุรกิจค้�ปลีก ธุรกิจเชิงพ�ณิชย์ และลูกค้�องค์กร ธุรกิจก�รบริก�ร และธุรกิจค้�ปลีกออนไลน์ มุ่งเน้นก�รเชื่อมโยงภูมิภ�ค

ด้วยเครือข่�ยส�ข�ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ ก�รพัฒน�โดยใช้ประโยชน์จ�กโอก�สที่เกิดขึ้นจ�กก�รขย�ยตัวของภูมิภ�ค

3) ก�รดำ�เนินง�นด�้นคว�มยัง่ยนื (Sustainability) มุ่งเน้นก�รพฒัน�และดแูลรักษ�ทรัพย�กรบคุคล ก�รบริห�รจดัก�รคว�มเสีย่งด�้นสิง่แวดลอ้ม 

สงัคม และธรรม�ภบิ�ล ก�รสนับสนนุก�รเข้�ถงึบริก�รอย�่งทัว่ถงึ และก�รยดึมัน่ในหลกัธรรม�ภบิ�ลทีด่ ีเพือ่สร้�งคว�มยัง่ยนืใหแ้กบ่ริษทัเอง

และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของก�รดำ�เนินง�นเพื่อบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของประเทศ 
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แนวทางการดำาเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) มีแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในคว�มรับผิดชอบ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อประโยชน์ เติบโตร่วมกันอย่�งยั่งยืน โดยได้ผนวกแนวคิดด้�นคว�มยั่งยืนเข้�ไปเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ 

ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงในระยะย�ว เช่น ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งอ�ยุประช�กร คว�มเหลื่อมล้ำ�ในหล�กหล�ยมิติ  

ปัญห�สิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติ ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ เป็นต้น และเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ค�ดหวังให้มีบทบ�ท 

และคว�มรับผิดชอบในก�รช่วยดูแลและยกระดับคุณภ�พสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทเชื่อมั่นว่�ก�รนำ�แนวคิดด้�นคว�มยั่งยืนม�ปรับใช้ 

ในก�รดำ�เนินธุรกิจจะช่วยทำ�ให้ส�ม�รถสร้�งคุณค่�และผลประกอบก�รที่ดีได้อย่�งยั่งยืน 

กลยุทธ์ด้านความย่ังยืน 3 Bright

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) มีแนวคิด คัดสรรผลิตภัณฑ์ไอที ด้�นวัตกรรมที่สร้�งสรรค์ ก�รส่งมอบสินค้�และบริก�รที่มีคุณภ�พ ควบคู่

ก�รเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒน� ดูแล รับผิดชอบสังคมและชุมชนอย่�งสร้�งสรรค์ จะส�ม�รถช่วยเหลือและยกระดับคุณภ�พชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

สร้�งคว�มสดใส คว�มสุขให้กับชีวิต และเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย

ด้านเศรษฐกิจ 
Bright Economy

ด้านสังคม 
Bright Life

ด้านสิ่งแวดล้อม 
Bright Earth

การดำาเนินธุรกิจและการบริหารงานกายใต ้
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Govemance)

คัดสรร ส่งมอบ ผลิตภัณฑ ์
ไอที นวัตกรรม การบริการ 
ท่ีมีคุณภาพด�าเนินธุรกิจ 
และสร้างคุณค่าให้องค์กร 

 และ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างย่ังยืน

สร้างสรรค์ พัฒนา ดูแล 
รับผิดชอบต่อสังคม 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

มุ่งม่ันพัฒนา ดูแล รักษา 
สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากร 

อย่างคุ้มค่า เพ่ือส่งต่อรุ่นสู่รุ่น
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2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

 การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ก�รบริห�รห่วงโซ่คุณค่�เป็นกลยุทธ์สำ�คัญที่จะส่งผลสำ�เร็จอย่�งยั่งยืนในก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งบริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�ร

บริห�รจัดก�รทุกกระบวนก�รของห่วงโซ่คุณค่�ของธุรกิจ ซึ่งครอบคุลมทั้งห่วงโซ่อุปท�น และห่วงโซ่คุณค่� ส�ม�รถช่วยยกระดับคุณภ�พชีวิต 

และสภ�พแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมทั้งดำ�เนินธุรกิจอย่�งเป็นธรรม และมีคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
มุ่งเน้นก�รจัดก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภ�พ

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
มุ่งเน้นสร้�งคุณค่�ของสินค้�และบริก�รให้สูงขึ้นตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�

ผู้ถือหุ้น/ 
นักลงทุน

สังคม/ชุมชน

ลูกค้า/ 
ผู้บริโภค พนักงาน

การบริหารงานแบบบูรณาการ

การควบคุมภายใน

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

  การจัดซ้ือจัดหา การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารภายในองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาครัฐ

สิ่งแวดล้อมคู่ค้า

ทรัพยากร คลังสินค้า

สินค้า

พลังงานไฟฟ้า, น�้า
คลังสินค้า

สินค้า การกระจายสินค้า สาขาและออนไลน์ บริการ

ในประเทศ

ศูนย์บริการลูกค้า

ศูนย์บริการหลังการขาย

ทางรถ

คู่ค้า

พนักงาน

การขนส่ง การตลาดและ
การจดัจ�าหน่าย

การบริการ 
หลังการขาย

มอก. กสทช.
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•  การจัดการทรัพยากร

ด้านสินค้า  บริษัทถือว่�สินค้�ไอทีเป็นส่วนสำ�คัญในก�รดำ�เนินชีวิต จึงให้คว�มสำ�คัญในก�รจัดห�และจัดซื้อสินค้�ทั้งจ�กในประเทศ 

และนำ�เข้�สินค้�จ�กต่�งประเทศเข้�ม�จำ�หน่�ย ที่มีคุณภ�พ เทคโนโลยีทันสมัย นวัตกรรมใหม่ๆ คว�มปลอดภัยสำ�หรับลูกค้� สนับสนุน 

ต่อก�รเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก และสินค้�ผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม (มอก.) หรือผ่�นก�ร

ตรวจสอบและรับรองม�ตรฐ�นของเคร่ืองโทรคมน�คมและอุปกรณ์ที่ออกโดยสำ�นักง�น กสทช. รวมทั้งจัดห�สินค้�ที่ตอบโจทย์ลูกค้�สำ�หรับ 

ก�รดำ�เนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) และบริห�รสินค้�คงเหลือเพื่อให้เพียงพอกับยอดข�ยและก�รขย�ยส�ข�ที่เพิ่มขึ้น นอกจ�กนี้บริษัท 

มีก�รจำ�หน่�ยถุงรักษ์โลกเพื่อนำ�ม�ใช้ซ้ำ�ได้

ด้านพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้�า มุ่งเน้นก�รสร้�งวัฒนธรรมอนุรักษ์พลังง�น ทรัพย�กรน้ำ� ภ�ยในองค์กร โดยใช้ทรัพย�กร 

อย่�งคุ้มค่�และมีประสิทธิภ�พ รวมถึงก�รใช้พลังง�นทดแทนอย่�งต่อเนื่อง

ด้านคูค่า้ บริษทัตระหนักดว่ี�คูค่�้เปน็หวัใจสำ�คญัในก�รสร้�งคว�มแข็งแกร่งใหกั้บธุรกิจอย�่งยัง่ยนื และใหค้ว�มสำ�คัญต่อคว�มสมัพนัธ์ระหว�่งคูค่�้  

ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งเป็นธรรม เสมอภ�ค ไม่เอ�เปรียบคู่ค้� ค้�ข�ยแบบตรงไปตรงม� ชำ�ระเงินตรงต�มกำ�หนดเวล�ทุกครั้ง โดยจัดทำ�นโยบ�ย

และระเบียบก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รคัดเลือกและประเมินคู่ค้�ที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เค�รพต่อสิทธิมนุษยชน  

ปฏิบัติต�มกฎหม�ย รวมทั้งพัฒน�และส่งเสริมให้คู่ค้�ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี คำ�นึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่�งเป็นรูปธรรม  

และมีทิศท�งท่ีสอดคล้องกับกระแสก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งย่ังยืน รวมท้ังเชิญชวนให้คู่ค้�เข้�ร่วมเป็นภ�คีเครือข่�ยโครงก�รแนวร่วมต่อต้�นทุจริต (CAC)

ด้านพนักงาน มุ่งเน้นก�รปฏิบัติต่อแรงง�นด้วยคว�มเป็นธรรมและเท่�เทียมกัน เค�รพสิทธิมนุษชน ไม่เลือกปฏิบัติ ให้สวัสดิก�ร 

และสิทธิประโยชน์ ส่งเสริมคุณภ�พชีวิตที่ดีในก�รทำ�ง�น พัฒน�ส่งเสริมศักยภ�พพนักง�นและก�รมีส่วนร่วมอย่�งต่อเน่ือง และคำ�นึงถึง 

คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ดี

• การบริหารคลังสินค้า 
ด้�นก�รบริห�รสินค้�คงคลัง บริษัทจ้�งบริษัท อจิลิต้ี จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้นำ�ในด้�นก�รบริห�รจัดก�รก�รขนส่งสินค้�และบริห�รจัดก�ร 

คลงัสนิค�้ (Logistic and Warehouse Management) ตัง้แตช่่วงไตรม�สที ่4 ป ี2563 จนถงึปจัจบุนั ทำ�ใหบ้ริษทัลดค�่ใช้จ�่ยในก�รลงทนุกอ่สร้�ง

คลังสินค้� ค่�ใช้จ่�ยในก�รว่�จ้�งพนักง�นในคลังสินค้� ค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม และเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รกระจ�ยสินค้�ต่�งๆ ไปยังส�ข�

ของบริษัททั่วประเทศ ส่วนคลังสินค้�ออนไลน์บริษัทเป็นผู้บริห�รจัดก�รเอง

ก�รจัดก�รคลังสินค้�และขนส่งสินค้�ของบริษัท ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบออนไลน์เช่ือมต่อกับทุกช่องท�งก�รจำ�หน่�ยของบริษัท 

จึงทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ส่วนกล�งส�ม�รถรับข้อมูล ก�รสั่งซื้อ ก�รรับเข้� ก�รจัดส่ง ก�รโอนย้�ยสินค้� รวมไปถึงยอดคงเหลือของสินค้�คงคลัง 

ได้ตลอดเวล� (Real Time) อีกทั้งก�รข�ยสินค้�ใช้ระบบก�รสแกนบ�ร์โค้ดสินค้�และใช้ระบบก�รจัดก�รสินค้�เข้�ออกแบบ FIFO ทำ�ให้ส�ม�รถ 

รู้อ�ยุสินค้�ทุกรุ่น และจัดก�รสินค้�คงค้�งได้อย่�งทันเวล�

โดยมีก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รภ�ยในคลังสินค้�อย่�งต่อเนื่อง ดังนี้

1. จัดห�กล่องบรรจุสินค้�ที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ซ้ำ�ได้ เพื่อบรรจุสินค้�ส่งไปยังส�ข�และใช้ภ�ยในคลังสินค้�

2. มกี�รขย�ยคลงัสนิค�้ออนไลน์ เพิม่เตมิเพือ่รองรับยอดข�ยทีเ่พิม่ข้ึนในอน�คตควบคูก่บัก�รพฒัน�ระบบ E-commerce และมกี�รพฒัน�

ระบบก�รบริห�รภ�ยในคลังสินค้�อย่�งต่อเนื่อง

• การขนส่ง 
บริษัทกำ�หนดช่องท�งก�รจัดส่งสินค้� ดังนี้

พื้นที่ก�รจัดส่งสินค้�เขตกรุงเทพและปริมณฑลดำ�เนินง�นโดยบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) สำ�หรับพื้นที่ก�รจัดส่งอื่นๆ ทั่วประเทศ

ใช้บริก�รขนส่งเอกชนจ�กภ�ยนอก เช่น บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำ�กัด, บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัท ดีเอชแอล 

เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นต้น 

สำ�หรับก�รสั่งซื้อสินค้�ออนไลน์ จัดส่งสินค้�โดยใช้บริก�รขนส่งเอกชน ซึ่งลูกค้�ส�ม�รถเลือกระยะเวล�ก�รจัดส่งสินค้�ดังน้ี ส่งด่วน 

ภ�ยใน 3 ชั่วโมง, Same Day Delivery, Next Day Delivery, Midnight Delivery และระยะเวล� 1-3 วัน

75แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)
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• ด้านการตลาดและการจัดจ�าหน่าย 
บริษัทเช่ือมั่นว่�ก�รปฏิบัติต่อลูกค้�อย่�งเป็นธรรม มีคว�มรับผิดชอบต่อก�รข�ยสินค้�และบริก�ร และก�รตล�ดที่ส�ม�รถตอบสนอง 

ต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�เป็นกุญแจสำ�คัญที่นำ�ไปสู่คว�มสัมพันธ์กับลูกค้�ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่�นิยมขององค์กรเป็นสิ่งสำ�คัญ

ในก�รพัฒน�ธุรกิจอย่�งยั่งยืน ดังนี้

1. ก�รตล�ดและประช�สัมพันธ์ที่มีคว�มรับผิดชอบต่อลูกค้�และสังคมเพื่อสร้�งก�รรับรู้และภ�พลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้�และบริก�ร

2. แข่งขันท�งก�รค�้อย�่งยตุธิรรม คำ�นึงถงึจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกจิและกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึสร้�งคว�มสมัพนัธ์กบัคูค่�้ ลกูค�้ 

และผู้บริโภคอย่�งต่อเนื่องในร�ค�ที่เหม�ะสมยุติธรรม

3. จดักิจกรรมสง่เสริมก�รข�ยเพือ่สง่มอบสนิค�้และบรกิ�รดว้ยประสบก�รณ์ทีด่ ีมุง่สร้�งคว�มสร้�งสรรค ์กลยทุธ์บริษทัเน้นคดัเลอืกสนิค�้

และจัดกิจกรรมร่วมกับ Marketplace ทั้งสินค้�ที่ออกม�ใหม่หรือโปรโมชั่นต�มอีเว้นท์

ทั้งนี้ บริษัทมีช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยหล�ยช่องท�ง มีส�ข�ทั่วประเทศ ได้แก่ ร้�นที่อยู่ในห้�งสรรพสินค้� ศูนย์ก�รค้� Community Mall  

และร้�น StandAlone นอกห้�งสรรพสินค้� รวมถึงร้�นแฟรนไชล์ และตล�ดออนไลน์ เว็บไซด์ของบริษัท (www.bnn.in.th) โดยบริษัทยังคง 

ใหค้ว�มสำ�คญัในก�รขย�ยช่องท�งก�รจดัจำ�หน่�ยใหส้อดคลอ้งกับก�รเปลีย่นแปลงพฤติกรรมวิถีก�รดำ�เนินชีวิตแบบใหมแ่ละสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ด 

ของเช้ือไวรัสโคโรน� (COVID-19) อย�่งตอ่เน่ือง เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกและบริก�รลกูค�้ไดอ้ย�่งทัว่ถงึ ควบคูไ่ปกบัก�รรักษ�สิง่แวดลอ้มดว้ย ดงัน้ี

1. บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับช่องท�ง Online ที่ยังมีก�รเติบโตต�มตล�ด E-commerce โดยได้ปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รใช้ง�น 

เว็บไซด์ www.bnn.in.th เพื่อรองรับลูกค้�ที่มีจำ�นวนเพิ่มม�กขึ้น ตลอดจนพัฒน�ระบบที่ส�ม�รถเชื่อมโยงในร้�นค้�ปลีกและ Online  

แบบ Omni Channel 

2. บริษัทมีข้อตกลงก�รฝ�กข�ย (Consignment) สินค้�ทุกประเภทของ Xiaomi ที่ไม่ใช่สินค้�ในกลุ่มสม�ร์ทโฟน กับทุกช่องท�งหน้�ร้�น

ของ True Shop โดยบริษัทได้สิทธิ์นี้เพียงผู้เดียว ทำ�ให้ลูกค้�เข้�ถึงสินค้�ได้ง่�ยยิ่งขึ้น

3. ก�รเพิม่ช่องท�งข�ยจำ�นวน 45 ส�ข� กบับิก๊ซ ีห�้งค�้ปลกี โดยก�รจำ�หน�่ยสนิค้�ประเภท Smartphone และ IOT ควบคู่กับโทรศัพทม์อืถือ 

4.  ก�รขย�ยส�ข�ชั่วคร�วในรูปแบบ Pop-Up Store ต�มพื้นที่ต่�งๆ และ รูปแบบร้�น StandAlone ทั่วทุกจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ 

จ�กก�รปิดส�ข�ที่อยู่ในห้�งสรรพสินค้� โดยเน้นทำ�เลที่ดีและค่�เช่�ที่เหม�ะสม

5. ก�รจำ�หน่�ยสนิค�้แบบ Drive Thru, แบบ CHAT & SHOP และแบบ Click & Collect ซึง่ใหบ้ริก�รโดยลกูค�้สัง่สนิค�้ผ�่นช่องท�งออนไลน ์

และส�ม�รถไปรับสินค้�ที่ส�ข�ใกล้บ้�น ช่วยลดปัญห�เรื่องก�รจร�จรที่เป็นส่วนหนึ่งของก�รเกิดมลพิษ

• ผู้บริโภค
บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อคุณภ�พสินค้�และคว�มปลอดภัยของลูกค้� โดยคัดเลือกสินค้�ไอทีที่มีเทคโนโลยีทันสมัย มีนวัตกรรมใหม่ๆ  

มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น  ปลอดภัย  แสดงฉล�กผลิตภัณฑ์และบริก�รให้ชัดเจน

• ด้านการบริการหลังการขาย 
มกี�รรับประกันสนิค�้จ�กผูผ้ลติ รองรับก�รเปลีย่นและซอ่มสนิค้�จ�กผูผ้ลติและผูน้ำ�เข้�สนิค้�ช้ันนำ� เพือ่ใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจในก�รซือ้ผลติภัณฑ์

จ�กบริษัทม�กยิ่งข้ึน ห�กสินค้�มีปัญห�หลังจ�กซื้อลูกค้�ส�ม�รถเข้�ใช้บริก�รซ่อมสินค้�ได้ที่ร้�นในเครือบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  

ทุกส�ข�ทั่วประเทศ หรือร้�น “ICare” เป็นศูนย์ซ่อมและให้บริก�รสินค้�แบรนด์ Apple และร้�น “TRUE by Com7” ให้บริก�ร True Shop รวมทั้ง 

ขอคำ�ปรึกษ� แนะนำ�ก�รใช้ง�นกับพนักง�นได้ทุกส�ข�

76 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
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การบริหารจัดการความเส่ียงด้านความย่ังยืน 
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับประเด็นด้�นคว�มยั่งยืนอย่�งต่อเน่ืองเสมอม� เพื่อสร้�งโอก�สและลดคว�มเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขัน สร้�งผลกำ�ไร และคว�มอยู่รอดขององค์กร รวมทั้งสร้�งคว�มเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ ทั้งด้�นเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ย กรอบก�รบริห�รคว�มเส่ียง และกำ�กับดูแลก�รบริห�ร 

คว�มเสี่ยงใหส้อดคล้องกบักลยุทธแ์ละเป้�หม�ยขององคก์ร โดยก�รนำ�ประเดน็ด้�นคว�มยั่งยืนม�ผส�นรว่มกบัก�รดำ�เนนิธรุกิจของบรษิัท ตั้งแต่

ก�รกำ�หนดกลยุทธ์องคก์ร ตลอดจนกระบวนก�รวเิคร�ะหค์ว�มเสีย่ง กำ�หนดปจัจยัเสีย่งสำ�คญัทีเ่กีย่วข้องกับด�้นคว�มยัง่ยนื เช่น ปจัจยัเสีย่งด�้น

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ� และปัจจัยคว�มเสี่ยงจ�กกระแสก�รให้คว�มสำ�คัญต่อก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มข้ึน 

อย่�งต่อเน่ือง เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบจ�กคว�มไม่แน่นอนของสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงวิเคร�ะห์ 

ถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนและจัดทำ�แผนรับรอง รวมถึงติดต�มก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง (ส�ม�รถดูร�ยละเอียดได้ใน 

ร�ยง�นคว�มยั่งยืน ประจำ�ปี 2564 ฉบับเต็มที่ www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

• ความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์
โควิด-19

• ความเสี่ยงด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• ความเสี่ยงจากกระแสการให้
ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมข้ึน 
อย่างต่อเน่ือง

• ความเสี่ยงจากการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
บุคคล หรือสิทธิมนุษยชน

• ความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษทั ใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รมีสว่นร่วมของผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดยสือ่ส�รและรับฟงัคว�มคิดเหน็ผ�่นช่องท�งต�่งๆ และนำ�คว�มค�ดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสียม�ดำ�เนินก�ร เพร�ะบริษัทตระหนักดีว่�คว�มคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนสำ�คัญที่ช่วยพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 

ให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งข้ึน ที่จะสร้�งคว�มเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น คู่ค้� ลูกค้� และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ภ�ยใต้กรอบจริยธรรมและจรรย�บรรณ 

ในก�รดำ�เนินธุรกิจ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวัง วิธีการมีส่วนรวม

ผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน

• เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน  

และคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร  

จ่�ยเงินปันผลดี

• ก�รจัดก�รและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

ที่จะมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ

ของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะย�ว

• ก�รเข้�ถึงข้อมูลก�รกำ�กับดูแล 

และก�รเปิดเผยข้อมูล บริห�รง�น 

อย่�งโปร่งใส ตรวจสอบได้

• ก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�รและผลก�ร

ดำ�เนินง�นของบริษัทอย่�งถูกต้อง 

และทันต่อเหตุก�รณ์

• พัฒน�คุณภ�พ และยุทธวิธีก�ร

บริห�รของแต่ละธุรกิจ ให้ส�ม�รถ

แข่งขันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมท้ัง

พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร 

โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

• วิเคร�ะห์ ติดต�ม ตรวจสอบ  

เฝ้�ระวัง และจัดเตรียมม�ตรก�ร

จัดก�รคว�มเส่ียงท้ังองค์กรในระยะส้ัน 

ระยะย�ว และคว�มเสี่ยงที่อ�จจะ

เกิดขึ้นใหม่

• ปฏิบัติต�มหลักกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเสนอ

ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน 

ต่อบริษัท โดยตรง

• เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องต�ม

แนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รเปิดเผย

ส�รสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

• ก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี

• ร�ยง�นประจำ�ปี

• กิจกรรมผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจก�รบริษัท

• ช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสหรือรับเรื่อง

ร้องเรียนของบริษัท

• ติดต่อผ่�นเลข�นุก�รบริษัทฯ

• เว็บไซต์บริษัท / E-mail
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวัง วิธีการมีส่วนรวม

ลูกค้า/
ผู้บริโภค

• ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และ 

บริการที่ประทับใจ

• สื่อสารข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน

• การเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและสะดวก

• การเข้าถึงได้ง่ายเมื่อลูกค้าเกิดปัญหา

• การรับและแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ

• ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาค

• เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เอาเปรียบลูกค้า

• ดำาเนินธุรกิจ ตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจ จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐาน

สากล

• บูรณาการช่องทางการสื่อสาร 

กับลูกค้าอย่างทั่วถึงและครบวงจร

• พัฒนาและขยายช่องทาง 

การจัดจำาหน่ายสินค้า

• สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าในสินค้า

และการบริการ รวมถึงบริการ 

หลังการขาย มีการรับประกันสินค้า 

• มีกระบวนการรับข้อร้องเรียน 

จากลูกค้าผ่านหลายช่องทาง และ

จัดการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

• ยึดหลักการปฏิบัติต่อลูกค้า 

ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค  

ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

• การประชุมลูกค้าประจำาปี

• ศูนย์บริการลูกค้า

• สื่อต่างๆ ของบริษัท เช่น  

จดหมายข่าว นิตยสาร และ 

สื่อสังคมออนไลน์

• ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ 

รับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

• เว็บไซต์บริษัท / E-mail

• สำารวจความพึงพอใจลูกค้า

คู่ค้า • ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส 

และเป็นธรรม

• ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 

ราคายุติธรรม

• ไม่เอาเปรียบคู่ค้า การชำาระเงิน 

ตรงตามกำาหนดเวลา

• มีความเป็นมืออาชีพ

• ประกาศเจตนารมณ์และเป็นแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

• ดำาเนินกิจการตามหลักจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ

• สร้างความเป็นมืออาชีพ 

ในการดำาเนินธุรกิจ  

และความเป็นพันธมิตรที่ดี

• สนับสนุนและส่งเสริมคู่ค้า 

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม

• การประชุมคู่ค้าประจำาปี 

และประจำาเดือน

• การขึ้นทะเบียนคู่ค้า

• สื่อต่างๆ ของบริษัท เช่น  

จดหมายข่าว นิตยสาร และ 

สื่อสังคมออนไลน์

• จัดกิจกรรม CSR

• การประชุมนักวิเคราะห์

• ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

หรือรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

• เว็บไซต์/E-mail /โทรศัพท์

พนักงาน • ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์  

และสวัสดิการที่เหมาะสม

• ความมั่นคงในอาชีพ

• โอกาสการก้าวหน้าในสายงาน

• คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัย 

ในสถานที่ทำางานและอาชีวอนามัย

• การพัฒนาทักษะ องค์ความรู้  

ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

ในการทำางาน

• ความสุขใจในการทำางาน

• กำาหนดค่าตอบ สิทธิประโยชน์  

และสวัสดิการให้เหมาะสม

• กำาหนดเส้นทางความก้าวหน้า 

ในอาชีพ

• การสำารวจความผูกพันของพนักงาน

ที่มีต่อองค์กรประจำาปี

• การประเมินศักยภาพของพนักงาน 

ทุก 6 เดือน และ 1 ปี และส่งเสริม

ให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้

อย่างต่อเนื่อง

• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ระหว่างหัวหน้าสายงาน 

และพนักงานในสังกัด

• การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่อง

ร้องเรียน (Whistleblowing)

• การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายในองค์กรอย่างสม่ำาเสมอ

• การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ  

และระบบออนไลน์ภายในบริษัท

• CEO พบพนักงาน

• แบบสำารวจความพึงพอใจ  

และความผูกพันต่อองค์กร

• ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

หรือรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

• เว็บไซต์บริษัท
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวัง วิธีการมีส่วนรวม

สัมคม/ชุมชน • ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 

ต้องไม่กระทบต่อสังคม ชุมชน  

สิ่งแวดล้อม

• ก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีแก่ช�วไทย 

ทุกกลุ่มในสังคม

• ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรอบคอบ 

และระมัดระวัง เพื่อป้องกัน 

ผลกระทบต่อสังคม ชุมชน  

และสิ่งแวดล้อม

• เค�รพสิทธิมนุษยชน  

สร้�งคว�มเท่�เทียมท�งสังคม

• ปฏิบัติต�มกฎหม�ย  

และข้อกำ�หนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติ

ส�กลที่เกี่ยวข้อง

• จัดกิจกรรม CSR อย่�งต่อเนื่อง 

และยั่งยืน

• สื่อต่�งๆ ของบริษัท เช่น  

จดหม�ยข่�ว นิตยส�ร และ 

สื่อสังคมออนไลน์

• ดำ�เนินกิจกรรมก�รสื่อส�ร 

กับสื่อมวลชนผ่�นเครื่องมือ 

สื่อส�รในทุกรูปแบบ

ภาครัฐ • ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทต้อง 

ไม่ขัดต่อกฎหม�ยและระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง

• ปฏิบัติต�มกฎหม�ย  

และข้อกำ�หนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติ

ส�กลที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง

• มีก�รประเมินคว�มเสี่ยง 

ด้�นกฎหม�ย

• ร�ยง�น จดหม�ย

• สื่อต่�งๆ ของบริษัท เช่น  

จดหม�ยข่�ว นิตยส�ร และ 

สื่อสังคมออนไลน์

• ดำ�เนินกิจกรรมก�รสื่อส�ร 

กับสื่อมวลชนผ่�นเครื่องมือสื่อส�ร 

ในทุกรูปแบบ

สิ่งแวดล้อม • ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ 

อย่�งมีคุณค่�

• ก�รลดผลกระทบในด้�นสิ่งแวดล้อม

• สนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือโครงก�ร

ที่ช่วยเหลือสังคม และรักษ� 

สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับธุรกิจ

• บริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม 

อย่�งเป็นระบบ

• ก�รใช้วัสดุทดแทน

• กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• สื่อต่�งๆ ของบริษัท เช่น  

จดหม�ยข่�ว นิตยส�ร และ 

สื่อสังคมออนไลน์
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การประเมินประเด็นท่ีสำาคัญด้านความย่ังยืน

บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจโดยสร้�งมูลค่�ท�งธุรกิจควบคู่ไปกับคว�มรับผิดชอบท�งสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตอบสนอง 

ต่อคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่�งเหม�ะสม และส�ม�รถวัดผลได้อย่�งเป็นรูปธรรม บริษัท จึงได้ดำ�เนินกระบวนก�รประเมินที่สำ�คัญ 

ด้�นคว�มยั่งยืน ดังนี้ 

ระบุประเด็น (Identification) และขอบเขตการรายงาน

การระบุประเด็นท่ีสำาคัญ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น แนวโน้มกระแสโลก การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภค ภาวะการแข่งขันในตลาดเทียบเคียงประเด็นส�าคัญของบริษัท
ในอตุสาหกรรมเดยีวกัน ร่วมกับการวเิคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร เช่น การด�าเนินงาน 
จดุอ่อน จดุแข็ง ทิศทางกลยทุธ์การด�าเนินธุรกิจ ความเสีย่งและโอกาสด้านความย่ังยืน
และการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากการรวบรวม
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสยีท้ังภายในและภายนอกองค์กรผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
ตลอดท้ังปี เช่น การส�ารวจรับฟังความคิดเห็น การประชุมร่วมกัน การสัมภาษณ์ 
การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น รวมท้ังพิจารณาถึงปัจจัยในการ
ก�าหนดขอบเขตแต่ละประเด็นส�าคัญ เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อประเด็น
ท่ีส�าคัญในปี 2564 ท้ังมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การจัดลำาดับประเด็นท่ีสำาคัญ
บริษัท น�าประเด็นท่ี ได้รับการคัดเลือกมาประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญ  
โดยพิจารณาจากสองแกน คือ ระดับความส�าคัญ โอกาสและผลกระทบท่ีมีต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบรษัิท ความส�าคญัและผลกระทบต่อความสนใจของผู้มีส่วนได้เสยี 
ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงองค์กร

การตรวจสอบ
คณะท�างานด้านความย่ังยืนเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญ

การทบทวนและพัฒนาต่อเนื่อง
บริษัท รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านช่องทาง 
ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือน�ามาพฒันาและปรับปรุงเน้ือหาการจัดท�า 
รายงานการพัฒนาความย่ังยืนในปีต่อไป
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ผลการประเมินประเด็นท่ีสำาคัญด้านความย่ังยืน

ระดับความส�าคัญและผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

ระ
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คว
าม
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นไ
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2
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9 1113
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มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม การกำากับดูแลกิจการ

1. ผลประกอบก�รที่ดีและมั่นคง 5. ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล 8. ก�รบริห�รจัดก�รพลังง�น 11. ก�รดำ�เนินธุรกิจที่เป็นธรรม

2. ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และบริก�ร 6. ก�รบริห�รคว�มสัมพันธ์กับ

ชุมชนและคว�มรับผิดชอบต่อ

สังคม

9. ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ� 12. สิทธิมนุษชน

3. ก�รบริห�รคว�มสัมพันธ์กับลูกค้� 7. คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย 

และสภ�พแวดล้อมที่ดีในก�ร

ทำ�ง�น

10. ก�รบริห�รจัดก�รขยะ 13. ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยท�ง

ไซเบอร์

4. ก�รบริห�รคว�มสัมพันธ์กับคู่ค้�

จ�กผลประเมินประเด็นที่สำ�คัญด้�นคว�มยั่งยืนทั้ง 4 ด้�น มีจำ�นวนประเด็น 13 ประเด็น ซึ่งสรุปผลก�รดำ�เนินง�นในแต่ละด้�นดังต่อไปนี้
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การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ

1. ผลประกอบการท่ีดีและม่ันคง

รายได้
ในปี 2564 บริษัท มีรายได้จาการขายและการให้บริการ 51,126.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,820.30 ล้านบาทจากปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ37.50  

(ป ี2563 มรีายไดจ้าการขายและการใหบ้ริการ 37,306 ลา้นบาท) โดยสดัสว่นรายไดแ้บง่เปน็ธุรกิจคา้ปลกี 47,078 ลา้นบาทหรือคดิเปน็ร้อยละ 92  และ 

ช่องทางการจดัจำาหน่ายอืน่ 4,048 ลา้นบาทหรือคดิเปน็ร้อยละ 8 รวมทัง้มกีำาไรข้ันต้น ป ี2564 จำานวน  6,845.94 ลา้นบาท เพิม่ข้ึน 2,135.73 ลา้นบาทจากปก่ีอน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 45.34  (ปี 2563 มีกำาไรขั้นต้น 4,710.20 ล้านบาท) และมีกำาไรสุทธิของบริษัทใหญ่ปี 2564 จำานวน 2,628.48 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น1,133.62 ล้านบาทจากปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 75.83  (ปี 2563 มีกำาไรสุทธิของบริษัทใหญ่ 1,490.68 ล้านบาท)

รายจ่าย
บริษทั มคีา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสำาหรับป ี2564 จำานวน 3,761.47 ลา้นบาท เพิม่ข้ึน 775.37 ล้านบาทจากปก่ีอนหรือคิดเปน็ร้อยละ 25.97  

(ป ี2563 มคีา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 2,986.10 ลา้นบาท) สว่นใหญม่าจากต้นทนุขายและการใหบ้ริการ สำาหรับป ี2564 จำานวน  44,280.50 ลา้นบาท  

เพิ่มขึ้น 4,684.60 ล้านบาท จากปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ11.83 (ปี 2563 มีต้นทุนขายและการให้บริการ 39,595.90 ล้านบาท) ซึ่งสอดคล้องกับ 

ยอดขายทีเ่พ่ิมข้ึน ในดา้นของการชำาระภาษใีหแ้กรั่ฐบาลเปน็จำานวนเงนิ 554.71 ลา้นบาท และมกีารจา่ยเงินปนัผล 1,200 ลา้นบาท ใหผ้ลตอบแทน

แก่ผู้ถือหุ้น

ฐานะทางการเงิน
บริษทัมสีนิทรัพยร์วม 15,965.80 ลา้นบาท เปน็สนิทรัพยห์มนุเวยีน 11,886.20 ลา้นบาท สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 4,079.60 ลา้นบาท สว่นของผูถื้อหุน้

บริษทัใหญ ่5,284.86 ลา้นบาท โดยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1.22 เทา่ อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 2.01 เทา่ จากอตัราส่วนทางการเงนิดงักลา่ว  

บริษัทจึงมีสภาพคล่องสูง และมีภาระหนี้สินในอัตราที่น้อย แสดงถึงบริษัทมีความมั่นคงสูง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

ทุกปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำาเสมอและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และบริการ

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
บริษัทมุ่งมั่นเป็นผู้นำาในการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการบริการที่เป็นเลิศโดยการบริหารจัดการจากทีมงาน 

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชงิบวกทั้งต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

เพื่อให้สร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ  โดยบริษัทตั้งเป้าหมายคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

ทุกกลุ่ม และมีความหลากหลาย สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด  

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทให้ความสำาคัญกับการวิจัยลูกค้า ศึกษาภาวะอุตสาหกรรมไอทีต่างๆ และสรรหา คัดเลือก นำาเสนอ สินค้าไอที เทคโนโลยีทันสมัย 

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ คุณภาพดี มีความหลากหลาย มาตรฐาน ปลอดภัย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตอบสนองความต้องการลูกค้า

เป้าหมายที่แตกต่างกัน เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการใหม่ๆ บริการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วภายในวันเดียวกัน หรือภายในวันถัดไป 

และให้บริการหลังการขายที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งให้ความสำาคัญ สนับสนุน ส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสร้างสรรค์

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ผลการด�าเนินงานปี 2564

1. การวิจัยลูกค้า
บริษัทสำ�รวจ วิเคร�ะห์พฤติกรรม และคว�มต้องก�รของลูกค้�จ�กฐ�นข้อมูลของบริษัท ควบคู่กับก�รศึกษ�ติดต�มเทรนสินค้�เทคโนโลยี 

นวัตกรรมใหม่ๆ ทันต่อกระแสโลกอยู่ตลอดเวล� ทำ�ให้เกิดมุมมองใหม่ เพื่อนำ�ม�สนับสนุนในก�รคัดสรร นำ�เสนอสินค้�และบริก�ร ให้ตรงกับ

คว�มต้องก�รของลูกค้�และลูกค้�มีคว�มพึงพอใจสูงสุด 

2. สินค้าเพื่อตอบสนองชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
ปัจจุบันสินค้�ไอทีเป็นส่วนสำ�คัญในก�รดำ�เนินชีวิต รูปแบบก�รสื่อส�ร ก�รทำ�ง�น และ Life Style บริษัทจึงมีทีมง�นเฉพ�ะที่ดำ�เนินก�ร 

คัดสรรสินค้�และจัดซื้อทั้งจ�กต่�งประเทศและภ�ยในประเทศ และช่องท�งอินเตอร์เน็ต แม้ว่�ในปีน้ีบริษัทจะเผชิญกับกลุ่มสินค้�สม�ร์ทโฟน 

แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ไม่มีเพียงพอกับคว�มต้องก�รในตล�ด เน่ืองจ�กปัญห�สงคร�มก�รค้�  

(Trade War) จนถึงวิกฤตก�รณ์ COVID-19 ปัจจุบัน แต่บริษัทมีคว�มสัมพันธ์กับคู่ค้�ที่ดี มีม�ตรก�รในก�รคัดเลือกสินค้�ที่มีประสิทธิภ�พ  

เพิ่มคว�มหล�กหล�ยประเภทรวมกว่� 10,000 ร�ยก�ร ครอบคลุมกว่� 100 แบรนด์ทั่วโลก เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รให้กับลูกค้�เป้�หม�ย 

ทุกกลุ่มสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่อย่�งเพียงพอได้ รวมทั้งได้รับคว�มเชื่อมั่นและคว�มไว้ว�งใจจ�กลูกค้�

3. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้คว�มสำ�คัญคัดสรรสินค้�ไอทีเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับก�รเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มอบส่ิงที่ดีที่สุดให้กับลูกค้� และสนับสนุน 

ให้ผู้ผลิต/คู่ค้� ใช้บรรจุภัณฑ์สินค้�ที่ใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่

• สินค้�กลุ่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงรักษ์โลก บริษัทรณรงค์ก�รใช้ถุงที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ซ้ำ�ได้และมีคว�มทนท�น โดยจัดให้

มีก�รจำ�หน่�ยสินค้�ถุงรักษ์โลก ในปี 2564 จำ�หน่�ยถุงรักษ์โลกจำ�นวน 17,354 ใบ 

• สินค้�กลุ่มลดก๊�ซเรือนกระจก เช่น สินค้�สม�ร์ทแกดเจ็ต สกู๊ดเตอร์ไฟฟ้� ใช้พลังง�นไฟฟ้�ทดแทนก�รใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิง ทำ�ให้ช่วย 

ลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งเป็นตัวก�รสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดภ�วะโลกร้อน

4. การตรวจสอบที่มาและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภัยของสินค้�ที่จำ�หน่�ยแก่ลูกค้�เป็นอย่�งยิ่ง โดยหน่วยง�นจัดซื้อจะทำ�ง�นร่วมกันอย่�งใกล้ชิด 

กับผูจ้ดัจำ�หน่�ยหรือผู้ผลติในก�รตรวจสอบอย�่งสม่ำ�เสมอ และผ�่นก�รรับรองคว�มปลอดภยัของสนิค�้จ�กหนว่ยง�นกำ�กบัดแูล รวมทัง้ก�รจดัทำ� 

ฉล�กสินค้�ที่ถูกต้องต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ลูกค้�ได้ทร�บข้อมูลของสินค้� นอกจ�กน้ี  

บริษัทจำ�หน่�ยสินค้�ที่ไม่เป็นสินค้�ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� ละเมิดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 

โดยในปี 2564 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนด้�นคว�มพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ จำ�นวน 10 ข้อร้องเรียน คิดเป็น 6.17% ของข้อร้องเรียนทั้งหมด  

โดยสว่นใหญ่เปน็ปญัห�ก�รใชง้�นสนิค�้ และบริษทัใหค้ว�มใสใ่จและจดัก�รแกไ้ขปญัห�ข้อร้องเรียนโดยห�ส�เหตุ ช้ีแจงทำ�คว�มเข้�ใจ แนะนำ�วธีิ

ก�รใช้ที่ถูกต้อง ก�รให้บริก�รซ่อมและส่งเคลม เปลี่ยนสินค้� รับคืนสินค้�และคืนเงินค่�สินค้� หรือจัดห�สินค้�และส่งสินค้�ให้กับลูกค้�เรียบร้อย

แล้วทุกข้อร้องเรียน

5. การบริการที่ครบวงจร
• ระบบก�รสั่งซื้อออนไลน์ที่ทันสมัยและปลอดภัย

บริษทัไดล้งทนุพฒัน�เทคโนโลยแีละพฒัน�เวบ็ไซด ์พฒัน�ระบบสัง่ซือ้สนิค�้และบริก�รแบบไร้รอยตอ่ (Omni Channel) ซึง่ผส�นช่องท�ง 

ในก�รเลือกซื้อสินค้�ที่หล�กหล�ยทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถค้นห�สินค้� เลือกดูร�ยละเอียดของสินค้� และได้รับ

คว�มสะดวกสบ�ยในก�รซือ้สนิค�้ นำ�เสนอประสบก�รณ์ทีด่ใีหแ้กล่กูค�้ มบีริก�รจดัสง่ถงึบ�้น หรือสัง่ซือ้สนิค�้ออนไลน์และไปรับสนิค�้

ที่ส�ข�ใกล้บ้�นได้ (Click and Collect) ซึ่งช่วยลดปัญห�เรื่องก�รจร�จรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นต้น นอกจ�กนี้ ลูกค้�

ส�ม�รถม่ันใจในคว�มปลอดภัยในก�รสัง่ซือ้สนิค�้ผ�่นระบบออนไลน์ได ้เน่ืองจ�กบริษทัใช้ SSL (Secure Socket Layer) ตลอดทกุข้ันตอน 

ของก�รสั่งซื้อเพื่อป้องกันก�รละเมิดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้�
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• บริก�รจัดส่งที่ด่วนและสะดวก

บริษัทยังคงมุ่งเน้นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้ลูกค้� โดยบริษัทจ้�งบริษัทเอกชนขนส่งให้บริก�รจัดส่งภ�ยใน 1-3 วัน หรือ Next Day 

Delivery หรือส่งสินค้�ด่วนภ�ยใน 3 ชั่วโมง สำ�หรับสินค้�บ�งร�ยก�ร ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ และพื้นที่ให้บริก�รโดย บริษัท ล�ล�มูฟ  

อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัท สกู๊ตต�ร์ บียอนด์ จำ�กัด นอกจ�กนี้มีบริก�รจัดส่งพิเศษสำ�หรับกลุ่มสินค้�สม�ร์ทโฟนที่มีก�ร

จองสินค้�ล่วงหน้� (Pre-Order) โดยจัดส่งแบบภ�ยในวัน (Same Day Delivery) ก�รจัดส่งเที่ยงคืน (Midnight Delivery) รวมถึงก�ร

จำ�หน่�ยสินค้�แบบ Drive Thru

• ก�รบริก�รหลังก�รข�ย 

สินค้�เกือบทุกร�ยก�รที่ซื้อจ�กบริษัทจะมีก�รรับประกันสินค้�จ�กผู้ผลิตโดยมีระยะเวล�รับประกันต้ังแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี รองรับ 

ก�รเปลี่ยนและซ่อมสินค้�จ�กผู้ผลิตและผู้นำ�เข้�สินค้�ชั้นนำ� และห�กสินค้�มีปัญห�หลังจ�กซื้อลูกค้�ส�ม�รถเข้�ใช้บริก�รซ่อมสินค้�

ได้ที่ร้�นในเครือบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ หรือร้�น “ICare” เป็นศูนย์ซ่อมและให้บริก�รสินค้�

แบรนด์ Apple และร้�น “TRUE by Com7” ให้บริก�ร True Shop  ภ�ยใต้เงื่อนไขของก�รให้บริก�ร รวมทั้งเข้�รับบริก�รขอคำ�ปรึกษ�  

คำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�นกับพนักง�นได้ทุกที่

3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ในยุคดิจิตอลลูกค้�ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้อย่�งไร้ขีดจำ�กัด มีท�งเลือกในก�รซื้อสินค้�และบริก�รม�กข้ึน บริษัทจึงให้คว�มสำ�คัญ 

กับคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้�อย่�งต่อเน่ือง สร้�งคว�มเช่ือมั่นแก่ลูกค้�ในเร่ืองคุณภ�พสินค้�และบริก�ร และสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้� 

และบริก�ร และคว�มผูกพันของลูกค้� รวมถึงพนักง�นที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญที่ส่งเสริมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่�งยั่งยืน โดยบริษัทต้ังเป้�หม�ย

สร้�งคว�มพึงพอใจให้กับลูกค้� 100% 

แนวทางการบริหารจัดการ
1. ใช้เทคโนโลยคีวบคูก่บับคุล�กรอย�่งมีหลกัก�ร เพือ่เพิม่ระดบัก�รใหบ้ริก�รแกล่กูค้� สร้�งคว�มเข้�ใจในคว�มตอ้งก�รของลกูค�้ รวมทัง้ 

ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�ในด้�นสินค้�และบริก�ร เพื่อเปลี่ยนจ�กผู้บริโภคกล�ยเป็นลูกค้�ตลอดไป (Customer Loyalty) 

2. พัฒน�คว�มรู้ผลิตภัณฑ์และบริก�ร ทักษะก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์ ทักษะก�รข�ย ทักษะก�รสื่อส�รของพนักง�น

3. สร�้งคว�มตระหนกัถงึคว�มสำ�คญักบัพนกัง�นในก�รเข�้ถงึ ก�รเกบ็รวบรวม ก�รใช ้ก�รเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งอ�จสง่ผลเสียห�ย

ต่อเจ้�ของข้อมูล โดยต้องได้รับคว�มคุ้มครองต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหลักสิทธิมนุษยชนส�กล

4. เสริมสร้�งคว�มสมัพนัธ์กบัลกูค�้อย�่งตอ่เน่ือง โดยรับฟงัเสยีง ข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ คว�มตอ้งก�รของลกูค้�และก�รรับเร่ืองร้องเรียน 

เพื่อนำ�ม�ใช้เป็นข้อมูลกำ�หนดกลยุทธ์ก�รข�ยและก�รตล�ด คัดเลือกสินค้�และบริก�รที่มีคุณภ�พ สื่อส�รไปยังหน่วยง�นที่เก่ียวข้อง 

รับทร�บและปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�น 

5. วิเคร�ะห์ข้อมูลที่ปร�กฎผ่�นสื่อสังคมออนไลน์ต่�งๆ เชิงรุกเพื่อทร�บคว�มคิดเห็นลูกค้� และตอบสนองคว�มต้องก�รลูกค้� 

อย่�งมีประสิทธิภ�พและทันท่วงที

6. มีก�รสื่อส�รก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�ร โปรโมชั่นและร�ค�สินค้�มีคว�มเหม�ะสม 

ผลการด�าเนินงานปี 2564
บริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมและโครงก�รต่�งๆ เพื่อสร้�งคว�มผูกพันและภ�พลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้�และองค์กร (CRM) ประกอบกับก�รสร้�ง

ประสบก�รณ์ที่ดีให้กับลูกค้� ทำ�ให้ลูกค้�ตัดสินใจซื้อและกลับม�ซื้อหรือใช้บริก�รซ้ำ� บอกต่อประสบก�รณ์ที่ดี ซึ่งทำ�ให้บริษัทขย�ยกลุ่มลูกค้� 

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

1. บริษัทมีทีมง�นที่เชี่ยวช�ญด้�นก�รข�ยและผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่�ย และมีประสบก�รณ์ในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ โดยกำ�หนดแผนก�รอบรม

ให้สอดคล้องกับนโยบ�ยของบริษัท ให้แก่ลูกค้�เพื่อให้คว�มรู้ และคุณสมบัติเฉพ�ะของผลิตภัณฑ์และ หลักสูตรเตรียมคว�มพร้อม

พนักง�นข�ย เพือ่ใหพ้นักง�นมทีกัษะก�รข�ย ก�รเจรจ� ส�ม�รถใหบ้ริก�รคำ�แนะนำ�ข้อมลูร�ยละเอยีดสนิค�้และบริก�ร วธีิก�รใชง้�น 

ที่ถูกต้อง พร้อมกับส�ม�รถสื่อส�รให้ลูกค้�เข้�ใจได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและพึงพอใจ

2. ศูนย์บริก�รข้อมูล (Call Center) รับข้อร้องเรียนผ่�นหล�ยช่องท�ง ได้แก่ โทรศัพท์, Call Center,  

E-mail : customer_support@comseven.com, Facebook, Line@ เป็นต้น รวมทั้งมีก�รดำ�เนินก�รดังนี้

84 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
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• อบรมพนักง�นใหม่เกี่ยวกับ คว�มรู้พื้นฐ�นก�รดำ�เนินง�น ผลิตภัณฑ์ และบริก�ร ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย เพื่อให้ข้อมูลลูกค้� 

ได้อย่�งถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงก�รปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• ก�รให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริก�รของบริษัท อย่�งมีประสิทธิภ�พ เป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้� รวมถึงข้อมูลข่�วส�ร

ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุก�รณ์แก่ลูกค้�

• วิเคร�ะหข้์อมูลทีป่ร�กฎผ่�นสือ่สงัคมออนไลน์ต�่งๆ เพือ่ทร�บคว�มคดิเหน็ คว�มตอ้งก�รลกูค�้ และดำ�เนินก�รบริห�รจดัก�รทนัท ี 

• ติดต่อกับลูกค้�ด้วยคว�มสุภ�พ อัธย�ศัยดี มีคว�มกระตือรือร้น มีประสิทธิภ�พ และเป็นที่ไว้ว�งใจ

• บริษทัเปดิรับข้อร้องเรียนจ�กลกูค�้ รวมทัง้นำ�ข้อร้องเรียนไปเปน็แนวท�งก�รพฒัน�และสือ่ส�รไปยงัหนว่ยง�นทีเ่กีย่วข้องรับทร�บ 

และปรับปรุง พร้อมกับติดต่อกลับลูกค้�เพื่อรับทร�บผลก�รปรับปรุง ซึ่งในปี 2564 มีจำ�นวนข้อร้องเรียน 162 เรื่อง บริษัทส�ม�รถ

ดำ�เนินก�รจัดก�รข้อร้องเรียนครบถ้วน และเป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ต้องปิดข้อร้องเรียนภ�ยใน 1 ช่ัวโมง หรือห�กเป็นกรณี 

ที่ต้องใช้เวล�ในก�รดำ�เนินก�รให้ผู้จัดก�รเขตติดต่อกลับลูกค้�ภ�ยใน 1 ชั่วโมงหลังจ�กได้รับแจ้งจ�กศูนย์บริก�รลูกค้�

3. ก�รบริห�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์กับลูกค้� โดยก�รวิเคร�ะห์พฤติกรรมของลูกค้� เพื่อว�งแผนสื่อส�รก�รตล�ดในแต่ละโอก�ส 

ที่ตรงกับคว�มต้องก�รของกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย บริษัทใช้นโยบ�ยก�รตล�ดแบบเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ย เช่น ก�รจัดทำ�กิจกรรมก�ร 

ตล�ดหน้�ร้�น เพื่อดึงดูดให้ลูกค้�รู้จักร้�นค้�และเข้�ม�ซื้อสินค้�และใช้บริก�รต่�งๆ และกลับม�ซื้อสินค้�และใช้บริก�รของบริษัท  

และใช้ก�รสื่อส�รก�รตล�ดและโปรโมชั่น

4. ม�ตรก�รสร้�งคว�มเช่ือมั่นในคว�มปลอดภัยในก�รเข้�ม�ซื้อสินค้�และใช้บริก�รภ�ยในร้�นให้กับลูกค้�อย่�งเข้มงวดในก�รป้องกัน 

ก�รติดเชื้อไวรัสโคโรน� (COVID-19)  

5. ก�รบริก�รหลงัก�รข�ย โดยก�รรับประกนัสนิค�้รองรับก�รเปลีย่นและซอ่มสนิค�้จ�กผูผ้ลติและผูน้ำ�เข้�สนิค�้ช้ันนำ� ห�กสนิค�้มปีญัห� 

หลังจ�กซื้อลูกค้�ส�ม�รถเข้�ใช้บริก�รซ่อมสินค้�ได้ที่ร้�นในเครือบริษัท ได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ หรือร้�น “ICare” เป็นศูนย์ซ่อม 

และให้บริก�รสินค้�แบรนด์ Apple ภ�ยใต้เงื่อนไขของก�รให้บริก�ร  

ทัง้น้ี บริษัท แอปเปิล้ เซ�ท ์เอเชีย (ประเทศไทย) จำ�กดั ไดก้ำ�หนดเกณฑตั์วช้ีวดัคว�มพงึพอใจของลกูค�้ (Customer Satisfaction : CSAT)  

สำ�หรับศูนย์บริก�ร ICare อยู่ที่ระดับม�กกว่�หรือเท่�กับ 90% โดยในปี 2564 บริษัทมีผลคว�มพึงพอใจลูกค้�อยู่ที่ระดับ 94% ซึ่งผ่�น

ก�รเกณฑ์ของ Apple
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4. การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านคู่ค้า
บริษัทกำ�หนดนโยบ�ยให้พนักง�นปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอ�รัดเอ�เปรียบ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

บนพื้นฐ�นของก�รได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่�ย หลีกเล่ียงสถ�นก�รณ์ที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ รวมทั้งบริษัทมีก�ร 

จดัทำ�จรรย�บรรณสำ�หรับคูค่�้ เพือ่เปน็แนวปฏิบตัอิย�่งยัง่ยนืใหกั้บคูค่�้ (ดรู�ยละเอยีดจรรย�บรรณคูค่�้ จรรย�บรรณตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี ฉบบัเตม็ที ่ 

www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของคู่ค้�ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในก�รสร้�งคุณค่�และภ�พลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้�และบริก�ร โดยมุ่งม่ัน 

ทีจ่ะทำ�ธุรกจิกบัคูค่�้อย�่งโปร่งใส เปน็ธรรม ยดึถือเง่ือนไขท�งก�รค�้ และพฒัน�ร่วมมอืกบัคูค่�้เพือ่เตบิโตอย�่งยัง่ยนืไปพร้อมกนั โดยมเีป�้หม�ย  

ประเมินคว�มเสี่ยงด้�น ESG สำ�หรับคู่ค้�ร�ยหลัก และคู่ค้�ที่จะซื้อข�ยกับบริษัทตั้งแต่ปี 2565  เป็นต้นไป จะต้องรับทร�บจรรย�บรรณธุรกิจ

สำ�หรับคู่ค้�ก่อนขึ้นทะเบียนผู้ข�ย

แนวทางการบริหารจัดการ
1. กำ�หนดนโยบ�ยก�รจดัซือ้จ้ดจ�้งอย่�งยัง่ยนื โปร่งใส ยตุธิรรม และตรวจสอบได ้รวมถงึสนับสนุนก�รจดัซือ้จดัจ�้งกบัคูค่�้ทีค่ำ�นึงผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม คว�มรับผิดชอบต่อสังคม และธรรม�ภิบ�ลหรือก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

2. คัดเลือกและตรวจประเมินคู่ค้�ที่มีศักยภ�พในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน

3. เผยแพร่จรรย�บรรณคู่ค้�ให้คู่ค้�ทร�บเจตน�รมณ์ของบริษัทที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคุณธรรม โปร่งใส และมีคว�มรับผิดชอบ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์นโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนให้คู่ค้� 

ร่วมเป็นเครือข่�ยก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชัน

4. รักษ�คว�มลับหรือข้อมูลท�งส�รสนเทศของคู่ค้� ไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

5. ไมเ่รียก หรือรับ หรือจ�่ยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุริตในก�รค�้กับคู่ค้� กรณีทีม่ข้ีอมลูว่�มกี�รเรียกหรือรับ หรือก�รจ�่ยผลประโยชน์ใดๆ  

ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยร�ยละเอียดต่อคู่ค้� ร่วมกันแก้ไขปัญห�โดยยุติธรรมและรวดเร็ว

6. ปฏิบัติต�มเงื่อนไขต่�งๆ ที่ตกลงกันไว้อย่�งเคร่งครัด กรณีที่ไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้� ทร�บล่วงหน้� 

เพื่อร่วมกันพิจ�รณ�ห�แนวท�งแก้ไขปัญห�

7. ส่งเสริมให้คู่ค้�และพันธมิตรธุรกิจเค�รพต่อสิทธิมนุษยชนต�มกฎหม�ย ไม่ยอมรับก�รใช้แรงง�นเด็กอย่�งผิดกฎหม�ย ก�รใช้แรงง�น

บังคับ แรงง�นขัดหนี้ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับปัญห�ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

ผลการด�าเนินงาน ปี 2564
ปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีก�รประเมินด้�นคว�มยั่งยืนของคู่ค�้โดยให้คู่ค้�ที่สำ�คัญประเมินตนเองโดยจัดทำ�แบบประเมินคู่ค�้ พร้อมจัดส่ง 

จรรย�บรรณสำ�หรับคู่ค้� จำ�นวน 70 ร�ย และคู่ค้�ตอบกลับจำ�นวน 100% ต�มเป้�หม�ย โดยผลก�รประเมินทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีม�ก  

และไมม่คีูค่�้ทีไ่มผ่�่นก�รประเมินผลก�รปฏิบตังิ�น พร้อมไดล้งน�มรับทร�บจรรย�บรรณคูค่�้ ทัง้น้ีบริษทัไดม้มี�ตรก�รตรวจตดิต�มก�รปฏิบติัง�น 

ของคู่ค้�ในทุกด้�น โดยในปี 2565 เป็นต้นไปมีแผนให้คู่ค้�ร�ยหลักที่สำ�คัญทุกร�ยประเมินตนเองพร้อมกับได้รับก�รสื่อส�รจรรย�บรรณคู่ค้� 

บริษัทสร้�งคว�มสัมพันธ์ร่วมกับคู่ค้� โดยบริษัทจัดให้มีก�รสื่อส�รอย่�งเหม�ะสมร่วมกับคู่ค้�เป็นประจำ�ทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

กระชับคว�มสัมพันธ์ และเพื่อเป็นก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้ ข้อมูล สถ�นก�รณ์ก�รตล�ดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อข่�วส�รและนโยบ�ยภ�ครัฐต่�งๆ  

ที่อ�จส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของทั้งบริษัท และคู่ค้� เพื่อสร้�งโอก�สในก�รทำ�ธุรกิจร่วมกันในอน�คต 
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การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับคว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม คำ�นึงถึงก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักสิทธิมนุษยชน เน้นก�รปฏิบัติ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย�่งเป็นธรรมและเท�่เทียมกัน โดยบริษัทมีก�รว�งหลักก�รและกรอบก�รดำ�เนินง�นไว้ในนโยบ�ยก�รดูแลพนักง�น นโยบ�ย

ก�รพัฒน�บุคล�กร นโยบ�ยก�รให้คว�มคุ้มครองเกี่ยวกับคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบ

ต่อชุมชนและสังคม (ดูนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติฉบับเต็มที่ www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
บริษทัตระหนักว�่พนักง�นเปน็หวัใจในก�รดำ�เนินธุรกิจใหบ้รรลเุป�้หม�ย ตลอดจนสร้�งคว�มไดเ้ปรียบในเชิงก�รแข่งขันและเตบิโตอย�่งยัง่ยนื

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ต�มกระแสโลกที่ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนอย่�งรวดเร็ว ตลอดจนก�รแพร่ระบ�ดจ�กเช้ือไวรัสโคโรน� ส่งผลต่อพฤติกรรม 

และก�รดำ�เนินชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ทำ�ให้องค์กรต้องปรับตัวเน้นประสิทธิภ�พทุกด้�น บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลพนักง�น 

มีแรงจูงใจที่จะทำ�ง�นอย่�งเต็มศักยภ�พ และมีคว�มพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร โดยมุ่งเน้น 3 ด้�น ดังนี้

หัวข้อ เป้าหมายระยะยาว

1. วางแผนกำาลังคนและการสรรหาพนักงาน • นักเรียนจ�กโครงก�รทวิภ�คีร่วมง�นกับบริษัท 200 คน ภ�ยในปี 2567 

• จ้�งง�นผู้พิก�ร 1 คนต่อพนักง�น 100 คน ต่อเนื่องทุกปี

2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน • พนักง�นประจำ�สำ�นักง�นใหญ่ได้รับก�รอบรมต�มแผนก�รอบรม > 80% ภ�ยในปี 2567

• ผู้สืบทอดตำ�แหน่ง 5% ของจำ�นวนพนักง�นประจำ�สำ�นักง�นใหญ่ทั้งหมด ภ�ยในปี 2567

3. การรักษาพนักงาน • มีคะแนนคว�มผูกพันขององค์กร > 80% ภ�ยในปี 2567

• อัตร�ล�ออกของพนักง�นสำ�นักง�นใหญ่ ไม่เกิน 20% ภ�ยในปี 2567

• อัตร�ก�รล�ออกของพนักง�นส�ข� ไม่เกิน 35% ภ�ยในปี 2567

• อัตร�ก�รล�ออกของพนักง�นที่มีศักยภ�พสูงหรือผู้สืบทอดตำ�แหน่งน้อยกว่� 15% ภ�ยในปี 2567
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การวางแผนกำาลังคนและการสรรหา

บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับข้ันตอนก�รสรรห�บุคล�กรที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถที่เหม�ะสมกับตำ�แหน่งง�น มีคุณลักษณะที่สอดคล้อง 

กับค่�นิยม วัฒนธรรมองค์กร และรักษ�พนักง�นที่มีศักยภ�พสูง ควบคู่ไปกับก�รสร้�งคุณค่�องค์กร โดยบริษัทมีช่องท�งก�รสรรห�บุคล�กร 

ผ่�นสื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีต่�งๆ เช่น เว็บไซด์ของบริษัท, Facebook, Line, Job board เป็นต้น รวมทั้งจัดทำ�โครงก�รเพื่อสรรห�

พนักง�นที่มีคุณภ�พ เช่น โครงก�รเพื่อนและนำ�เพื่อน โครงก�รทวิภ�คี เป็นต้น

ผลการด�าเนินงานปี 2564

สถิติด้านพนักงานปี 2564

การดำาเนินการด้านกำาลังคน 2562 2563 2564

รับพนักงานใหม่ (คน) 1,400 1,310 1,301

โอนย้ายพนักงาน (คน) 592 621 799

• จำ�นวนพนักง�นโอนย้�ยระหว่�งแผนก 89 44 81

• จำ�นวนพนักง�นโอนย้�ยระหว่�งสำ�นักง�นใหญ่ กับ ส�ข� 16 6 3

• จำ�นวนพนักง�นโอนย้�ยระหว่�งระหว่�งส�ข� 487 571 715

สัดส่วนพนักงาน 
แยกตามเพศ

สัดส่วนพนักงาน 
แยกตามอายุ

สัดส่วนพนักงาน 
ในระดับจัดการระดับสูง

สัดส่วนพนักงาน 
ในระดับผู้จัดการ

พนักงานชาย
 1,660 คน

48%

พนักงานชาย
6 คน

60%

พนักงานชาย
58 คน

59%

พนักงานหญิง  
1,777 คน

52%

30-50 ปี 1,748 คน

51%

มากกว่า 50 ปี 28 คน

1%

น้อยกว่า 30 ปี 1,661คน

48%

พนักงานหญิง  
4 คน

40%

พนักงานหญิง  
40 คน

41%
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สัดส่วนพนักงาน 
แยกตามศาสนา

สัดส่วนพนักงาน 
แยกตามภูมิภาค

สัดส่วนพนักงาน 
แยกตามอายุงาน

สัดส่วนพนักงาน 
ในระดับปฏิบัติการ

สัดส่วนพนักงาน 
แยกตามสัญชาติ

สัดส่วนพนักงาน 
แยกตามประเภท 

พนักงาน

0-3 ปี 1,849 คน

54%

3-5 ปี 826 คน

24%

ศริสต์ 28 คน

0.81%

พุทธ,  3,262 คน

94.91%

ภาคกลาง 1,489 คน

43%

พนักงานปกติ 3,404 คน

99%

คนพิการ 33 คน

1%

ภาคตะวันตก 186 คน

6%
ภาคตะวันออก 253 คน

7%

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 769 คน

22%

ภาคใต้ 466 คน

14%

ภาคเหนือ 274 คน

8%

ไทย 3,433 คน

99.88%

เมียนมาร์ 2 คน

0.06%
กัมพูชา 1 คน

0.03%
จีน 1  คน

0.03%

อิสลาม 143  คน

4.16% ฮินดู 4  คน

0.12%

5-10 ปี 565 คน

16%

พนักงานหญิง 
1,733 คน

52%

พนักงานชาย 
1,596 คน

48%

10-15 ปี 144 คน

4%
มากกว่า 15 ปี 53 คน

2%
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สัดส่วนพนักงาน 
แยกตามประเภท 

การจ้างงาน

อัตราการลาออกของพนักงานสำานักงานใหญ่  
และพนักงานสาขา

อัตรา 
การลาออก (%)

รายเดือน 3,437 คน

100%

2562

60

40

20

-
2563 2564

 44.58  43.35 
 26.53 

 22.95  29.95  19.60 

พนักงานส�านักงานใหญ่ พนักงานสาขา

การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน

สภ�พแวดลอ้มท�งธุรกจิทีเ่ปลีย่นไปสูชี่วติวถีิใหม่ (New Normal) ทำ�ใหบ้ริษทัต้องเร่งปรับตวั จงึสง่เสริมในก�รพฒัน�ศักยภ�พ คว�มส�ม�รถ

ของพนักง�น และทัศนคติของพนักง�นที่สอดคล้องกับก�รทำ�ง�นยุคใหม่ โดยกำ�หนดเป็นนโยบ�ยก�รพัฒน�บุคล�กร (ดูนโยบ�ยและแนวท�ง

ปฏิบัติฉบับเต็มที่ www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) 

บริษัทมีแนวท�งก�รพัฒน�และส่งเสริมศักยภ�พบุคล�กรที่หล�กหล�ย โดยในปี 2564 ได้ดำ�เนินก�ร ดังนี้

การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
บริษัทได้จัดทำ�แผนพัฒน�สำ�หรับพนักง�นทุกคนในปี 2565 ในทุกระดับช้ัน (Training roadmap) ทั้งในส่วนของสำ�นักง�นใหญ่ 

และส�ข� โดยทุกหลักสูตรจะมุ่งเน้นก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถหลัก (Core Competency) ได้แก่ คว�มส�ม�รถที่แสดงถึงวัฒนธรรมก�รทำ�ง�น

ขององค์กรซึ่งบุคล�กรทุกคนในองค์กรพึงมีและเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน และคว�มส�ม�รถสำ�หรับก�รบริห�ร (Managerial Competency) 

เป็นคว�มส�ม�รถด้�นก�รบริห�รที่บุคล�กรในองค์กรแต่ละระดับและตำ�แหน่งง�นจำ�เป็นต้องมีเพื่อใช้ในก�รบริห�รตนเอง บริห�รง�นผู้ใต้บังคับ

บัญช� โดยหลักสูตรของแผนก�รฝึกอบรมและพัฒน�มีทั้ง Soft skill และ Hard skill เพื่อให้พนักง�นเกิดคว�มเชี่ยวช�ญ และมีทักษะที่หล�กหล�ย 

ในปี 2564 บริษัทจัดอบรมสำ�หรับพนักง�นจำ�นวน 1,812 หลักสูตร มีพนักง�นเข้�ร่วมอบรมร้อยละ 81.32 ของจำ�นวนพนักง�นทั้งหมด  

จำ�นวนพนักง�นอบรมเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน ร้อยละ 2.57  มีจำ�นวนชั่วโมงโดยเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การวางแผนพัฒนาผู้น�าและบริหารคนเก่งในบริษัท
บริษัทเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รเตรียมคว�มพร้อมเร่ืองก�รพัฒน�คนให้เป็นคนดีคนเก่งเพื่อเป็นผู้บริห�รต่อไปในอน�คต พร้อมนำ�พ�

องค์กรให้เติบโต สร้�งสรรค์สิ่งที่ดี และสร้�งคว�มยั่งยืน 

การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนพัฒน�พนักง�นที่มีศักยภ�พสูงอย่�งต่อเน่ือง เพื่อให้ส�ม�รถเติบโตในส�ยอ�ชีพ มีก�รกำ�หนดเกณฑ์ 

ก�รคดัเลอืกกลุม่พนักง�นทีมี่ศกัยภ�พสงู กระบวนก�รในก�รพฒัน� ก�รประเมนิศักยภ�พแบบรอบด�้น โดยผูท้ีผ่�่นกระบวนก�รคัดเลอืกพนักง�น

กลุ่มที่มีศักยภ�พสูงนั้นจะเข้�สู่กระบวนก�รพัฒน�ขององค์กรต�มโปรแกรมที่กำ�หนดไว้
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การวางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
บริษัทมีกระบวนก�รพัฒน�ที่มีศักยภ�พสูงเพื่อว�งแผนสืบทอดตำ�แหน่งง�นที่สำ�คัญ ดังนี้

1. ทบทวนทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กร

2. กำ�หนดระดับที่จะต้องมีก�รว�งแผนผู้สืบทอดตำ�แหน่ง

3. กำ�หนดร�ยชื่อผู้สืบทอดตำ�แหน่งและนำ�เสนอร�ยชื่อต่อคณะกรรมก�รบุคคล

4. ก�รประเมินระดับคว�มพร้อมของผู้สืบทอดตำ�แหน่ง

5. ร�ยง�นผลประเมินศักยภ�พและจัดทำ�แผนพัฒน�

6. ติดต�มและร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ในก�รพัฒน�ของผู้สืบทอดตำ�แหน่ง

ก�รจดัทำ�แผนพฒัน�มีวตัถปุระสงคเ์พือ่เสริมจดุแข็งและพฒัน�จดุทีเ่ปน็อปุสรรคต่อก�รเจริญเตบิโตในอ�ชีพ มกี�รกำ�หนดรูปแบบก�รพฒัน�

แบบต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อคว�มต่อเนื่องของก�รสร้�งกลุ่มผู้บริห�ร (Talents & future leader pipeline) โดยใช้หลักก�รอบรมต�มแนวคิด

อตัร�สว่น 70-20-10 ทัง้น้ีแผนก�รพฒัน�ดงักล�่วไดถ้กูออกแบบม�โดยมเีป�้หม�ยสำ�คญัว่� ทกุคนทีผ่�่นโครงก�รน้ีเกดิก�รเรียนรู้ ส�ม�รถพฒัน�

ศักยภ�พเพื่อม�เป็นกำ�ลังสำ�คัญของบริษัทในอน�คตได้ 

ปี 2564 บริษัทได้ดำ�เนินก�รคัดเลือกกลุ่มพนักง�นที่มีศักยภ�พสูง (Talent Group) คิดเป็น 5% ของกลุ่มพนักง�นสำ�นักง�นใหญ่ ซึ่งจะมี 

บ�งส่วนถูกกำ�หนดให้เป็นผู้สืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูง (Successor) โดยมีหลักเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�คัดเลือกจ�ก Competency  

และผลก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปี (KPIs) ซึ่งพนักง�นในกลุ่มนี้จะเข้�โปรแกรมก�รฝึกอบรมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พต่อไปในปี 2565

การส่งเสริมพนักงานด้านจริยธรรม
ปี 2564 บริษัทจัดให้มีก�รเผยแพร่ให้คว�มรู้และจรรย�บรรณท�งธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�น นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน

และคู่มือแนวท�งปฏิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชัน ให้กับกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�นอย่�งต่อเน่ืองผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�ร

ของบริษัท ได้แก่ ก�รรณรงค์ก�รห้�มรับของขวัญ (No Gift Policy) ผ่�นจอประช�สัมพันธ์ และทดสอบคว�มเข้�ใจของพนักง�นในเรื่องดังกล่�ว 

ซึ่งผลก�รทดสอบพนักง�นผ่�นเกณฑ์ 100%
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การรักษาพนักงาน

บริษัทใส่ใจและให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พชีวิตที่ดีของพนักง�น ด้วยก�รเสริมสร้�งองค์กรแห่งคว�มสุขที่บุคล�กรส�ม�รถทำ�ง�นได้ 

อย่�งมีประสิทธิภ�พ ภ�ยใต้สภ�พแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวย และกระตุ้นก�รสร้�งสรรค์สิ่งใหม่ๆ สร้�งคว�มผูกพันองค์กร ปี 2564  

บริษัททำ�ก�รสำ�รวจคว�มผูกพันของพนักง�นที่มีต่อองค์กร มีระดับคะแนนคว�มผูกพัน 70% โดยได้นำ�ผลก�รประเมินม�วิเคร�ะห์ และจัดทำ� 

แผนพัฒน� เพื่อลดอัตร�ก�รล�ออกของพนักง�นต่อไป

ผลการด�าเนินงาน ปี 2564
1. การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทมีนโยบ�ยในก�รบริห�รค่�ตอบแทน สวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่นๆ กับพนักง�นทุกคนอย่�งเท่�เทียมเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 

กับพนักง�น รวมถึงคว�มเช่ือและคว�มคิดเห็นท�งก�รเมือง ให้ผลตอบแทนและสวัสดิก�รที่เหม�ะสมกับสภ�พเศรษฐกิจ ค่�ครองชีพ  

และสอดคลอ้งกับพระร�ชบญัญตัคิุม้ครองแรงง�น โดยพจิ�รณ�กำ�หนดค�่ตอบแทนต�มหน้�ทีค่ว�มรับผดิชอบ ลกัษณะง�น คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 

ผลประเมินก�รปฏิบัติง�น

2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�างาน
บริษัทมีเป้�หม�ยเป็นองค์กรแห่งคว�มสุข จึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รปรับปรุงพื้นที่ก�รทำ�ง�น เพื่อสร้�งบรรย�ก�ศในก�รทำ�ง�นและส่งเสริม

ให้เกิดคว�มคิดสร้�งสรรค์ โดยจัดให้มีห้องฟิสเนตสำ�หรับพนักง�น สน�มฟุตบอล ห้องสันทน�ก�ร และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ ให้พนักง�น

อย่�งเพียงพอและเหม�ะสม

3. การสื่อสารภายในองค์กร 
3.1 ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้บริห�รระดับสูง และพนักง�นทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ผ่�นก�รประชุม 

ประจำ�สัปด�ห์ ประจำ�เดือน และไตรม�ส เพื่อทร�บทิศท�ง เป้�หม�ย และแลกเปลี่ยนคว�มเห็นซึ่งกันและกัน

3.2 จัดให้มีช่องท�งก�รแสดงคว�มคิดเห็น และให้ข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ กับพนักง�น เช่น บทคว�ม, IT Easy Mobile Application,  

บอร์ดประช�สัมพันธ์, โทรศัพท์, E-mail, จดหม�ย, Line group และก�รเดินรณรงค์กิจกรรมต่�งๆ เป็นต้น

4. โครงการยกย่องชมเชยพนักงานที่ท�าความดี
บริษัทมุ่งส่งเสริมให้พนักง�นกระทำ�คว�มดีโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

หรือชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ในปี 2564 บริษัทจึงมีก�รมอบประก�ศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูพนักง�นที่ประกอบคุณง�มคว�มดี จำ�นวน 17 ร�ย  

เพื่อสร้�งขวัญกำ�ลังใจ เกิดคว�มภ�คภูมิใจ ในก�รประพฤติตนให้เป็นแบบอย่�งที่ดีในสังคม เป็นก�รปลูกจิตสำ�นึกสร้�งสรรค์และรักษ�คุณง�ม

คว�มดีต่อไป รวมทั้งดึงดูดและรักษ�พนักง�นที่มีคุณภ�พไว้กับองค์กร

5. โครงการ “ We Are Com7 We Care” 
บริษัทจัดทำ�โครงก�ร “ We Are Com7 We Care” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักง�นทุกคนในองค์กรมีจิตสำ�นึกในก�รทำ�ประโยชน์ 

ต่อตนเอง เพื่อนพนักง�น องค์กร และสังคม ที่ประสบคว�มเดือดร้อน ผ่�นก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ ที่พนักง�นส�ม�รถร่วมกันบริจ�คทุน

ทรัพย์ แบ่งปัน ช่วยเหลือเพื่อนพนักง�นและครอบครัวที่ประสบปัญห� โดยในปี 2564 ช่วยเหลือพนักง�นและครอบครัวทั้งหมด 4 ร�ย  

รวมเป็นจำ�นวนเงิน 169,563.25 บ�ท

6. โครงการอวยพรวันเกิดพนักงาน
บริษัทมุ่งส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ คว�มรัก คว�มส�มัคคี ระหว่�งพนักง�น จึงจัดให้มีโครงก�รก�รอวยพรวันเกิดประจำ�เดือน เพื่อสร้�งขวัญ  

และกำ�ลังใจให้พนักง�น พร้อมทั้งให้พนักง�นรู้สึกผ่อนคล�ยจ�กก�รทำ�ง�น และสร้�งคว�มส�มัคคีเป็นหมู่คณะในก�รจัดกิจกรรมวันเกิด 

พร้อมกันในแต่ละเดือน และพนักง�นมีคว�มภูมิใจที่ได้เป็นพนักง�นของบริษัท

7. โครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด 
บริษัทห่วงใยและใส่ใจกับสุขภ�พพนักง�นโดยจัดให้มีโครงก�ร “คอมเซเว่นร่วมใจสู้ภัยโควิด” โดยพนักง�นร่วมสนับสนุนเงินเพื่อนำ�ไปซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ย�และวิต�มินที่จำ�เป็น ส่งมอบให้กับพนักง�นที่ติดเช้ือไวรัสโคโรน� (COVID-19) โดยในปี 2564 มีจำ�นวนเงินบริจ�คทั้งหมด  

31,819.68 บ�ท ส�ม�รถจัดซื้อกล่องเวชภัณฑ์สำ�หรับผู้ติดเช้ือเช้ือไวรัสโคโรน� (COVID-19) จำ�นวน 20 ชุด ทำ�ก�รส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 

จำ�นวน 11 ชุด คงเหลือเงินจำ�นวน 14,629.68 บ�ท

92 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
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การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทกำ�หนดนโยบ�ยเก่ียวกับคว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของชุมชนให้คว�มสำ�คัญในก�รสื่อส�ร 

เพื่อก�รอยู่ร่วมกับชุมชุนในลักษณะเพื่อนบ้�นที่ดี สนับสนุน ส่งเสริมกิจก�รที่สร้�งสรรค์ และก�รพัฒน�และส่งเสริมคว�มเข้มแข็งของชุมชน 

เพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดีและยั่งยืน โดยบริษัทมีก�รว�งหลักก�รและกรอบก�รดำ�เนินง�นไว้ในนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  

(ดูนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติฉบับเต็มที่ www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับบทบ�ทหน้�ที่ ก�รมีส่วนร่วมในก�รดูแลสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นภ�คส่วนสำ�คัญในก�รสนับสนุนองค์กรให้

เติบโตอย่�งสมดุลและอย่�งยั่งยืน ยกระดับคุณภ�พชีวิต เพื่อให้สังคมและชุมชนมีคว�มสุขที่ยั่งยืน โดยที่พนักง�นมีส่วนร่วมทำ�โครงก�ร  

เป็นก�รสร้�งจิตสำ�นึกที่ดีในก�รแบ่งปัน ช่วยเหลือ เสียสละ โดยตั้งเป้�หม�ย จัดทำ�โครงก�ร “ห้องคอมของหนู” อย่�งน้อย 1 โรงเรียนต่อปี และ

โครงก�ร “ยิ้มสดใสจ�กคอมเซเว่น” อย่�งน้อย 1 ร�ยต่อปี

แนวทางการบริหารจัดการ
1. ส่งเสริมก�รจัดกิจกรรมที่สร้�งสรรค์ และมีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่�งต่อเนื่อง 

2. สร้�งคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรฐ�น เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน และสังคม

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
1. โครงการ “ห้องคอมของหนู” และโครงการ “ยิ้มสดใสจากคอมเซเว่น

ปี 2564 จัดกิจกรรม CSR ภ�ยในองค์กร “Celebrate PAY DAY เปย์เพื่อน้อง ครั้งที่ 5” ในวันที่ 24 ธันว�คม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ 

ให้พนักง�นร่วมบริจ�คสิ่งของเพื่อนำ�ม�ประมูลข�ย ร�ยได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่�ใช้จ่�ยนำ�เข้�โครงก�ร “ยิ้มสดใสจ�กใจคอมเซเว่น” และ  

“ห้องคอมของหนู” ส�ม�รถรวบรวมเงินได้ทั้งสิ้นจำ�นวน 254,743 บ�ท

• โครงก�ร “ห้องคอมของหนู”

เป็นโครงก�รสร้�งห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ย�กจนในถิ่นทุรกันด�ร โดยก�รสร้�งเป็นอ�ค�รเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ไอที  

และติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้ส�ยให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในก�รเรียนก�รสอน ซึ่งบริษัทได้ดำ�เนินโครงก�รดังกล่�วม�อย่�งต่อเน่ืองเป็นปีที่ 9  

ส�ม�รถส่งมอบอ�ค�ร และอุปกรณ์ก�รเรียนก�รสอนให้แก่โรงเรียนเรียบร้อย จำ�นวน 9 แห่ง โดยมีแผนที่จะพัฒน�ระบบก�รเรียนก�รสอน

แบบออนไลน์ในหัวข้อที่ผู้เรียนส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รประกอบวิช�ชีพได้ โดยให้พนักง�นของบริษัทสับเปล่ียนหมุนเวียนม�ให้คว�มรู้  

เพื่อสร้�งก�รมีส่วนร่วม และปลูกจิตสำ�นึกในก�รทำ�ง�นเพื่อสังคมต่อไป 

• โครงก�ร “ยิ้มสดใสจ�กคอมเซเว่น”

เปน็โครงก�รทีใ่หพ้นักง�นของบริษัททกุคนมีสว่นร่วมในก�รจดักจิกรรมออกร�้นข�ยสนิค�้ และร่วมสนับสนุนเงิน ใช้ในก�รรักษ�เดก็ทีมี่ภ�วะ

ป�กแหว่งเพด�นโหว่ อย่�งน้อยปีละ 1 ร�ย ซึ่งบริษัทได้ดำ�เนินโครงก�รดังกล่�วม�อย่�งต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ได้รับก�รรักษ�แล้วจำ�นวน 26 ร�ย

2. โครงการบริจาคโลหิต

ปี 2564 บริษัทร่วมกับศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ สภ�ก�ช�ดไทย จัดกิจกรรมรับบริจ�คโลหิต มีผู้เข้�ร่วมบริจ�คโลหิต 109 คน จำ�นวนโลหิต 

ที่บริจ�ค 49,050 มิลลิลิตร ดำ�เนินโครงก�รต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 รวมทั้งหมด 9 คร้ัง มีผู้เข้�ร่วมบริจ�คโลหิตทั้งหมด 670 คน จำ�นวนโลหิต 

ที่บริจ�คไปแล้วทั้งสิ้น 301,500 มิลลิลิตร
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีดีในการทำางาน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�างาน 
บริษทัมนีโยบ�ยก�รใหค้ว�มคุม้ครองเกีย่วกบัคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มยั และสภ�พแวดลอ้มก�รทำ�ง�น เน้นก�รปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิอนัตร�ย 

เพือ่ใหพ้นักง�นและสถ�นประกอบก�รปลอดจ�กอบุติัเหตทุีจ่ะทำ�ใหเ้กดิอนัตร�ยจ�กก�รทำ�ง�น รวมทัง้สง่เสริมสนับสนุนก�รปฏิบติัง�นของพนักง�น

ให้มีคว�มปลอดภัย ซึ่งพนักง�นทุกระดับมีหน้�ที่ต้องปฏิบัติต�มกฎ ระเบียบ ข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�นเรื่องคว�มปลอดภัย และนโยบ�ย ระเบียบ

ของบริษัทอย่�งเคร่งครัด  (ดูนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติฉบับเต็มที่ www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
บริษัทถือว่�คว�มปลอดภัยของพนักง�นสำ�คัญที่สุด จึงได้ตั้งเป้�หม�ยด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

1. จำ�นวนก�รเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 0 ครั้ง ต่อเนื่องทุกปี 2564-2569  

2. จำ�นวนก�รบ�ดเจ็บถึงขั้นหยุดง�นเป็น 0 ครั้ง ต่อเนื่องทุกปี 2564-2569

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทจัดให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงกระบวนก�รปฏิบัติง�น เช่น คลังสินค้� ก�รขนส่ง และก�รปฏิบัติง�นภ�ยในสำ�นักง�น เป็นต้น  

โดยจัดทำ�คู่มือคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น สื่อส�ร และจัดอบรมให้กับพนักง�นพร้อมทั้งก�รสร้�งจิตสำ�นึก พฤติกรรมและวัฒนธรรม 

คว�มปลอดภัย ลดคว�มเสี่ยง และก�รปฏิบัติง�นอย่�งมีวินัยทั่วทั้งองค์กร นอกจ�กน้ีบริษัทได้จัดทำ�แผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัย 

เพื่อเตรียมพร้อมรับกับเหตุก�รณ์ฉุกเฉินให้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภ�พ

ผลการด�าเนินงาน ปี 2564
ปี 2564 ไม่พบก�รเกิดอุบัติเหตุบ�ดเจ็บถึงขั้นหยุดง�น และ ไม่พบกรณีเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ต่อเนื่องจ�กปี 2562-2563 ซึ่งเป็นไป 

ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

บริษัทพัฒน�และปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัยอย่�งต่อเน่ืองเพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รเจ็บป่วย บ�ดเจ็บ  

หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภ�พชีวิตพนักง�นหรือลูกจ้�งอย่�งเหม�ะสม มีก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ ดังนี้

1. บริษัทจัดตั้งคณะกรรมก�รด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด และกำ�หนด

นโยบ�ยเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น มีหน่วยง�นที่รับผิดชอบทำ�หน้�ที่สื่อส�รให้คว�มรู้แก่พนักง�น รวมถึงรณรงค์เกี่ยวกับ

คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น พร้อมตรวจติดต�มผล

2. ด้�นสภ�พแวดล้อม มีก�รติดต�ม เฝ้�ระวัง ประเมิน ควบคุมอันตร�ย ด้วยก�รประเมินคว�มเสี่ยง กำ�หนดม�ตรก�ร ปรับปรุง 

สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น จัดทำ�คู่มือคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น และสื่อส�รให้พนักง�นรับทร�บ 

3. จัดให้มีก�รตรวจสอบอ�ค�รประจำ�ปี ตรวจวัดสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น 

4. สร้�งคว�มตระหนัก และส่งเสริมให้พนักง�นเห็นคว�มสำ�คัญของก�รป้องกันอันตร�ย 

5. ติดตั้งตู้บรรจุอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้ส�ม�รถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันที พร้อมเบอร์โทร

6. ก�รให้คว�มสำ�คัญกับสุขภ�พ และสุขอน�มัย ปลอดภัยจ�กไวรัสโคโรน� (COVID-19) เช่น Work Form Home เป็นต้น 

7. บริษัทจัดให้มีก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี 2564 ให้กับพนักง�นทุกคน

94 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
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การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม
บริษัทมุ่งเน้นก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รเติบโตควบคู่กับก�รบริห�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะ

กำ�จัดหรือลดมลพิษต่อระบบนิเวศน์ที่อ�จจะเกิดข้ึนจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสีย (ดูนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติฉบับเต็ม 

ที่ www.comseven.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) โดยมีส�ระสำ�คัญ ดังนี้

1. สร้�งคว�มเข้�ใจทั้งท�งบวกและท�งลบต่อสิ่งแวดล้อมจ�กกิจกรรม

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรให้พนักง�นทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมในก�รคิดค้นและแสวงห�แนวท�งวิธีก�รลดก�รใช้ทรัพย�กรและ

พลังง�น ตลอดจนก�รปล่อยของเสียและก๊�ซเรือนกระจก เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม 

ให้น้อยที่สุด

3. ส่งเสริมคว�มยั่งยืนด้�นสิ่งแวดล้อมภ�ยในห่วงโซ่อุปท�น โดยก�รเลือกคู่ค้� ผู้รับจ้�ง รวมถึงพันธมิตรท�งธุรกิจ โดยพิจ�รณ�จ�ก 

คว�มส�ม�รถในด้�นก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม และคว�มสอดคล้องกับนโยบ�ยสิ่งแวดล้อมของบริษัท

4. มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินก�รด้�นสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเน่ือง โดยดำ�เนินโครงก�รหรือดำ�รงไว้ซึ่งกระบวนก�ร โดยมีเป้�หม�ยที่จะลดปริม�ณ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัท

การบริหารจัดการพลังงาน

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
บริษทัตระหนักถงึคว�มสำ�คญัในคว�มรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มในสภ�วะโลกร้อน ทรัพย�กรธรรมช�ตทิีม่อียูอ่ย�่งจำ�กดั จงึมุง่มัน่ในก�รริเร่ิม 

โครงก�รอนุรักษ์และใช้พลังง�นอย่�งคุ้มค่�เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อส่งต่อรุ่นสู่รุ่น โดยควบคุมก�รใช้พลังง�นให้มีประสิทธิภ�พสูงสุด  

เพื่อใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งอย่�งคุ้มค่�ลดผลกระทบที่มีต่อส่ิงแวดล้อมให้ได้ม�กที่สุด และยังส�ม�รถลดต้นทุนด้�นพลังง�นของบริษัท 

โดยมีเป้�หม�ยในปี 2564-2567 คือ รักษ�ปริม�ณไฟฟ้�ที่ผลิตจ�กโครงก�รพลังง�นแสงอ�ทิตย์ ไม่น้อยกว่� 140,000 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี  

(kWh/year) และลดปริม�ณก�รใช้พลังง�นจ�กก�รไฟฟ้�นครหลวงลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทได้ดำ�เนินง�นและกิจกรรมด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�นอย่�งต่อเน่ืองด้วยม�ตรก�รควบคุม ม�ตรก�รส่งเสริม และม�ตรก�รสนับสนุน  

พร้อมทัง้คดิคน้และแสวงห�แนวท�ง วิธีก�รลดก�รใช้ทรัพย�กรและพลงัง�น ตลอดจนก�รปลอ่ยของเสยี และก๊�ซเรือนกระจก เพือ่ปอ้งกนั ควบคมุ 

และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้น้อยที่สุด

ผลการด�าเนินงานปี 2564
แม้ว่�ลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภ�วะอย่�งเห็นได้ชัดเหมือนกับโรงง�นอุตส�หกรรม

หรือธุรกจิบ�งประเภท แตบ่ริษทัใหค้ว�มสำ�คญัและใสใ่จในเร่ืองสิง่แวดลอ้ม ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศโลกและผลกระทบตอ่ก�รดำ�รงชวีติ 

ของประช�ชนโดยส่วนรวม จึงรณรงค์และปลูกฝังให้พนักง�นเกิดจิตสำ�นึกในคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมม�อย่�งต่อเน่ือง มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้ลดก�รใช้ทรัพย�กรและนำ�ทรัพย�กรที่ใช้แล้วกลับม�ใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งห�วัสดุหรือวิธีทดแทนเพื่อลดก�รใช้ทรัพย�กร 

และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อน อีกทั้งได้นำ�เสนอกิจกรรมให้พนักง�นได้ร่วมสนุกและสร้�งคว�มตื่นตัว รับรู้ และปลูกจิตสำ�นึกร่วมกัน ดังนี้
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ปี
ปริมาณไฟฟ้า

ที่ผลิตได้
(kWh/year)

จำานวนค่าไฟฟ้า 
ที่สามารถลดได ้

(บาท/ปี)

ปริมาณการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  

(tCo
2
e/year)

2560 151,663.79 606,655.15 106.16

2561 145,939.06 583,756.22 102.16

2562 154,408.53 617,634.13 108.09

2563 149,556.92 598,227.67 104.69

2564 145,938.69 583,754.77 102.16

2. การบริหารจัดการพลังงาน
บริษัทได้ใช้พลังง�นจ�กโครงก�รพลังง�นจ�กแสงอ�ทิตย์ หรือโซล่�เซลล์ (Solar Cell) ห�กผลิตไม่พอใช้อุปกรณ์ควบคุมจะนำ�ไฟฟ้� 

จ�กก�รไฟฟ้�นครหลวงม�ใช้ทดแทน ซึ่งในปี 2564 มีปริม�ณก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�จ�กก�รไฟฟ้�นครหลวง 1,579,000 kWh  และในปี 2563  

ใช้พลังง�นไฟฟ้� 1,429,000 kWh เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่�มีก�รใช้พลังง�นเพิ่มข้ึน 10.50% สูงกว่�เป้�หม�ยด้�นพลังง�นที่ต้ังไว้  

เน่ืองจ�กบริษัทได้ดำ�เนินก�รก่อสร้�งคลังสินค้�และเปิดใช้ง�นช่วงเดือนกรกฎ�คม 2564 จึงทำ�ให้มีคว�มต้องก�รในก�รใช้พลังง�นเพิ่มข้ึน  

ทัง้น้ีบริษทั ปลกูฝงัจติสำ�นึกด�้นก�รอนุรักษ์พลงัง�นอย�่งยัง่ยนื โดยก�รใหค้ว�มรู้ รณรงคก์�รใช้ไฟฟ�้อย�่งประหยดั  มปีระสทิธิภ�พอย�่งตอ่เน่ือง

3. แบบอาคารส�านักงานสอดคล้องกับแนวคิด Green Building
บริษัทได้ออกแบบอ�ค�รสำ�นักง�นให้สอดคล้องกับแนวคิด กรีนบิลดิ้ง (Green Building) หรืออ�ค�รสีเขียว ที่ได้รับก�รออกแบบคำ�นึงถึง 

สิ่งแวดล้อม ก�รสร้�งอ�ค�รคำ�นึงถึงก�รใช้ทรัพย�กร พลังง�น และสภ�พแวดล้อมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมถึงก�รใช้อ�ค�รเพื่อ 

ลดผลกระทบต่อสภ�พแวดล้อม ลดก�รใช้พลังง�น และจัดสรรพื้นที่อย่�งมีคุณภ�พ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวภ�ยในอ�ค�รส่งผลให้คุณภ�พชีวิต 

ของผู้ใช้อ�ค�รเพิ่มม�กยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการน้ำา

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ภ�ยในองค์กร โดยใช้น้ำ�ประป�เพื่ออุปโภคและบริโภคของพนักง�น บริษัทมีคว�มพย�ย�ม 

ที่จะลดปริม�ณก�รใช้น้ำ�ลงอย่�งต่อเนื่อง เพร�ะน้ำ�เป็นทรัพย�กรที่มีค่�ที่ต้องอนุรักษ์และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเนื่องจ�กบริษัทได้จัดตั้ง 

อยู่ใกลชุ้มชน จงึมคีว�มตระหนักถงึผลกระทบจ�กก�รปลอ่ยน้ำ�ทิง้ทีเ่กดิจ�กกจิกรรมต�่งๆ ของบริษทั จะตอ้งไดรั้บบำ�บดัใหม้คี�่น้ำ�ทิง้ทีเ่ปน็ไปต�ม

ม�ตรฐ�นที่กฎหม�ยกำ�หนด เป็นก�รรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง บริษัทจึงได้กำ�หนดเป้�หม�ยในก�รจัดก�รน้ำ�  

ปี 2564-2567 คือ ใช้น้ำ�ลดลง 10% โดยเทียบกับปีที่ผ่�นม� และต้องไม่มีข้อร้องเรียนในก�รปล่อยน้ำ�ทิ้งจ�กชุมชนใกล้เคียง

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษทัใช้น้ำ�ประป�เพือ่อปุโภคบริโภคของพนักง�น มีก�รจดัก�รใชน้้ำ�อย�่งเปน็ระบบ โดยสง่เสริมใหค้นภ�ยในองค์กรมคีว�มตระหนักรู้ก�รใช้น้ำ�  

ก�รอนุรักษน์้ำ�และรณรงคก์�รใช้น้ำ�อย�่งประหยดัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ โดยไดก้ำ�หนดใหฝ้�่ยซอ่มบำ�รุงอ�ค�รตรวจสอบทอ่ประป� และอปุกรณ์ต่�งๆ  

สม่ำ�เสมอและเลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ� และส�ยชำ�ระแบบประหยัดน้ำ� เป็นต้น  ทั้งนี้บริษัทมีระบบบำ�บัดน้ำ�ทิ้งที่มีประสิทธิภ�พและคุณภ�พ

น้ำ�ทิง้จ�กอ�ค�รอยูใ่นเกณฑม์�ตรฐ�นทีก่ฏหม�ยกำ�หนด และมกี�รบำ�รุงรักษ�และตรวจสภ�พระบบบำ�บดัอย�่งสม่ำ�เสมอ ทำ�ใหม้ัน่ใจไดว้�่น้ำ�ทิง้

ไดม้กี�รบำ�บดักอ่นทีจ่ะปลอ่ยสูแ่หลง่น้ำ�ส�ธ�รณะ เปน็ไปต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนดและไมส่ง่ผลกระทบด�้นสิง่แวดลอ้มตอ่ชุมชนรอบข้�งทีเ่กีย่วข้อง

1. โครงการพลังงานจากแสงอาทิตย์  
 ในปี 2564 บริษัทใช้ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์มีปริม�ณไฟฟ้�ที่ผลิตได้ จำ�นวน 145,938.69 kWh เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด  

ซึ่งคิดเป็นจำ�นวนเงินที่ส�ม�รถลดค่�ไฟฟ้�จ�กก�รไฟฟ้� จำ�นวน 583,754.77 บ�ท และยังส�ม�รถลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ 

(CO
2
) จำ�นวน 102.16  tCO2 e/year
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ผลการด�าเนินงานปี 2564
1. การบริหารจัดการน้�าใช้

ก�รใช้น้ำ�ในปี 2564 บริษัทมีปริม�ณก�รใช้น้ำ�ประป�รวมทั้งหมด เท่�กับ 7,379 ลูกบ�ศก์เมตร เป็นก�รใช้น้ำ�เพื่อก�รอุปโภคและบริโภค 

ของพนักง�น มีปริม�ณก�รใช้น้ำ�ลดลงจ�กปี 2563 คิดเป็น 47.77% สืบเนื่องจ�กบริษัทได้มีก�รรณรงค์ก�รลดใช้น้ำ�อย่�งต่อเนื่อง และในปี 2564 

มีนโยบ�ยใหพ้นักง�นบ�งสว่นทำ�ง�นทีบ่�้น (Work From Home) เพือ่เปน็ก�รปอ้งกนัก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือไวรัสโคโรน� (Covid-19) ทัง้น้ี ปริม�ณ

ก�รใช้น้ำ�เฉลี่ยของปี 2563 เท่�กับ 47.07 ลิตร/คน/วัน และ ในปี 2564 พบว่� มีก�รใช้น้ำ�เฉลี่ยเท่�กับ 27.70 ลิตร/คน/วัน ซึ่งมีก�รใช้น้ำ�เฉลี่ย

ลดลง 19.37 ลิตร/คน/วัน คิดเป็น 41.15%  ซึ่งเป็นไปต�มเป้�หม�ยก�รใช้น้ำ�ที่กำ�หนดไว้

2. การบริหารจัดการน้�าทิ้ง
บริษทัไดม้กี�รตดิตัง้ระบบก�รบำ�บดัน้ำ�ทีม่ปีระสทิธิภ�พ และมกี�รบำ�รงุรักษ�และตรวจสอบสภ�พของระบบบำ�บดัอย�่งสม่ำ�เสมอ ซึง่น้ำ�เสยี 

จ�กอ�ค�รเป็นน้ำ�เสียที่เกิดจ�กก�รใช้น้ำ�ในก�รอุปโภค บริโภคของพนักง�นภ�ยในอ�ค�ร เช่น ก�รขับถ่�ย ก�รประกอบอ�ห�ร และก�รซักล้�ง  

เป็นต้น ซึ่งมีสิ่งปนเปื้อนในน้ำ�เสียที่เกิดจ�กกิจกรรมต่�งๆ ที่อ�จก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภ�พและส่ิงแวดล้อม บริษัทจึงมีก�รบำ�บัดน้ำ�ทิ้ง 

ท�งก�ยภ�พโดยใช้ตะแกรงสำ�หรับจับเศษขยะที่มีขน�ดใหญ่ เช่น เศษไม้ เศษพล�สติก เป็นต้น และยังมีบ่อดักไขมัน ที่ช่วยในก�รแยกไขมัน

ไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำ�ทิ้ง ช่วยรักษ�สภ�พน้ำ�ในขั้นต้นก่อนปล่อยไประบบบำ�บัดน้ำ�ทิ้ง ซึ่งจะมีบ่อพักน้ำ�ก่อนที่จะปล่อยน้ำ�ทิ้งลงแหล่งน้ำ�ส�ธ�รณะ  

จ�กก�รตรวจวัดค�่น้ำ�ทิง้จ�กหน่วยง�นทีไ่ดรั้บอนญุ�ต พบว�่ ผลก�รตรวจคณุภ�พน้ำ�ทิง้จ�กอ�ค�รมคี�่อยูใ่นเกณฑม์�ตรฐ�นทีก่ฎหม�ยกำ�หนด 

(อ�ค�รประเภท ข) โดยในปี 2564 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนด้�นสิ่งแวดล้อมจ�กผู้ที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการขยะ

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
บริษทัใหค้ว�มสำ�คญัในก�รจดัก�รขยะ ซึง่ไดก้ำ�หนดใหม้กี�รแยกขยะอย�่งเปน็ระบบ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคลิ และขยะอนัตร�ย  

เมื่อแยกขยะที่รีไซเคิลได้จะเหลือปริม�ณขยะต้องกำ�จัดน้อยลง เป็นก�รช่วยลดพลังง�นและทรัพย�กรในก�รกำ�จัดขยะ พร้อมทั้งยังช่วยรักษ� 

สิ่งแวดล้อมทำ�ให้เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง บริษัทจึงตั้งเป้�หม�ยที่จะลดปริม�ณขยะ และสรรห�ผลิตภัณฑ์ทดแทนก�รใช้ลังกระด�ษ 

ในก�รบรรจุสินค้�ส่งจ�กคลังไปส�ข�

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทมีกระบวนก�รแยกประเภทขยะภ�ยในสำ�นักง�น โดยได้กำ�หนดให้พนักง�นทิ้งขยะต�มประเภทของขยะแบ่งประเภทขยะออกเป็น 

3 ประเภท คือ (1) ขยะทั่วไป (2) ขยะรีไซเคิล (3) ขยะอันตร�ย ซึ่งจะแยกขยะต่�งๆ แล้วจัดเก็บไว้ที่ห้องพักขยะ โดยจะมีหน่วยง�นเทศบ�ล

ม�เก็บขยะวันเว้นวัน พร้อมทั้งรณรงค์ก�รคัดแยกขยะให้พนักง�นตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รแยกขยะ ก�รลดขยะ รวมถึงก�รนำ�ขยะ 

ไปสู่กระบวนก�รรีไซเคิล
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ผลการด�าเนินงานปี 2564
• การจัดการกล่องบรรจุสินค้า
บริษัทมีแนวท�งให้จัดเก็บกล่องกระด�ษที่บรรจุสินค้�ไว้ เพื่อส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ (Reused) ในก�รขนส่งสินค้�จ�กคลังไปยังส�ข�ต่�งๆ 

ทั่วประเทศ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อก�รใช้ง�น จึงได้จัดห�กล่องหมุนเวียนที่มีคว�มคงทน แข็งแรง และลดคว�มเสียห�ยต่อสินค้�ที่อ�จเกิดจ�ก 

ก�รเคลือ่นย�้ย ทดแทนก�รสัง่ซือ้กลอ่งกระด�ษ ซึง่หลงัจ�กทีใ่ชก้ลอ่งหมนุเวยีนส�ม�รถลดก�รใชก้ลอ่งกระด�ษไดถ้งึ 67,600 ใบ เมือ่เปรียบเทยีบ

กับยอดก�รสั่งซื้อของกล่องกระด�ษก่อนใช้กล่องหมุนเวียน

• การจัดการขยะภายในส�านักงาน
บริษัทจัดให้มีถังขยะแยกต�มประเภทของขยะ 3 ประเภท คือ (1) ขยะทั่วไป เช่น เศษอ�ห�ร เป็นต้น (2) ขยะรีไซเคิล เช่น ขยะพล�สติก 

และขยะกระด�ษ เป็นต้น  (3) ขยะอันตร�ย เช่น หน้�ก�กอน�มัย อุปกรณ์ก�รตรวจเชื้อไวรัสโคโรน� เป็นต้น โดยติดป้�ยกำ�กับไว้ที่ถังขยะ 

เพื่อให้พนักง�นสังเกตเห็นได้ชัดเจน ซึ่งก�รคัดแยกขยะที่รีไซเคิลได้จะเป็นก�รช่วยลดปริม�ณขยะและของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ก่อให้เกิดมลพิษและเช้ือโรคต่�งๆ ในสำ�นักง�น นอกจ�กน้ีบริษัทยังจัดเตรียมถุงใส่หน้�ก�กอน�มัยที่ใช้แล้ว เพื่อให้พนักง�นใส่หน้�อน�มัย 

ที่ใช้แล้วก่อนทิ้งลงถังขยะอันตร�ย ป้องกันก�รแพร่กระจ�ยเช้ือโรคและง่�ยในก�รจัดเก็บ รวมทั้ง รณรงค์ให้พนักง�นตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ 

และมีจิตสำ�นึกในก�รคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกต้องต�มประเภท

• โครงการลด 5 บาท น�าแก้วมาเอง
บริษัทสนับสนุนให้พนักง�นนำ�แก้วของพนักง�นเองม�ใช้ในก�รซื้อเคร่ืองดื่มที่ร้�นก�แฟภ�ยในบริษัท ซึ่งจะมีส่วนลดให้พนักง�นที่นำ�แก้ว

ม�เอง 5 บ�ท ซึ่งเป็นก�รช่วยลดปริม�ณขยะแก้วพล�สติกได้เป็นจำ�นวนม�ก ในปี 2564 ส�ม�รถลดปริม�ณก�รใช้แก้วพล�สติกได้ถึง 1,567 ใบ

• โครงการ “รณรงค์การใช้ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติก”
บริษัทมีคว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รลดปริม�ณขยะถุงพล�สติกในสิ่งแวดล้อมที่เป็นส�เหตุหน่ึงของภ�วะโลกร้อน และต้องก�ร 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้�ให้ตระหนักถึงก�รมีส่วนร่วม จึงได้ดำ�เนินโครงก�รรณรงค์ลดและงดให้บริก�รถุงพล�สติกที่ร้�นทุกวันพุธ  

และวันที่ 4 ของเดือน โดยได้เร่ิมโครงก�รดังกล่�วต้ังแต่วันที่ 1 มกร�คม 2563 เป็นต้นม� ด้วยคว�มมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหน่ึงในก�รสร้�ง 

คว�มยั่งยืนด้�นสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศช�ติ
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การจัดการความยั่งยืนในมิติการกำากับดูแลกิจการ

การดำาเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 

บริษัทมีคว�มมุ่งม่ันที่จะพัฒน�องค์กรให้เติบโตอย่�งยั่งยืน ดำ�เนินธุรกิจถูกต้องต�มกฎหม�ย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ 

(Code of Conduct) เปิดเผยข้อมูลด้วยคว�มโปร่งใส พัฒน�ระบบควบคุมภ�ยใน มีกลไกก�รตรวจสอบที่ดีและเหม�ะสม มีก�รดำ�เนินง�น 

ทีค่ำ�นึงถึงคว�มรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุฝ�่ย มโีครงสร้�งคณะกรรมก�ร กลไกก�รกำ�กบัดแูลและก�รบริห�รง�นทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ

ศกัยภ�พและคว�มรับผดิชอบในเร่ืองต�่งๆ โดยมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ไีวเ้ปน็ล�ยลกัษณ์อกัษร รวมถงึนโยบ�ยและแนวท�ง

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่�งชัดเจน (ดูนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติฉบับเต็มที่ www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) 

บริษัทต้ังเป้�หม�ย ผลคะแนนก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท จ�กก�รประเมินผลของคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลแห่งช�ติ  

(National CG Committee) ที่ทำ�ก�รสำ�รวจบริษัทจดทะเบียนไทย อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

การแข่งขันที่เป็นธรรม
แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทมุ่งเน้นก�รสร้�งพันธมิตรท�งธุรกิจกับคู่ค้�เพื่อก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนร่วมกันในระยะย�ว โดยดำ�เนินก�รภ�ยใต้กรอบกติก�ก�รแข่งขัน

ที่เป็นธรรมต�มระเบียบก�รจัดซื้อจัดจ้�ง และเป็นไปต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด ตลอดจนได้กำ�หนดนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันและแนวท�ง

ปฏิบตัติ�มนโยบ�ยตอ่ต�้นก�รทจุริตคอร์รัปชัน ก�รรับหรือใหข้องขวญั ก�รรับเลีย้งรับรองหรือก�รเลีย้งรับรอง เพือ่ปอ้งกนัก�รเรียกรับผลประโยชน์

ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงและเงื่อนไขท�งก�รค้� รวมถึงไม่ทำ�ล�ยช่ือเสียงของคู่แข่งขันด้วยก�รกล่�วห�ในท�งร้�ย ไม่แสวงห�ข้อมูลคว�มลับ 

ของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยวิธีก�รไม่สุจริต 

ผลการด�าเนินงานปี 2564
บริษัท ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพ�ทเกี่ยวกับก�รแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
แนวทางการบริหารจัดการ

1. บริษัทเค�รพสิทธิแห่งคว�มเป็นเจ้�ของของผู้ถือหุ้นและคว�มเท่�เทียมกัน ดูแลผลประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริม เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้น

ทุกกลุ่มอย่�งเป็นธรรมเท่�เทียมกัน โดยจัดให้มีหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นสื่อกล�งในก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคร�ะห์ และประช�ชนทั่วไป ผ่�นช่องท�งต่�งๆ ตลอดจนมีก�รจัดทำ�นโยบ�ยก�รเปิดเผย

ข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบก�รของบริษัท ทั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล

ท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องครบถ้วน ทันเวล� โปร่งใส โดยก�รเผยแพร่ข้อมูลผ่�นช่องท�งของตล�ดหลักทรัพย์ และเว็บไซด์ของบริษัท 

ในปี 2564 บริษัทได้จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

• ก�รพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) บริษัทได้เข้�ร่วมง�น Opportunity Day เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นให้แก่นักลงทุน 

นักวิเคร�ะห์ และสื่อมวลชน โดยในปี 2564 บริษัทได้เข้�ร่วมจำ�นวน 4 ครั้ง

• ก�รประชุมส�มัญผูถ้อืหุน้ (Annual General Meeting) บริษทัจดัใหม้กี�รประชุมส�มญัผูถ้อืหุน้ ประจำ�ป ีณ วนัที ่22 เมษ�ยน 2564  

เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ได้รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�น และส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลและข้อสงสัยต่�งๆ จ�กผู้บริห�ร 

ได้โดยตรง

2. คุ้มครองสิทธิของลูกค้�/ผู้บริโภค โดยจัดจำ�หน่�ยสินค้�ที่มีคุณภ�พ ปลอดภัย โดยคำ�นึงถึงก�รเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ 

ตอ่ชุมชนและสงัคม รวมทัง้มีก�รรับประกนัสนิค�้และส�ม�รถเปลีย่นสนิค�้ไดก้รณีพบปญัห�คณุภ�พ ก�รบรกิ�รหลงัก�รข�ยในก�รรับซอ่ม  

ก�รรักษ�สัญญ�และข้อตกลงในก�รจำ�หน่�ยสินค้� ดูแลเอ�ใจใส่และตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้�  

โดยจัดให้มีศูนย์บริก�รลูกค้� (Call Center) เพื่อดูแลลูกค้�อย่�งใกล้ชิดอีกท�งหนึ่ง

99แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l   การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



3. บริษัทเค�รพต่อศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์และสิทธิของพนักง�นทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ ศ�สน� เพศ และอื่นๆ โดยมุ่งหวัง

ให้พนักง�นทำ�ง�นด้วยคว�มสงบสุข ช่วยส่งเสริมศักยภ�พในก�รทำ�ง�นและทำ�ให้องค์กรเติบโตอย่�งยั่งยืน

4. บริห�รง�นเพือ่ใหคู้ค่�้ เจ�้หน้ี ม่ันใจในฐ�นะท�งก�รเงนิและคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีทีด่ ีพร้อมปฏิบตัติ�มสญัญ�หรือเง่ือนไขต�่งๆ 

อย่�งเคร่งครัด โดยบริษัทมีนโยบ�ยไม่เอ�เปรียบคู่ค้� ค้�ข�ยแบบตรงไปตรงม� ชำ�ระเงินตรงต�มกำ�หนดเวล�ทุกครั้ง เพื่อรักษ�สมดุล

ในก�รทำ�ธุรกิจระหว่�งบริษัทกับคู่ค้�ร�ยใหญ่และร�ยย่อย

5. บริษัทเค�รพและไม่ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� ไม่นำ�ผลง�นของผู้อื่นม�ใช้ประโยชน์ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญ�ต และไม่สนับสนุน

สินค้�หรือก�รกระทำ�ที่ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบ ดูแล รักษ�ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบริษัท ไม่ยินยอม 

ให้ถูกละเมิดหรือให้บุคคลอื่นนำ�ไปใช้โดยมิได้รับอนุญ�ต

ผลการด�าเนินงานปี 2564
บริษัท ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพ�ทเกี่ยวกับก�รละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
แนวทางการบริหารจัดการ

1. บริษัทจัดให้มีนโยบ�ยและแนวท�งต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสร้�งจิตสำ�นึก ค่�นิยม ทัศนคติ จนกล�ยเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ที่จะส่งเสริมให้กรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้สร้�ง

คว�มสำ�เร็จของง�นด้วยวิธีก�รทุจริต

2. ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 พฤษภ�คม 2563 ได้กำ�หนดนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นล�ยลักษณ์

อักษร มีก�รทบทวนและแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทจัดให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และระบบก�รควบคุมภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิด 

ก�รทุจริตคอร์รัปชัน 

4. กำ�หนดให้บริษัทและบริษัทย่อย นำ�นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องของบริษัทไปเป็นหลักปฺฎิบัติ 

ในก�รดำ�เนินธุรกิจ สร้�งวัฒนธรรมองค์กรในก�รปฏิเสธก�รคอร์รัปชัน

5. สื่อส�รประช�สัมพันธ์ และจัดอบรมให้คว�มรู้ จรรย�บรรณท�งธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�น นโยบ�ยและแนวท�งก�รต่อต้�น 

ก�รทุจริตคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทกับกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับอย่�งต่อเน่ือง  

พร้อมกับให้พนักง�นจัดทำ�แบบทดสอบวัดคว�มรู้ 

6. กำ�หนดช่องท�งก�รสื่อส�ร รับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบ�ะแสเก่ียวกับก�รทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีม�ตรก�รคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

กระบวนก�รตรวจสอบ รวมถึงมีนโยบ�ยจะไม่ลดตำ�แหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลท�งลบต่อพนักง�นที่ปฏิเสธก�รทุจริตคอร์รัปชันแม้ว่� 

ก�รกระทำ�นั้นจะทำ�ให้บริษัทสูญเสียโอก�สท�งธุรกิจ

ผลการด�าเนินงานปี 2564
1. ปี 2564 บริษัทได้รับคะแนน 5 ด�ว “ดีเลิศ” ระดับคะแนน 92% ประเมินผลจ�กคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลแห่งช�ติ (National CG 

Committee) ที่ทำ�ก�รสำ�รวจบริษัทจดทะเบียนไทย

ปี 2562

ดีมาก 82%
ปี 2563

ดีมาก 87%
ปี 2564

ดีเลิศ 92%

100 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 1   l   การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



2. สื่อส�รให้คว�มรู้เก่ียวกับจรรย�บรรณท�งธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�น นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันและคู่มือ

แนวท�งปฏิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชัน ให้กับกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�น เพื่อทร�บแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง  

บทลงโทษ  ช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสเกี่ยวกับก�รทุจริตคอร์รัปชัน ม�ตรก�รคุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงนโยบ�ยไม 

่ลดตำ�แหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลท�งลบตอ่พนักง�นทีป่ฏเิสธก�รทจุริตคอร์รปัชนัแมว้�่ก�รกระทำ�น้ันจะทำ�ใหบ้ริษทัสญูเสยีโอก�สท�งธุรกจิ  

รวมทัง้ จดัทดสอบวดัคว�มรู้ของพนักง�น โดยผลก�รทดสอบพนักง�นผ�่นเกณฑ ์100% ตลอดจนจดัใหม้กี�รปฐมนิเทศใหแ้กพ่นักง�นใหม ่

ทุกคนในเรื่องดังกล่�ว 

3. สือ่ส�รประช�สมัพนัธน์โยบ�ยตอ่ต้�นก�รทจุริตคอร์รัปชันใหก้บัคูค่�้ร�ยใหมแ่ละคูค่�้ร�ยปจัจบุนั ใหง้ดก�รมอบของขวญัในทกุเทศก�ล 

และประช�สัมพันธ์ให้กรรมก�รผู้บริห�ร และพนักง�นรับทร�บ ในช่วงเทศก�ลและโอก�สต่�งๆ ผ่�นช่องท�งต่�งๆ เช่น เว็บไซด์บริษัท 

จอประช�สัมพันธ์ ป้�ยประช�สัมพันธ์ E-mail เป็นต้น

4. มีก�รจัดช่องท�งก�รร้องเรียนและแจ้งเบ�ะแส ห�กผู้ใดมีเบ�ะแสเกี่ยวกับก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย จรรย�บรรณ หรือพฤติกรรม 

ที่อ�จส่อถึงก�รทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือได้รับคว�มไม่เป็นธรรมจ�กก�รปฏิบัติง�นของพนักง�น หรือพบเห็นระบบก�รควบคุม

ภ�ยในที่บกพร่องของบริษัท ส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสม�ยังบริษัท 

5. บริษัทได้รับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบ�ะแสเกี่ยวกับก�รทุจริตคอร์รัปชันผ่�นช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสของบริษัท จำ�นวน 1 เร่ือง  

และได้ดำ�เนินก�รต�มข้ันตอนที่กำ�หนด สอบสวนข้อเท็จจริงและดำ�เนินก�รลงโทษท�งวินัย และต�มกฎหม�ย และเร่ืองร้องเรียน 

เกี่ยวกับบริก�ร กระทำ�ไม่เป็นไปต�มขั้นตอนที่กำ�หนดจำ�นวน 7 เรื่อง ซึ่งได้ดำ�เนินก�รสอบสวนข้อเท็จจริง และดำ�เนินก�รจัดก�รแก้ไข

ให้ถูกต้องเป็นไปต�มขั้นตอน และปรับปรุงก�รให้บริก�รดังกล่�วเรียบร้อย

สิทธิมนุษยชน
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

บริษทัไดก้ำ�หนดนโยบ�ยด�้นสทิธิมนุษยชน ใหค้ว�มสำ�คญัและเค�รพตอ่สทิธิมนุษยชนในทกุด�้นของบคุคลทกุคน ตลอดจนสงัคมและชุมชน 

ต�มกฎหม�ยของแต่ละประเทศ และต�มสนธิสัญญ�ที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงก�รปฏิบัติต่อทุกคนต�มหลักสิทธิ

มนุษยชนอย่�งเท่�เทียมปร�ศจ�กก�รเลือกปฏิบัติ โดยบริษัทมีก�รว�งหลักก�รและกรอบก�รดำ�เนินง�นไว้ในนโยบ�ยด้�นสิทธิมนุษยชน  

(ดูนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติฉบับเต็มที่ www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย  
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รเค�รพสิทธิมนุษชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นสิทธิและเสรีภ�พพื้นฐ�นที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ  

ยังรวมถึงสิทธิเสรีภ�พในก�รอยู่ร่วมกันในสังคมอย่�งมีคว�มสุข เท่�เทียมกัน ด้วยก�รเค�รพในคุณค่� ศักดิ์ศรี และคว�มแตกต่�งของมนุษย์  

โดยบริษัทกำ�หนดเป้�หม�ยในปี 2564-2568 จำ�นวนข้อร้องเรียนหรือข้อพิพ�ทที่เกี่ยวข้องกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์

แนวทางการบริหารจัดการ 
1. กำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏิบัติด้�นสิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบ�ยด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

2. ให้คว�มเค�รพต่อสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อกันด้วยคว�มเค�รพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่�งเท่�เทียมโดยไม่แบ่งแยก

คว�มแตกต่�งในท�งก�ย จิตใจ เชื้อช�ติ สัญช�ติ ศ�สน� เพศ ภ�ษ� อ�ยุ สีผิว ก�รศึกษ� สถ�นะท�งสังคมหรือเรื่องอื่นใด 

3. ใช้คว�มระมัดระวังในก�รปฏิบัติหน้�ที่เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงที่จะเกิดก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในก�รดำ�เนินธุรกิจ 

4. สนับสนุนส่งเสริมก�รดำ�เนินก�รเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

5. สื่อส�ร ให้คว�มรู้ ทำ�คว�มเข้�ใจ กำ�หนดแนวท�งและให้ก�รสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เก่ียวข้องในก�รดำ�เนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่� 

ของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้�และบริก�ร (Supplier) ผู้รับเหม� (Contractor) ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture)  

ได้มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคุณธรรม ปฏิบัติตนต�มหลักสิทธิมนุษยชน

6. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นก�รกระทำ�ที่เข้�ข่�ยละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องร�ยง�นให้ผู้บังคับบัญช� 

หรือบุคคลที่รับผิดชอบทร�บ และให้คว�มร่วมมือในก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงต่�งๆ ห�กมีข้อสงสัยหรือข้อซักถ�มให้ปรึกษ� 

กับผู้บังคับบัญช� หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่�นช่องท�งร้องทุกข์ที่กำ�หนดไว้

101แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
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7. บริษัทจะให้คว�มเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

8. บริษัทจะพัฒน�และดำ�เนินกระบวนก�รจัดก�รด้�นสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่�งต่อเนื่อง

9. บริษัทมุ่งมั่นสร้�งและรักษ�วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนต�มนโยบ�ยด้�นสิทธิมนุษยชน

10. ผูก้ระทำ�ก�รละเมิดสทิธิมนุษยชนเปน็ก�รกระทำ�ผดิจรรย�บรรณของบริษทั ต้องไดรั้บก�รพจิ�รณ�ท�งวินัยต�มระเบยีบทีบ่ริษทักำ�หนดไว้  

นอกจ�กนี้อ�จจะได้รับโทษต�มกฎหม�ยห�กก�รกระทำ�นั้นผิดกฎหม�ย

11. บริษทัไดจั้ดใหม้มี�ตรก�รก�รเยยีวย�ห�กบริษัทไดก้ระทำ�ก�รละเมดิสทิธมินุษยชน เพือ่บรรเท�ผลกระทบด�้นสทิธิมนุษยชนทีอ่�จเกดิข้ึน 

จ�กบริษัท  โดยพิจ�รณ�จ�กระดับของผลกระทบ

12. บริษัทได้จัดให้มีกระบวนก�รติดต�มผล ช่องท�งก�รรับฟังคว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งจ�กพนักง�นและบุคคลภ�ยนอก เพื่อนำ� 

คว�มคิดเห็นม�ทบทวนแก้ไขและป้องกันคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

ผลการด�าเนินงานปี 2564
1. บริษัทเปิดโอก�สให้พนักง�นได้รวมกลุ่มกัน จัดให้มีคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ เพื่อเป็นตัวแทนพนักง�นในก�รเจรจ�และให้ข้อเสนอแนะ

ในเรื่องต่�งๆ เช่น คณะกรรมก�รสวัสดิก�ร เป็นต้น

2. บริษทัปฏบิตัติ�มนโยบ�ยด�้นสทิธมินุษยชนทีบ่ริษัทกำ�หนดไว ้โดยเค�รพสทิธิมนุษยชนของบคุคลทกุคน ปฏบิตัติอ่ทกุคนอย�่งเท�่เทยีม 

ปร�ศจ�กก�รเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมเสรีภ�พในก�รรวมกลุ่มและก�รมีส่วนร่วมเจรจ�ต่อรอง ก�รว่�จ้�งผู้พิก�ร ไม่ใช้แรงง�นเด็ก  

ไม่ใช้แรงง�นต่�งด้�วที่ผิดกฎหม�ย ไม่ใช้แรงง�นบังคับ และปฏิบัติต�มกฎหม�ยในเรื่องก�รจ้�งง�น ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน กำ�หนดวัน

และเวล�ทำ�ง�น วันหยุด วันล� และอื่นๆ อย่�งเคร่งครัด 

3. บริษัทได้ทำ�ก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นสิทธิมนุษยชนครอบคลุมถึงพนักง�นของบริษัท และบริษัทมีแผนง�นพร้อมทั้งม�ตรก�รต่�งๆ  

เพือ่ลดคว�มเสีย่งด�้นก�รละเมดิสทิธิมนุษยชน รวมถงึสนับสนุนสง่เสริมผูเ้กีย่วขอ้งในหว่งโซค่ณุค�่ของธุรกจิและกจิก�รร่วมทนุทีบ่ริษทั

ไม่ได้บริห�รจัดก�ร ให้ดำ�เนินธุรกิจอย่�งเค�รพต่อสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งบริษัทได้เผยแพร่จรรณย�บรรณคู่ค้� (Supplier Code of 

Conduct) และประเมินคว�มเสี่ยงของคู่ค้�ด้�นสิทธิมนุษยชน คว�มเท่�เทียมและเป็นธรรม คว�มเป็นมืออ�ชีพ ประเด็นด้�นสังคม  

และสิง่แวดลอ้ม ผ�่นแบบประเมนิคูค่�้ โดยกำ�หนดใหค้รอบคลมุกลุม่หรือบคุคลทีไ่ดรั้บผลกระทบ เช่น เดก็ คนพกิ�ร พนักง�น แรงง�นบงัคบั  

และแรงง�นที่ผิดกฎหม�ย โดยในปี 2564 มีคว�มเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ� และไม่มีก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4. บริษัทมีนโยบ�ยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอก�สที่เท่�เทียมกันในก�รจ้�งง�น โดยมีก�รจ้�งง�นคนพิก�รต�มกฎหม�ย รวมถึงสนับสนุน 

และส่งเสริมให้คนพิก�รได้ทำ�ง�นเท่�เทียมกับคนปกติในตำ�แหน่งที่ส�ม�รถทำ�ได้  โดยข้อมูลจำ�นวนพนักง�นผู้พิก�รของบริษัทปี 2564 

มีทั้งสิ้น 33 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของพนักง�นประจำ�ทั้งหมด 

5. สื่อส�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับผู้บริห�รและพนักง�น เพื่อให้เข้�ใจนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติของบริษัท รวมถึง 

ก�รมีส่วนร่วมในก�รป้องกันก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ให้เกิดขึ้นในก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กร

6. ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพ�ทที่เกี่ยวข้องกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

102 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
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การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัท บริห�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์ ภ�ยใต้นโยบ�ยและระเบียบก�รปฏิบัติง�นก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยของระบบ 

เทคโนโลยีส�รสนเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) รวมถึงกรรมก�รผู้บริห�ร พนักง�น และผู้ให้บริก�รบุคคลภ�ยนอก

ที่ได้รับอนุญ�ตให้เข้�ถึงข้อมูลส�รสนเทศ 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย  
บริษัท มุ่งมั่นพัฒน�และสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจอย่�งต่อเน่ือง โดยนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศและไซเบอร์ม�ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 

และประสทิธิภ�พของสนิค�้และบริก�ร ใหส้�ม�รถเข้�ถงึไดง้�่ย สะดวก รวดเร็ว แตข่ณะเดยีวกนัมภัียคกุค�มท�งไซเบอร์หล�ยรูปแบบทีม่แีนวโน้ม

เพิ่มขึ้น เช่น ภัยคุกค�มจ�กไวรัสคอมพิวเตอร์ ภัยคุกค�มจ�กซอฟต์แวร์เรียกค่�ไถ่ ภัยคุกค�มจ�กก�รโจมตีแบบฟิชชิง (Phishing) และมัลแวร์ 

ก�รทำ�ล�ยข้อมลูโดยผูท้ีไ่ม่ไดรั้บอนุญ�ต เปน็ตน้ และตระหนักถงึคว�มสำ�คญัในคว�มมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูของผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด รวมถงึ 

ข้อมูลของลูกค้� พนักง�น คู่ค้� และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังน้ันจึงต้องมีกลไกเพื่อป้องกันก�รเข้�ถึงข้อมูลซึ่งอ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ย 

ท�งธุรกิจ โดยบริษัทตั้งเป้�หม�ยพนักง�นที่เกี่ยวข้องต้องรับทร�บและศึกษ�นโยบ�ยคว�มปลอดภัยส�รสนเทศและไซเบอร์ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 85 

ของพนักง�นในหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในปี 2565

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษทั ใหค้ว�มสำ�คญัในก�รพฒัน�และนำ�ระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศม�ใช้ง�น โดยมุง่เน้นก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของข้อมลูทีไ่มไ่ดเ้ฉพ�ะ

เรื่องคว�มปลอดภัยท�งด้�นไซเบอร์เท่�นั้น แต่ยังรวมไปถึงคว�มปลอดภัยท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคว�มปลอดภัย

ท�งด้�นไซเบอร์ด้วย ดังนี้

1. จดัทำ�ระเบยีบปฏิบตัใินก�รปกปอ้งทรัพยส์นิด�้นระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศ รวมถงึทรัพย�กรต�่งๆ จ�กก�รเข้�ถึงโดยไมไ่ดรั้บอนุญ�ต 

พร้อมทั้งกำ�หนดนโยบ�ยและระเบียบก�รปฏิบัติง�นก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ชัดเจน โดยบริษัท

ปฏิบัติต�มหลักกฎหม�ยก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต�มพระร�ชบัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

2. มีก�รจัดก�รและก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและแผนรองรับสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศสำ�หรับเหตุก�รณ์ต่�งๆ 

เพื่อให้ส�ม�รถป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกค�ม และฟื้นฟูได้อย่�งรวดเร็ว นอกจ�กน้ี มีก�รจัดว�งโครงสร้�งองค์กร  

และก�รกำ�หนดกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

อย่�งมีประสิทธิภ�พ  ซึ่งกระบวนก�รทั้งหมดสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

3. จดัใหม้กี�รสือ่ส�รอบรมใหค้ว�มรู้พนักง�นทกุระดบั เพือ่สร้�งคว�มตระหนักตอ่ภยัคกุค�ม พฤตกิรรมเสีย่งภัยในโลกไซเบอร์ วธีิปอ้งกนั 

และก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ และคว�มปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ

4. ติดตั้งระบบเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและสอดคล้องต�มม�ตรฐ�นส�กลสำ�หรับระบบก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยของข้อมูล แนวปฏิบัติ 

ด้�นคว�มปลอดภัยส�กล

5. กำ�หนดม�ตรก�รควบคุมก�รติดตั้งระบบข้อมูลในพื้นที่ที่กำ�หนด จัดเก็บในศูนย์คอมพิวเตอร์หรือเครือข่�ยที่เป็นส่วนบุคคลของบริษัท 

เฝ้�ระวัง บริห�รจัดก�รอุปกรณ์ระบบและก�รเข้�ถึงข้อมูลต�มที่กำ�หนดไว้อย่�งเคร่งครัด

ผลการด�าเนินงานในปี 2564
1. ด้�นกระบวนก�ร

• บริษัท กำ�หนดคว�มรับผิดชอบในก�รบริห�รจัดก�รส�รสนเทศ ระบบข้อมูลและคว�มปลอดภัยส�รสนเทศและก�รรักษ� 

คว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์เปน็ของผูบ้ริห�รระดบัสงู CIO และมหีน่วยง�นด�้นก�รบริห�รจดัก�รส�รสนเทศ ทำ�หน้�ทีบ่ริห�รระบบ

ข้อมลูและคว�มปลอดภยัส�รสนเทศและก�รรักษ�คว�มปลอดภยัท�งไซเบอร์ อ�้งองิต�มม�ตรฐ�นส�กลสำ�หรับระบบก�รจดัก�ร

คว�มปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems: ISMS)  ISO 27001 

• บริษัท ปฏิบัติต�มหลักกฎหม�ยในก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จัดทำ�นโยบ�ยและระเบียบปฏิบัติก�รรักษ�คว�มมั่นคง 

ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รขององค์กร ต�มม�ตรฐ�น ISO/IEC27001 รวมถึงก�รประเมิน 

คว�มเส่ียงและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงและแผนรองรับสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศสำ�หรับเหตุก�รณ์ต่�ง 

ที่อ�จจะเกิดขึ้น (IT Risk Management and Contingency Plan) เช่น กรณีก�รป้องกันไวรัสล้มเหลว กรณีเครื่องแม่ข่�ยหลัก 

ล้มเหลว กรณีก�รป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว เป็นต้น
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2. ด้�นเทคโนโลยี

• บริษทัมศีนูยค์อมพวิเตอร์ทีไ่ดม้�ตรฐ�นระดบัส�กล พร้อมศนูยค์อมพวิเตอร์สำ�รองทีพ่ร้อมทำ�ง�นได ้และควบคมุก�รเข้�ถงึสำ�หรับ

ผู้ได้รับอนุญ�ตเท่�นั้น

• ปฏิบัติต�มม�ตรก�รควบคุมอย่�งเคร่งครัด ในก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของระบบส�รสนเทศรวมถึงก�รรักษ�คว�มปลอดภัย 

ท�งไซเบอร์ เช่น ก�รกำ�หนดและตรวจท�นสิทธิ์ก�รเข้�ระบบต�มกำ�หนดเวล� ก�รสำ�รองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลจ�กเหตุขัดข้อง

หรือภัยพิบัติ ระบบรักษ�คว�มปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

• บริษทัมกี�รปรบัปรุงระบบเครือข่�ยคอมพวิเตอร์ใหม้คีว�มพร้อมใช้ง�นเพือ่หลกีเลีย่งก�รลม้เหลวของระบบ โดยสำ�รองระบบเครือ

ข่�ย (Network) และเคร่ืองแม่ข่�ย (Server) เพือ่ใหร้ะบบส�ม�รถทำ�ง�นไดอ้ย�่งตอ่เน่ือง และมโีอก�สลม้เหลวน้อยทีส่ดุ เพือ่ปอ้งกนั

ไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญ�ตบุกรุก/ทำ�ล�ยเครือข่�ย (Network) หรือจ�รกรรมข้อมูลนำ�ไปใช้อย่�งไม่เหม�ะสม

• ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ บริษัท ได้ติดตั้งเทคโนโลยีที่เหม�ะสมเพื่อทำ�หน้�ที่ ป้องกัน ตรวจจับ ยับยั้ง 

และแจง้เตือน ก�รเข้�ถงึเครือข่�ยหรือระบบโดยไมไ่ดรั้บอนญุ�ต เช่น ก�รตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไวรัสคอมพวิเตอร์ทีม่ปีระสทิธิภ�พสงู,  

Firewall, Anti-Malware เป็นต้น และปรับปรุงเวอร์ชั่นให้เป็นปัจจุบัน

• บริษัทมีก�รทดสอบก�รปฏิบัติต�มแผน Disaster Recovery Plan ร�ยปี กรณีเกิดเหตุก�รณ์ ภัยพิบัติ ส�ม�รถป้องกัน 

และกู้คืนระบบได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทำ�ให้ธุรกิจหรือกิจกรรมด้�นไอทียังส�ม�รถดำ�เนินต่อไปได้ 

3. ก�รปฏิบัติง�นประจำ�วัน และก�รติดต�ม 

• บริษัท มีทีมง�น IT Operation ที่พร้อมปฏิบัติง�น และผู้ใช้ง�นส�ม�รถแจ้งเหตุก�รณ์ก�รละเมิดคว�มปลอดภัย  

(Security Incident) หรืออื่นๆ ได้ตลอดเวล�

• ก�รปฏิบัติง�นของทีมง�นด้�นคว�มม่ันคงปลอดภัย ทำ�ง�นผ่�นกระบวนก�รจัดก�รเหตุก�รณ์ผิดปกติที่เกิดข้ึนนอกเหนือ 

จ�กม�ตรฐ�นที่เป็นอยู่ (Incident Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�ให้ระบบก�รดำ�เนินง�นกลับคืนสู่สภ�วะปกติ  

ซึ่งอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของ SLA (Service Level Agreement)

4. ด้�นบุคล�กร

• สร้�งคว�มตระหนักรู้ให้กับพนักง�นทุกระดับในเร่ืองก�รรักษ�คว�มปลอดภัยด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ รู้ทันกับภัยคุกค�ม 

และพฤติกรรมเสี่ยงภัยในโลกไซเบอร์ และมีแนวท�งที่ควรปฏิบัติ พร้อมรับมือกับภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ ซึ่งจะช่วยลด 

คว�มผิดพล�ดที่เกิดขึ้นจ�กคว�มไม่รู้หรือละเลยต่อคว�มปลอดภัยของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภ�ยในองค์กร เช่น 

 » จัดอบรมให้คว�มรู้พนักง�นที่เข้�ใหม่เกี่ยวกับก�รใช้ง�นโปรแกรมหรือ Application ในขั้นตอนก�รปฐมนิเทศ

 » ก�รสื่อส�รประเด็นคว�มเสี่ยงท�งไซเบอร์ วิธีก�รป้องกันและลดคว�มเสี่ยง เพื่อให้คว�มรู้และสร้�งคว�มตระหนักต่อภัย

ท�งไซเบอร์ (Security awareness) โดยจะมีข่�วส�รต่�งๆ ส่งให้ผู้บริห�ร พนักง�น ในช่องท�ง Outlook, Workplace,  

App IT-Easy และ ติดบอร์ดประช�สัมพันธ์ อย่�งต่อเนื่องเป็นประจำ� เช่น หลักสูตร  Cyber Security Awareness  

และก�รบริห�รองค์กรด้วย Social Network, เรื่อง WiFi ส�ธ�รณะใช้อย่�งไรไม่ให้โดนแฮก, คิดก่อนคลิก Phishing Mail,  

5 ทริคจับโป๊ะแอปปลอม, ก�รแจ้งเตือนผู้ใช้ง�น E-mail เนื่องจ�กพบ Spam Mail เป็นต้น

• บรษิทั ใหค้ว�มสำ�คญักับทมีง�นผูป้ฏิบตังิ�นด�้นก�รรักษ�คว�มมัน่คงปลอดภยัดว้ยก�รสนับสนุน และสง่เสริมใหม้กี�รอบรม สอบ  

และผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นส�กล เช่น Certified Information Security Manager (CISM), Certified Cloud Security  

Professional (CCSP) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นคว�มยั่งยืน ประจำ�ปี 2564 ฉบับเต็ม ส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ในร�ยง�นคว�มยั่งยืนประจำ�ปี 2564 

ฉบับเต็มที่ www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
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ภาพรวมโดยสรุป
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2565

สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติร�ยง�นว่� เศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่�งต่อเน่ืองจ�กฐ�น

ก�รขย�ยตัวที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ�ในปี 2564 โดยมีแรงขับเคลื่อนจ�ก ก�รขย�ยตัวของอุปสงค์ภ�ยในประเทศ แม้จะเผชิญกับก�รแพร่ระบ�ดของ

ส�ยพันธุ์โอมิครอน แต่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อระบบ ส�ธ�รณสุขอย่�งจำ�กัดในช่วงไตรม�สแรกของปี 2565 และส่งผลให้ภ�ครัฐส�ม�รถ

ผอ่นคล�ยม�ตรก�รควบคมุก�รระบ�ดไดต้�มลำ�ดบั นอกจ�กน้ี เศรษฐกจิยงัจะไดรั้บแรงสนับสนนุสำ�คญัจ�กก�รฟืน้ตวัของภ�คบริก�รโดยเฉพ�ะ

ภ�คก�รท่องเที่ยวอันเน่ืองม�จ�กก�รผ่อนคล�ย ม�ตรก�รเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ และก�รขย�ยตัวอย่�งต่อเน่ืองของก�รส่งออกสินค้�

ต�มก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจและ ปริม�ณก�รค้�โลก

ขณะที่ก�รแพร่ระบ�ดของส�ยพันธุ์โอมิครอนที่มีก�รแพร่ ระบ�ดอย่�งรวดเร็วและกล�ยเป็นส�ยพันธุ์หลักทั่วโลกนับตั้งแต่ในช่วงปล�ยปี 

2564 ส่งผลให้จำ�นวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงสุด เป็นประวัติก�รณ์ในหล�ยประเทศในช่วงเดือนมกร�คมและกุมภ�พันธ์ 2565 อ�ทิ สหรัฐฯ ฝรั่งเศส 

สหร�ชอ�ณ�จักร เก�หลีใต้ และญี่ปุ่น มีแนวโน้มที่จะไม่ก่อให้เกิดอ�ก�รรุนแรงสะท้อนจ�กอัตร�ป่วยหนักและก�รเสียชีวิตโดยเฉลี่ยที่ยังอยู่ใน

เกณฑต์่ำ�ประกอบกบัคว�มคบืหน้� ในก�รกระจ�ยวคัซนีและก�รปรับตวัของประช�ชนและภ�คธุรกจิในก�รรับมอืกบัก�รระบ�ด สง่ผลใหป้ระเทศ

ต่�งๆ ไม่ได้ดำ�เนินม�ตรก�ร ควบคุมก�รระบ�ดที่เข้มงวดในระดับเดียวกับก�รแพร่ระบ�ดระลอกก่อนหน้� จึงค�ดว่�กิจกรรมท�งเศรษฐกิจของ

แต่ละประเทศจะยัง ดำ�เนินไปได้อย่�งต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี

เหตุการณ์สำาคัญในปี 2564

 ไตรมาส 1

ในไตรม�ส 1 ปี 2564 บริษัทยังคงเดินหน้�เพิ่มช่องท�งก�รขย�ยส�ข� โดยเน้นทำ�เลที่ดีและค่�เช่�ที่เหม�ะสม รองรับคว�มต้องก�รของ

ลูกค้�ที่ขย�ยตัวเพิ่มม�กขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำ�เภอหลักและอำ�เภอรอง ในด้�นบริห�รจัดก�รสินค้� บริษัทยังคงมียอดข�ยเติบโตใน

ทุกกลุ่ม Category เช่น สินค้�ที่เกี่ยวข้องกับก�ร Work from Home, Learn from Home และ Cryptocurrency (สกุลเงินดิจิทัล) ก็ทำ�ให้สินค้�มี

คว�มตอ้งก�รเพิม่ข้ึนเปน็อย�่งม�ก บริษัทจงึไดเ้ร่งในก�รจดัห�สนิค�้ และดแูลบริห�รสนิค�้คงเหลอืเพือ่ใหเ้พยีงพอกับยอดข�ยและก�รขย�ยส�ข�

ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเตรียมนำ�สินค้�ใหม่เข้�ม�เพิ่มพอร์ตเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภค ส่วนมุมมองภ�พรวมของสินค้� แบรนด์ Apple, 

สนิค�้ Laptop, สนิค�้ DIY และสนิค�้ประเภทโทรศพัทส์ม�ร์ทโฟน บริษทัยงัคงมองว�่ส�ม�รถเตบิโตไดอ้ย�่งตอ่เน่ือง แมว้�่จะอยูใ่นช่วงสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ซึ่งยังคงเป็นเป้�ที่บริษัทจะเพิ่มยอดข�ย ในส่วนของแฟรนไชส์และตล�ดออนไลน์ บริษัทยังคงมีแผนขย�ยธุรกิจ

แฟรนไชส ์ควบคูก่�รรุกตล�ดออนไลน์ม�กข้ึน ซึง่บริษัทยงัคงพย�ย�มรักษ�ก�รเติบโตจ�กยอดข�ยออนไลน์และฐ�นของลกูค้�เอ�ไว ้ใหไ้ดม้�กทีส่ดุ

 ไตรมาส 2

ในไตรม�ส 2 ปี 2564 ด้�นสินค้�มียอดข�ยเติบโตในทุกกลุ่ม โดยเฉพ�ะในส่วนของ iPhone, iPad, Smartphone ส่งผลให้ในส่วนของอุปกรณ์

เสริมข�ยดตี�มไปดว้ย โดยบริษทัยงัคงเนน้กลยทุธใ์หข้�ยอปุกรณ์เสริมพร้อมกบัสนิค�้หลกั ทัง้น้ีบริษทัยงัคงพย�ย�มรักษ�ก�รเตบิโตของยอดข�ย

อย่�งต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปีก่อน ไตรม�ส 2 ปี 2563 ที่มีก�ร Lock Down โดยมีก�รปิดร้�นจำ�หน่�ยสินค้�และศูนย์บริก�รรับซ่อมสินค้�และ

การวิเคราะห์และ 
ค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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บริก�รของกลุ่มกิจก�รที่เปิดให้บริก�รภ�ยในห้�งสรรพสินค้� ศูนย์ก�รค้� และ Community Mall บ�งร้�นเป็นก�รชั่วคร�ว ซึ่งแม้ว่�ช่วงปีที่แล้ว

ยอดข�ยจะลดลงจ�กก�รปิดส�ข�ต�มม�ตรก�รรัฐแต่ยอดข�ยก็เพิ่มกลับม�ในเดือนที่เปิด เนื่องจ�กสินค้�ไอทีที่เป็นสิ่งจำ�เป็นในชีวิตประจำ�วัน

ยอดข�ยจ�กช่องท�งออนไลน์ ยังคงเป็นช่องท�งที่บริษัทให้คว�มสำ�คัญและยังมีก�รเติบโตต�มตล�ด e-Commerce ในกลยุทธ์บริษัท

ยังคงเน้นในส่วนก�รคัดเลือกสินค้�และมีก�รจัดกิจกรรมร่วมกับ Market Place ไม่ว่�จะเป็นสินค้�ที่ออกม�ใหม่หรือโปรโมช่ันต�มง�น Event 

ทั้งในส่วนของ Website บริษัท www.bnn.in.th ก็มีก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พและยังคงมีลูกค้�เพิ่มขึ้นตลอดเวล� ซึ่งส่งผลให้ลูกค้�จดจำ�และได้

กลับม�ซื้อสินค้�ต่อเนื่องที่ท�งส�ข�ด้วย จึงเห็นได้ว่�บริษัทมีก�รพัฒน�ระบบเพื่อเชื่อมโยงในส่วนของค้�ปลีกและออนไลน์ แบบ Omni Channel 

ต�มที่บริษัทได้ว�งแผนนโยบ�ยไว้เป็นอย่�งดี

 ไตรมาส 3

ในช่วงต้นไตรม�ส 3 สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรค COVID-19 รุนแรงม�กขึ้นและกระจ�ยเป็นวงกว้�ง นำ�ไปสู่ก�รใช้ม�ตรก�รล็อกด�วน์

ในพื้นที่สีแดงเข้ม รวม 29 จังหวัด พร้อมบังคับใช้ม�ตรก�รเข้มข้น เช่น กำ�หนดเวล�ปิดร้�นสะดวกซื้อ ส่วนห้�งสรรพสินค้� เปิดได้เฉพ�ะ

ซูเปอร์ม�ร์เก็ต ร้�นอ�ห�ร ร้�นข�ยย� ธน�ค�ร และบริก�รฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 พร้อมทั้งขอคว�มร่วมมือ Work Form Home 100%

ท�งบริษทัไดม้องเหน็คว�มสำ�คญัในเร่ืองของก�รปรับตัวใหเ้ข้�กบัสถ�นก�รณ์ หลงัจ�กทีม่ปีระก�ศปดิห�้งสรรพสนิค้� เร�ไดม้กี�รขย�ยส�ข�

ชั่วคร�วในรูปแบบ Pop Up Store และ Stand Alone จำ�นวน 54 ส�ข� โดยเน้นเปิดร้�นในพื้นที่จังหวัดที่เร�ถูกปิดหน้�ร้�น เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่

และพย�ย�มรักษ�ยอดข�ยให้ได้ม�กที่สุด ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่�งดี และหลังจ�กที่มีประก�ศยกเลิกก�รล็อกด�วน์ เร�ยังเล็งเห็นโอก�สของ

ส�ข�ชั่วคร�วที่มีศักยภ�พในก�รสร้�งกำ�ไรที่ดี จึงได้ปรับรูปส�ข�ดังกล่�วเป็นร้�น Stand Alone แบบถ�วร จำ�นวน 17 ส�ข�

ด�้นก�รบริห�รจดัก�ร Stock สนิค�้ บริษทัไดเ้ลง็เหน็ปญัห�เร่ืองสนิค�้ข�ดแคลนสนิค�้ในช่วงวกิฤตโควดิ เร�ไดม้กี�รปรับก�รสัง่ซือ้สนิค�้ให้

เพียงพอต่อคว�มต้องก�ร และถึงแม้จะมีก�รเพิ่มก�รสั่งซื้อสินค้�ที่ม�กขึ้น แต่เร�ยังคงรักษ�ก�รบริห�รจัดก�ร Stock สินค้�ได้ดี ทำ�ให้มีปริม�ณ

สินค้�ล้�สมัยลดลง

ก�รเพิม่ข้ึนของจำ�นวนส�ข�ในปน้ีี และม�ตรก�รลอ็กด�วน์ 29 จงัหวดั จงึถือว�่สง่ผลกระทบตอ่ยอดข�ยของบริษัทน้อยกว�่ปทีีแ่ลว้ในช่วงเวล�

เดียวกันที่ม�ตรก�รล็อกด�วน์มีจำ�นวนจังหวัดและส�ข�ที่ถูกปิดม�กกว่� ซึ่งบริษัทมีก�รบริห�รจัดก�รสถ�นก�รณ์ได้ดีในสถ�นก�รณ์ COVID-19 

หลังจ�กที่มีประสบก�รณ์ประก�ศปิดหน้�ร้�นม�หล�ยครั้ง โดยมีก�รเปิด Pop Up Store, ก�รจัด Booth, ก�รเปิด Stand Alone และมีก�รขย�ย 

Business ต่�งๆ ม�กขึ้น

 ไตรมาส 4

ในไตรม�ส 4 ปี 2564 ภ�พรวมจ�กก�รขย�ยส�ข�และกลยุทธ์ของบริษัทในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด COVID-19 และก�รข�ยแบบ 

Omni Channel บริษัทได้มีก�รกระจ�ยส�ข�ให้ครอบคลุมในทุกรูปแบบและทุกพื้นที่ ไม่ว่�จะเป็น StandAlone ร้�นค้�แฟรนไชส์ รวมไปถึง

กลยุทธ์ที่มีก�รบริห�รหน้�ร้�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ สอดคล้องกับก�รข�ยผ่�นท�งช่องท�งออนไลน์ และก�รจับมือกับพันธมิตรก�รค้�ต่�งๆ 

เพื่อช่วยส่งเสริมในก�รข�ย เช่น ก�รอนุมัติสินเชื่อในก�รซื้อสินค้�ภ�ยในร้�น โปรโมชั่นบัตรเครดิตต่�งๆ ส่งผลให้บริษัทมีก�รเติบโตในส่วนของ

ยอดข�ยอย่�งต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ

ในด้�นก�รบริห�รจัดก�รสินค้� บริษัทได้ว�งแผนล่วงหน้�และจัดก�รเร่ืองต่�งๆ ได้เป็นอย่�งดี มีก�รปรับปรุงในส่วนของคลังสินค้�และ

ก�รขนสง่สนิค�้ เพือ่รองรับก�รเตบิโตของยอดข�ยและก�รขย�ยส�ข�อย�่งตอ่เน่ือง รวมทัง้สถ�นก�รณ์สนิค�้ข�ดแคลนจ�กก�รผลติและก�รขนสง่ 

โดยมีก�รจัดสรร ก�รกระจ�ย และก�รสำ�รองสินค้�ที่เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ดังจะเห็นได้จ�กยอดข�ยที่เติบโต และก�รจัดก�รข�ยในช่วง

ก�รจองและเปิดตัวสินค้�ใหม่ๆ 

ด้�นประเภทกลุ่มสินค้� บริษัทยังคงมียอดข�ยเติบโตในทุกกลุ่ม โดยเฉพ�ะในส่วนของ iPhone ที่ข�ยดีทั้งในรุ่นปัจจุบันและรุ่นก่อนหน้� 

รวมไปถงึยอดข�ยทีเ่พิม่ข้ึนของ iPad และ Smartphone ยีห่อ้อืน่ๆ สง่ผลใหใ้นสว่นของอปุกรณ์เสริมข�ยดตี�มไปดว้ย โดยบริษทัยงัคงเน้นกลยทุธ์

ให้ข�ยอุปกรณ์เสริมพร้อมกับสินค้�หลัก หรือพร้อมก�รเปิดซิมก�ร์ด ซึ่งจะช่วยส่งผลให้กำ�ไรของบริษัทดีขึ้น

https://news.thaipbs.or.th/content/305945
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บรษิัทยังได้เนน้ก�รขย�ยในชอ่งท�งจำ�หน�่ยอื่นๆ เชน่ ก�รทำ�สนิเชือ่เช�่ซือ้กลุ่มสินค้�ไอที ก�รเป็นตัวแทนจัดจำ�หน�่ยข�ยส่งสินค้�ประเภท

มือถือและ IOT ให้กับพันธมิตรคู่ค้� ซึ่งในปี 2565 บริษัทค�ดว่�ช่องท�งต่�งๆ ที่กล่�วม�จะส�ม�รถสร้�งยอดข�ยที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงบริษัทยังคง

ห�ก�รลงทุนที่เหม�ะสมในธุรกิจอื่นๆ เพื่อขย�ยช่องท�งจำ�หน่�ยเพิ่มเติมอีกด้วย

สรปุผลการดำาเนินงานในปี 2564

ผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2564 บริษัทมีร�ยได้รวม 51,251.1 ล้�นบ�ทหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 36.8 ของปี 2563 และกำ�ไรส่วนของบริษัทใหญ่ 

2,630.4 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้� ซึ่งเป็นก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่องของบริษัท สะท้อนก�รปรับตัวให้สอดคล้องกับ

สถ�นก�รณ์ต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นก�รขย�ยส�ข� ก�รเปิดช่องท�งจำ�หน่�ยใหม่ และขย�ยธุรกิจในรูปแบบที่เกี่ยวข้องต่�งๆ ประกอบกับก�รจัดก�ร

บริห�รร้�นค้� ก�รคัดเลือกสินค้�ให้เหม�ะสมหล�กหล�ย จึงทำ�ให้บริษัทมีคว�มมั่นใจในก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป

ภาพรวมผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564

ผลประกอบก�รของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัท) และบริษัทย่อยต�มงบก�รเงินรวมประจำ�ปี 2564 เปรียบเทียบกับ

ผลประกอบก�รงวดเดียวกันของปี 2563 เป็นดังนี้

ร�ยได้รวม เท่�กับ 51,251.1 ล้�นบ�ท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.8

กำ�ไรขั้นต้น   เท่�กับ 6,845.9 ล้�นบ�ท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.3

กำ�ไรส่วนของบริษัทใหญ่  เท่�กับ 2,630.4 ล้�นบ�ท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.5

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) 

2564 2563 เปรียบเทียบ

ลบ. % ลบ. % YoY%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร 51,126.4 99.8% 37,306.1 99.6% 37.0%

ต้นทุนข�ยและก�รให้บริก�ร 44,280.5 86.4% 32,595.9 87.0% 35.8%

กำ�ไรขั้นต้น 6,845.9 13.4% 4,710.2 12.6% 45.3%

ร�ยได้อื่น 28.2 0.1% 46.8 0.1% (39.7%)

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในก�รร่วมค้� 96.5 0.2% 101.0 0.3% (4.5%)

ร�ยได้รวม 51,251.1 100.0% 37,453.9 100.0% 36.8%

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย 2,913.5 5.7% 2,347.6 6.3% 24.1%

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 847.9 1.7% 638.5 1.7% 32.8%

ข�ดทุน(กำ�ไร) จ�กอัตร�แลกเปลี่ยน - สุทธิ (21.9) 0.0% (4.3) 0.0% 409.3%

กำ�ไรก่อนต้นทุนท�งก�รเงินและภ�ษีเงินได้ 3,231.1 6.3% 1,876.2 5.0% 72.2%

ต้นทุนท�งก�รเงิน 47.9 0.1% 53.1 0.1% (9.8%)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 3,183.2 6.2% 1,823.1 4.9% 74.6%

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ 554.7 1.1% 328.2 0.9% 69.0%

กำ�ไรสุทธิ 2,628.5 5.1% 1,494.9 4.0% 75.8%

กำ�ไรส่วนของบริษัทใหญ่ 2,630.4 5.1% 1,490.7 4.0% 76.5%
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รายได้จากการขายและการให้บริการ

ณ สิ้นปี 2564 ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของกลุ่มบริษัท มีทั้งหมด 1,000 ส�ข� แบ่งเป็น BaNANA 372 ส�ข� Studio7 114 ส�ข� KingKong 

Phone 83 ส�ข� True Shop by Com7 125 ส�ข� แฟรนไชส์ 128 ส�ข� BKK 37 ส�ข� iCare 30 ส�ข� และอื่นๆ 111 ส�ข� โดยมีก�รขย�ย

เพิ่มจ�กปีที่แล้วรวม 89 ส�ข� (ปี 2563 : 911 ส�ข�) บริษัทได้แบ่งประเภทช่องท�งก�รจำ�หน่�ยเป็น 2 ประเภท ดังนี้

โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ
2564 2563 เปรียบเทียบ

ล้านบาท % ล้านบาท % YoY%

ธุรกิจค้�ปลีก 47,078 92% 34,877 93% 35%

ช่องท�งจำ�หน่�ยอื่นๆ 4,048 8% 2,429 7% 67%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร 51,126 100% 37,306 100% 37%

1. ธุรกิจค้าปลีก

ภ�พรวมจ�กก�รขย�ยส�ข�และกลยุทธ์ของบริษัทในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด COVID-19 และก�รข�ยแบบ Omni Channel  

บริษัทได้มีก�รกระจ�ยส�ข�ให้ครอบคลุมในทุกรูปแบบและทุกพื้นที่ ไม่ว่�จะเป็น StandAlone ร้�นค้� Franchise รวมไปถึงกลยุทธ์ที่มีก�รบริห�ร

หน้�ร้�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ สอดคล้องกับก�รข�ยผ่�นท�งช่องท�งออนไลน์ รวมไปถึงก�รจับมือกับพันธมิตรก�รค้�ต่�งๆเพื่อช่วยส่งเสริมใน

ก�รข�ย เช่น ก�รอนุมัติสินเช่ือในก�รซื้อสินค้�ภ�ยในร้�น โปรโมช่ันบัตรเครดิตต่�งๆ จึงส่งผลให้บริษัทมีก�รเติบโตในส่วนของยอดข�ยอย่�ง

ต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ

ในด้�นก�รบริห�รจัดก�รสินค้� บริษัทมีก�รปรับปรุงก�รจัดก�รทั้งในส่วนของเร่ืองขนส่งและคลังสินค้� โดยมีก�รปรับก�รจัดสรร 

ก�รกระจ�ยและก�รสำ�รองสินค้� แม้จะมีก�รเติบโตจ�กยอดข�ยและก�รขย�ยส�ข�อย่�งต่อเนื่อง และสถ�นก�รณ์สินค้�ข�ดแคลนจ�กก�รผลิต

และก�รขนส่ง แต่บริษัทก็ได้ว�งแผนล่วงหน้�และจัดก�รเร่ืองต่�งๆได้เป็นอย่�งดี ดังจะเห็นได้จ�กยอดข�ยที่เติบโตและก�รจัดก�รข�ยในช่วง

ก�รจองและเปิดตัวสินค้�ใหม่ต่�งๆที่เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ด�้นประเภทกลุม่สนิค�้มียอดข�ยเตบิโตในทกุกลุม่ โดยเฉพ�ะในสว่นของ iPhone ทีข่�ยดทีัง้ในรุ่นปจัจบุนัและรุ่นกอ่นหน้� รวมไปถงึยอดข�ยที่

เพิ่มขึ้นของสินค้�ทั้ง iPad และ Smartphone ยี่ห้ออื่นๆ ส่งผลให้ในส่วนของอุปกรณ์เสริมข�ยดีต�มไปด้วย โดยบริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์ให้ข�ย

อุปกรณ์เสริมพร้อมกับสินค้�หลัก หรือพร้อมก�รเปิดซิมก�ร์ด ซึ่งจะช่วยส่งผลให้กำ�ไรของบริษัทดีขึ้น

2. ช่องทางจ�าหน่ายอื่นๆ

บริษัทได้เน้นก�รขย�ยในช่องท�งจำ�หน่�ยอื่นๆ เช่น ก�รทำ�สินเชื่อเช่�ซื้อกลุ่มสินค้�ไอที ก�รเป็นตัวแทนจัดจำ�หน่�ยข�ยส่งสินค้�ประเภท

มือถือและ IOT ให้กับพันธมิตรคู่ค้� ซึ่งในปี 2565 บริษัทค�ดว่�ช่องท�งต่�งๆ ที่กล่�วม�จะส�ม�รถมียอดข�ยที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงบริษัทยังคงห�

ก�รลงทุนที่เหม�ะสมในธุรกิจอื่นๆ เพื่อขย�ยช่องท�งจำ�หน่�ยเพิ่มเติมอีกด้วย

กำาไรขั้นต้น

กำ�ไรขั้นต้นของสำ�หรับปี 2564 เท่�กับ 6,845.9 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2563 เท่�กับ 2,135.7 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 45.3 และในส่วน

อัตร�กำ�ไรขั้นต้นสำ�หรับปี 2564 เท่�กับ ร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับปี 2563 เท่�กับร้อยละ 12.6 ส�เหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจ�กปีที่แล้วมีก�รจัดโปรโมชั่น

ในชว่งที่มมี�ตรก�ร Lockdown ซึ่งปัจจุบันบรษิัทมีก�รว�งแผนและปรบันโยบ�ยจนส�ม�รถรกัษ�กำ�ไรขัน้ต้นเปน็ปกต ิทั้งยังได้มีก�รเตรยีมสินค้�

ให้พร้อมกับก�รปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปต�มสถ�นก�รณ์ต่�งๆ



109แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l  การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยปี 2564 เท่�กับ 2,913.5 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2563 เท่�กับ 565.9 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 24.1 เพิ่มขึ้นต�มยอดข�ยที่

เพิ่มม�กขึ้น แต่ทั้งนี้สัดส่วนเมื่อเทียบกับยอดร�ยได้รวมลดลงเป็นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ร้อยละ 6.3 ส�เหตุม�จ�กก�รที่บริษัทส�ม�รถ

รักษ�ก�รเติบโตของยอดข�ยให้มีประสิทธิภ�พเมื่อเทียบเทียบกับควบคุมค่�ใช้จ่�ยของส�ข�เดิมและในก�รขย�ยส�ข�ได้ดี

ในส่วนค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รปี 2564 เท่�กับ 847.9 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2563 เท่�กับ 209.4 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 32.8 เนื่องด้วย

ปีนี้บริษัทได้มีก�รปรับโครงสร้�งเพื่อรองรับในส่วนของง�นที่จะเกิดข้ึนไม่ว่�จะเป็นก�รจัดก�รคลังและก�รบริห�รง�นขนส่งในธุรกิจออนไลน์ 

ก�รข�ยสินค้�ในรูปแบบโครงก�ร (B2B) ธุรกิจเช่�ซื้อ และก�รพัฒน�ในส่วนของบุคล�กร รวมถึงก�รพัฒน�ระบบต่�งๆที่จะม�รองรับต�ม

แผนง�นของบริษัทที่ตั้งเป้�ในก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง 

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนท�งก�รเงินสำ�หรับปี 2564 เท่�กับ 47.9 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปี 2563 เท่�กับ 5.2 ล้�นบ�ทคิดเป็นร้อยละ 9.8 จ�กก�รที่ 

บริษัทมีก�รบริห�รเงินสดและมีอัตร�ดอกเบี้ยที่ลดลง

กำาไรส่วนของบริษัทใหญ่

กำ�ไรส่วนของบริษัทใหญ่ปี 2564 เท่�กับ 2,630.4 ล้�นบ�ทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 ต่อร�ยได้รวม เพิ่มขึ้นจ�กปี 2563 เท่�กับ 1,139.7 ล้�นบ�ท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 76.5 โดยจ�กทุกข้อที่กล่�วม�ในข้�งต้น

งบแสดงฐานการเงิน (งบการเงินรวม)

 
2564 2563

ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,656.9 10.4% 872.2 9.5%

สินทรัพย์ท�งก�รเงินทีวัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรมผ่�นกำ�ไรหรือข�ดทุน 193.7 1.2% 249.2 2.7%

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 2,707.3 17.0% 864.3 9.4%

ลูกหนี้ก�รค้�ภ�ยใต้สัญญ�ท�งก�รเงิน 462.5 2.9% 37.6 0.4%

สินค้�คงเหลือ 6,207.9 38.9% 3,664.4 39.8%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 657.9 4.1% 173.0 1.9%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,886.2 74.4% 5,860.7 63.7%

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 237.2 1.5% - -

ลูกหนี้ก�รค้�ภ�ยใต้สัญญ�ท�งก�รเงิน 97.4 0.6% 48.1 0.5%

เงินลงทุนและสินทรัพย์ท�งก�รเงิน 773.7 4.8% 675.0 7.3%

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 614.9 3.9% 505.7 5.5%

สินทรัพย์สิทธิก�รใช้ 1,186.4 7.4% 1,265.2 13.7%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,170.0 7.3% 852.0 9.3%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,079.6 25.6% 3,346.0 36.3%

รวมสินทรัพย์ 15,965.8 100.0% 9,206.7 100.0%
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2564 2563

ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 3,801.0 23.8% 1,282.5 13.9%

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 5,105.8 32.0% 2,464.4 26.8%

หนี้สินสิทธิก�รใช้ 524.6 3.3% 498.1 5.4%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 319.6 2.0% 184.9 2.0%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,751.0 61.1% 4,429.9 48.1%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 914.0 5.7% 906.0 9.9%

รวมหนี้สิน 10,665.0 66.8% 5,335.9 58.0%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,300.8 33.2% 3,870.8 42.0%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,965.8 100.0% 9,206.7 100.0%

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 15,965.8 ล้�นบ�ทเพิ่มขึ้น 6,759.1 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 73.4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 

โดยมีส�เหตุหลักม�จ�กก�รเพิ่มขึ้นของสินค้�คงเหลือ ร�ยก�รที่สำ�คัญมีร�ยละเอียดดังนี้

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 เท่�กับ 1,656.9 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 784.7 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 90.0 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 เป็นไปต�มที่

บริษัทจัดสรรเงินสดให้เหม�ะสมและรองรับในก�รธุรกิจที่เติบโตขึ้นของบริษัท

สินค้�คงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 เท่�กับ 6,207.9 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 2,543.5 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 69.4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 จ�กที่ 

บริษัทบริห�รปริม�ณสินค้�ให้มีเพียงพอเหม�ะสมต่อก�รข�ยและก�รขย�ยส�ข�ที่เพิ่มขึ้น

ลูกหนี้ก�รค้�และอื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 เท่�กับ 2,707.3 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 1,843.0 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 213.2 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 จ�กก�รที่

บริษัทมีก�รขย�ยธุรกิจในส่วนของสินเชื่อกับพันธมิตรและค่�ส่งเสริมก�รข�ยได้รับม�กขึ้น

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 เท่�กับ 10,665.0 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 5,329.1 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 99.9 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 โดยมี

ส�เหตุหลักม�จ�กเงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้�หนี้ก�รค้� มีร�ยละเอียด ดังนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 เท่�กับ 3,801.0 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 2,518.5 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 196.4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 จ�กก�ร

สั่งซื้อสินค้�ให้เพียงพอต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 เท่�กับ 5,105.8 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 2,641.4 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 107.2 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 จ�กก�ร

สั่งซื้อสินค้�ให้เพียงพอต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ



111แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l  การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

สภ�พคลอ่งของบริษทัโดยหลกัม�จ�กคว�มส�ม�รถในก�รหมนุเวยีนสนิค�้คงเหลอื ก�รเรียกชำ�ระเงนิของลกูหนีก้�รค�้ และก�รชำ�ระเงินคนื

เจ้�หนี้ก�รค้� สำ�หรับปี 2564 และ ปี 2563 มีร�ยละเอียดดังนี้ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง หน่วย ปี 2564 ปี 2563

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย วัน 13 9

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย วัน 41 48

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ย วัน 31 33

วงจรเงินสด วัน 22 24

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย  : ในปี 2564 บริษัทมีระยะเวล�ก�รเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจ�กก�รขย�ยรูปแบบธุรกิจ

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย : ในปี 2564 บริษัทมีระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ยลดลง จ�กคว�มต้องก�รลูกค้�ที่มีต่อสินค้�จึงทำ�ให้ข�ยสินค้�ได้

  เร็วขึ้น

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ย : ในปี 2564 บริษัทมีระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ยลดลงจ�กยอดข�ยที่เพิ่มม�กขึ้น โดยเครดิตเทอมกับคู่ค้�ยังคงเดิม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ Com7

ir@comseven.com หรือ โทร +66 2017 7777 ต่อ 7710
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(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงานส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

1. ข้อมูลท่ัวไป

บริษัท

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ : บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) 

ช่ือย่อหลักทรัพย์ : Com7

วันท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 10 ส.ค. 2558

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 300,000,000 บ�ท

จ�านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด : 16,745 ร�ย (ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 25.57%

ประเภทธุรกิจ : จำ�หน่�ยสินค้�ไอที IOT สินค้�ไลฟ์สไตล์ และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

ให้บริก�รศูนย์ซ่อม สินค้� Apple ครบวงจร

ให้บริก�รชำ�ระค่�บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ และชำ�ระค่�บริก�รอื่นๆ

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 549/1 ถนนสรรพ�วุธ แขวงบ�งน�ใต้ เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 10260

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000462

Call Center : 02 017 7770

โทรศัพท์ส�านักงานใหญ่ : 02 017 7777

โทรสาร : 02 017 7711

โฮมเพจบริษัท : http://www.comseven.com

บุคคลอื่นๆ
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้�งสถ�นทูตจีน) 

เลขที่ 93 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-009-9000

โทรสาร 02-009-9991

2) ผู้สอบบัญชี

บริษัท : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ�ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : อ�ค�รบ�งกอกซิตี้ท�วเวอร์  

เลขที่ 179/74 - 80 ชั้น 15 แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-844-1000

โทรสาร : 02-286-5050

3) ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท : บริษัท ที่ปรึกษ�กฎหม�ย ซีเอ็มที จำ�กัด

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 75 ซอยพึ่งมี 11 ถนนสุขุมวิท แขวงบ�งจ�ก เขตพระโขนง กรุงเทพมห�นคร 10260

โทรศัพท์ : 081-836-7236

ข้อมูลทั่วไป 
และข้อมูล 
ส�าคัญอื่น
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ส่วนที่ 1   l   การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

4) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจำ�นวน 300,000,000 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 1,200,000,000 หุ้น 

มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ ้นละ 0.25 บ�ท

2. ผู้ถือหุ้น
ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและสัดส่วนก�รถือหุ้น 20 ร�ยแรก ต�มที่ปร�กฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2564 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

สิ้นปี 2564 สิ้นปี 2563

 จำานวนหุ้น 
  สัดส่วน

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

 จำานวนหุ้น 
  สัดส่วน

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

1

สุระ คณิตทวีกุล 300,655,200 25.055 300,655,200     25.055 

น�ยชัยธวัฒน์ พ�ณิชย์ทวีกุล     210,000     0.018         210,000 0.018 

น�งพิมพ์วร� พ�ณิชย์ทวีกุล 1,600,000       0.133    1,600,000 0.133 

รวมกลุ่ม น�ยสุระ คณิตทวีกุล 302,465,200 25.205    302,465,200  25.205 

2 น�ยพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอ�รี 239,715,500     19.976 223,919,700 18.660 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด 67,745,272    5.645  58,386,748        4.866 

4 น�ยบัญช� พันธุมโกมล 50,646,800          4.221 69,206,500       5.767 

5 น.ส.อ�รี ปรีช�นุกูล 40,600,000         3.383  40,600,000         3.383 

6 THE BANK OF NEW YORK MELLON 27,045,900         2.254 

7 STATE STREET EUROPE LIMITED 23,070,940    1.923 25,346,482      2.112 

8 น�ยอำ�นวย พิจิตรพงศ์ชัย 20,982,000       1.749  18,900,000           1.575 

9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 17,867,500         1.489 38,131,780         3.178 

10 น.ส.อรวรรณ วิเชียรกวี 15,117,900           1.260 13,737,900         1.145 

11 น�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช 12,840,000           1.070 12,840,000          1.070 

12
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เค ม�สเตอร์ พูล ฟันด์  

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
12,083,700        1.007 - -

13 น�งทัศนีย์ เอื้อตระกูล 10,257,900         0.855 10,157,900         0.846 

14 บริษัท บีไอ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จำ�กัด 10,000,000        0.833  -  -

15 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะย�วปันผล LTF 9,020,300      0.752  15,702,800         1.309 

16 น�ยภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย 8,165,000           0.680    7,030,000           0.586 

17 น�ยณภัทร ปัญจคุณ�ธร 7,080,000      0.590    7,290,000          0.608 

18 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อก�รเลี้ยงชีพ 7,001,300       0.583  -  -

19
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ม�สเตอร์ร่วมทุน  

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
6,824,600           0.569    7,035,700     0.586 

20 น.ส.ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ 6,500,000         0.542     6,500,000     0.542 

ยอดรวม 895,029,812         74.586 857,250,710 71.438 

**การจัดกลุ่มดังกล่าวข้างต้น เป็นการรวมกลุ่มบุคคลในครอบครัวเดียวกัน มิได้เป็นการนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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3. การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทไม่มีก�รออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตร�ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิภ�ยหลังก�รหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคลและก�รจัดสรรทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย 

โดยพิจ�รณ�จ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท อย่�งไรก็ต�ม บริษัทอ�จพิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผลแตกต่�งไปจ�กนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้ได้ โดยจะข้ึนอยู่กับ 

ผลประกอบก�ร ฐ�นะก�รเงิน สภ�พคล่องท�งก�รเงิน และคว�มจำ�เป็นในก�รใช้เงินเพื่อบริห�รกิจก�ร และก�รขย�ยธุรกิจของบริษัท รวมถึงสภ�วะเศรษฐกิจ 

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตร�ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิต�มงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัทย่อย หลังหักภ�ษีเงินได้ 

นิติบุคคลและก�รจัดสรรทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย ทั้งน้ี บริษัทย่อยจะพิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผลโดยคำ�นึงถึงปัจจัยต่�งๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  

เช่น ผลก�รดำ�เนินง�นฐ�นะก�รเงิน สภ�พคล่องท�งก�รเงิน แผนก�รลงทุน และก�รขย�ยกิจก�รของบริษัทย่อย รวมถึงสภ�วะเศรษฐกิจ

2. ข้อมูลสำาคัญอื่น
-ไม่มี-

3. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยซึ่งอ�จก่อให้เกิดผลเสียห�ยต่อสินทรัพย์ของบริษัทเกินกว่�ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น  

และไม่มีข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยอื่นใดที่อ�จก่อให้เกิดผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญ

4. ตลาดรอง
-ไม่มี-

5. สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา (เฉพ�ะกรณีที่บริษัทออกตร�ส�รหนี้)

-ไม่มี-



ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย “บริษัท” มีคว�มมุ่งมั่นที่จะพัฒน�องค์กรให้เติบโต 

อย่�งยั่งยืน ดำ�เนินธุรกิจถูกต้องต�มกฎหม�ย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)  

เปดิเผยข้อมูลดว้ยคว�มโปร่งใส พฒัน�ระบบควบคมุภ�ยใน มีกลไกก�รตรวจสอบทีด่แีละเหม�ะสม มกี�รดำ�เนินง�น 

ที่คำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย มีโครงสร้�งคณะกรรมก�ร กลไกก�รกำ�กับดูแล

และก�รบริห�รง�นทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึศกัยภ�พและคว�มรับผดิชอบในเร่ืองต่�งๆ ซึง่เปน็ไปต�มกรอบม�ตรฐ�นทีด่ ี

ของ OECD (Organization for Economic Cooperating and Development) และ ASEAN CG Scorecard

คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้มี “นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร” (ส�ม�รถศึกษ�นโยบ�ยและแนวท�ง

ปฏิบัติฉบับเต็มได้ที่ http://www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัท 

เป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในก�รจัดทำ� และอนุมัตินโยบ�ย เพื่อส่งเสริมหลักธรรม�ภิบ�ลขององค์กร และเพื่อใช้เป็น

แนวปฏบิติัทีด่ขีองกรรมก�ร ผูบ้ริห�ร และพนักง�นของบริษทั บริษทัยอ่ย และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ทีจ่ะนำ�ไปสู ่

องค์กรที่ยั่งยืนอย่�งแท้จริง โดยครอบคลุมหลักก�รสำ�คัญต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ซึ่งในปี 2564  

คณะกรรมก�รไดม้กี�รพจิ�รณ�ทบทวน และอนุมตัวิสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ ์เป�้หม�ย และทศิท�งก�รดำ�เนินธุรกจิ 

ของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบ�ยที่สำ�คัญให้มีคว�มเหม�ะสมและสอดคล้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักก�ร

กำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีเช่น นโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร นโยบ�ยก�รพฒัน�คว�มยัง่ยนืองค์กร จรรย�บรรณธุรกจิ  

และข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�น เป็นต้น 

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลนโยบ�ยและแนวปฏิบัติในก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร รวมถึงจรรย�บรรณธุรกิจ  

ท่ีจะสะท้อนถึงก�รสร้�งกรอบและแนวท�งสำ�หรับก�รปฏิบัติอย่�งมีบรรษัทภิบ�ล สำ�หรับก�รดำ�เนินง�นในทุกหน่วยง�น 

ของบริษัท ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

นโยบาย 
การก�ากับ 

ดูแลกิจการ

117116 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมก�รบริษัทรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกับก�รดำ�เนินธุรกจิของบริษทั กำ�กบัดแูลกจิก�รใหเ้ปน็ไปต�มเป�้หม�ย กฎหม�ย วตัถปุระสงค ์

ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแนวท�งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย 

ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว ด้วยเหตุน้ี 

คณะกรรมก�รจะเป็นผู้ที่ได้รับก�รเลือกตั้งจ�กผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนก�รที่โปร่งใส ทุกคนจึงต้องเป็นผู้ที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญและประสบก�รณ์ 

ทีส่�ม�รถเอือ้ประโยชน์ใหแ้กบ่ริษทั มีคว�มทุม่เท ใหเ้วล�อย�่งเตม็ทีใ่นก�รปฏิบติัหน้�ที ่มภี�วะผูน้ำ� มวีสิยัทศัน์ มคีว�มเปน็อสิระในก�รตดัสนิใจ  

ส�ม�รถดูแลให้มีระบบง�นท่ีให้คว�มเช่ือม่ันได้ว่�กิจกรรมต่�งๆ ของบริษัทดำ�เนินไปในลักษณะท่ีถูกต้องต�มกฎหม�ย และมีจริยธรรมและต้องเป็นอิสระ 

จ�กฝ�่ยบริห�รของบริษัท โดยจดัใหมี้ระบบแบง่แยกหน้�ทีค่ว�มรับผดิชอบระหว่�งคณะกรรมก�รและฝ�่ยบริห�รทีชั่ดเจน โดยคำ�นึงถงึผลประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย ยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน” ต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด 

คณะกรรมก�รมีจำ�นวน 7 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้�นธุรกิจ บัญชีและก�รเงินซึ่งเก่ียวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด  

มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมก�รที่ม�จ�กฝ่�ยบริห�รจำ�นวน 4 คน และกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 คน โดยกรรมก�ร

อิสระมีคุณสมบัติและมีจำ�นวนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด กล่�วคือ 

บริษทัจดทะเบยีนตอ้งมีจำ�นวนกรรมก�รอสิระม�กกว�่หรือเท�่กบั 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�รทัง้หมด บริษทักำ�หนดใหค้ณะกรรมก�ร มคุีณสมบตัิ

ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้�มต�ม พ.ร.บ. บริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำ�หนดของ ตลท. 

และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัท

2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ มีประสบก�รณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

3) มีภ�วะผู้นำ� วิสัยทัศน์ และมีคว�มอิสระในก�รตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

4) มีคว�มรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้�ที่กรรมก�รและส�ม�รถอุทิศเวล�ในก�รปฏิบัติหน้�ที่กรรมก�รของบริษัทได้อย่�งเต็มที่ ตลอดจน 

มีคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่�งสม่ำ�เสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยคว�มระมัดระวัง (Duty of Care)  

เพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัท

5) ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ย ตลอดจนแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมก�รตระหนักถึงบทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รช้ีแนะทิศท�งก�รดำ�เนินง�น ติดต�มดูแลก�รทำ�ง�นของฝ่�ยบริห�ร 

ปฏบิตัหิน้�ทีด่ว้ยคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ โปร่งใส ระมัดระวงั และมคีว�มรับผดิชอบในก�รปฏบิตัหิน้�ที ่(Accountability) ของคณะกรรมก�รบริษทั 

ที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยเป็นอิสระจ�กฝ่�ยบริห�ร ซึ่งมีแนวท�งปฏิบัติที่สำ�คัญดังนี้

118 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



บทบาทของประธานกรรมการ

1) ไม่ร่วมในก�รบริห�รง�นปกติประจำ�วันของบริษัท

2) ใช้ภ�วะผู้นำ�ในก�รดูแลให้ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�รทั้งคณะเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นอิสระ 

จ�กฝ่�ยบริห�ร

3) มีคว�มเป็นผู้นำ� ทำ�หน้�ที่กำ�หนดกลยุทธ์ ทิศท�ง นโยบ�ย เป้�หม�ยและภ�รกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริห�รและพนักง�นมีจุดมุ่งหม�ย 

ในก�รดำ�เนินง�นไปในทิศท�งเดียวกัน 

4) ติดต�มดูแลให้มีก�รนำ�กลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ซึ่งก�รปฏิบัตินั้นต้องสอดคล้องกับนโยบ�ย กฎระเบียบ กฎหม�ยและข้อบังคับต่�งๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

5) พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบว�ระก�รประชุมซึ่งเลข�นุก�รบริษัทเสนอ และได้ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กประธ�นกรรมก�รบริห�รแล้ว เพื่อให้ว�ระ 

สอดคล้องกับหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร รวมทั้งเปิดโอก�สให้กรรมก�รแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ 

ต่อบริษัทเข้�สู่ว�ระก�รประชุม

6) จัดสรรเวล�ไว้อย่�งเพียงพอที่ฝ่�ยบริห�รจะเสนอเร่ือง และม�กพอที่กรรมก�รจะพิจ�รณ�และอภิปร�ยประเด็นสำ�คัญกันอย่�งรอบคอบ 

โดยทั่วกัน ก�รส่งเสริมให้กรรมก�รมีก�รใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้คว�มเห็นอย่�งอิสระ

7) ประธ�นกรรมก�รไม่เป็นประธ�นหรือสม�ชิกในคณะกรรมก�รชุดย่อย เพ่ือให้ก�รทำ�หน้�ท่ีของคณะกรรมก�รชุดย่อยมีคว�มเป็นอิสระอย่�งแท้จริง

8) ดูแลและส่งเสริมให้กรรมก�รยึดถือปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และจรรย�บรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงก�รปฏิบัติ 

ต�มจรรย�บรรณของกรรมก�ร

9) เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รและกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร และระหว่�งคณะกรรมก�รและฝ่�ยบริห�ร

บทบาทของประธานกรรมการบริหาร

1) ใช้ภ�วะผู้นำ�ในก�รดูแลให้มีก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�รบริห�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นอิสระ 

จ�กฝ่�ยบริห�ร

2) พิจ�รณ�เห็นชอบว�ระก�รประชุมซึ่งเลข�นุก�รบริษัทเสนอ เพื่อให้ว�ระสอดคล้องกับหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�รบริห�ร

3) กำ�กับดูแลกรรมก�รบริห�รให้นำ�นโยบ�ยที่ได้รับจ�กคณะกรรมก�รบริษัทไปดำ�เนินก�รให้สัมฤทธิ์ผล

4) ดูแลและส่งเสริมให้กรรมก�รบริห�รยึดถือปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และจรรย�บรรณธุรกิจของบริษัท

119แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

1) ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่งจำ�นวนหน่ึงในส�มเป็นอัตร� ถ้�จำ�นวนกรรมก�รที่จะแบ่งออกให้ตรง 

เป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในส�ม กรรมก�รที่จะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรก และปีที่สองภ�ยหลัง 

ก�รแปรสภ�พนั้นให้จับสล�กกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมก�รคนที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง 

2) กรรมก�รซึ่งพ้นสภ�พจ�กตำ�แหน่งอ�จได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการเลือกตั้ง/แต่งตั้งคณะกรรมการ  เกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ

1) เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ต้องออกต�มว�ระ จะต้องขออนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) แต่งตั้งกรรมก�รระหว่�งว�ระเน่ืองจ�กตำ�แหน่งว่�งลง คณะกรรมก�รบริษัทส�ม�รถพิจ�รณ�อนุมัติได้ต�มที่คณะกรรมก�รสรรห� 

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน คัดเลือกและเสนอชื่อม�เพื่อเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งแทน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมก�รบริษัทมีนโยบ�ยให้ประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดคว�มชัดเจน 

ในด�้นคว�มรับผดิชอบระหว�่งก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลและก�รบริห�รง�นประจำ� ทัง้น้ี บริษทัไดแ้บง่แยกบทบ�ทหน้�ทีค่ว�มรับผดิชอบ

ระหว่�งคณะกรรมก�รบริษัทกับผู้บริห�รอย่�งชัดเจน และมีก�รถ่วงดุลอำ�น�จก�รดำ�เนินง�น โดยคณะกรรมก�รบริษัททำ�หน้�ที่ในก�รกำ�หนด 

นโยบ�ยและกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของผู้บริห�รในระดับนโยบ�ย ขณะที่ผู้บริห�รทำ�หน้�ที่บริห�รง�นของบริษัทในด้�นต่�งๆ ให้เป็นไป 

ต�มนโยบ�ยที่กำ�หนด

อนึ่ง คณะกรรมก�รบริษัทได้ติดต�มดูแลให้มีก�รนำ�กลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติโดยในก�รประชุมคณะกรรมก�รทุกไตรม�ส คณะกรรมก�ร

ได้ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยบริห�ร โดยกำ�หนดให้มีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นและผลประกอบก�รของบริษัท โดยเฉพ�ะในส่วน 

ของเป้�หม�ยท�งก�รเงินและแผนง�นต่�งๆ เพื่อให้เป็นไปต�มกลยุทธ์ที่ว�งไว้ นอกจ�กน้ี คณะกรรมก�รบริษัทยังได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ เพื่อช่วยกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท กรรมก�รแต่ละคนส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ และใช้ดุลยพินิจอย่�งเป็นอิสระ 

ในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจในเรื่องต่�งๆ โดยส�ม�รถตั้งคำ�ถ�ม แสดงคว�มคิดเห็น หรือคัดค้�นในกรณีที่มีคว�มเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบ

ต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทางปฏิบัติในความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมก�รบริษัทจัดให้มีก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยบริห�ร โดยจัดให้มีก�รประชุมผู้บริห�รระดับสูง (Executive Committee) 

และผู้บริห�รของแต่ละฝ่�ยง�น (Management Meeting) เป็นประจำ�ทุกเดือน ที่แสดงให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญกับก�รร่วมกันแสดงคว�มคิดเห็น

อย่�งเต็มที่ ที่จะแสวงห�ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�รกำ�หนดทิศท�งของบริษัท เป้�หม�ยท�งก�รเงิน แผนง�นของบริษัท และนโยบ�ยที่สำ�คัญ  

ทีจ่ะกำ�กบัดแูลและติดต�มใหฝ่้�ยบริห�รมีก�รปฏิบตัติ�มแผนง�นทีก่ำ�หนดไวต้�มทศิท�งและกลยทุธ์องคก์รเปน็ประจำ�สม่ำ�เสมอ เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว่้� 

ฝ่�ยบริห�รจะส�ม�รถนำ�วิสัยทัศน์ ทิศท�ง และกลยุทธ์ที่กำ�หนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยได้จัดให้คณะกรรมก�รบริษัท 

ร่วมกับฝ่�ยบริห�รดำ�เนินก�รในเรื่องดังต่อไปนี้ี้

1) ก�รกำ�หนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้�หม�ย และแผนง�นประจำ�ปี

2) ก�รดูแลคว�มเหม�ะสมเพียงพอของระบบบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน

3) ก�รกำ�หนดอำ�น�จดำ�เนินก�รที่เหม�ะสมกับคว�มรับผิดชอบของฝ่�ยบริห�ร

4) ก�รกำ�หนดกรอบก�รจัดสรรทรัพย�กร ก�รพัฒน�และงบประม�ณ เช่น นโยบ�ยและแผนก�รบริห�รก�รจัดก�รบุคคล และนโยบ�ย 

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

5) ก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�น

6) ก�รดูแลให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงินและไม่ใช่ก�รเงินมีคว�มน่�เชื่อถือ

120 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



การสรรหากรรมการ

คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รสรรห� 

และกำ�หนดค่�ตอบแทน ทำ�หน้�ที่ในก�รสรรห�บุคคลที่มีคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติต�ม

ที่บริษัทต้องก�รม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทแทนกรรมก�รที่ 

ล�ออกหรือครบกำ�หนดออกต�มว�ระ หรือกรณีอืน่ใดทีท่ำ�ใหไ้มส่�ม�รถ

ปฏิบติัหน้�ทีต่อ่ได ้และเสนอตอ่คณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือนำ�เสนอ 

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต�มแต่กรณี โดยก�รสรรห�จะคำ�นึงถึง 

คว�มเหม�ะสมของจำ�นวนกรรมก�ร เพื่อให้เกิดคว�มคล่องตัว 

ในก�รบริห�รจัดก�ร บริษัทจึงมีนโยบ�ยควบคุมให้มีจำ�นวนกรรมก�ร

ไม่น้อยกว่� 5 คนและไม่เกินกว่� 12 คน อันเป็นจำ�นวนที่เหม�ะสม 

กับขน�ดและประเภทของธุรกิจ รวมถึงคว�มหล�กหล�ยในโครงสร้�ง 

ของคณะกรรมก�ร (Board Diversity) เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รเป็นไป

โดยมีประสิทธิภ�พคล่องตัว เป็นประโยชน์และเอื้อต่อก�รนำ�พ�บริษัท

สู่วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลักที่ว�งไว้

บริษัทมีกระบวนก�รในก�รสรรห�กรรมก�ร โดยพิจ�รณ�คุณสมบัติ

ของกรรมก�ร ดังนี้ 

1) ส�ม�รถอุทิศเวล�ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งเต็มที่

2) มีคว�มรู้ คว�มเช่ียวช�ญ คว�มส�ม�รถเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท  

มีคุณสมบัติต�มที่บริษัทต้องก�ร สอดคล้องกับกลยุทธ์ในก�ร

ดำ�เนินธุรกิจของบริษัททัง้ระยะสัน้และระยะย�ว และมีทกัษะเฉพ�ะ 

ด้�นที่ส�ม�รถเติมเต็มในส่วนที่คณะกรรมก�รยังข�ดอยู่   

โดยพิจ�รณ�ต�มต�ร�งคว�มรู้เฉพ�ะด้�นของคณะกรรมก�ร  

(Board Skill Matrix)

3) มีประวัติก�รทำ�ง�นที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่มีประวัติด่�งพร้อย

4) เปน็บคุคลทีไ่มม่ลัีกษณะต้องห�้ม ต�มพระร�ชบญัญัติบริษทัมห�ชน 

จำ�กัด พ.ศ. 2535 พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัท และหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

ของบริษัทจดทะเบียน และต้องไม่มีสถ�นะข�ดคว�มน่�ไว้ว�งใจ

ต�มประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

5) ไม่ประกอบกิจก�รหรือเป็นกรรมก�ร หรือเป็นผู้บริห�รในองค์กร 

ที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท 

บริษัทได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติในก�รสรรห�และคัดเลือกกรรมก�ร 

ดังนี้

1) เมื่อมีกรรมก�รล�ออกจ�กตำ�แหน่ง หรือกรณีบริษัทพิจ�รณ�

ทบทวนโครงสร้�งคณะกรรมก�รต�มต�ร�งคว�มรู้เฉพ�ะด้�น 

ของคณะกรรมก�ร (Board Skill Matrix) ของบริษัท คณะกรรมก�รบริษัท 

จะร่วมกันพิจ�รณ�ในที่ประชุมคณะกรรมก�ร เพื่อมีมติให้ 

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทนรับหน้�ทีใ่นก�รสรรห� 

กรรมก�รที่มีคุณสมบัติและประสบก�รณ์ที่ยังข�ดอยู่ เพื่อให้ตรง

คว�มต้องก�รของโครงสร้�งกรรมก�ร

2) คณะกรรมก�รสรรห�และกำ �หนดค่ �ตอบแทนกำ �หนด 

คุณลักษณะเฉพ�ะของบุคคลเพื่อเสนอช่ือเป็นกรรมก�ร เช่น  

มีภ�วะคว�มเป็นผู้นำ� กล้�ที่จะแสดงคว�มคิดเห็นที่แตกต่�ง  

เป็นต้น

3) คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนจะใช้ช่องท�งสรรห�

บุคคลเป็นกรรมก�รในหล�ยช่องท�ง โดยเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้น

ส�ม�รถเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมที่ได้รับก�รแต่งตั้ง 

เป็นกรรมก�ร และใช้ฐ�นข้อมูลกรรมก�รอ�ชีพในทำ�เนียบ  

(Director Pool) ของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย  

(IOD) เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในก�รสรรห�กรรมก�รใหม่  

หรือพิจ�รณ�กรรมก�รร�ยเดิม 

121แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมก�รบริษทัตระหนกัดถีงึประโยชน์คว�มหล�กหล�ยของคณะกรรมก�รและเหน็ว�่เปน็ปจัจยัทีส่ำ�คญัในก�รเพิม่ประสทิธิภ�พก�รตดัสินใจ 

และก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รบริษัท

คว�มหล�กหล�ยดังกล่�วไม่ได้จำ�กัดเฉพ�ะในเร่ืองเพศเท่�น้ัน แต่ยังรวมถึงช�ติพันธ์ุ อ�ยุ ประวัติก�รศึกษ� ประสบก�รณ์ในวิช�ชีพ  

ทักษะ คว�มรู้ และทัศนคติ ดังน้ันในก�รสรรห�และพิจ�รณ�แต่งต้ังกรรมก�รของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มรู้และคว�มส�ม�รถ  

รวมทั้งก�รใช้หลักเกณฑ์ในก�รคัดเลือกซึ่งได้คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของคว�มหล�กหล�ยม�ประกอบด้วย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมก�รบริษทัตระหนักถงึบทบ�ทหน้�ทีใ่นฐ�นะผูน้ำ� (Governing Body) ขององคก์ร โดยคณะกรรมก�รบริษทัเกนิกว�่กึง่หน่ึงไดศ้กึษ� 

หรือได้รับฟังคำ�บรรย�ยหลักปฏิบัติต�ม CG Code จนเข้�ใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในก�รนำ�ไปใช้สร้�งคุณค่�ให้แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืน 

เป็นอย่�งดีแล้ว เพ่ือเป็นก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของกรรมก�รให้ช่วยส่งเสริมก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริษัทได้มีประสิทธิภ�พย่ิงข้ึน 

ก�รพฒัน�ผูบ้ริห�รเพือ่เตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�รหมุนเวียนตำ�แหน่งภ�ยในองค์กรและสำ�หรับก�รสบืทอดตำ�แหน่งประธ�นเจ�้หน้�ทีบ่ริห�ร 

และผู้บริห�รระดับสูง คณะกรรมก�รบริษัทจึงได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเข้�ร่วมอบรมสัมมน�หลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีก�รประเมินศักยภ�พ 

ผู้บริห�รระดับสูงเพื่อพัฒน�คว�มพร้อมในก�รปฏิบัติง�นระดับผู้บริห�ร 

บริษทัไดม้แีนวท�งปฏบิตัใินก�รสง่เสริมและสนับสนุนใหก้รรมก�รทกุคนไดศ้กึษ�และอบรมเพิม่เติม เพือ่เพิม่พนูคว�มรู้เก่ียวกับก�รทำ�หน้�ที่

กรรมก�รอย่�งต่อเนื่อง ดังนี้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เพือ่เตรียมคว�มพร้อมและเพือ่ช่วยสนับสนุนก�รปฏิบตัหิน้�ทีอ่ย�่งมปีระสทิธิภ�พของผูท้ีไ่ดรั้บเลอืก/แตง่ตัง้ใหส้�ม�รถเข้�รับตำ�แหนง่กรรมก�ร

ได้เร็วที่สุด ขณะเดียวกันก็มีนโยบ�ยที่จะเสริมสร้�งคว�มรู้และมุมมองใหม่ๆ ของกรรมก�รทุกคนทั้งในแง่ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ธุรกิจ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีเลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้ประส�นง�น มีเนื้อห�ประกอบด้วยเรื่องต่�งๆ ดังนี้  

1) เร่ืองที่ควรทร�บ โครงสร้�งธุรกิจ และโครงสร้�งกรรมก�ร ขอบเขต อำ�น�จหน้�ที่ กฎหม�ยที่ควรทร�บ ลักษณะธุรกิจ ข้อมูลท�งธุรกิจ

และแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและจรรย�บรรณธุรกิจ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ในก�รปฏิบัติหน้�ที่กรรมก�ร

2) คว�มรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวท�งก�รดำ�เนินง�น

3) จัดให้มีก�รพบปะห�รือกับประธ�นกรรมก�ร เพื่อสอบถ�มข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

4) จัดทำ�เป็นคู่มือและเอกส�รที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกลยุทธ์ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ร�ยง�นประจำ�ปีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

คู่มือก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและจรรย�บรรณธุรกิจ ส่งมอบให้แก่กรรมก�รเพื่อใช้ประโยชน์ในก�รปฏิบัติหน้�ที่

122 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



การอบรมของกรรมการ

บริษัทสนับสนุนให้กรรมก�รทุกคนได้ศึกษ�และอบรมเพ่ิมเติม  

เพ่ือเพ่ิมพูนคว�มรู้เก่ียวกับก�รทำ�หน้�ท่ีกรรมก�รอย่�งต่อเน่ือง 

ได้แก่ ก�รเข้�อบรมในหลักสูตรที่จำ�เป็นต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่

กรรมก�รและหลักสูตรอื่นๆที่ เ ก่ียวข้อง รวมถึงหลักสูตร 

ที่ เป็นก�รทบทวนคว�มรู้ เพื่ อให้มีคว�มทันสมัยอยู่ เสมอ  

โดยในปี 2564 กรรมก�รเข้�ร่วมประชุมกรรมก�รตรวจสอบ 

ของบริษัทจดทะเบียนที่ สำ � นักง�นคณะกรรมก�รกำ � กับ

ต ล � ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล � ด ห ลั ก ท รั พ ย์ จั ด ขึ้ น วั น ที่   

29 พฤศจิก�ยน 2564 เพื่อเข้�ใจคว�มสำ�คัญของกรรมก�ร 

ตรวจสอบต่อตล�ดทุนและบทบ�ทหน้�ท่ีของกรรมก�รตรวจสอบ 

ในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ก�รดูแลคุณภ�พของก�รจัดทำ�

ร�ยง�นท�งก�รเงิน โดยก�รคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณภ�พ 

และก�รส่ือส�รกับผู้สอบบัญชีอย่�งสม่ำ�เสมอ กลไกและเคร่ืองมือ 

ในปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมก�รตรวจสอบในก�รปฏิบัติ 

ห น้�ที่ ดู แลคุณภ�พของก�รจัดทำ � ร�ยง�นท�งก�ร เ งิน 

ได้อย่�งมีประสิทธิผล เพื่อยกระดับคุณภ�พก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รและคุณภ�พร�ยง�นท�งก�รเงินให้ดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้อง 

กับแผนก�รพัฒน�กรรมก�รต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทกำ�หนดให้คณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อยของบริษัท มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น 

ด้วยตนเองอย่�งน้อยปีละ 1 คร้ัง ทั้งเป็นร�ยคณะและร�ยบุคคล เพื่อให้คณะกรรมก�รร่วมพิจ�รณ�ผลก�รปฏิบัติง�นที่ผ่�นม�อันจะนำ�ไปสู่ 

ก�รพัฒน�และปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นให้มีประสิทธิภ�พดียิ่งข้ึน โดยบริษัทมีนโยบ�ยให้คว�มสำ�คัญกับก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร  

ก�รปฐมนิเทศกรรมก�รเข้�ใหม่ และสนับสนุนให้กรรมก�รเข้�รับก�รฝึกอบรมกับสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย และหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องอย่�งต่อเนื่อง

ก�รประเมินคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อยดังกล่�ว บริษัทมุ่งเน้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�รให้มีคว�มโปร่งใส และยุติธรรม 

อันนำ�ไปสู่กระบวนก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเจริญเติบโต และก้�วหน้�ด้วยคว�มมั่นคงอย่�งยั่งยืน

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดแนวท�งก�รปฏิบัติให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นตนเองของคณะกรรมก�ร (Board Self-Assessment)  

เป็นประจำ�ทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทปรับปรุงจ�กตัวอย่�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ชุด ดังนี้ 

ก�รจดัทำ�แบบประเมินน้ัน ไดจ้ดัทำ�ทัง้แบบร�ยคณะและร�ยบคุคล สำ�หรับทัง้คณะกรรมก�รหลกัและคณะกรรมก�รชุดยอ่ย เพือ่ใช้เปน็กรอบ 

ในก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นในหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท ว่�ได้ดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือ 

ต�มแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญห� 

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่�นม�

1. แบบประเมินตนเอง 
ของคณะกรรมการรายคณะ

2. แบบประเมินตนเอง 
ของคณะกรรมการชุดย่อย 

แบบรายคณะ

3. แบบประเมินตนเอง 
ของคณะกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
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การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�และประเมินผลก�รปฏิบัติง�น 

ของกรรมก�รและผู้บริห�ร โดยเสนอคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�รบริษัทและผู้ถือหุ้นเก่ียวกับแนวท�ง และหลักเกณฑ์ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง โดยมี

• นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาตามปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1) ผลประกอบก�รของบริษัท และขน�ดธุรกิจ 

2) ประสบก�รณ์ บทบ�ท ภ�ระหน้�ที่ และขอบเขตคว�มรับผิดชอบของกรรมก�รแต่ละคน

3) ประโยชน์ที่ค�ดว่�บริษัทจะได้รับจ�กกรรมก�รแต่ละคน

4) ค่�ตอบแทนที่กำ�หนดข้ึนจะต้องส�ม�รถจูงใจผู้ที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมกับคว�มจำ�เป็น และสถ�นก�รณ์ของบริษัทให้ม�เป็นกรรมก�ร 

หรือผู้บริห�รได้

• องค์ประกอบของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

1) ค่�ตอบแทนร�ยเดือน ซึ่งเป็นไปต�มภ�ระหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทหรือคณะกรรมก�รชุดย่อย 

2) ค่�เบี้ยประชุม เป็นค่�ตอบแทนเมื่อเข้�ร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำ�หรับกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร 

3) บำ�เหน็จกรรมก�ร โดยจ่�ยสำ�หรับกรรมก�รอิสระเท่�นั้น

หมายเหตุ : 

1. บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร

2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

3. บริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมตามจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี โดยกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม ส�าหรับการประชุมที่เกินกว่า 6 ครั้ง

4. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี

124 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



การก�าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�และประเมินผลก�รปฏิบัติง�น 

ของประธ�นเจ�้หน้�ทีบ่ริห�ร โดยพจิ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นท�งธุรกิจของบริษทัและก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยทีไ่ดรั้บจ�กคณะกรรมก�รบริษทั  

ประกอบกับสภ�วก�รณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เพ่ือพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนท่ีเหม�ะสมท้ังในระยะส้ันและระยะย�วของประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รต่อไป

• นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาตามปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1) ผลประกอบก�รของบริษัท โดยพิจ�รณ�เปรียบเทียบกับผลประกอบก�รของบริษัทที่อยู่ในระดับเดียวกัน

2) ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืนในระยะย�ว เพ่ือนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จอย่�งยั่งยืนภ�ยใต้หลักเกณฑ์

ที่โปร่งใส

3) คว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ธุรกิจและก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

นโยบายแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

บริษัทมีแผนก�รคัดเลือกบุคล�กรที่จะเข้�ม�รับผิดชอบในตำ�แหน่งง�นที่สำ�คัญทุกระดับให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสมและโปร่งใส เพ่ือให้มั่นใจ

ว่�บริษัทได้ผู้บริห�รที่มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ โดยมีคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนเป็นผู้จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งเพื่อเสนอ 

ให้คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ� (ส�ม�รถศึกษ�นโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติฉบับเต็มได้ที่ http://www.comseven.com ภ�ยใต้หมวด 

นักลงทุนสัมพันธ์)

ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) 
เมื่อตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รว่�งลง หรือผู้อยู่ในตำ�แหน่งไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ในตำ�แหน่งได้ บริษัทจะมีระบบ 

และข้ันตอนก�รให้ผู้บริห�รในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษ�ก�รในตำ�แหน่ง จนกว่�จะมีก�รสรรห�และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ต�มหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนดและต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์คว�มรู้คว�มส�ม�รถประสบก�รณ์และมีคว�มเหม�ะสมกับวัฒนธรรมองค์กร  

โดยคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจะพิจ�รณ�นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีคว�มเหม�ะสม

ให้ดำ�รงตำ�แหน่งแทนต่อไป 

ระดับผู้บริหารระดับสูง

เมื่อผู้บริห�รระดับสูงไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ในตำ�แหน่งได้ บริษัทจะมีก�รนำ�เสนอผู้บริห�รที่จะสืบทอดตำ�แหน่ง ซึ่งให้พิจ�รณ�คัดเลือก 

ไว้ก่อนแล้ว เสนอต่อคณะกรรมก�รบริห�ร 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ดังนี้

1) นโยบ�ยก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนของกรรมก�ร

• คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้กรรมก�รแต่ละคนส�ม�รถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทแล้ว 

ไม่เกินจำ�นวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รทำ�หน้�ที่ และเพื่อให้กรรมก�รส�ม�รถอุทิศเวล�ในก�รปฏิบัติหน้�ที่

กรรมก�รของบริษัทได้อย่�งเต็มที่

• กรรมก�รไม่ควรรับเป็นกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัทและก�รปฏิบัติหน้�ที่กรรมก�ร

2) นโยบ�ยก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่มและผู้บริห�รระดับสูง

คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่มและผู้บริห�รระดับสูง ส�ม�รถไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นได้  

และส่วนใหญ่คณะกรรมก�รบริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�แต่งต้ังให้ไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัท  

และจะต้องไม่กระทบต่อหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกตำ�แหน่ง

ในกรณีท่ีประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รกลุ่มและผู้บริห�รระดับสูงของบริษัท ไปรับตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทท่ีบริษัทอ่ืนนอกเหนือจ�กบริษัทท่ีอยู่ภ�ยในกลุ่ม 

ให้ก�รอนุมัติและก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ เป็นไปต�มระเบียบอำ�น�จอนุมัติและดำ�เนินก�รที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�อนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
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นโยบายการลงทุนและการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษทัมนีโยบ�ยก�รลงทนุและบริห�รง�นในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยจะลงทนุในธุรกจิทีม่คีว�มเกีย่วเน่ืองใกลเ้คยีงหรือกอ่ใหเ้กดิประโยชน์

และสนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้�งคว�มมั่นคงและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ทั้งน้ีบริษัทจะพิจ�รณ�สัดส่วนก�รลงทุน 

กำ�ไรที่ค�ดว่�จะได้รับ คว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดข้ึน และสถ�นะท�งก�รเงินของบริษัท ก่อนก�รตัดสินใจลงทุนในโครงก�รต่�งๆ โดยก�รอนุมัติ

ก�รลงทุนดังกล่�วจะตอ้งได้รบัก�รพิจ�รณ�จ�กที่ประชมุคณะกรรมก�รบรษิทั และ/หรือทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ต�มขอบเขตอำ�น�จก�รอนมุตัทิีก่ำ�หนด

แนวทางในการปฏิบัติการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบก�รณ์ที่เหม�ะสมกับธุรกิจที่บริษัทได้ลงทุนเข้�เป็นกรรมก�รในบริษัทย่อยและ 

บริษัทร่วมเหล่�นั้น โดยตัวแทนดังกล่�วอ�จเป็นประธ�นกรรมก�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร กรรมก�ร ผู้บริห�รระดับสูง หรือบุคคลใดของบริษัท 

ที่ปร�ศจ�กผลประโยชน์ขัดแย้งท�งธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่�นั้น 

เพือ่ใหบ้ริษทัส�ม�รถควบคมุดแูลกิจก�ร และรับทร�บหรือพจิ�รณ�ก�รดำ�เนินง�นของบริษทัยอ่ยและบริษัทร่วมไดเ้สมอืนเปน็หน่วยง�นหน่ึง

ของบริษัท จึงกำ�หนดให้ตัวแทนของบริษัทต้องบริห�รจัดก�รธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปต�มระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำ�หนดไว ้

ในข้อบงัคบั และกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบัก�รดำ�เนินธุรกจิของบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วมน้ันๆ นอกจ�กน้ี บริษทัจะสง่ตวัแทนเพือ่เปน็กรรมก�ร

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่�วให้เป็นไปต�มสัดส่วนก�รถือหุ้นของบริษัทและ/หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม อีกทั้งบริษัท 

จะตดิต�มอย�่งใกลชิ้ดถงึผลประกอบก�รและก�รดำ�เนนิง�นของธุรกจิดงักล�่ว และนำ�เสนอผลวเิคร�ะหร์วมถงึแสดงคว�มคดิเหน็หรือข้อเสนอแนะ 

ต่อคณะกรรมก�รบริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันน้ันๆ เพื่อใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�กำ�หนดนโยบ�ยหรือ 

ปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน มีก�รพัฒน�และเจริญเติบโตอย่�งต่อเนื่องต่อไป

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักและให้คว�มสำ�คัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำ�ก�รใดๆ  

อันเป็นก�รละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิข้ันพื้นฐ�น 

ตอ่ผูถ้อืหุน้อย�่งเท�่เทยีมกนั อนัไดแ้ก ่ก�รแสดงสทิธิคว�มเปน็เจ�้ของในหุน้

ที่ตนเองถืออยู่ ก�รซื้อข�ยหรือโอนหุ้น ก�รรับซื้อหุ้นคืน ก�รได้รับเงินปันผล 

ก�รมีส่วนแบ่งในกำ�ไรของกิจก�ร ก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนทุกรูปแบบ  

ก�รไดรั้บข่�วส�รข้อมลูของกจิก�รอย�่งเพยีงพอ ทนัเวล� ก�รเข้�ร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้�ประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในก�ร 

แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเร่ืองที่มีผลกระทบ 

ต่อบริษัท เป็นต้น

บริษัทไม่มีนโยบ�ยก�รสร้�งกลไกในก�รป้องกันก�รครอบงำ�กิจก�ร 

ที่จะทำ�ให้ฝ่�ยบริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมก�รบริห�รง�นอย่�งไม่โปร่งใส 

ข�ดประสิทธิภ�พ ซึ่งโครงสร้�งก�รถือหุ้นของบริษัทไม่มีลักษณะก�รถือหุ้น 

ไขว้ในระหว่�งกลุ่มของบริษัท ทั้งน้ีบริษัทมีสัดส่วนก�รถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 

ส่วนน้อย (F ree F loat) เ กินกว่� ร้อยละ 40 ของหุ้นที่ ออกแล้ว 

ทั้งหมด (ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์) 

บริษัทได้มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยว่�ด้วยก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

โดยให้คว�มสำ�คัญในก�รดูแลและรักษ�สิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัท 

จดัใหม้กี�รดแูลและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ร�ยใหญ ่ร�ยบคุคล นักลงทนุสถ�บนั  

หรือผู้ถือหุ้นต่�งช�ติได้รับสิทธิพื้นฐ�นและก�รปฏิบัติในก�รรักษ�สิทธิ 

ของผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน โดยกำ�หนดให้คณะกรรมก�รบริษัทพึงเค�รพ

สทิธิและปฏบิติัต่อผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่ทกุร�ยอย�่งเท�่เทยีมกนั โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ 

กลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นช�วต่�งช�ติและผู้ถือหุ้นประเภทสถ�บัน 

ซึง่มไิดจ้ำ�กดัเฉพ�ะสทิธติ�มกฎหม�ยเท�่น้ัน ตลอดจนมนีโยบ�ยในก�รอำ�นวย 

คว�มสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุน

สถ�บันได้เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีก�รกำ�กับดูแลปฏิบัติ 

ต�มสิทธิขั้นพื้นฐ�น ดังนี้ 

 
126 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น

บริษัทแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ทำ�หน้�ที่เป็นน�ยทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก 

ให้กับผู้ถือหุ้น สำ�หรับดำ�เนินก�รเกี่ยวกับง�นทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

สทิธิในการเสนอวาระการประชมุลว่งหน้า การเสนอช่ือบุคคลเพือ่แตง่ตัง้เป็นกรรมการ และการตัง้ค�าถามเก่ียวกับบรษัิท
บริษัทกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รเสนอว�ระก�รประชุม ก�รเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร และก�รตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับบริษัท  

(หลกัเกณฑม์กี�รเปดิเผยไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษัท (http://www.comseven.com ภ�ยใต้หวัข้อ “ก�รประชุมผูถ้อืหุน้”) เพ่ือเปดิโอก�สใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อย 

มีส่วนร่วมในก�รกำ�กับดูแลบริษัท โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในก�รประชุมได้อย่�งเต็มที่ จึงเปิดโอก�ส 

ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ร�ยชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท ส่งคำ�ถ�มม�ล่วงหน้� ผ่�นช่องท�งเว็บไซต์

ของบริษัทอย่�งน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี 

ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี บริษัทได้นำ�หลักเกณฑ์ดังกล่�วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่�วประก�ศในเว็บไซต์ 

ของตล�ดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดรั้บทร�บถงึสทิธิของตน และผูถ้อืหุน้จะไดม้เีวล�ศกึษ�ข้อมลูประกอบ

ก�รประชุม และในวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมก�รบริษัท ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�รที่ดูแลง�นท�งด้�นก�รเงินบัญชี  

และผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เข้�ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อตอบข้อซักถ�ม

เพื่อให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี บริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอว�ระก�รประชุม เพื่อบรรจุเป็นว�ระก�รประชุมส�มัญ 

ผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหม�ะสม เพือ่เข�้รับก�รพจิ�รณ�เลอืกตัง้เปน็กรรมก�รบริษทัในก�รประชุมส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ี2565  

เป็นก�รล่วงหน้� ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2564 จนถึง วันที่ 31 ธันว�คม 2564 โดยหลักเกณฑ์และวิธีก�รต�มที่ได้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  

(http://www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเรียกประชุม

ในแต่ละปีบริษัทจัดให้มีก�รนัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ภ�ยในเวล�ไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท โดยเปิดเผย 

ก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีให้ผู้ถือหุ้นรับทร�บล่วงหน้� เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถว�งแผนต�ร�งเวล�ในก�รเข้�ร่วมประชุมได้ 

สำ�หรับก�รประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะแจ้งร�ยชื่อกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 คน ในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ติดภ�รกิจไม่ส�ม�รถ

เข้�ร่วมประชุมได้ส�ม�รถพิจ�รณ�เลือกบุคคลที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะว่�จะมอบฉันทะให้กับกรรมก�รอิสระหรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่น 

ที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้ ทั้งน้ีในก�รลงคะแนนเสียงในแต่ละว�ระก�รประชุม ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้�โดยระบุม�ใน 

หนังสือมอบฉันทะ หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้ทั้งสิ้น 
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ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



เพื่อ เป็นก�รตอบสนองม�ตรก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ด 

ของเชื้อโรคโควิด 19 และ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภ�พ 

ของสว่นรวม บริษทัไดข้อคว�มร่วมมือในกรณีผูถื้อหุน้ท�่นใดทีเ่ดนิท�ง 

ผ่�น (Transit) หรือเดินท�งกลับจ�กต่�งประเทศในกลุ่มเสี่ยง 

ส�ม�รถมอบฉันทะให้กับกรรมก�รอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้�ร่วม 

ประชุมแทนก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยตัวเอง

บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็น 

น�ยทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำ�เนินก�รจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 

พร้อมเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�ในว�ระต่�งๆ ที่มีร�ยละเอียด

เพยีงพอตอ่ก�รตดัสนิใจ พร้อมร�ยง�นประจำ�ปแีละหนังสอืมอบฉนัทะ 

ต�มแบบที่กระทรวงพ�ณิชย์กำ�หนด (ไม่น้อยกว่� 7 วัน) ทั้งนี้ 

เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้น 

และผู้ลงทุนสถ�บันมี เวล�ในก�รเตรียมตัวศึกษ�ร�ยละเอียด 

ของแต่ละว�ระและเตรียมก�รมอบฉันทะในกรณีท่ีไม่สะดวกเข้�ร่วมประชุม 

ด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดเตรียมอ�กรแสตมป์สำ�หรับปิดหนังสือ 

มอบฉันทะไว้บริก�ร โดยไม่คิดค่�ใช้จ่�ย ทั้งน้ีเพื่อต้องก�รลดภ�ระ 

ก�รจัดห�อ�กรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น

นอกจ�กน้ี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกส�ร

ประกอบก�รพิจ�รณ� หนังสือมอบฉันทะ ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท 

ไม่ น้อยกว่� 28 วัน เพื่ อ เป็นช่องท�งหน่ึงให้ผู้ ถือหุ้นทร�บ  

ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ 

เอกส�ร และได้ลงโฆษณ�คำ�บอกกล่�วเ ชิญประชุมผู้ ถือหุ้น 

ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่� 3 วันก่อนวันประชุม และโฆษณ� 

เป็นระยะเวล� 3 วันติดต่อกัน ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

ในป ี2564 ทีผ่�่นม� คณะกรรมก�รบริษทัสง่เสริมใหม้กี�รเผยแพร่ 

เอกส�รก�รประชุมส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ี2564 ผ�่นท�งเวบ็ไซตบ์ริษทั 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นท่ีจะได้รับทร�บถึงสิทธิของตน และมีเวล�

ศึกษ�พจิ�รณ�ระเบยีบว�ระก�รประชุม และข้อมลูประกอบก�รประชุม 

โดยได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่�วก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 

พร้อมเอกส�รประกอบก�รประชุม ทัง้ฉบบัภ�ษ�ไทยและภ�ษ�องักฤษ 

ตั้งแต่วันที่ 19 มีน�คม 2564 พร้อมทั้งได้แนบแผนที่สถ�นที่ประชุม  

และประช�สมัพนัธ์ อำ�นวยคว�มสะดวกเร่ืองก�รเดนิท�งสำ�หรับผูถ้อืหุน้ 

ที่เดินท�งม�ประชุม บริษัทได้มีก�รจัดรถรับส่งที่ปั้มน้ำ�มันเชลล์  

สถ�นี BTS อุดมสุข (ประตูท�งออก 2) จำ�นวน 2 รอบ รอบที่ 1 เวล� 

12.30 น. และรอบที่ 2 เวล� 13.30 น. 

บริษัทระบุว�ระเ ร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญ 

และวิส�มัญผู้ถือหุ้นอย่�งชัดเจน โดยไม่มีว�ระอื่นๆ ที่ยังไม่มีหัวข้อ

นำ�เสนอให้ที่ประชุมพิจ�รณ� รวมทั้งในวันประชุม บริษัทหลีกเลี่ยง 

ก�รเพิ่มว�ระเร่ืองอื่นๆ ที่ไม่ได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้�ในก�รประชุม 

ผู้ถือหุ้นเช่นกัน เพร�ะเป็นก�รไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ ไม่ได้ 

เข้�ร่วมประชุม สำ�หรับว�ระเลือกตั้งกรรมก�รน้ัน บริษัทระบุช่ือ  

พร้อมแนบประวัตยิอ่ของกรรมก�รแตล่ะคนทีเ่สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิ�รณ� 

ซึ่งบริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมก�ร 

เป็นร�ยบุคคล เช่นเดียวกับว�ระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทได้ระบุ 

ช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัทีส่งักดั ประสบก�รณ์คว�มส�ม�รถ คว�มเปน็อสิระ  

และระยะเวล�ที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงค่�ตอบแทน 

ของผู้สอบบัญชีไว้อย่�งชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถพิจ�รณ� 

คว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งในก�รเสนอขออนุมัติจ่�ยเงิน 

ปันผล (ถ้�มี) บริษัทจะแจ้งนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัท  

อัตร�เงินปันผลที่เสนอจ่�ย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบก�ร

พจิ�รณ�ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ ทัง้น้ีบริษทัไมไ่ดล้ะเลยต่อก�รปฏิบตัติอ่ผู้ถอืหุน้

อย่�งเท่�เทียมในเรื่องก�รซื้อหุ้นคืน

128 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



การประชุมผู้ถือหุ้น

ก�รประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำ�นวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจ�กผู้ถือหุ้น (ถ้�มี) เข้�ร่วมประชุมไม่น้อยกว่� 25 คน หรือไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่ง 

ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่� 1 ใน 3 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในก�รออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรยืนยันก�รลงคะแนนเสียง 

สำ�หรับทุกระเบียบว�ระ โดยจัดทำ�บัตรลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบว�ระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถลงคะแนนได้ต�มที่เห็นสมควร ก่อนเร่ิมประชุม 

ประธ�นที่ประชุมได้มอบหม�ยให้ผู้ดำ�เนินก�รประชุมของบริษัทช้ีแจงวิธีก�รออกเสียงลงคะแนนและก�รนับคะแนนเสียงอย่�งชัดเจนของผู้ถือหุ้น 

ที่จะต้องลงมติในแต่ละว�ระต�มข้อบังคับของบริษัท รวมถึงก�รกำ�หนดให้มีก�รใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับทุกว�ระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

ส�ม�รถลงคะแนนได้ต�มที่เห็นสมควร และก�รใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละว�ระอย่�งชัดเจน พร้อมทั้งขอคว�มเห็นที่ประชุมในกรณี 

ที่มีผู้เข้�ร่วมประชุมภ�ยหลังมีสิทธิเข้�ร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้นับแต่ว�ระที่ได้เข้�ประชุมเป็นต้นไปซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ในก�รดำ�เนินก�รประชุม ประธ�นที่ประชุมได้นำ�เสนอเร่ืองต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�ต�มลำ�ดับว�ระก�รประชุม พร้อมทั้งเปิดโอก�สให้ซักถ�ม 

ในแตล่ะว�ระ สว่นเร่ืองอืน่ทีน่อกเหนือจ�กว�ระกไ็ดเ้ปดิโอก�สใหซ้กัถ�มในช่วงท�้ย ซึง่ผูถ้อืหุน้มสีทิธิเท�่เทยีมกนัและมเีวล�อย�่งเพยีงพอเหม�ะสม

ในปี 2564 ที่ผ่�นม� คณะกรรมก�รบริษัทจัดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษ�ยน 2564 เวล� 14.00 น. ณ ห้องประชุม 

ของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) เลขที่ 549/1 ถนนสรรพ�วุธ แขวงบ�งน�ใต้ เขตบ�งน� กรุงเทพมห�นคร โดยในวันประชุม  

ประธ�นกรรมก�รบริษัทได้ทำ�หน้�ที่ประธ�นที่ประชุม พบปะและตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รบริษัทต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุม  

โดยมีคณะกรรมก�รบริษัท ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

ผู้บริห�ร และเลข�นุก�รบริษัท เข้�ร่วมประชุม 14 ท่�น โดยพร้อมเพรียงกัน มีกรรมก�รทั้งหมด 7 ท่�น เข้�ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100  

ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยก�รมอบฉันทะรวม 1,292 ร�ย นับจำ�นวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 977,980,219 หุ้น  

คิดเป็นร้อยละ 81.4984 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำ�หน่�ยได้แล้วมีจำ�นวนทั้งส้ิน 1,200,000,000 หุ้น)  

ครบเป็นองค์ประชุมต�มข้อบังคับของบริษัท

ในวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมก�รบริษัท ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�รที่ดูแลง�นท�งด้�นก�รเงินบัญชี และผู้สอบบัญชี 

รบัอนญุ�ต เข้�ร่วมประชมุโดยพร้อมเพรยีง เพื่อตอบข้อซักถ�ม นอกจ�กนี ้บรษิัทได้เชญิตัวแทนผู้สอบบัญชจี�กบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮ�ส์คูเปอร์ส  

เอบีเอเอส จำ�กัด และที่ปรึกษ�กฎหม�ย เข้�ร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มก�รประชุม เพื่อรับฟังคว�มคิดเห็น และเตรียมตอบข้อซักถ�มของผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จัดเจ้�หน้�ที่อย่�งเพียงพอ เพื่อต้อนรับ อำ�นวยคว�มสะดวก และตรวจสอบเอกส�ร อีกทั้งได้จัดเตรียมก�รตรวจคัดกรองเบื้องต้น 

ให้แก่ผู้ม�ติดต่อทุกคนด้วยก�รวัดอุณหภูมิ/วัดไข้ ณ จุดตรวจคัดกรองหน้�ห้องประชุม และอำ�นวยคว�มสะดวกด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่�เช้ือ 

ทำ�คว�มสะอ�ด พร้อมติดสติกเกอร์เม่ือผ่�นจุดคัดกรอง ซึ่งเป็นไปต�มม�ตรก�รป้องกันปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19  

รวมถึงมีก�รเตรียมระบบรักษ�คว�มปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้�ร่วม

การเปิดเผยผลมติที่ประชุม

บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลก�รลงคะแนนเสียง โดยแจ้งเป็นจดหม�ยต่อกรรมก�รและผู้จัดก�ร ตล�ดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นก�รประชุม คือในวันที่ 22 เมษ�ยน 2564 และจัดส่งร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น 

ซึ่งมีก�รจดบันทึกก�รประชุม ก�รออกเสียงในแต่ละว�ระ พร้อมคำ�ถ�ม คำ�ชี้แจง หรือข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้อย่�งครบถ้วน ให้ตล�ดหลักทรัพย์ฯ 

คณะกรรมก�รตล�ดหลักทรัพย์ และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ภ�ยใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท 

รวมทั้งบริษัทได้บันทึกภ�พสดก�รประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้บริก�รเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

129แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทร�บและตรวจสอบร�ยละเอียดก�รประชุมผู้ถือหุ้นภ�ยในเวล�อันสมควร และให้ก�รรับข้อมูลระหว่�งผู้ถือหุ้นไทย 

กับผู้ถือหุ้นต่�งช�ติเป็นไปอย่�งเท่�เทียมกัน บริษัทมีนโยบ�ยเผยแพร่ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นอย่�งถูกต้องและครบถ้วนทั้งฉบับภ�ษ�ไทย 

และภ�ษ�อังกฤษ ซึ่งแต่ละว�ระก�รประชุมประกอบด้วยข้อมูลที่สำ�คัญ ได้แก่ ก�รช้ีแจงวิธีก�รออกเสียงลงคะแนน เน้ือห�ส�ระสำ�คัญของ 

ว�ระก�รประชุม มติที่ประชุม พร้อมผลคะแนนเสียง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คำ�ถ�ม คำ�ช้ีแจง ก�รแสดงคว�มคิดเห็น 

ในทีป่ระชุม รวมทัง้ร�ยช่ือกรรมก�รทีเ่ข้�ประชุมพร้อมตำ�แหน่ง ซึง่ในป ี2564 เข้�ร่วมครบทกุคน บนเว็บไซต์ของบริษทั ภ�ยใน 14 วันนับจ�กวันประชุม  

เพื่อเป็นช่องท�งให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลคว�มถูกต้องได้ พร้อมทั้งนำ�ส่งกระทรวงพ�ณิชย์ภ�ยในเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด 

คณะกรรมก�รบริษัทได้เปิดเผยร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษ�ยน 2564 บนเว็บไซต์ 

ของบริษัท (http://www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภ�คม 2564 รวมทั้งเผยแพร่ร�ยง�นก�รประชุม

ส�มัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภ�คม 2564

สิทธิในการได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งก�าไรของกิจการ

บริษัทมีก�รจัดสรรกำ�ไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยแจ้งนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทอัตร�เงินปันผลที่เสนอจ่�ย  

พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�ให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2564 ที่ผ่�นม� คณะกรรมก�รบริษัทได้เสนอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญ 

ได้มีมติอนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผล สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นสิ้นสุด ณ 31 ธันว�คม 2563 โดยคณะกรรมก�รได้กำ�หนดร�ยช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ 

ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษ�ยน 2564 และให้รวบรวมร�ยชื่อต�มม�ตร� 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  

โดยกำ�หนดวันจ่�ยเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภ�คม 2564 (ร�ยละเอียดโปรดดูหัวข้อ : นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย)

สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยว่�ด้วยหลักเกณฑ์และก�รนำ�เสนอและพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนกรรมก�รต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทนเพือ่ทำ�หน�้ทีพ่จิ�รณ�รปูแบบและหลกัเกณฑก์�รจ�่ยค�่ตอบแทนกรรมก�รแตล่ะตำ�แหนง่ ซึง่บรษิทั 

ไดก้ำ�หนดค�่ตอบแทนกรรมก�ร โดยพจิ�รณ�จ�กขน�ดของธุรกิจ สภ�พแวดลอ้มท�งธุรกจิ ตลอดจนภ�วะท�งเศรษฐกจิโดยรวม ผลก�รดำ�เนินก�ร 

ที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบก�รรวมทั้งพิจ�รณ�เปรียบเทียบกับอัตร�ค่�ตอบแทนของบริษัทในกลุ่มอุตส�หกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับ 

ที่แข่งขันได้และมีคว�มสมเหตุสมผล รวมถึงบริษัทได้นำ�เสนอค่�ตอบแทนกรรมก�รทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่�ตอบแทนร�ยเดือน ค่�บำ�เหน็จ  

ค�่เบีย้ประชุม ใหผู้ถื้อหุน้พจิ�รณ�อนุมัตใินก�รประชุมส�มญัผูถ้อืหุน้เปน็ประจำ�ทกุป ีและบริษทัไมม่กี�รจ�่ยเงินหรือทรัพยส์นิอืน่ใดใหแ้ก่กรรมก�ร  

เว้นแต่จ่�ยเป็นค่�ตอบแทนต�มสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัยในฐ�นะที่เป็นกรรมก�รของบริษัท 

ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รเป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชน ม�ตร� 90 กำ�หนดว่� “ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รให้เป็นไป 

ต�มมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่�สองในส�มของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุม ทั้งน้ีบริษัท 

ได้เผยแพร่นโยบ�ยดังกล่�วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท(http://www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ 

ประช�ชนทั่วไปที่สนใจได้รับทร�บ

สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา
บริษัทมีก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�รผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้นำ�ข้อมูลที่สำ�คัญรวมทั้งข่�วส�รต่�ง  

ทีเ่ปน็ปจัจบุนั แสดงไว้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (http://www.comseven.com ภ�ยใตห้มวดนักลงทนุสมัพนัธ์) เปน็ก�รดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ม�กกว�่

สิทธิต�มกฎหม�ย

สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี

บริษัทมีก�รกำ�หนดว�ระก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่�สอบบัญชีเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 

เป็นประจำ�ทุกปี โดยมีร�ยละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้�รับก�รแต่งตั้ง รวมทั้งร�ยละเอียดเก่ียวกับบริษัทที่สังกัด ประสบก�รณ์  

คว�มส�ม�รถ ประเดน็เกีย่วกบัคว�มเปน็อสิระ และค�่บริก�รของผูส้อบบญัชเีพือ่แสดงข้อมลูทีเ่พยีงพอใหผู้ถ้อืหุน้ส�ม�รถใช้ประกอบก�รพจิ�รณ�ได้
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เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่�จะเป็น 

ผู้มีส่วนได้เสียภ�ยใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักง�น และผู้มีส่วนได้เสียภ�ยนอก 

ได้แก่ ลูกค้� คู่ค้� เจ้�หน้ี คู่แข่ง และหน่วยง�นอ่ืนๆ รวมท้ังชุมชน 

ใกล้เคียงท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจ�กบริษัทได้รับก�รสนับสนุนจ�กผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่มในก�รสร้�งคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันและสร้�งผลกำ�ไร 

ให้กับบริษัท ซ่ึงถือว่�เป็นก�รสร้�งคุณค่�อย่�งย่ังยืนให้กับบริษัท ดังน้ัน 

ผู้มีส่วนได้เสียเหล่�น้ีจึงควรได้รับก�รดูแลต�มสิทธิท่ีมีต�มกฎหม�ย 

ท่ีเก่ียวข้อง โดยกำ�หนดนโยบ�ยไว้ดังน้ี 

นโยบายของการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รท่ีดี เพ่ือคว�มโปร่งใสและป้องกันก�รแสวงห�ผลประโยชน์ส่วนตน 

จ�กก�รใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน 

บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน (ส�ม�รถศึกษ�นโยบ�ย

และแนวท�งปฏบิตัฉิบบัเตม็ไดท้ี ่http://www.comseven.com ภ�ยใต ้

หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) โดยบริษัทได้กำ�หนดแนวปฏิบัติในเร่ือง 

ดังกล่�ว ดังนี้

1) จดัใหค้ว�มรู้แกก่รรมก�รและผูบ้ริห�ร เก่ียวกบัหน�้ทีใ่นก�รร�ยง�น 

ก�รถอืครองหลกัทรัพยข์องตน คูส่มรส และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนิุติภ�วะ 

และร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

รวมทัง้ก�รร�ยง�นก�รไดม้�หรือจำ�หน่�ยหลกัทรัพยข์องตน คูส่มรส 

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

2) กำ�หนดกลุ่มบุคคลที่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูล

3) มอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัทเป็นหน่วยง�นกล�งในก�รดูแล 

และจัดลำ�ดับชั้นข้อมูล

4) กำ�หนดข้ันตอนก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของกรรมก�รและผู้บริห�ร 

ใหต้อ้งมกี�รร�ยง�นกอ่นก�รซือ้หรือข�ย 1 วนัทำ�ก�ร รวมถงึกำ�หนด 

ช่วงงดเว้นก�รซ้ือข�ย 30 วันล่วงหน้�ก่อนก�รประก�ศผลประกอบก�ร 

และ/หรือธุรกรรมสำ�คัญ และหลังเปิดเผย 24 ชั่วโมง

ในก�รดำ�เนินก�รให้เกิดก�รปฏิบัติน้ัน บริษัทเน้นก�รสื่อส�ร 

และสร้�งคว�มตระหนักให้กับบุคล�กรขององค์กรเป็นระยะ อ�ทิเช่น 

ก�รสือ่ส�รผ�่นท�งอเีมลเ์พือ่ย้ำ�เตอืนธุรกรรม หรือกิจกรรมทีอ่�จนำ�ไปสู ่

ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน ก�รผลักดันให้กรรมก�รและผู้บริห�รเป็น Role 

Model และแบบอย�่งทีด่ใีนก�รไมน่ำ�ข้อมลูไปใช้เพือ่ประโยชน์สว่นตน 

ในกรณีทีเ่กดิก�รละเมดินโยบ�ยและแนวปฏบิตัทิีบ่ริษทักำ�หนดไว ้ 

บริษัทได้ว�งแนวท�งก�รลงโทษและจะมุ่งเน้นก�รจัดก�รแก้ไข 

เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่�วซ้ำ� 
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นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมก�รบริษัทมีนโยบ�ยที่จะเปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบก�รของบริษัท 

ที่ตรงต่อคว�มเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำ�เสมอ ทันเวล� แสดงให้เห็นถึงสถ�นภ�พท�งก�รเงินและก�รประกอบก�รที่แท้จริง รวมทั้งอน�คต

ท�งธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมก�รมุ่งม่ันที่จะดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้องกับก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส 

อย่�งเคร่งครัด โดยจัดให้มีก�รเผยแพร่ข้อมูลท�งเว็บไซต์ของบริษัท สื่อเผยแพร่ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  

และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทร�บข้อมูลของบริษัทได้อย่�งทั่วถึง และจะทำ�ก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวท�งที่ตล�ดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ประก�ศใช้บังคับ

บริษัทจัดให้มีเจ้�หน้�ที่ที่ทำ�หน้�ที่ติดต่อสื่อส�รกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถ�บันและผู้ถือหุ้นร�ยย่อย บริษัทจะจัดให้มี 

ก�รประชุมเพือ่วเิคร�ะหผ์ลก�รดำ�เนนิง�นเปน็ประจำ� รวมทัง้จะเผยแพร่ทัง้ข้อมลูท�งก�รเงินและข้อมลูทัว่ไปใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง  

ผ่�นช่องท�งต่�งๆ ได้แก่ ก�รร�ยง�นต่อตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  

และเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจ�กน้ี บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถ�นะท�งก�รเงินและผลประกอบก�รที่แท้จริงของบริษัท  

โดยอยู่บนพื้นฐ�นของข้อมูลท�งบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล 

เกีย่วกับกรรมก�รแตล่ะท�่น ตลอดจนบทบ�ทและหน้�ทีข่องคณะกรรมก�รบริษทั และคณะกรรมก�รชุดยอ่ยของบริษทัในร�ยง�นประจำ�ปขีองบริษทั 

บริษัทได้กำ�หนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่�ว ให้มีช่องท�งในก�รเปิดเผยส�รสนเทศ ประกอบด้วย

1) ก�รเปิดเผยข้อมูลผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal: SEP) ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด

• ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยบริห�ร (Management Discussion and Analysis: MD&A)

• งบก�รเงินของบริษัท และแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี แบบ 56-1 One Report

• มติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข่�วส�รสนเทศต่�งๆ

2) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

3) กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์

4) เว็บไซต์ของบริษัท http://www.comseven.com

5) สื่อส�รมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ต่�งๆ และสื่ออื่นๆ

6) ก�รประชุมนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)

7) ก�รพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit / One-on-One Meeting)

8) ก�รเดินท�งไปให้ข้อมูลทั้งในประเทศและต่�งประเทศ (Road Show)
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นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมก�รบริษทัไดก้ำ�หนดใหม้นีโยบ�ยและแนวปฏบิติัในก�รพจิ�รณ�ร�ยก�รทีม่หีรืออ�จมคีว�มขัดแยง้ ท�งผลประโยชน์ไวใ้นนโยบ�ย

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและจรรย�บรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นถือปฏิบัติและให้คว�มระมัดระวังในก�รปฏิบัติ  

ต�มหลักเกณฑ์ก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อไม่ให้มีก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันที่ฝ่�ฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์ฯ  

โดยกรรมก�รและผู้บริห�รต�มนิย�มของ ก.ล.ต. มีหน้�ที่ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เก่ียวข้องให้บริษัททร�บ รวมถึง 

ได้มีสื่อส�รหลักก�รก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน และสื่อส�รกับส�ยง�นที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และบริษัทได้เปิดเผยให้บุคคล

ทั่วไปได้รับทร�บผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัทได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์บนหลักก�รที่ว่�ก�รตัดสินใจใดๆ ในก�รดำ�เนินกิจกรรม

ท�งธุรกิจจะต้องทำ�เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่�นั้น 

1) ควรหลีกเลี่ยงก�รกระทำ�ที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ โดยกำ�หนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับร�ยก�รที่

พิจ�รณ� ต้องแจ้งให้บริษัททร�บถึงคว�มสัมพันธ์หรือก�รมีส่วนได้เสียของตนในร�ยก�รดังกล่�ว และต้องไม่เข้�ร่วมก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจ  

รวมถึงไม่มีอำ�น�จอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

2) ห�กผู้บริห�รหรือกรรมก�รบริษัทเห็นว่�ร�ยก�รใดร�ยก�รหน่ึงเข้�ข่�ยเป็นร�ยก�รที่เกี่ยวโยงหรือร�ยก�รที่มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

อย่�งชัดเจน และเจตน�จะปฏิบัติต�มประก�ศของคณะกรรมก�รหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองก�รเปิดเผยข้อมูลและก�รปฏิบัติก�ร 

ของบริษทัจดทะเบยีนในร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546 และ/หรือ ม�ตร� 80 ของพระร�ชบญัญตับิริษทัมห�ชนจำ�กดั ว�่ดว้ยก�รงดออกเสยีง

ของกรรมก�รที่มีส่วนได้เสียทั้งท�งตรงหรือท�งอ้อม

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีอุดมก�รณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคุณธรรม ยึดมั่นในคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ต�มหลักบรรษัทภิบ�ล

ในด้�นก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนน้ันบริษัทได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด 

(มห�ชน) ปลอดจ�กก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้บริห�รและกรรมก�รบริษัทจึงเห็นสมควรให้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏิบัติด้�นสิทธิมนุษยชนขึ้น 

เพื่อป้องกันก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมท�งธุรกิจของบริษัทรวมถึงห่วงโซ่คุณค่�ของธุรกิจ (Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ 

(Joint Venture) 

ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับ ต้องตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและเค�รพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้�นของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคม 

และชุมชน ต�มกฎหม�ยของแต่ละประเทศ และต�มสนธิสัญญ�ที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ โดยรวมถึง

• ก�รปฏิบัติต่อทุกคนต�มหลักสิทธิมนุษยชนอย่�งเท่�เทียมปร�ศจ�กก�รเลือกปฏิบัติ

• ก�รหลีกเลี่ยงก�รกระทำ�ที่เป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

• ก�รสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

• ก�รสือ่ส�ร เผยแพร่ ใหค้ว�มรู้ ทำ�คว�มเข้�ใจ กำ�หนดแนวท�ง สอดสอ่งดแูล และใหก้�รสนับสนุน อืน่ใด แกผู่เ้กีย่วข้องในก�รดำ�เนินธุรกจิ 

ตลอดห่วงโซ่คุณค่�ของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้�และบริก�ร (Supplier) ผู้รับเหม� (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ 

(Joint Venture) เพือ่ใหมี้สว่นร่วมในก�รดำ�เนนิธรุกจิอย�่งมคีณุธรรม เค�รพตอ่สทิธิมนุษยชน และปฏบิตัติอ่ทกุคน ต�มหลกัสทิธมินุษยชน 

ต�มแนวนโยบ�ยน้ีทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทร�บผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.comseven.com ภ�ยใต้ 

หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

133แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



1) ให้คว�มเค�รพต่อสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อกันด้วยคว�มเค�รพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่�งเท่�เทียมโดยไม่แบ่งแยก 

คว�มแตกต่�งในท�งก�ย จิตใจ เชื้อช�ติ สัญช�ติ ศ�สน� เพศ ภ�ษ� อ�ยุสีผิว ก�รศึกษ� สถ�นะท�งสังคมหรือเรื่องอื่นใด

2) ใช้คว�มระมัดระวังในก�รปฏิบัติหน้�ที่ เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงที่จะเกิดก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในก�รดำ�เนินธุรกิจ สอดส่องดูแล 

เรื่องก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

3) สนับสนุนส่งเสริมก�รดำ�เนินก�รเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

4) สื่อส�ร เผยแพร่ ให้คว�มรู้ ทำ�คว�มเข้�ใจ กำ�หนดแนวท�งและให้ก�รสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เก่ียวข้องในก�รดำ�เนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่� 

ของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้�และบริก�ร (Supplier) ผู้รับเหม� (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture)  

เพือ่ใหม้สีว่นร่วมในก�รดำ�เนินธุรกจิอย�่งมีคณุธรรม เค�รพตอ่สทิธมินุษยชนและปฏบิติัตอ่ทกุคนต�มหลกัสทิธิมนุษยชนต�มแนวท�งนโยบ�ยน้ี

5) สอดส่องดูแลเร่ืองก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นก�รกระทำ�ที่เข้�ข่�ยละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับบริษัท  

ตอ้งร�ยง�นใหผู้บ้งัคบับญัช�หรือบคุคลทีรั่บผดิชอบทร�บ และใหค้ว�มร่วมมอืในก�รตรวจสอบข้อเทจ็จริงต�่งๆ ห�กมข้ีอสงสยัหรือข้อซกัถ�ม

ให้ปรึกษ�กับผู้บังคับบัญช� หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่�นช่องท�งร้องทุกข์ที่กำ�หนดไว้

6) บริษัทจะให้คว�มเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

7) บริษัทจะพัฒน�และดำ�เนินกระบวนก�รจัดก�รด้�นสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่�งต่อเนื่อง

8) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้�งและรักษ�วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนต�มนโยบ�ยด้�นสิทธิมนุษยชนนี้

9) ผูก้ระทำ�ก�รละเมดิสทิธมินุษยชนเปน็ก�รกระทำ�ผดิจรรย�บรรณของบริษทั ซึง่จะตอ้งไดรั้บก�รพจิ�รณ�ท�งวนัิยต�มระเบยีบทีบ่ริษทักำ�หนดไว ้ 

นอกจ�กนี้อ�จจะได้รับโทษต�มกฎหม�ยห�กก�รกระทำ�นั้นผิดกฎหม�ย

10)  บริษัทได้จัดให้มีม�ตรก�รก�รเยียวย�ห�กบริษัทได้กระทำ�ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อบรรเท�ผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนที่อ�จเกิดข้ึน 

  จ�กบริษัท โดยพิจ�รณ�จ�กระดับของผลกระทบ โดยมีกระบวนก�รดังนี้

• ก�รขอโทษ

• ก�รชดเชย ทั้งในรูปของตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน

• ก�รหยุดก�รดำ�เนินก�รบ�งประก�ร

• ก�รจัดให้มีก�รควบคุมคว�มเสียห�ยและป้องกันมิให้เกิดซ้ำ�

ทั้งน้ี บริษัทได้จัดให้มีกระบวนก�รในก�รติดต�มผล ตรวจสอบ ประเมินคว�มเสี่ยงและผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนอย่�งสม่ำ�เสมอ  

พร้อมกำ�หนดแนวท�งหรือม�ตรก�รในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงอย่�งเหม�ะสม ด้วยก�รให้ทุกหน่วยง�นมีหน้�ที่กำ�กับดูแลและ 

บริห�รคว�มเสีย่งทีอ่ยูใ่นคว�มรับผดิชอบของตน โดยบริษัทพฒัน�ช่องท�งก�รสือ่ส�รเพือ่ส่งเสริมคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และก�รปฏบิติัตนต่อก�รเค�รพ 

สิทธิมนุษยชน รวมทั้งจัดให้มีช่องท�งก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งจ�กพนักง�น บุคคลภ�ยนอก และผู้มีส่วนได้เสีย สะท้อนปัญห�  

แจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีมีเหตุก�รณ์หรือก�รกระทำ�ที่อ�จเข้�ข่�ยละเมิดสิทธิมนุษยชน ส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน 

ม�ยังบริษัทได้ 2 ช่องท�ง ได้แก่ โทรศัพท์: Call Center 02-017-7770 และ เว็บไซต์ : https://bit.ly/HRcom7Care เพื่อนำ�คว�มคิดเห็น 

ม�ทบทวนแก้ไขและป้องกันคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

134 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้อง คุ้มครอง และรักษ�ทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่บริษัทหรือบริษัทในกลุ่มเป็นเจ้�ของ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ เครื่องหม�ยก�รค้� 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร คว�มรู้เฉพ�ะท�ง และคว�มลับท�งก�รค้� เป็นต้น ให้พ้นจ�กก�รถูกละเมิดหรือถูกนำ�ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ�ต  

อีกทั้งเค�รพต่อสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่น โดยไม่กระทำ�ก�รละเมิดหรือนำ�ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ�ตเช่นกัน 

1) บริษัทต้องดำ�เนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคล�กรปฏิบัติง�นภ�ยใต้กฎหม�ยหรือข้อกำ�หนดที่เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� ไม่ว่�จะเป็น 

สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหม�ยก�รค้� คว�มลับท�งก�รค้� และทรัพย์สินท�งปัญญ�ด้�นอื่นที่กฎหม�ยกำ�หนด

2) บุคล�กรของบริษัทมีสิทธิและได้รับก�รสนับสนุนในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นอย่�งอิสระภ�ยใต้กฎหม�ยท่ีเก่ียวข้อง โดยผลง�นท่ีเกิดจ�กก�รปฏิบัติง�น 

ต�มหน้�ที่ หรือง�นที่ใช้ข้อมูลของบริษัท หรือง�นที่ทำ�ข้ึนเพื่อบริษัทโดยเฉพ�ะ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอนุญ�ต 

อย่�งชัดเจนว่�ให้ถือเป็นผลง�นของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นได้

3) บริษัทส่งเสริมบุคล�กรของบริษัทให้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รเค�รพสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� ทั้งในด้�นที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�น

โดยตรงและก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน

4) ก�รนำ�ผลง�นหรือข้อมูลม�ใช้ในก�รปฏิบัติง�น ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่�ไม่เป็นก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่น

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทร�บผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) 

โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1) บุคล�กรของบริษัทมีหน้�ที่ต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎ ระเบียบต่�งๆ ว่�ด้วยเร่ืองก�รให้คว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ทุกประเภท  

ข้อบังคับและข้อผูกพันต�มสัญญ�ทั้งหมด เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหม�ยก�รค้� 

คว�มลับท�งก�รค้� และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ

2) ดูแลรักษ� ปกป้องสินทรัพย์ท�งปัญญ�ของบริษัทไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง หรือกระทำ�ก�รใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กบริษัท

3) ให้คว�มเค�รพ และไม่ละเมิดหรือนำ�สิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบุคคลอื่นไปใช้ท�งที่ผิด ตรวจสอบผลง�นอันเป็นสิทธิของบุคคลภ�ยนอก 

ที่ได้รับม�หรือที่จะนำ�ม�ใช้กับบริษัท โดยพนักง�นต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กผู้บังคับบัญช�ในก�รกระทำ�ดังกล่�วก่อน ห�กมีข้อสงสัย 

ผู้บังคับบัญช�จะต้องขอคว�มเห็นจ�กหน่วยง�นกฎหม�ยของบริษัท

4) ในก�รเข้�ทำ�สัญญ�หรือนิติกรรมใดๆ ควรมีก�รตกลงให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�

5) ก�รโอนสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบริษัทให้กับบุคคลอื่นไม่ว่�จะเป็นบริษัทในกลุ่มหรือไม่ก็ต�ม ต้องทำ�ต�มแบบที่กฎหม�ยกำ�หนด 

และต้องดำ�เนินก�รโดยผู้มีอำ�น�จของบริษัทเท่�นั้น 

6) ให้คว�มร่วมมือในก�รแสดงสิทธิ หรือขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่บริษัทเป็นเจ้�ของ

7) ร�ยง�นต่อผู้บังคับบัญช� หรือผู้ดูแลง�นด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�เมื่อพบเห็นก�รกระทำ�ที่เป็นก�รละเมิดสิทธิหรือก�รกระทำ�ที่อ�จนำ�ไปสู่ 

ก�รละเมิดสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินท�งปัญญ�

8) ในกรณีที่ง�นอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินท�งปัญญ�อื่นใดเกิดขึ้น จ�กก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�ร พนักง�น ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินท�งปัญญ�

เหล่�นั้นย่อมตกเป็นของบริษัท

9) บุคล�กรของบริษัทที่พ้นสภ�พจ�กก�รเป็นพนักง�นแล้ว จะต้องส่งมอบทรัพย์สินท�งปัญญ�ต่�งๆ ของบริษัท เช่น สิ่งประดิษฐ์ ร�ยง�น  

ข้อมูลก�รค้� โปรแกรมต่�งๆ กรรมวิธี นวัตกรรม ที่อยู่ในคว�มครอบครองคืนให้กับบริษัททั้งหมด
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทธำ�รงไว้ซึ่งเจตน�รมณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มโปร่งใส  

และส�ม�รถตรวจสอบได้ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยกำ�หนด

ให้มีกระบวนก�รควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันคว�มสุ่มเสี่ยง 

ต่อโอก�สในก�รเกิดทุจริตภ�ยในองค์กร รวมถึงก�รคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  

ไมว่�่ท�งตรงและท�งออ้ม บริษัทดำ�เนินก�รต�่งๆทีแ่สดงออกถงึคว�มมุง่มัน่ 

ในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำ�หนดให้มีนโยบ�ยก�รป้องกันและต่อต้�นก�รทุจริต ก�รให้ 

หรือรับสินบน รวมถึงกำ�หนดแนวท�งก�รปฏิบัติในก�รต่อต้�นทุจริต

คอร์รัปชันไว้อย่�งชัดเจนเป็นล�ยลักษณ์อักษร พร้อมกับเปิดเผยให้บุคคล

ทัว่ไปไดรั้บทร�บผ�่นท�งเวบ็ไซตข์องบริษัท (http://www.comseven.com  

ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) ตลอดจนดำ�เนินธุรกิจอยู่ในหลักก�ร

กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีต�มเกณฑ์ที่ CAC กำ�หนด และเพื่อให้สอดคล้อง 

กับที่ได้กำ�หนดไว้ในหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท ตลอดจน 

เพื่อให้เป็นไปต�มเจตน�รมณ์และคว�มรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  

บริษัทกำ�หนดเป็นแนวท�งปฏิบัติ ดังนี้

1) การอบรมและการสื่อสาร 

บริษัทจัดให้มีก�รส่ือส�รและเผยแพร่นโยบ�ยก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน รวมถึง 

ช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน ให้บุคคลภ�ยในบริษัทรับทร�บ  

ผ่�นหล�กหล�ยช่องท�ง เช่น ก�รปฐมนิเทศกรรมก�รและพนักง�นใหม่  

ก�รอบรมสัมมน� ก�รติดประก�ศในบอร์ดประช�สัมพันธ์ ระบบอินทร�เน็ต 

อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร เข้�ใจ เห็นชอบ  

และปฏิบัติต�มนโยบ�ยและม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชันอย่�งจริงจัง 

นอกจ�กน้ี บริษัทส่ือส�รและเผยแพร่นโยบ�ยก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน รวมถึง

ช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังส�ธ�รณชน บริษัทย่อย ตลอดจน 

ตัวแทนท�งธุรกิจ คู่ค้�ท�งธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่�นช่องท�งต่�งๆ  

เช่น ร�ยง�นประจำ�ปี แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี เป็นต้น เพ่ือสร้�ง 

คว�มเข้�ใจและสนับสนุนให้ยึดม่ันในม�ตรฐ�นก�รรับผิดชอบต่อสังคม 

ในเร่ืองก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัท

2)  นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)

ก�รรับและก�รให้ของขวัญ ก�รเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดอ�จเป็น 

จุดเร่ิมต้นอย่�งหน่ึงของโอก�สในก�รเกิดทุจริต บริษัทจึงได้กำ�หนด 

แนวปฏบิตัติ�มนโยบ�ยก�รต่อต�้นทจุริตคอร์รัปชันเร่ืองก�รรับ-ใหข้องขวญั 

ก�รเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด และประก�ศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้บุคล�กร

ของกลุ่มบริษัท ถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด โดยจะไม่เรียกร้อง/ไม่รับของขวัญ  

ของกำ�นัล ก�รเลี้ยงรับรอง หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จ�กผู้ร่วมดำ�เนินธุรกิจ

กับกลุ่มบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคว�มลังเลใจในก�รปฏิบัติหน้�ที่  

หรือก�รเลือกปฏิบัติหรือก�รกระทำ�ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน  

และสื่อส�ร ให้แก่บุคคลภ�ยนอกที่มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 

ได้รับทร�บ เพื่อรักษ�ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นของบริษัท ให้เป็นไป 

อย่�งโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องต�มกฎหม�ย
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3) การแจ้งเบาะแส (Whistleblower System) 
บริษัทตระหนักถึงบทบ�ทก�รมีส่วนร่วมในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รจ�กผู้มีส่วนได้เสียทุกภ�คส่วนที่พบเห็นสิ่งที่ขัดต่อจรรย�บรรณธุรกิจ  

(Business of Conduct) ก�รทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption) หรือในกรณีอื่นใด ส�ม�รถร�ยง�น แจ้ง หรือส่งข้อร้องเรียนโดยตรง 

ต่อประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร หรือหัวหน้�ส�ยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือผู้บริห�รบริษัท หรือเลข�นุก�รบริษัท หรือในช่องท�งก�รรับข้อร้องเรียน 

ที่บริษัทจัดให้มีขึ้น รวมถึงช่องท�งอื่นใดที่ผู้มีส่วนได้เสียไว้ว�งใจ โดยได้กำ�หนดม�ตรก�รและช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียนไว้ดังนี้

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทจัดให้มีช่องท�งที่ปลอดภัยและส�ม�รถเข้�ถึงได้ เพื่อให้พนักง�นและบุคคลอื่นๆ ขอคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย

ต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน และส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดหรือร้องเรียนโดยมั่นใจได้ว่�ผู้แจ้งจะได้รับก�รคุ้มครองอย่�งเหม�ะสม  

และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดต�มทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง ดังนี้

1) ก�รขอคำ�แนะนำ� ผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องก�รคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น ส�ม�รถปฏิบัติได้ ดังนี้

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : whistleblower@comseven.com

ส่งจดหมายไปรษณีย์ถึง : ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) 549/1 ถนนสรรพ�วุธ  

แขวงบ�งน�ใต้ เขตบ�งน� กรุงเทพมห�นคร 10260

กล่องรับความคิดเห็น : ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

1.2 ผู้ขอคำ�แนะนำ�ส�ม�รถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ อย่�งไรก็ต�ม ก�รระบุช่ือผู้ขอคำ�แนะนำ�จะทำ�ให้ส�ม�รถสื่อส�รข้อแนะนำ�ตอบกลับ

ถึงผู้ขอคำ�แนะนำ�ได้โดยตรง และรวดเร็ว

2) ก�รร้องเรียนและแจ้งเบ�ะแส ห�กผู้ใดมีเบ�ะแสเกี่ยวกับก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย จรรย�บรรณ หรือพฤติกรรมที่อ�จส่อถึงก�รทุจริต 

หรือประพฤติมิชอบ หรือได้รับคว�มไม่เป็นธรรมจ�กก�รปฏิบัติง�นของพนักง�น หรือพบเห็นระบบก�รควบคุมภ�ยในที่บกพร่องของบริษัท 

ส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสม�ยังบริษัท ได้ดังนี้

1.1 ขอคำ�ปรึกษ�กับ “ผู้จัดก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล” หรือ  

“ผู้จัดก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน” โดย

โทรศัพท์ : 02-017-7777 ต่อ 7202 หรือ 7741

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ : whistleblower@comseven.com

ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ : บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) 
สำ�นักง�นใหญ่ 549/1 ถนนสรรพ�วุธ แขวงบ�งน�ใต้ เขตบ�งน� 

กรุงเทพมห�นคร 10260
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การดำาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1) เมื่อได้รับก�รแจ้งเบ�ะแส คณะกรรมก�รตรวจสอบจะมอบหม�ยให้ผู้ตรวจสอบภ�ยใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมก�รสืบสวนข้อเท็จจริง  

เป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลก�รตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบ�ะแสหรือผู้ร้องเรียนทร�บ

2) ห�กก�รสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่� ข้อมูลหรือหลักฐ�นที่มี มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่�ผู้ที่ถูกกล่�วห�ได้กระทำ�ก�รทุจริตคอร์รัปชันจริง  

บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่�วห�ได้รับทร�บข้อกล่�วห�และพิสูจน์ตนเอง โดยก�รห�ข้อมูลหรือหลักฐ�นเพิ่มเติม เพื่อแสดงให้เห็นว่�ตนเอง 

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�อันทุจริตนั้นต�มที่ถูกกล่�วห�

3) ห�กผูถ้กูกล�่วห�ไดก้ระทำ�ก�รทจุริตน้ันจริง ผูก้ระทำ�ก�รทจุริตน้ันไมว่�่จะเปน็กรรมก�ร ผูบ้ริห�ร หรือพนักง�น ถอืว�่เปน็ก�รกระทำ�ผดินโยบ�ย 

ต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน จรรย�บรรณท�งธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับก�รพิจ�รณ�โทษท�งวินัยต�มระเบียบที่บริษัทกำ�หนดไว้  

และห�กก�รกระทำ�ทจุริตน้ันเปน็ก�รกระทำ�ทีผ่ดิตอ่กฎหม�ย ผูก้ระทำ�ผดิน้ันอ�จจะตอ้งไดรั้บโทษท�งกฎหม�ย ทัง้น้ี โทษท�งวนัิยต�มระเบยีบ

ของบริษัท คำ�ตัดสินของคณะกรรมก�รตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด บริษัทไม่มีนโยบ�ยลดตำ�แหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลท�งลบต่อพนักง�น 

ที่ปฏิเสธก�รคอร์รัปชัน แม้ว่�ก�รกระทำ�นั้นจะทำ�ให้บริษัทสูญเสียโอก�สท�งธุรกิจก็ต�ม

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

1) บริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นคว�มลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเท่�ที่จำ�เป็นโดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย 

และคว�มเสียห�ยของผู้ร้องเรียน

2) ผู้ร้องเรียนส�ม�รถร้องขอให้บริษัทกำ�หนดม�ตรก�รคุ้มครองได้ต�มคว�มเหม�ะสม หรือบริษัทอ�จกำ�หนดม�ตรก�รคุ้มครองให้แก่ผู้ร้องเรียน

โดยทีไ่มต่อ้งร้องขอ กรณีพจิ�รณ�แลว้เหน็ว่�มคีว�มเสีย่งทีผู่ร้้องเรียนจะไดรั้บคว�มไมป่ลอดภัยหรือคว�มเสยีห�ย บรษิทัจะไมก่ระทำ�ก�รใดๆ 

อนัไมเ่ปน็ธรรมตอ่ผู้ร้องเรียน ไม่ว่�จะเปน็ก�รเปลีย่นแปลงตำ�แหน่งง�น ลกัษณะง�น สถ�นทีท่ำ�ง�น ข่มขู่ รบกวนก�รปฏิบตังิ�น เลกิจ�้ง เปน็ต้น

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้ยึดมั่นในก�รกระทำ�สิ่งที่ถูกต้อง ดำ�เนินธุรกิจต�มแนวท�งก�รปฏิบัติง�นต�มกฎหม�ย กฎระเบียบ ส่งเสริมให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร  

และพนักง�นของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที่ดีง�ม และประพฤติตนอยู่ในแนวท�งที่เหม�ะสมต่อก�รประกอบธุรกิจอย่�งมืออ�ชีพ ตลอดจน 

มคีณุธรรม มคีว�มรับผดิชอบตอ่เศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม ทัง้เปน็ก�รสง่เสริมระบบก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีโดยยดึหลกัคว�มซือ่สตัยย์ตุธิรรม  

และคว�มโปร่งใส  ตั้งมั่นในคว�มยุติธรรมและคว�มมีคุณธรรม ให้คว�มสำ�คัญต่อลูกค้� มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เกี่ยวข้องกับก�รเมือง 

คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ก�รไม่เกี่ยวข้องกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย  

ไม่ข้องเกี่ยวกับก�รเรียกรับหรือจ่�ยสินบน ไม่มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่เป็นก�รล่วงละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� 

หรือลิขสิทธ์ิของผู้อื่น ซึ่งเป็นหลักสำ�คัญบนพื้นฐ�น “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�น” ที่จะส่งเสริมก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�ร 

และผู้บริห�รให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และเป้�หม�ยของบริษัท และจะช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นในองค์กรให้ดีข้ึน  

(ส�ม�รถศึกษ�นโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติฉบับเต็มได้ที่ http://www.comseven.com ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) โดยในปี 2564  

ไม่มีข้อพิพ�ทฟ้องร้องระหว่�งบริษัท

138 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



บริษัทได้จัดทำ�หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรย�บรรณท�งธุรกิจของบริษัท (Code of Business Conduct) และจรรย�บรรณของกรรมก�ร ผู้บริห�ร 

และพนักง�น (Code of Conduct) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) จรรย�บรรณท�งธุรกิจ หม�ยถึง ข้อพึงปฏิบัติของบริษัท

2) จรรย�บรรณของกรรมก�ร หม�ยถึง ข้อพึงปฏิบัติของกรรมก�ร

3) จรรย�บรรณของผู้บริห�ร หม�ยถึง ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริห�ร

4) จรรย�บรรณของพนักง�น หม�ยถึง ข้อพึงปฏิบัติของพนักง�น

5) จรรย�บรรณของเจ้�หน้�ที่นักลงทุนสัมพันธ์ หม�ยถึง ข้อพึงปฏิบัติของเจ้�หน้�ที่นักลงทุนสัมพันธ์

6) จรรย�บรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย หม�ยถึง ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักง�น ลูกค้� คู่ค้� เจ้�หนี้ คู่แข่งท�งก�รค้� ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดให้มีกระบวนก�รที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ทำ�ให้พนักง�นมีแนวปฏิบัติและรู้สึกมีเป้�หม�ย 

ร่วมกับองค์กร ที่จะร่วมกันสร้�งคุณค่�ให้องค์กรอย่�งยั่งยืน ดังนี้

1) กำ�หนดให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น ปฏิบัติต�มจริยธรรมของแต่ละกลุ่ม อย่�งเคร่งครัด รวมถึงมีก�รติดต�มก�รปฏิบัติง�น

2) ก�รจัดอบรมหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรย�บรรณธุรกิจและจรรย�บรรณของพนักง�น โดยผนวกเนื้อห�ก�รฝึกอบรมเข้�เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

อบรมสำ�หรับพนักง�นเข้�ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่�พนักง�นทุกระดับรับรู้ เข้�ใจ และส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรม�ภิบ�ล  

จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�น 

3) ส่งเสริมก�รสร้�งจิตสำ�นึกโดยหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรย�บรรณท�งธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น เผยแพร่ 

ผ�่นเว็บไซตข์องบริษทั (htttp://www.comseven.com) และผ�่นช่องท�ง IT EASY Application ของบริษทัเปน็ประจำ�ทกุป ีโดยขอคว�มร่วมมอื 

ให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นตอบแบบสอบถ�ม Code of Conduct ครบร้อยละ 100

นอกจ�กนี้ บริษัทได้มีก�รจัดทำ�และประก�ศใช้คู่มือจริยธรรมและแนวท�งปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้� (Supplier Code of Conduct and Guideline) 

ให้คู่ค้�ของบริษัทใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกันอย่�งมีคว�มรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปท�น

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแล
กิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของนโยบายของบริษัท 
ในปี 2564 ที่ผ่�นม� คณะกรรมก�รบริษัทได้มติเห็นชอบให้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวนและปรับปรุงนโยบ�ยด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  

นโยบ�ยก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนองค์กร จรรย�บรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�น เพื่อให้มีคว�มเหม�ะสมและสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์

ของบริษัท ได้รับก�รอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2564 แสดงให้เห็นว่�บริษัทได้มีก�รปรับปรุง

นโยบ�ย แนวท�งปฏบิติั และระบบก�รดแูลกจิก�รอย�่งตอ่เนือ่ง เพือ่เพิม่ประสทิธิภ�พก�รกำ�กบัดแูล และยกระดบัม�ตรฐ�นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร

ของบริษัท ที่สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) อย่�งน้อยปีละครั้ง

การรับรองการประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

สม�คมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยไดจ้ดัโครงก�ร “ประเมินคณุภ�พ AGM ของบริษทัจดทะเบยีน” โดยไดด้ำ�เนินก�รม�อย�่งต่อเน่ืองนับต้ังแตป่ ี2549  

ซึง่เปดิโอก�สใหบ้ริษัทจดทะเบยีนแสดงออกถงึคว�มสำ�คญัในสทิธิและก�รปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย�่งเท�่เทยีมกนั รวมทัง้ก�รเปดิเผยข้อมลูอย�่งโปร่งใส  

โดยได้รับก�รตอบรับอย่�งดีจ�กทั้งบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น ในก�รเข้�ร่วมประชุมส�มัญประจำ�ปีของบริษัทจดทะเบียนตลอดม�  

เพือ่สง่เสริมใหบ้ริษทัจดทะเบยีนใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รประชุมผูถ้อืหุน้ประจำ�ปแีละรักษ�ระดบัม�ตรฐ�นก�รประชุมผูถ้อืหุน้ประจำ�ปใีหม้มี�ตรฐ�น

ใกลเ้คยีงกนัและเปน็ทีย่อมรับในระดบัส�กล รวมทัง้ก่อใหเ้กิดภ�พลกัษณ์ทีด่ต่ีอตล�ดทนุไทยในเร่ืองก�รมสีว่นร่วม สทิธิของผูถื้อหุน้และก�รบริห�รง�น 

อย่�งมธีรรม�ภบิ�ลทีด่ ี(Good Corporate Governance) นอกจ�กน้ัน ยงัเปน็ก�รสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ตระหนักถงึประโยชน์ของก�รเข�้ร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้น และสร้�งคว�มร่วมมือและคว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในตล�ดทุน

จ�กผลก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 บริษัทได้รับก�รประเมินผล 100คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”  

ในโครงก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ซึ่งดำ�เนินก�รโดย สม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

139แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ



140 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ  
และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงาน และอื่น ๆ

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ  
โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นายสุระ คณิตทวีกุล

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

รักษาการ 
ประธานเจ้าหน้าที ่

ปฏิบัติการ 
สายงานทรัพยากรบุคคล 

(นายภาคภูมิ เสตะรัต)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
สายงานธุรกิจบริการ 

และสายงานนวัตกรรมองค์กร 
(นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
สายงานบริหารผลิตภัณฑ ์

และการตลาด 
(นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สายงานปฏิบัติการสาขา

(นายภาคภูมิ เสตะรัต)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
ฝ่ายขายและพัฒนา 
ธุรกิจค้าปลีก 

(นายณรงค์ ศรีวรรณวิทย์)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
สายงานการจัดการ 

(นางสาวอารี ปรีชานุกูล)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
สายงานบัญชีและการงิน 
(นางวาสนา พงศ์แสงลึก)

ส่วนงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่บริหาร
นายกฤชวัฒน์ วรวานิช



141แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

รายชื่อ
คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

และพิจารณา 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล/2

น�ยศิริพงษ์ สมบัติศิริ /1 ประธ�นกรรมก�รบริษัท

และกรรมก�รอิสระ

ประธ�น 

และกรรมก�รอิสระ

- - - -

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌ�สัย /1 กรรมก�รอิสระ กรรมก�รอิสระ - - - ประธ�น 

และกรรมก�รอิสระ

น�ยคัชพล จุลช�ต กรรมก�รอิสระ กรรมก�รอิสระ ประธ�น 

และกรรมก�รอิสระ

- - กรรมก�รอิสระ

น�ยสุระ คณิตทวีกุล กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร - - ประธ�นกรรมก�ร

บริห�ร

- -

น�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร - - กรรมก�รบริห�ร ประธ�น 

คณะอนุกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยง

-

น�งส�วอ�รี ปรีช�นุกูล กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร - กรรมก�ร 

ที่เป็นผู้บริห�ร

กรรมก�รบริห�ร อนุกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยง

-

น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร - กรรมก�ร 

ที่เป็นผู้บริห�ร

กรรมก�รบริห�ร อนุกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยง

-

น�งส�วณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ - - - กรรมก�รบริห�ร อนุกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยง

-

น�งว�สน� พงศ์แสงลึก /1 - - - กรรมก�รบริห�ร อนุกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยง

กรรมก�รบริห�ร

น�ยภ�คภูมิ เสตะรัต - - - กรรมก�รบริห�ร - -

น�ยณรงค์ ศรีวรรณวิทย์ - - - กรรมก�รบริห�ร - -

น�ยธนทัศน์ ธนีสันต์ - - - - อนุกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยง

-

น�ยอรรถพล วัฒน�จินด� - - - - อนุกรรมก�ร

บริห�ร 

คว�มเสี่ยง

-

ข้อมูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

หมายเหตุ : 
/1  นายศริพิงษ์ สมบัตศิริ ิดร.สมบูรณ ์เอือ้อชัฌาสยั และ นางวาสนา พงศแ์สงลกึ เป็นกรรมการท่ีมีประสบการณด้์านบัญชแีละการเงนิ รายละเอยีดปรากฏตามหวัข้อประวตัคิณะกรรมการและผู้บรหิาร
/2  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 



142 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

รายชื่อ
คณะกรรมการ

บริษัท/2

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่จัดประชุม /1

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

และพิจารณา 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

การประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น

น�ยศิริพงษ์ สมบัติศิริ 7/7 4/4 - - - 1/1

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌ�สัย 7/7 4/4 - - - 1/1

น�ยคัชพล จุลช�ต 7/7 4/4 2/2 - - 1/1

น�ยสุระ คณิตทวีกุล 7/7 - - 12/12 2/2 1/1

น�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช 7/7 - - 12/12 2/2 1/1

น�งส�วอ�รี ปรีช�นุกูล 7/7 - 2/2 12/12 2/2 1/1

น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล 7/7 - 2/2 12/12 2/2 1/1

น�งส�วณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ - - - 12/12 2/2 1/1

น�งว�สน� พงศ์แสงลึก - - - 12/12 2/2 1/1

น�ยภ�คภูมิ เสตะรัต - - - 12/12 - 1/1

น�ยณรงค์ ศรีวรรณวิทย์ - - - 12/12 - 1/1

น�ยธนทัศน์ ธนีสันต์ - - - - 2/2 1/1

น�ยอรรถพล วัฒน�จินด� - - - - 2/2 1/1

ข้อมูลสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

หมายเหตุ : 
/1  จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม นับรวมถึงเข้าร่วมด้วยการประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
/2 ในปี 2564 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564



143แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

รายชื่อ
 หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31/12/2563 31/12/2564

1. น�ยศิริพงษ์  สมบัติศิริ - -

คู่สมรส - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ - -

2. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌ�สัย - -

คู่สมรส - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ - -

3. น�ยคัชพล จุลช�ต - -

คู่สมรส - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ - -

4. น�ยสุระ คณิตทวีกุล 300,655,200 300,655,200

คู่สมรส - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ - -

5. น�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช 12,840,000 12,840,000

คู่สมรส - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ - -

6. น�งส�วอ�รี ปรีช�นุกูล 40,600,000 40,600,000

คู่สมรส - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ - -

7. น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล 370,000 370,000

คู่สมรส - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ - -

8. น�งส�วณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ 6,500,000 6,500,000

คู่สมรส - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ - -

9. น�งว�สน� พงศ์แสงลึก/1 - -

คู่สมรส - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ - -

10. น�ยภ�คภูมิ เสตะรัต - -

คู่สมรส - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ - -

11. น�ยณรงค์ ศรีวรรณวิทย์ - -

คู่สมรส - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ - -

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564

หมายเหตุ : 
/1 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานบัญชีและการเงิน



144 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
โครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อยอีก 5 ชุด ได้แก่คณะกรรมก�รตรวจสอบ  

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รบริห�ร คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล  

ซึง่กรรมก�รบริษทั กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค�่ตอบแทน กรรมก�รธรรม�ภิบ�ล รวมถงึผูบ้ริห�รของแตล่ะคณะมคีณุสมบติั

และไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มที่กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกำ�หนด ทั้งนี้ร�ยละเอียดโครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัทมีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 คณะกรรมก�รของบริษัทประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 7 คน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. น�ยศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ

2. น�ยสุระ คณิตทวีกุล รองประธ�นกรรมก�ร

3. น�งส�วอ�รี ปรีช�นุกูล กรรมก�ร

4. น�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช กรรมก�ร

5. น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล กรรมก�ร

6. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌ�สัย กรรมก�รอิสระ

7. น�ยคัชพล จุลช�ต กรรมก�รอิสระ

โดยมีน�งส�วศศิภ� สว่�งไสว ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รบริษัท 

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จผูกพันบริษัท

น�ยสุระ คณิตทวีกุล หรือน�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช หรือน�งส�วอ�รี ปรีช�นุกูล หรือน�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล กรรมก�รสองในสี่คนนี้ 

ลงล�ยมือชื่อร่วมกัน และประทับตร�สำ�คัญของบริษัท

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 

ส�ม�รถดูข้อมูลได้จ�ก “ข้อมูลคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อย” หน้� 141

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมก�รมีอำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบในก�รบริห�รจัดก�รและดำ�เนินกิจก�รของบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์  

ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัท

2. จัดให้มีก�รทำ�และรับผิดชอบต่อก�รจัดทำ�งบดุลและงบกำ�ไรข�ดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวล�บัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี 

ตรวจสอบแล้ว และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�และอนุมัติ

3. กำ�หนดเป�้หม�ย แนวท�ง นโยบ�ย แผนง�นก�รดำ�เนินธรุกจิ งบประม�ณของบริษทั รวมถงึควบคมุกำ�กบัดแูล (Monitoring and Supervision) 

ก�รบริห�รและก�รจัดก�รของฝ่�ยบริห�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ย แผนง�น และงบประม�ณที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล 

4. พิจ�รณ�ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบ�ย ทิศท�ง กลยุทธ์ แผนง�นก�รดำ�เนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่�ยบริห�ร

5. ติดต�มก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มแผนง�นและงบประม�ณอย่�งต่อเนื่อง



145แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

6. ดำ�เนินก�รให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบง�นบัญชีที่เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ และจัดให้มีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รสอบบัญชี 

ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในและระบบก�รตรวจสอบภ�ยในที่เพียงพอและเหม�ะสม

7. พิจ�รณ�กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำ�กับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนก�ร

ในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงโดยมีม�ตรก�รรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่�งเหม�ะสม

8. พิจ�รณ�กำ�หนดโครงสร้�งก�รบริห�รง�น มีอำ�น�จในก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และคณะอนุกรรมก�รอื่น

ต�มคว�มเหม�ะสม รวมถึงก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และคณะอนุกรรมก�ร 

ชุดต่�งๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งน้ี ก�รมอบอำ�น�จต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ที่กำ�หนดน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จที่ทำ�ให้คณะกรรมก�รบริห�ร ประธ�น 

เจ�้หน้�ทีบ่ริห�ร และคณะอนกุรรมก�รชุดต�่งๆ ดงักล�่วส�ม�รถพจิ�รณ�และอนุมตัริ�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีว�มขดัแยง้ 

ท�งผลประโยชน์อืน่ใด กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถ�้มี) ยกเวน้เปน็ก�รอนุมติัร�ยก�รทีเ่ปน็ไปต�มนโยบ�ยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมก�รพจิ�รณ�

และอนุมัติไว้แล้ว

9. กำ�กับและดแูลก�รบริห�รจดัก�รและก�รดำ�เนินง�นต�่งๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ใหเ้ปน็ไปต�มนโยบ�ยทีก่ำ�หนด กฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรัพย ์

และตล�ดหลักทรัพย์ ประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ�ทิเช่น ก�รทำ�ร�ยก�ร 

ที่เกี่ยวโยงกันและก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำ�คัญ เท่�ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหม�ยอื่น

10. คณะกรรมก�รอ�จมอบอำ�น�จใหก้รรมก�รคนหน่ึงหรือหล�ยคนหรือบคุคลอืน่ใดปฏิบติัก�รอย�่งหน่ึงอย�่งใดแทนคณะกรรมก�รไดโ้ดยอยูภ่�ยใต ้

ก�รควบคุมของคณะกรรมก�ร หรืออ�จมอบอำ�น�จเพื่อให้บุคคลดังกล่�วมีอำ�น�จต�มที่คณะกรรมก�รเห็นสมควรและภ�ยในระยะเวล� 

ที่คณะกรรมก�รเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมก�รอ�จยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขก�รมอบอำ�น�จนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งน้ี ก�รมอบอำ�น�จน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จที่ทำ�ให้บุคคลดังกล่�วส�ม�รถพิจ�รณ�และอนุมัติร�ยก�รที่ตนหรือบุคคล 

ที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำ�ข้ึนกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ต�มที่นิย�มไว้ 

ในประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และ/หรือตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประก�ศอื่นใดของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง  

เว้นแต่เป็นก�รอนุมัติร�ยก�รที่เป็นไปต�มนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�และอนุมัติไว้แล้ว

ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�ร

ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปีทุกคร้ัง ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่งจำ�นวนหน่ึงในส�มเป็นอัตร� ถ้�จำ�นวนกรรมก�รที่จะแบ่งออก 

ให้ตรงเป็นส�มส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในส�ม กรรมก�รที่จะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรก และปีที่สองภ�ยหลัง 

ก�รแปรสภ�พน้ันใหจั้บสล�กกนั สว่นปหีลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมก�รคนทีอ่ยูใ่นตำ�แหน่งน�นทีส่ดุน้ันเปน็ผูอ้อกจ�กตำ�แหนง่ กรรมก�รซึง่พ้นจ�กตำ�แหน่ง 

อ�จได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

นอกจ�กก�รพ้นตำ�แหน่งต�มว�ระแล้ว กรรมก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อ 

1. เสียชีวิต

2. ล�ออก

3. ข�ดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ย

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่�ส�มในสี่ 

ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่มีประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน 

ได้ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุม และ 

มีสิทธิออกเสียง

5. ศ�ลมีคำ�สั่งให้ออก
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ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

ก�รสรรห�กรรมก�ร

คณะกรรมก�รบริษทัไดแ้ตง่ตัง้ใหค้ณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค�่ตอบแทนเปน็ผูพ้จิ�รณ�บคุคลทีม่คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ 

มีประวัติก�รทำ�ง�นที่ดี และมีภ�วะผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้�งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ส�ม�รถอุทิศเวล� 

ให้ได้อย่�งเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัท  นอกจ�กนี้ยังคำ�นึงถึงคุณสมบัติที่เหม�ะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบ 

และโครงสร้�งของกรรมก�รต�มกลยทุธท์�งธรุกจิของบริษัทอกีดว้ย เพือ่นำ�เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมก�รและ/หรือทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมก�รต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�จำ�นวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูเ่ลอืกต้ังบคุคลคนเดยีวหรือหล�ยคนเปน็กรรมก�รกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บคุคลหล�ยคนเปน็กรรมก�ร

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ได้รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�ร เท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง 

ในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกต้ังในลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียงเท่�กันเกินจำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ัง 

ในครั้งนั้นให้เลือกโดยวิธีจับฉล�กเพื่อให้ได้จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้กำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รสำ�หรับปี 2564 ประกอบด้วย ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริษัทฯ และคณะกรรมก�รตรวจสอบ  

โดยกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทฯ สำ�หรับปี 2564 ภ�ยในวงเงินรวมในอัตร�เดียวกับอัตร�ที่จ่�ยในปี 2563 โดยจ่�ยในรูปแบบ 

ของค่�ตอบแทนร�ยเดือน เบี้ยประชุม และบำ�เหน็จกรรมก�ร  โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษ�ยน 2564 ได้มีมติกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รของบริษัทดังนี้

(1) ค่�ตอบแทนร�ยเดือน

ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน

ประธ�นกรรมก�ร 20,000 บ�ท/เดือน

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 20,000 บ�ท/เดือน

กรรมก�ร 10,000 บ�ท/เดือน

กรรมก�รตรวจสอบ 15,000 บ�ท/เดือน

ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน

ประธ�นกรรมก�ร 40,000 บ�ท/ครั้ง

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 40,000 บ�ท/ครั้ง

กรรมก�ร 20,000 บ�ท/ครั้ง

กรรมก�รตรวจสอบ 25,000 บ�ท/ครั้ง

(2) เบี้ยประชุม

หมายเหตุ : 

1. บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร

2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

หมายเหตุ : 

1. บริษัทฯ จ่ายเบ้ียประชุมตามจ�านวนครั้งท่ีกรรมการเข้าร่วมประชุมและไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี  
โดยกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบ้ียประชุมส�าหรับการประชุมท่ีเกินกว่า 6 คร้ัง
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ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. น�ยศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

2. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌ�สัย กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

3. น�ยคัชพล จุลช�ต กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

(หน่วย: บ�ท)

รายชื่อกรรมการ ปี 2563 ปี 2564

1. น�ยศิริพงษ์ สมบัติศิริ 1,720,000 1,480,000.00

2. น�ยสุระ คณิตทวีกุล 260,000 220,000.00

3. น�งส�วอ�รี ปรีช�นุกูล 260,000 240.000.00

4. น�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช 260,000 240.000.00

5. น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล 260,000 220 000.00

6. น�งส�ววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม/1 1,075,000 600.000.00

7. น�ยคัชพล จุลช�ต 1,260,000 1,230,000.00

8. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌ�สัย/2 74,500 305 000.00

รวม 5,169,500 4,735,,000 00

(3) บำ�เหน็จกรรมก�รจำ�นวน 3,000,000 บ�ท โดยจ่�ยสำ�หรับกรรมก�รอิสระเท่�นั้น 

ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รในคร้ังน้ีคณะกรรมก�รได้พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมก�รชุดย่อยของบริษัท  

โดยคณะกรรมก�รชุดย่อยดังกล่�วจะได้รับค่�ตอบแทนต�มร�ยละเอียดที่กำ�หนดข้�งต้น

ร�ยละเอียดค่�ตอบแทนกรรมก�รของบริษัท ในปี 2563 และ 2564

น�ยศิริพงษ์ สมบัติศิริ ซึ่งเป็นประธ�นกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ด้�นก�รเงินและบัญชีเพียงพอที่จะทำ�หน้�ที่

สอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงินของบริษัทได้ โดยน�ยศิริพงษ์ สมบัติศิริ สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี ส�ข�บัญชี จ�กจุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย และปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ จ�ก Sul Ross University ประเทศสหรัฐอเมริก� ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�ร 

ตรวจสอบของบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำ�กัด (มห�ชน) กรรมก�รตรวจสอบของบริษัท บ�งกอก เชน ฮอลปิทอล จำ�กัด (มห�ชน)  

และกรรมก�รของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)

โดยมีน�งส�วปิยพร บรรด�ศักดิ์ ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน/ค่าตอบแทนอื่นๆ

ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษ�ยน 2564 ได้มีมติกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รของบริษัท ดังนี้

-ไม่มี-

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบด้วยกรรมก�รตรวจสอบจำ�นวน 3 คน ได้แก่

หมายเหตุ : 
/1  นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563
/2 ดร.สมบูรณ ์เอือ้อชัฌาสยั ได้รบัการแตง่ตัง้ใหด้�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทและกรรมการอสิระ แทนกรรมการท่ีลาออก (นางสาววรภีรณ ์อดุมคณุธรรม) โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจกิายน 2563
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ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รตรวจสอบ

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ  3 ปี หรือเท่�กับว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท

กรรมก�รตรวจสอบ   3 ปี หรือเท่�กับว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท

ทั้งน้ี เมื่อครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่�ว ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รตรวจสอบที่พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ 

อ�จได้รับก�รแต่งตั้งให้กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งได้อีก

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

1. สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบท�นใหบ้ริษทัมีระบบก�รควบคมุภ�ยใน (Internal Control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) ทีเ่หม�ะสมและมปีระสทิธิผล 

และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย เลิกจ้�งหัวหน้� 

หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน

3. สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ และกฎหม�ยที่เก่ียวข้อง 

กับธุรกิจของบริษัท

4. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้�ง บุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่�ตอบแทน 

ของบคุคลดงักล�่ว รวมทัง้เข้�ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ฝี�่ยจดัก�รเข�้ร่วมประชุมอย�่งน้อยปลีะ 1 คร้ังพจิ�รณ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนั 

หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�ร 

ดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

5. จดัทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปดิเผยไวใ้นร�ยง�นประจำ�ปขีองบริษทั ซึง่ร�ยง�นดงักล�่วต้องลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปนี้

(ก) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท

(ข) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท

(ค) คว�มเหน็เกีย่วกบัก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตล�ดหลกัทรัพย ์ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรัพย ์หรือกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้อง  

    กับธุรกิจของบริษัท

(ง) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

(ฉ) จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น

(ช) คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร (Charter)

(ซ)  ร�ยก�รอืน่ทีเ่หน็ว�่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทร�บ ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ทีแ่ละคว�มรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษทั

6. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รของบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนประกอบด้วยกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจำ�นวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. น�ยคัชพล จุลช�ต ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

2. น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

3. น�งส�วอ�รี ปรีช�นุกูล กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

โดยมีผู้จัดก�รแผนกทรัพย�กรบุคคล ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน



149แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

1. เสนอแนะโครงสร้�ง ขน�ด และองค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ รวมถึงกำ�หนดหลักเกณฑ์ 

และนโยบ�ยก�รพิจ�รณ�สรรห�ผู้ที่ได้รับก�รเสนอช่ือเพื่อรับก�รคัดเลือกเป็นกรรมก�ร และกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ ต�มโครงสร้�ง ขน�ด  

และองค์ประกอบของคณะกรรมก�รต�มที่กำ�หนดไว้

2. พจิ�รณ�เพือ่เสนอร�ยช่ือบคุคลเพือ่เข้�รับก�รแตง่ตัง้เปน็กรรมก�รบริษทั กรรมก�รชุดยอ่ย ประธ�นเจ�้หน้�ทีบ่ริห�ร เพือ่นำ�เสนอตอ่ทีป่ระชุม

คณะกรรมก�ร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีตำ�แหน่งว่�งลง

3. พจิ�รณ�นโยบ�ยและแนวท�งในก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน ทัง้ทีเ่ปน็ตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงนิสำ�หรับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดยอ่ย  

และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ให้สอดคล้องกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตส�หกรรมเดียวกัน เพื่อนำ�เสนอ 

ต่อคณะกรรมก�ร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป

4. ประเมินผลประกอบก�รของบริษัทเพื่อกำ�หนดก�รให้โบนัส และก�รขึ้นเงินเดือนประจำ�ปีของบริษัท โดยใช้เกณฑ์ม�ตรฐ�นในอุตส�หกรรม 

ที่เหม�ะสมในก�รพิจ�รณ�ประกอบ

5. ปฏิบัติง�นอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

ทั้งน้ี ก�รมอบหม�ยอำ�น�จของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนน้ัน จะไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จ หรือมอบอำ�น�จ 

ช่วงที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รที่ตนหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง  

(ต�มนิย�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และ/หรือตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยง�นที่เก่ียวข้องกำ�หนด)  

มสีว่นไดเ้สยี หรืออ�จมีคว�มขัดแยง้ท�งผลประโยชน์อืน่ใดกบับริษทั หรือบรษิทัยอ่ย และ/หรือบริษทัทีเ่กีย่วข้อง คณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�

ค�่ตอบแทนไมม่อีำ�น�จอนุมัตกิ�รดำ�เนินก�รในเร่ืองดงักล�่ว โดยเร่ืองดงักล�่วจะตอ้งเสนอตอ่ทีป่ระชุมคณะกรรมก�ร และ/หรือ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมก�รบริห�รประกอบด้วยกรรมก�รบริห�รทั้งหมด 8 คน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. น�ยสุระ คณิตทวีกุล ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

2. น�งส�วอ�รี ปรีช�นุกูล กรรมก�รบริห�ร

3. น�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช กรรมก�รบริห�ร

4. น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล กรรมก�รบริห�ร

5. น�งส�วณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ กรรมก�รบริห�ร

6. น�งว�สน� พงศ์แสงลึก กรรมก�รบริห�ร

7. น�ยภ�คภูมิ เสตะรัต กรรมก�รบริห�ร

8. น�ยณรงค์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมก�รบริห�ร



150 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร

1. ดำ�เนินกิจก�รและบริห�รกจิก�รของบริษัท ต�มวัตถปุระสงค ์ข้อบงัคบั นโยบ�ย ระเบยีบ ข้อกำ�หนด คำ�สัง่ และมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมก�ร 

และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. พิจ�รณ�กลั่นกรองข้อเสนอของฝ่�ยบริห�ร และนำ�เสนอนโยบ�ย เป้�หม�ย กลยุทธ์ ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ก�รลงทุน ก�รขย�ยกิจก�ร 

และงบประม�ณ เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�และอนุมัติต่อไป

3. พิจ�รณ�อนุมัติก�รดำ�เนินง�นที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทต�มงบลงทุนหรืองบประม�ณที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท  

โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละร�ยก�รเปน็ไปต�มทีก่ำ�หนดไวใ้นต�ร�งอำ�น�จอนุมติัทีผ่�่นก�รอนุมติัจ�กคณะกรรมก�รบริษทัแล้ว แต่ไมเ่กนิงบประม�ณ

ประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท รวมถึงก�รเข้�ทำ�สัญญ�ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่�ว

4. ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของคณะกรรมก�รและเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ และกำ�กับดูแลให้ก�รดำ�เนินง�น 

มีคุณภ�พและประสิทธิภ�พ 

5. มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รใช้จ่�ยท�งก�รเงินในก�รดำ�เนินก�รต�มธุรกิจปกติของบริษัท เช่น ก�รจัดซื้อโดยวงเงินสำ�หรับแต่ละร�ยก�ร 

ให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดไว้ในต�ร�งอำ�น�จอนุมัติที่ผ่�นก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประม�ณประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติ 

จ�กคณะกรรมก�รบริษัท รวมถึงก�รเข้�ทำ�สัญญ�ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่�ว

6. มอีำ�น�จพจิ�รณ�อนุมติัก�รใช้จ�่ยเงนิลงทนุทีส่ำ�คญัๆ ทีไ่ดก้ำ�หนดไวใ้นงบประม�ณประจำ�ปตี�มทีจ่ะไดรั้บมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท 

หรือต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักก�รไว้แล้ว

7. มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�รต�มปกติธุรกิจของบริษัท ต�มงบประม�ณที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท 

และเป็นไปต�มอำ�น�จอนุมัติที่ผ่�นก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

8. มีอำ�น�จในก�รจัดห�สถ�นที่เพื่อขย�ยส�ข�และอนุมัติก�รจัดต้ังสำ�นักง�นส�ข�ต่�งๆ รวมถึงก�รใช้จ่�ยท�งก�รเงินเพ่ือใช้ในก�รเปิดส�ข�  

ต�มที่กำ�หนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประม�ณประจำ�ปีที่คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละร�ยก�รให้เป็นไป 

ต�มทีก่ำ�หนดไว้ในต�ร�งอำ�น�จอนุมัตทิีผ่่�นก�รอนุมตัจิ�กคณะกรรมก�รบริษัทแลว้ รวมถงึก�รเข้�ทำ�สญัญ�ต�่งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองดงักล�่ว

9. มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รกู้ยืมเงิน ก�รจัดห�วงเงินสินเชื่อ หรือก�รขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละร�ยก�รให้เป็นไปต�ม 

ที่กำ�หนดไว้ในต�ร�งอำ�น�จอนุมัติที่ผ่�นก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน  

ต้องนำ�เสนอขออนุมัติจ�กคณะกรรมก�รของบริษัท

10. กำ�หนดโครงสร้�งองค์กรและอำ�น�จก�รบริห�รองค์กร และพิจ�รณ�ปรับเงินเดือน โบนัสของตั้งแต่ระดับประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รลงไป  

รวมถึงพิจ�รณ�อนุมัติอัตร�กำ�ลังคนที่ไม่อยู่ในงบประม�ณประจำ�ปี

11. ให้มีอำ�น�จในก�รมอบอำ�น�จให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหล�ยคนปฏิบัติก�รอย่�งหน่ึงอย่�งใด โดยอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของคณะกรรมก�รบริห�ร  

หรืออ�จมอบอำ�น�จเพื่อให้บุคคลดังกล่�ว มีอำ�น�จต�มที่คณะกรรมก�รบริห�รเห็นสมควร และภ�ยในระยะเวล�ที่คณะกรรมก�รบริห�ร 

เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมก�รบริห�รอ�จยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำ�น�จ หรือก�รมอบอำ�น�จน้ันๆ  

ได้ต�มที่เห็นสมควร

12. ดำ�เนินก�รอื่นใดๆ ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยเป็นคร�วๆ ไป

ทั้งน้ี ก�รมอบหม�ยอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�รน้ัน จะไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จ หรือมอบอำ�น�จ 

ช่วงทีท่ำ�ใหผู้รั้บมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รบริห�รส�ม�รถอนุมตัริ�ยก�รทีต่นหรือบคุคลทีอ่�จมคีว�มขัดแยง้ (ต�มนิย�มประก�ศคณะกรรมก�ร

กำ�กับตล�ดทุน และ/หรือ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกำ�หนด) มีส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้ง 

ท�งผลประโยชน์อืน่ใดกบับริษัท หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัทีเ่กีย่วข้อง คณะกรรมก�รบริห�รไมม่อีำ�น�จอนุมตักิ�รดำ�เนินก�รในเร่ืองดงักล�่ว 

โดยเรื่องดังกล่�วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นก�รอนุมัติร�ยก�ร 

ทีเ่ปน็ไปต�มธุรกิจปกติและเงือ่นไขก�รค�้ปกตซิึง่เปน็ไปต�มประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กบัตล�ดทนุ และ/หรือตล�ดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

และ/หรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
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ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. น�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช ประธ�นคณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

2. น�งส�วอ�รี ปรีช�นุกูล อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

3. น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

4. น�งส�วณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

5. น�งว�สน� พงศ์แสงลึก อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

6. น�ยธนทัศน์ ธนีสันต์ อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

7. น�ยอรรถพล วัฒน�จินด� อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทั้งหมด 7 คน ได้แก่

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

1. นำ�เสนอนโยบ�ยและกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบพิจ�รณ�และกำ�หนดเป็นนโยบ�ยให้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

2. ติดต�มคว�มคืบหน้�ในก�รปฏิบัติต�มแผนจัดก�รคว�มเสี่ยงของบริษัท

3. สื่อส�รกับคณะกรรมก�รตรวจสอบถึงคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ

4. ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบถึงคว�มเสี่ยง และก�รจัดก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลประกอบไปด้วยกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลทั้งหมด 3 คน ได้แก่

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล

1. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบนโยบ�ย กลยุทธ์ เป้�หม�ย แนวปฏิบัติ และแผนง�นด้�นธรรม�ภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  

และเสนอให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�และอนุมัติ

2. ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของคณะกรรมก�ร ผู้บริห�รและผู้ปฏิบัติง�นในกิจกรรมด้�นธรรม�ภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

3. กำ�กับดูแลให้มีก�รปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบ�ยและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้�นธรรม�ภิบ�ลของบริษัท

4. ติดต�มและร�ยง�นผลก�รปฏิบัติต่อคณะกรรมก�รอย่�งสม่ำ�เสมอทุกครั้งหลังมีก�รประชุมคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล

5. ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบ�ยและแนวปฏิบัติด้�นธรรม�ภิบ�ลของบริษัทเป็นประจำ�ต�มคว�มเหม�ะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำ�

และเสนอแนะต่อคณะกรรมก�รเพื่อให้มีก�รพิจ�รณ�ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่�งต่อเนื่อง

6. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นใดเกี่ยวกับธรรม�ภิบ�ลต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. น�ยสมบูรณ์ เอื้ออัฌช�สัย ประธ�นกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล

2. น�ยคัชพล จุลช�ต กรรมก�รธรรม�ภิบ�ล

3. น�งว�สน� พงศ์แสงลึก กรรมก�รธรรม�ภิบ�ล



152 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

ขอบเขตอำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

1. ควบคุมดูแลก�รดำ�เนินกิจก�ร และ/หรือบริห�รง�นประจำ�วันของบริษัท

2. จดัทำ� และนำ�เสนอนโยบ�ย ทศิท�ง กลยทุธ ์แผนก�รดำ�เนินธุรกจิ งบประม�ณ ก�รลงทนุ โครงสร้�งก�รบริห�รง�นของบริษทั และหลกัเกณฑ์

ในก�รดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภ�พเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริห�ร และคณะกรรมก�รของบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป

3. ดำ�เนินก�รหรือบริห�รง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ย แผนง�น และงบประม�ณท่ีรับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือคณะกรรมก�รบริห�ร

4. กำ�กับดแูลก�รดำ�เนินง�นหรือก�รปฏิบตังิ�นของบริษัทใหเ้ปน็ไปต�มนโยบ�ย แผนง�น และงบประม�ณทีไ่ดรั้บอนุมตัจิ�กคณะกรรมก�รบริษทั 

รวมถึงก�รตรวจสอบและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของบริษทัใหเ้ปน็ไปต�มนโยบ�ยทีก่ำ�หนด และมหีน�้ทีร่�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นก�รบริห�ร

จัดก�รรวมถึงคว�มคืบหน้�ในก�รดำ�เนินง�นต่อคณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รบริษัท

5. พจิ�รณ�อนุมติัก�รดำ�เนินง�นทีเ่ปน็ธุรกรรมปกตธิรุกจิของบริษทัต�มงบลงทนุหรืองบประม�ณทีไ่ดรั้บอนุมติัจ�กคณะกรรมก�รบริษทั โดยวงเงนิ

สำ�หรับแตล่ะร�ยก�รเปน็ไปต�มทีก่ำ�หนดไวใ้นต�ร�งอำ�น�จอนุมตัทิีผ่�่นก�รอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�รบริษทัแลว้ แตไ่มเ่กนิงบประม�ณประจำ�ป ี

ที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท รวมถึงก�รเข้�ทำ�สัญญ�ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่�ว

6. มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รใช้จ่�ยท�งก�รเงินในก�รดำ�เนินก�รต�มธุรกิจปกติของบริษัท เช่น ก�รจัดซื้อ โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละร�ยก�ร 

ให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดไว้ในต�ร�งอำ�น�จอนุมัติที่ผ่�นก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประม�ณประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติ 

จ�กคณะกรรมก�รบริษัท รวมถึงก�รเข้�ทำ�สัญญ�ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่�ว 

7. มอีำ�น�จพจิ�รณ�อนุมติัก�รใช้จ�่ยเงนิลงทนุทีส่ำ�คญัๆ ทีไ่ดก้ำ�หนดไวใ้นงบประม�ณประจำ�ปตี�มทีจ่ะไดรั้บมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท 

หรือต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักก�รไว้แล้ว

8. มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�รต�มปกติธุรกิจของบริษัท ต�มงบประม�ณที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท 

และเป็นไปต�มอำ�น�จอนุมัติที่ผ่�นก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท รวมถึงก�รเข้�ทำ�สัญญ�ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่�ว

9. กำ�หนดโครงสร้�งองค์กร รวมถึงก�รแต่งตั้ง ก�รว่�จ้�ง ก�รโยกย้�ย ก�รกำ�หนดเงินค่�จ้�ง ค่�ตอบแทน โบนัสและก�รเลิกจ้�งพนักง�น 

ตั้งแต่ระดับ C2 ลงไป

10. มีอำ�น�จออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประก�ศ เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นเป็นไปต�มนโยบ�ยและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษ�ระเบียบ วินัย  

ก�รทำ�ง�นภ�ยในองค์กร

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. น�ยสุระ คณิตทวีกุล ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

2. น�งส�วอ�รี ปรีช�นุกูล ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รส�ยง�นก�รจัดก�ร

3. น�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช ส่วนง�นสนับสนุนประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

4. น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รส�ยง�นนวัตกรรมองค์กร

5. น�งส�วณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รส�ยง�นผลิตภัณฑ์และก�รตล�ด

6. น�งว�สน� พงศ์แสงลึก ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน

7. น�ยภ�คภูมิ เสตะรัต ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รส�ยง�นปฏิบัติก�รส�ข�

และ รักษ�ก�รประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รส�ยง�นทรัพย�กรบุคคล

8. น�ยณรงค์ ศรีวรรณวิทย์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รส�ยง�นธุรกิจค้�ปลีก

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทมีผู้บริห�รของบริษัทจำ�นวนทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้



153แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงาน
นโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของบริษัท ใช้กับพนักง�นทุกคน โดยนโยบ�ยนี้จะทำ�ให้มั่นใจได้ว่�บริษัทจะส�ม�รถดึงดูดใจ พัฒน�ศักยภ�พ 

และรักษ�พนักง�นผู้มีผลก�รปฏิบัติง�นสูงและมีแรงจูงใจในก�รทำ�ง�นไว้ได้ในตล�ดที่มีก�รแข่งกัน พนักง�นจะได้รับก�รเสนอค่�ตอบแทน 

ในอตัร�ทีเ่หม�ะสมและเปน็ไปต�มแนวท�งของตล�ดซึง่เปน็องคป์ระกอบหลกัของค�่ตอบแทน ผลทีไ่ดรั้บกค็อืพนักง�นรู้สกึมกีำ�ลงัใจในก�รทำ�ง�น

เพื่อสร้�งผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและทำ�ให้บริษัท คงก�รเติบโตไว้ได้

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นก�รให้อัตร�ค่�ตอบแทนและผลประโยชน์ที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตส�หกรรมเดียวกันอย่�งเป็นธรรม  

บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รจ้�งง�น โดยคำ�นึงถึงขีดคว�มส�ม�รถ ก�รปฏิบัติง�นต�มคว�มส�ม�รถของพนักง�นในตำ�แหน่งต่�งๆ  

โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอก�สที่เท่�เทียมกัน ทั้งสตรี ผู้พิก�ร ผู้ด้อยโอก�ส ซึ่งคำ�นึงถึงหลักคว�มเป็นธรรม เสมอภ�ค คุณสมบัติเหม�ะสม  

และส่งเสริมคว�มก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพ เพื่อก�รเจริญเติบโตไปกับบริษัท อย่�งยั่งยืน โดยได้กำ�หนดนโยบ�ยอัตร�ค่�ตอบแทนของพนักง�น  

ทั้งระยะสั้นและระยะย�วที่สอดคล้องกับผลประกอบก�รของบริษัท และเชื่อมโยงผลก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นดังนี้

1. ผลตอบแทนระยะสัน้ บริษัทไดก้ำ�หนดก�รจ�่ยผลตอบแทนทีส่�ม�รถเทยีบเคียงไดอ้ย�่งเหม�ะสมกบัอตัร�ก�รจ�่ยทัว่ไปของบริษัททีอ่ยูใ่นธุรกิจ 

เดียวกัน เพื่อรักษ�และเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถแข่งขันด้�นทรัพย�กรบุคคลให้กับบริษัท นอกจ�กน้ีบริษัทได้กำ�หนดจ่�ยโบนัสประจำ�ปี  

ต�มผลก�รปฏิบัติง�นอ้�งอิงต�มก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของบริษัท 

2. ผลตอบแทนระยะย�ว บริษัทได้กำ�หนดให้มีก�รวัดผลก�รปฏิบัติง�นและศักยภ�พของพนักง�น โดยบริษัท จะจ่�ยค่�ตอบแทนอย่�งเหม�ะสม

แก่พนักง�นที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถสูง

นอกจ�กก�รจ่�ยผลตอบแทนแลว้ บริษทัไดม้กี�รดแูลสวสัดกิ�รต่�งๆ ใหก้บัพนักง�นอย�่งเหม�ะสม โดยจดัใหม้กี�รทบทวนสวสัดกิ�รต�่งๆ 

อย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง  

ค่�ใช้จ่�ยค่�ที่พัก กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2563 - 2564 บริษัทมีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่�ตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริห�รบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563
(ล้านบาท)

ปี 2564
(ล้านบาท)

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 55.41 59.19

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น 1.49 2.14

รวม 56.90 61.96

11. ประส�นง�นกับหัวหน้�หน่วยตรวจสอบภ�ยในและคณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจรวมทั้งก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

ของบริษัทเป็นไปต�มวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบ�ยของบริษัทต�มหลักธรรม�ภิบ�ล

12. มอีำ�น�จในก�รมอบอำ�น�จช่วง และ/หรือมอบหม�ยใหบ้คุคลอืน่ปฏบิติัง�นเฉพ�ะอย�่งแทนได ้โดยก�รมอบอำ�น�จช่วง และ/หรือก�รมอบหม�ย 

ดังกล่�วให้อยู่ภ�ยใต้ขอบเขตแห่งก�รมอบอำ�น�จต�มหนังสือมอบอำ�น�จ และ/หรือ ให้เป็นไปต�มระเบียบ ข้อกำ�หนด หรือคำ�สั่ง 

ที่คณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำ�หนดไว้

13. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทหรือคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ เป็นคร�วๆ ไป

ทั้งน้ี ในก�รดำ�เนินก�รเร่ืองใดที่ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รหรือผู้รับมอบอำ�น�จจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง  

(ต�มนิย�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนและ/หรือ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยง�นที่เก่ียวข้องกำ�หนด)  

มสีว่นไดส้ว่นเสยีหรือมีคว�มขัดแยง้ท�งผลประโยชน์กบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัทีเ่ก่ียวขอ้ง ประธ�นเจ�้หน้�ทีบ่ริห�รไมม่อีำ�น�จ 

อนุมัติก�รดำ�เนินก�รในเร่ืองดังกล่�ว โดยเร่ืองดังกล่�วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  

เพือ่อนุมติัตอ่ไป ยกเวน้เปน็ก�รอนุมัตริ�ยก�รทีเ่ปน็ไปต�มธุรกิจปกติและเงือ่นไขก�รค้�ปกติซึง่เปน็ไปต�มประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทนุ  

และ/หรือตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกำ�หนด



154 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

ผลตอบแทนพนักงาน 
บริษัทมีก�รจ่�ยผลตอบแทนให้แก่พนักง�นในลักษณะต่�งๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์พนักง�นอื่นๆ เช่น ค่�คอมมิชช่ัน  

ค่�ตำ�แหน่ง ค่�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม หรือค่�ย�นพ�หนะ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปต�มนโยบ�ยก�รจ้�งง�นของบริษัทและบริษัทย่อย 

ทั้งนี้ ผลตอบแทนพนักง�นดังกล่�วไม่รวมเจ้�หน้�ที่ระดับผู้บริห�ร โดยในปี 2562 - 2564 สรุปได้ดังต�ร�งต่อไปนี้

ประเภทผลตอบแทน ปี 2562
(ล้านบาท)

ปี 2563
(ล้านบาท)

ปี 2564
(ล้านบาท)

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น 960.37 1,020.73 1,226.4|

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น 9.27 7.32 9.94

รวม 969.64 1,028.05 1,236.35

ชื่อบริษัท/บริษัทย่อย มี/ไม่มี PVD จำานวนพนักงาน 
ที่เข้าร่วม PVD

สัดส่วนพนักงาน 
เข้าร่วม PVD/ 

พนักงานทั้งหมด (%)

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) มี 1,002 35.00%

บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำ�กัด มี 88 13.58%

บริษัท ซีโนว์ ฮ�ว จำ�กัด มี 18 46.15%

บริษัท เอเดพท์ จำ�กัด มี 1 20.00%

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2557 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนกสิกรไทย จำ�กัด โดยวัตถุประสงค์  

เพื่อส่งเสริมก�รออมของพนักง�นในระยะย�ว สร้�งหลักประกันให้พนักง�นและครอบครัวในกรณีที่ออกจ�กง�นเกษียณอ�ยุ หรือเสียชีวิต  

นอกจ�กน้ีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพยังเป็นแรงจูงใจทำ�ให้พนักง�นทำ�ง�นกับบริษัทเป็นระยะเวล�น�น ก่อให้เกิดคว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งน�ยจ้�ง 

และลูกจ้�งซึ่งช่วยให้ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นดีขึ้น โดยในปี 2564 สรุปได้ดังต�ร�งต่อไปนี้

ลักษณะบุคลากร 31 ธันวาคม 2562
(คน)

31 ธันวาคม 2563
(คน)

31 ธันวาคม 2564
(คน)

ผู้บริห�ร 8 8 8

ฝ่�ยบริห�ร 85 71 98

ฝ่�ยปฏิบัติก�ร 2,778 2,778 3,107

ฝ่�ยจัดก�ร 115 146 170

ฝ่�ยก�รเงินและบัญชี 69 72 72

ฝ่�ยกฎหม�ยและตรวจสอบภ�ยใน 22 21 21

พนักง�นบริษัทย่อย 998 787 851

รวม 4,075 3,883 4,327

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
จ�านวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 - 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักง�นและบุคล�กรทั้งสิ้น 4,075 คน 3,883 คน และ 4,327 คน ต�มลำ�ดับ  

โดยแบ่งต�มส�ยง�นได้ดังนี้



155แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

นโยบายในการพัฒนาบุคคลากร
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�คว�มรู้ ทักษะ คว�มส�ม�รถ และศักยภ�พของบุคล�กรทุกระดับอย่�งต่อเนื่อง รวมถึงปลูกฝังวัฒนธรรม

และจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ แผนแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ และมีคว�มพร้อมรองรับก�รเติบโต 

ของธุรกิจ เน่ืองจ�กทรัพย�กรบุคคลเป็นหน่ึงในทรัพย�กรหลักที่สนับสนุนก�รดำ�เนินง�น ส�ม�รถสร้�งคว�มแตกต่�งและคว�มได้เปรียบ 

ในก�รแข่งขัน (Competitive advantage) ใหก้บัธุรกจิไดอ้ย�่งชัดเจน รวมถงึเปน็กลไกสำ�คญัทีจ่ะช่วยขับเคลือ่นธุรกจิใหบ้รรลเุป�้หม�ยในอน�คตได ้ 

บริษัทจึงมีนโยบ�ยสำ�หรับก�รพัฒน�บุคล�กร ดังนี้

1. บริษัทส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มรู้ให้กับพนักง�นทุกระดับสำ�หรับทุกคนอย่�งเหม�ะสมเพียงพอ

2. ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ประจำ�ปี พร้อมทั้งจัดทำ�งบประม�ณค่�ใช้จ่�ยในก�รพัฒน�บุคล�กรประจำ�ปี

ต�มกำ�หนดเวล�

2.1 ด้�นก�รฝึกอบรมและพัฒน� 

2.1.1 บริษทัจดัทำ�แผนพฒัน�สำ�หรับพนกัง�นทกุคนในทกุระดบัของตำ�แหนง่ง�นอย�่งเปน็ระบบและตอ่เน่ืองทกุป ีโดยสร�้งแผนแนวท�ง 

ก�รอบรม (Training roadmap) ที่ชัดเจนแบ่งต�มแต่ละระดับของตำ�แหน่งง�น (Level) ที่สอดคล้องกับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบและ 

คว�มส�ม�รถ สมรรถนะ (Competency) ทีจ่ำ�เปน็ในก�รปฏิบติัง�นทีม่ปีระสทิธิภ�พ ทัง้ในสว่นของสำ�นักง�นใหญ่และธุรกจิหน้�ร้�น  

โดยทุกหลักสูตรจะมุ่งเน้นก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถของพนักง�น ดังนี้

สมรรถนะหลักของบริษัท  
(Core Competency) 

ได้แก่ ความสามารถซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรม
การท�างานขององค์กรซึ่งบุคลากรทุกคน 

ในองค์กรพึงมี และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อจะท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

ในการด�าเนินงานได้

สมรรถนะส�าหรับการบริหาร  
(Managerial Competency) 

ได้แก่ ความสามารถด้านการบริหาร 
ที่บุคลากรในองค์กรแต่ละระดับ 

และต�าแหน่งงานจ�าเป็นต้องมีเพื่อใช้ 
ในการบรหิารตนเอง บรหิารงานผู้ใต้บังคบับัญชา  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

สมรรถนะตามสายงาน  
(Functional Competency) 

ได้แก่ ความสามารถ ทักษะ ด้านวิชาชีพ 
ที่จ�าเป็นในการน�าไปปฏิบัติงาน 

ให้บรรลุผลส�าเร็จ ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
ตามลักษณะงาน
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ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

โดยแผนแนวท�งก�รอบรม (Training roadmap) กำ�หนดเน้ือห�หลกัสตูรก�รอบรมทีพ่นักง�นแตล่ะระดบัตอ้งเข้�อบรมอย�่งชัดเจน  

อนัจะเปน็ร�กฐ�นของก�รพฒัน�ศกัยภ�พของพนักง�นและเปน็ก�รสร้�งเสน้ท�งในส�ยอ�ชีพ (Career Path) ใหก้บัพนักง�นในอน�คต  

มีทั้งทักษะเชิงสมรรถนะหรือทักษะท�งด้�นอ�รมณ์ (Soft skill) ที่ช่วยส่งเสริมสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ สมรรถนะ

สำ�หรับก�รบริห�ร (Managerial Competency) และทักษะที่ใช้ในก�รทำ�ง�น (Hard skill) เพื่อให้พนักง�นเกิดคว�มเชี่ยวช�ญ 

ในส�ยง�นที่ปฏิบัติจริง สร้�งทักษะก�รทำ�ง�นที่หล�กหล�ย และตอบโจทย์ก�รพัฒน�ในส�ยอ�ชีพของตนเอง 

2.1.2 บริษทักำ�หนดใหพ้นักง�นทีเ่ร่ิมง�นใหม่ทกุคนตอ้งเข้�หลกัสตูรปฐมนิเทศ (Company Orientation) เพือ่มุง่เน้นและย้ำ�เตอืนใหพ้นกัง�น

ใหม่ทุกคนเข้�ใจและเห็นภ�พของเป้�หม�ย พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร หลักจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ และนโยบ�ยก�รต่อต้�น 

ก�รทจุริตคอร์รัปชัน (Code of conduct and Anti-Corruption policy) ตลอดจนสร้�งคว�มเข้�ใจในธุรกจิ และสร้�งคว�มผกูพนัตอ่บริษทั 

ในตั้งแต่วันแรกของก�รเริ่มง�น

2.1.3 บริษทัไดจ้ดัทำ�แผนก�รอบรมระยะสัน้ในรูปแบบของก�รแบง่ปนัคว�มรู้ (Knowledge sharing) ทีอ่ยูน่อกเหนือจ�กแผนก�รอบรมหลกั  

โดยเชิญวิทย�กรท่ีเช่ียวช�ญในส�ข�ต่�งๆ ม�แบ่งปันคว�มรู้ให้กับพนักง�นเพ่ือเสริมสร้�งคว�มรู้ใหม่ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจ�กหลักสูตรหลัก

2.2 ด้�นก�รว�งแผนพัฒน�ผู้นำ�และบริห�รคนเก่งในบริษัท 

บริษัทกำ�หนดให้มีแผนก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้นำ�และบริห�รคนเก่งให้มีคว�มพร้อม ส�ม�รถเป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อน

ยุทธศ�สตร์ไปสู่ก�รปฏิบัติให้เกิดผลง�นเพิ่มยิ่งข้ึนควบคู่กับก�รสร้�งวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นและค่�นิยมที่ส�ม�รถช่วยส่งเสริมและผลักดัน 

ก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รสมัยใหม่ให้เกิดข้ึน  ซึ่งเป็นรูปแบบก�รพัฒน�บุคล�กรแบบต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เพื่อให้เกิดคว�มต่อเนื่อง 

และส�ม�รถสร้�งกลุ่มผู้บริห�รในอน�คตได้ โดยว�งแบบแผนก�รพัฒน�ต�มแนวคิดอัตร�ส่วน 70-20-10 ดังนี้

อัตราส่วน 10%
ก�รเรียนรู้และพัฒน�ผ่�นกระบวนก�รอบรมอย่�งเป็นท�งก�ร (Formal Training) โดยบริษัทจะมีหลักสูตรต่�งๆ  

ในรูปแบบห้องเรียน (Classroom Training) จัดเตรียมไว้ให้ โดยยึดจ�กแผนแนวท�งก�รอบรม (Training roadmap) 

ของแผนกทรัพย�กรบุคคลที่ได้จัดเตรียมไว้

อัตราส่วน 20%
ก�รเรียนรู้และพัฒน�จ�กบุคคลรอบข้�งในบทบ�ทต่�งๆ  โดยเรียนรู้จ�กผู้บริห�รระดับสูง ผู้บังคับบัญช�โดยตรง  

เพื่อนร่วมง�น ผู้เช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�น ในรูปแบบของก�รโค้ช (Coaching) ก�รฝึกสอนจ�กผู้เช่ียวช�ญที่ม�คอยเป็น 

พี่เลี้ยง (Mentor) รวมถึงก�รเสนอแนะ (Feedback) ซึ่งหลักๆ ม�จ�กผู้บังคับบัญช�หรือหัวหน้�ง�นโดยตรง

อัตราส่วน 70%
ก�รเรียนรู้และพัฒน�โดยผ่�นก�รลงมือปฏิบัติจริง ผ่�นโครงก�รพิเศษ (Special Project) ที่บริษัทคัดเลือกให้พนักง�น

แต่ละกลุ่มได้ทำ�โครงก�รจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รเรียนรู้ที่เพิ่มม�กขึ้น

ทั้งน้ีแผนก�รพัฒน�ดังกล่�ว ได้ถูกออกแบบม�โดยมีเป้�หม�ยสำ�คัญว่�ทุกคนที่ผ่�นโครงก�รน้ีจะต้องเกิดก�รเรียนรู้ และส�ม�รถพัฒน�

ศักยภ�พเพื่อม�เป็นกำ�ลังสำ�คัญของบริษัทในอน�คตได้ 

นโยบายในการพัฒนาบุคคลากร
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�คว�มรู้ ทักษะ คว�มส�ม�รถ และศักยภ�พของบุคล�กรทุกระดับอย่�งต่อเนื่อง รวมถึงปลูกฝังวัฒนธรรม

และจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ แผนแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ และมีคว�มพร้อมรองรับก�รเติบโต 

ของธุรกิจ เน่ืองจ�กทรัพย�กรบุคคลเป็นหน่ึงในทรัพย�กรหลักที่สนับสนุนก�รดำ�เนินง�น ส�ม�รถสร้�งคว�มแตกต่�งและคว�มได้เปรียบ 

ในก�รแข่งขัน (Competitive advantage) ใหก้บัธุรกจิไดอ้ย�่งชัดเจน รวมถงึเปน็กลไกสำ�คญัทีจ่ะช่วยขับเคลือ่นธุรกจิใหบ้รรลเุป�้หม�ยในอน�คตได ้ 

บริษัทจึงมีนโยบ�ยสำ�หรับก�รพัฒน�บุคล�กร ดังนี้

1. บริษัทส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มรู้ให้กับพนักง�นทุกระดับสำ�หรับทุกคนอย่�งเหม�ะสมเพียงพอ

2. ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ประจำ�ปี พร้อมทั้งจัดทำ�งบประม�ณค่�ใช้จ่�ยในก�รพัฒน�บุคล�กรประจำ�ปี

ต�มกำ�หนดเวล�

2.1 ด้�นก�รฝึกอบรมและพัฒน� 

2.1.1 บริษทัจดัทำ�แผนพฒัน�สำ�หรับพนกัง�นทกุคนในทกุระดบัของตำ�แหน่งง�นอย�่งเปน็ระบบและตอ่เน่ืองทกุป ีโดยสร�้งแผนแนวท�ง 

ก�รอบรม (Training roadmap) ที่ชัดเจนแบ่งต�มแต่ละระดับของตำ�แหน่งง�น (Level) ที่สอดคล้องกับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบและ 

คว�มส�ม�รถ สมรรถนะ (Competency) ทีจ่ำ�เปน็ในก�รปฏิบตังิ�นทีมี่ประสทิธิภ�พ ทัง้ในสว่นของสำ�นักง�นใหญแ่ละธุรกจิหน้�ร้�น  

โดยทุกหลักสูตรจะมุ่งเน้นก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถของพนักง�น ดังนี้
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ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

2.3 ด้านระบบและการจัดการความรู้ในองค์กร 

บริษัทจัดให้มีระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำาไปต่อยอดพัฒนาพนักงาน หรือสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน 

ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบ Performance Management System ทีเ่ปน็ระบบทีบ่ริษทัพฒันาข้ึนมาใช้ภายใน เพือ่ใชบ้นัทกึเกบ็ข้อมูล

ผลการประเมนิการทำางานประจำาป ีซึง่ข้อมูลดงักลา่ว บริษัทไดน้ำามาใช้วิเคราะห ์และเปน็จดุเร่ิมต้นของการพฒันาต่อยอดหลักสตูรการอบรม 

ในอนาคต สำาหรับการอบรม บริษทัไดใ้ชร้ะบบ Easy LMS เพือ่ใช้ในการเรียนหลกัสตูรตา่งๆ รวมถงึประเมนิผลการอบรมแบบออนไลน์  นอกจากน้ี  

บริษทัไดพ้ฒันา Upgrade แอพพลเิคช่ันบนมือถือ (IT Easy Mobile Application) อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใช้เปน็แหล่งข้อมลูอา้งองิทีม่มีาตรฐาน เช่น 

ข้อมลูเกีย่วกับสนิคา้ โปรโมช่ัน ข้อมูลข่าวสาร การวเิคราะหย์อดขาย รายละเอยีดขัน้ตอนการปฏบิติังานตา่งๆ เปน็ตน้ เพือ่ใช้ในการสอนงาน 

[Coaching Recognition System (CRS)], การวดัความรู้ [Knowledge Training Online (Go to training)]  สง่ผลใหพ้นักงานเกดิการตระหนักรู้  

และสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มพนักงาน

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องติดตามแผนการฝึกอบรม หากมีความจำาเป็นต้องเปล่ียนแปลง หรือปรับเปลี่ยนจะต้องแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ทราบล่วงหน้า

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องควบคุมงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้อยู่ในแผนงบประมาณที่กำาหนดไว้

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการประเมินผลและติดตามผลของหลักสูตรต่างๆ ที่ได้จัดไปแล้ว

6. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เก่ียวข้องและเหมาะสม เพื่อให้พัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง  

และนำาพาให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างก้าวหน้าได้

7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในเร่ืองของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าแผนดังกล่าวสอดคล้อง 

กับแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานให้พร้อมที่จะรับกับความรับผิดชอบ 

ที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความสามารถที่จะเข้ารับตำาแหน่งที่ว่างได้

8. การจัดการฝึกอบรมและพัฒนา

8.1 บริษัทจัดให้มีการพัฒนาตามแผนการพัฒนาประจำาปี

8.2 บริษัทจัดให้มีการพัฒนาเพิ่มเติมจากแผนการพัฒนาประจำาปี โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอให้จัดให้

8.3 บริษัทส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันต่างๆ จัดขึ้น

9. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องก้บการอบรมและพัฒนาบุคลากร

10. ในกรณีที่พนักงานที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามวันและเวลาที่กำาหนดจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการ

ฝ่ายของตนและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบล่วงหน้า การอนุมัติหรือไม่น้ันให้ข้ึนอยู่กับความคิดเห็นของผู้จัดการฝ่ายของพนักงาน  

ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ เหตุการณ์ดังกล่าวจะบันทึกไว้ในประวัติการฝึกอบรมของพนักงานสำาหรับนำามาใช้พิจารณาในการคัดเลือก 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นในอนาคต
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ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวศศิภา สว่างไสว ให้ดำารงตำาแหน่ง 

เป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15  

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ซึ่งกำาหนดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำาเนินการ

ดังต่อไปนี้ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

    และรายงานประจำาปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนด



159แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
       คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทได้มอบหม�ยให้ น�งส�วปิยพร บรรด�ศักดิ์ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นหัวหน้�ง�นผู้ตรวจสอบภ�ยใน เพื่อทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลก�รปฏิบัติ

ต�มกฎเกณฑ์ของหน่วยง�นที่กำ�กับดูแลก�รประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นผู้ตรวจสอบภ�ยใน  

ของบริษัทปร�กฏในเอกส�รแนบ 3

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทได้มอบหม�ยให้ น�งส�วศศิภ� สว่�งไสว ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

Email : ir@comseven.com

Tel : +66 2017 7777 ต่อ 7710

Website : https://www.comseven.com/investor-relations/

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษัทได้ว่�จ้�ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ�ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับคว�มเห็นชอบจ�กก�รประชุม

ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคว�มเป็นอิสระ มีคว�มน่�เชื่อถือและไม่ได้ให้บริก�รอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีคว�มสัมพันธ์หรือ 

สว่นไดเ้สยีกบับริษทั/บริษัทยอ่ย/ผูบ้ริห�ร/ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ ่หรือผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล�่วแตอ่ย�่งใด ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชีทีเ่สนอช่ือแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปีนี้ เป็นก�รปฏิบัติหน้�ที่ของผู้สอบบัญชีปีที่ 6

ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee) ประจำ�ปี 2564 เป็นจำ�นวนเงินรวม 5,750,000 บ�ท (บริษัทไม่มีค่�บริก�รอื่นนอกเหนือจ�ก 

ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชี)

ต�ร�งเปรียบเทียบค่�สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2563 รอบปีบัญชี 2564

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) 2,950,000 2,990,000

บริษัทย่อย 3,027,500 2,760,000

ค่�ใช้จ่�ยอื่น ๆ จ่�ยต�มจริง จ่�ยต�มจริง

รวม 5,977,500 5,750,000



161160 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการส่วนที่ 2   l   รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมก�รบริษัทมีบทบ�ทสำ�คัญในฐ�นะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ดูแลให้มีก�รดำ�เนินก�ร  

ในเร่ืองก�รกำ�หนดวตัถปุระสงค ์เป�้หม�ยหลกัในก�รประกอบธุรกจิ กำ�หนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ แผนกลยทุธ์

และงบประม�ณให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินง�น ส่งเสริมให้มีก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม  

รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ ดูแลโครงสร้�ง และก�รปฏิบัติของคณะกรรมก�ร ให้เหม�ะสม 

ต่อก�รบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้�หม�ยหลักในก�รประกอบธุรกิจ อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมถึงก�รสรรห� 

พัฒน� กำ�หนดค่�ตอบแทนและประเมินผลง�น 

คณะกรรมก�รบริษทัร่วมกบัฝ�่ยจดัก�รในก�รกำ�หนดและทบทวนกลยทุธ ์เป�้หม�ย แผนง�นประจำ�ป ี 

ร่วมกันดูแลคว�มเหม�ะสมเพียงพอของระบบบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน กำ�หนดอำ�น�จ

ดำ�เนินก�รที่เหม�ะสมกับคว�มรับผิดชอบของฝ่�ยจัดก�ร กำ�หนดกรอบก�รจัดสรรทรัพย�กร ก�รพัฒน� 

และงบประม�ณ เช่น นโยบ�ยและแผนก�รบริห�รจัดก�รบุคคล และนโยบ�ยด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

รวมถึงมีก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�น และดูแลให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงิน 

และไม่ใช่ก�รเงินให้มีคว�มน่�เช่ือถือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในก�รดำ�เนินกิจก�ร และควบคุมดูแล 

ก�รดำ�เนินง�นของฝ�่ยจดัก�รใหเ้ปน็ไปต�มนโยบ�ยทีไ่ดม้อบหม�ยไว ้ดว้ยคว�มยตุธิรรม โปร่งใส สอดคลอ้ง

กับกฎหม�ย ข้อบังคับและนโยบ�ยต่�งๆ รวมถึงจรรย�บรรณธุรกิจ 

ในรอบปี 2564 ที่ผ่�นม� คณะกรรมก�รบริษัทได้ทำ�หน้�ที่ในก�รบริห�รจัดก�รและดำ�เนินกิจก�ร 

ของบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ ถือหุ้น  

ด้วยคว�มระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ มีผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับ 

ดูแลกิจก�ร ดังนี้

รายงานผล 
การด�าเนินงานส�าคัญ 

ด้านการก�ากับ 
ดูแลกิจการ



162 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ (คุณสมบัติ/กระบวนการสรรหา) 

บริษทัไดก้ำ�หนดนิย�มกรรมก�รอสิระของบริษัท คอืกรรมก�รทีไ่มไ่ดเ้ปน็กรรมก�รบริห�ร (Non-Executive Director) และไมไ่ดม้สีว่นเกีย่วข้อง 

กับก�รบริห�รง�นประจำ�และไม่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ในบริษัท โดยบริษัทได้กำ�หนดคุณสมบัติเท่�กับข้อกำ�หนดข้ันต่ำ�ของสำ�นักง�น ก.ล.ต.  

และตล�ดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รอิสระทั้งหมด เพื่อช่วยในก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�ร 

หลกัเกณฑใ์นก�รคดัเลอืกกรรมก�รอสิระองิต�มหลกัเกณฑก์�รคดัเลอืกกรรมก�รบริษทั โดยคุณสมบติัของผูท้ีจ่ะม�ทำ�หน้�ทีเ่ปน็กรรมก�รอสิระ  

พิจ�รณ�จ�กคุณสมบัติและลักษณะต้องห้�มของกรรมก�รต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด และกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์ 

และตล�ดหลกัทรัพย ์รวมถงึประก�ศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง โดยกรรมก�รอสิระจะมคีณุวุฒ ิก�รศึกษ� คว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะด�้น  

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น และคว�มเหม�ะสมอืน่ๆ ประกอบกนั เพือ่นำ�เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิ�รณ�แตง่ตัง้เปน็กรรมก�รของบริษทัต่อไป 

บริษัทได้กำ�หนดองค์ประกอบคณะกรรมก�รบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดของบริษัท

โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมก�รอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มคำ�นิย�มที่กำ�หนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง 

โดยให้นับจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไมเ่ปน็กรรมก�รทีมี่สว่นร่วมบริห�รง�น พนกัง�น ลกูจ�้ง ทีป่รึกษ�ทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจำ� หรือผูม้อีำ�น�จควบคมุบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย 

บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจ�กลักษณะดังกล่�วม�แล้วเป็นเวล�ไม่น้อยกว่� 2 ปี

3. ไมเ่ปน็บคุคลทีม่คีว�มสมัพนัธท์�งส�ยโลหติ หรือโดยก�รจดทะเบยีนต�มกฎหม�ยในลกัษณะทีเ่ปน็ บดิ�ม�รด� คูส่มรส พีน้่องและบตุร รวมทัง้ 

คู่สมรสของบุตรของผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอให้เป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุม 

ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ในลักษณะที่อ�จเป็น 

ก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�รซึ่งไม่ใช่กรรมก�รอิสระ หรือผู้บริห�ร 

ของผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�ร 

มีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี

5. คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ รวมถึงก�รทำ�ร�ยก�รท�งก�รค้�ที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจก�ร ก�รเช่�หรือให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์  

ร�ยก�รเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริก�ร หรือก�รให้หรือรับคว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน ด้วยก�รรับหรือให้กู้ยืม ก�รค้ำ�ประกัน ก�รให้สินทรัพย์ 

เปน็หลกัประกันหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิรรมอืน่ทำ�นองเดยีวกนั ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพยม์ตีวัตนสทุธขิองผูข้ออนุญ�ตหรือตัง้แต่ 20 ล�้นบ�ทข้ึนไป  

แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่�

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 

กรรมก�รซึ่งไม่ใช่กรรมก�รอิสระ ผู้บริห�ร หรือหุ้นส่วนผู้จัดก�รของสำ�นักง�นสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงก�รให้บริก�รที่ปรึกษ�กฎหม�ยหรือที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน ซึ่งได้รับค่�ตอบแทน 

เกินกว่�สองล�้นบ�ทต่อปจี�กบริษัท บริษัทใหญ ่บริษัทยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิตบิคุคลทีอ่�จมคีว�มขัดแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้หบ้ริก�รท�งวชิ�ชีพ 

เปน็นิตบิคุคล ใหร้วมถงึก�รเปน็ผู้ถอืหุน้ร�ยใหญ ่กรรมก�รซ่ึงไมใ่ช่กรรมก�รอสิระ ผูบ้ริห�รหรือหุน้สว่นผูจ้ดัก�รของผูใ้หบ้ริก�รท�งวิช�ชีพน้ันดว้ย  

เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี

8. ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมก�รบริษัท ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 

ร�ยใหญ่ของบริษัท

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท



163แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมก�รบริษัท และกรรมก�รบริห�ร จัดให้มีก�รประเมินผล 

ก�รปฏิบัติง�นตนเอง (Board Self-Assessment) แบบท้ังคณะ 

และร�ยบุคคลเป็นประจำ�ทุกปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในก�รตรวจสอบก�ร

ปฏิบัติง�นในหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริษัท รวมท้ังพิจ�รณ�ทบทวน 

ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินง�น 

ของบริษัทและก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริษัทในระหว่�งปี 

ท่ีผ่�นม� เพ่ือส�ม�รถนำ�ม�แก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น  

ในรอบปี 2564 ที่ผ่�นม� คณะกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ 

ชุดปัจจุบัน มีกรรมก�รจำ�นวน 3 คน ครบต�มเกณฑ์ ก.ล.ต. กำ�หนด  

โดยกรรมก�รอิสระท้ัง 3 คนไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจหรือก�รให้บริก�ร 

ท�งวิช�ชีพในมูลค่�เกินกว่�หลักเกณฑ์ที่กำ�หนด ไม่มีผลกระทบ 

ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่และก�รให้คว�มเห็นที่เป็นอิสระ ที่เป็นเหตุผล 

และคว�มจำ�เป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่�วเป็นกรรมก�รอิสระ

การสรรหากรรมการและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

วิธีการคัดเลือกกรรมการ
ในก�รสรรห� คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีสมควรให้ดำ�รงตำ�แหน่ง

กรรมก�รบริษัทท่ีครบว�ระ และ/หรือ มีตำ�แหน่งว่�งลง และ/หรือ  

แต่งต้ังเพ่ิม คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจะพิจ�รณ�

สรรห�บุคคลโดยคำ�นึงถึงคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มเช่ียวช�ญ  

และประสบก�รณ์ มีประวัติก�รทำ�ง�นท่ีดี วิสัยทัศน์กว้�งไกล รวมท้ัง 

มีคุณธรรมจริยธรรม ส�ม�รถอุทิศเวล�ให้บริษัทได้อย่�งเพียงพอและ 

เอ�ใจใส่ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีต�มคว�มรับผิดชอบ อันเป็นประโยชน์ 

ต่อก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัท นอกจ�กน้ี ยังคำ�นึงถึงคว�มหล�กหล�ย 

ในโครงสร้�งของคณะกรรมก�ร (Board Diversity) และจัดทำ�แบบแสดง 

องค์ประกอบและคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) เพ่ือกำ�หนดคุณสมบัติ

ของกรรมก�รท่ีต้องก�รสรรห� โดยพิจ�รณ�จ�กทักษะจำ�เป็นท่ียังข�ด  

รวมถึงคุณสมบัติท่ีเหม�ะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้�ง

ของกรรมก�รต�มแผนกลยุทธ์ท�งธุรกิจของบริษัท โดยไม่ได้จำ�กัดเพศ อ�ยุ 

เช้ือช�ติ สัญช�ติ ศ�สน� หรือคว�มแตกต่�งอ่ืนใด

วิธีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในก�รสรรห�ผู้ม�ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูง โดยกล่ันกรองจ�ก 

ผู้มีคุณสมบัติเหม�ะสม มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ทักษะ ประสบก�รณ์ 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัท เข้�ใจในธุรกิจของบริษัท 

เป็นอย่�งดีและส�ม�รถบริห�รง�นบรรลุวัตถุประสงค์ เป้�หม�ยของบริษัทได้  

ภ�ยหลังกระบวนก�รก�รคัดเลือกบุคคลท่ีเหม�ะสมจะนำ�เสนอช่ือบุคคล 

ท่ีเหม�ะสมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�อนุมัติต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดทำ�แบบประเมินผลตนเองของกรรมก�ร เพ่ือให้ก�รประเมินผล 

ดังก ล่�ว มีห ลัก เกณฑ์ ท่ีเหม�ะสมสอดคล้อง กับแนวปฏิบั ติ ท่ี ดี   

และเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีฉบับใหม่ (CG Code) ท่ีออกโดย 

ก.ล.ต. รวมท้ังวิเคร�ะห์และประเมินผลท่ีได้จ�กแบบประเมินก�รปฏิบัติง�น 

ของคณะกรรมก�รบริษัท และจัดทำ�เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

เพ่ือให้บริษัทนำ�ไปใช้ในก�รปรับปรุงและพัฒน�ก�รปฏิบัติหน้�ท่ี 

ของคณะกรรมก�รบริษัทให้มีประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึน



164 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

การประเมินกรรมการทั้งคณะ การประเมินกรรมการรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน 1. โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

2. บทบ�ท หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

3. ก�รประชุมคณะกรรมก�ร

4. ก�รทำ�หน้�ที่ของกรรมก�ร

5. คว�มสัมพันธ์กับฝ่�ยจัดก�ร

6. ก�รพัฒน�ตนเองของกรรมก�รและก�รพัฒน�ผู้บริห�ร

1. โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

2. ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

3. บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

คะแนน ดีมาก ดี

โดยมีเกณฑ์ในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นตนเอง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่�วคือ 4 = เห็นด้วยอย่�งม�กหรือมีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้น

อย่�งดีเยี่ยม 3 = เห็นด้วยค่อนข้�งม�กหรือมีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้นดี 2 = เห็นด้วยหรือมีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้นพอสมควร 1 = ไม่เห็นด้วย 

หรือมีก�รดำ�เนินก�รในเร่ืองน้ันเล็กน้อย 0 = ไม่เห็นด้วยอย่�งยิ่งหรือไม่มีก�รดำ�เนินก�รในเร่ืองนั้น และเกณฑ์แบ่งระดับก�รประเมินผล  

คิดเป็นร้อยละจ�กคะแนนเต็มในแต่ละข้อ 5 ระดับ ได้แก่ 

ทั้งน้ี ปี 2564 คณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รบริห�รมีผลก�รปฏิบัติง�นในภ�พรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีม�ก” หรือคิดเป็น 

คะแนนเฉลี่ย 95% โดยคณะกรรมก�รได้ปฏิบัติง�น ด้วยคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ย

ต�มกฎบัตร และสอดคล้องกับแนวท�งปฏิบัติที่ดีของหน่วยง�นกำ�กับดูแล โดยเลข�นุก�รบริษัทได้สรุปผลก�รประเมินของคณะกรรมก�รบริษัท 

และคณะกรรมก�รบริห�ร และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2565 

ผลก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นตนเองโดยกรรมก�รประจำ�ปี 2564 ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

• ม�กกว่� 95% = ดีเยี่ยม 

• 90% - 95% = ดีม�ก

• 80% - 89% = ดี

• 70% - 79% = พอใช้ 

• ต่ำ�กว่� 70% = ควรปรับปรุง



165แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อย 
(ประเมินรายบุคคล)

ผลการประเมินปี 2564 
(คะแนนเฉลี่ย)

1. คณะกรรมก�รตรวจสอบ 95%

2. คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 95%

3. คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 95%

ทั้งนี้ ปี 2564 คณะกรรมก�รชุดย่อยมีผลก�รปฏิบัติง�น 

ในภ�พรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีม�ก” หรือคิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 95% 

โดยคณะกรรมก�รได้ปฏิบัติง�นด้วยคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ  

ต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้ รับ 

มอบหม�ยต�มกฎบัตร และสอดคล้องกับแนวท�งปฏิบัติที่ดี 

ของหน่วยง�นกำ�กับดูแล โดยเลข�นุก�รบริษัทได้สรุป 

ผลก�รประเมินของคณะกรรมก�รชุดย่อยทุกชุด และนำ�เสนอ 

ต่อคณะกรรมก�รบริษัทในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2565

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

ในป ี2564 คณะกรรมก�รบริษทักำ�หนดใหม้กี�รประเมนิผลก�รปฏิบตังิ�นตนเองของคณะกรรมก�รชุดยอ่ยทกุคณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ  

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ทั้งน้ีให้ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี  

เพื่อสอบท�นก�รปฏิบัติง�นในหน้�ที่ของคณะกรรมก�รชุดย่อย รวมทั้งพิจ�รณ�ทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กบัก�รปฏิบติัหน้�ทีข่องคณะกรรมก�รชุดยอ่ยในระหว�่งปทีีผ่�่นม� เพือ่ส�ม�รถนำ�ม�แกไ้ขและเพิม่ประสทิธิภ�พก�รทำ�ง�น โดยแบบประเมนิผล

ก�รปฏิบัติง�นตนเองของคณะกรรมก�ร จัดทำ�ขึ้นต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต�มกฎบัตรของคณะกรรมก�รชุดย่อยแต่ละชุด 

โดยมีหัวข้อก�รประเมินเกี่ยวกับ (1) โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�รมีคว�มเหม�ะสม ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�ร 

มีประสิทธิภ�พ (2) ก�รประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อยได้ดำ�เนินก�ร เพ่ือให้คณะกรรมก�รปฏิบัติหน้�ที่ในก�รประชุมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  

(3) บทบ�ท หน้�ที ่และคว�มรับผดิชอบของคณะกรรมก�รชุดยอ่ย ไดใ้หค้ว�มสำ�คญั ใช้เวล�ในก�รพจิ�รณ� ทบทวนและปฏิบตัติ�มอย�่งเพยีงพอ 

ซึ่งเกณฑ์ในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นตนเองของคณะกรรมก�รชุดย่อย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่�วคือ 4 = เห็นด้วยอย่�งม�ก 

หรือมีก�รดำ�เนินก�รในเร่ืองน้ันอย่�งดีเยี่ยม 3 = เห็นด้วยค่อยข้�งม�กหรือมีก�รดำ�เนินก�รในเร่ืองน้ันดี 2 = เห็นด้วยหรือมีก�รดำ�เนินก�ร 

ในเร่ืองน้ันพอสมควร 1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีก�รดำ�เนินก�รในเร่ืองน้ันเล็กน้อย 0 = ไม่เห็นด้วยอย่�งยิ่งหรือไม่มีก�รดำ�เนินก�รในเร่ืองน้ัน  

และเกณฑ์แบ่งระดับก�รประเมินผล คิดเป็นร้อยละจ�กคะแนนเต็มในแต่ละข้อ 5 ระดับ ได้แก่่ 

ส�ม�รถสรุปผลก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นตนเองโดยกรรมก�รชุดย่อย

ประจำ�ปี 2564 ได้ดังนี้

• ม�กกว่� 95% = ดีเยี่ยม 

• 90% - 95% = ดีม�ก

• 80% - 89% = ดี

• 70% - 79% = พอใช้ 

• ต่ำ�กว่� 70% = ควรปรับปรุง



166 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมก�รบริษัท ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�รสูงสุด 

ในโครงสร้�งองค์กร (ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร) เป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนของผู้บริห�รสูงสุดและนำ�เสนอ

ผลก�รประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อรับทร�บและพิจ�รณ�อนุมัติ 

ทั้งน้ี ปี 2564 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (CEO) มีผลก�รปฏิบัติง�นในภ�พรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีม�ก” หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 95% 

ซึ่งปฏิบัติง�นด้วยคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยต�มกฎบัตร และสอดคล้อง 

กับแนวท�งปฏิบัติที่ดีของหน่วยง�นกำ�กับดูแล โดยเลข�นุก�รบริษัทได้สรุปผลก�รประเมินนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทในก�รประชุม 

คณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2565

• ม�กกว่� 95% = ดีเยี่ยม 

• 90% - 95% = ดีม�ก

• 80% - 89% = ดี

• 70% - 79% = พอใช้ 

• ต่ำ�กว่� 70% = ควรปรับปรุง

โดยมีหัวข้อก�รประเมิน 

(1) คว�มเป็นผู้นำ� 

(2) ก�รกำ�หนดกลยุทธ์ 

(3) ก�รปฏิบัติต�มกลยุทธ์ 

(4) ก�รว�งแผนและผลปฏิบัติท�งก�รเงิน 

(5) คว�มสัมพันธ์กับคณะกรรมก�ร 

(6) คว�มสัมพันธ์กับภ�ยนอก 

(7) ก�รบริห�รง�นและคว�มสัมพันธ์กับบุคล�กร 

(8) ก�รสืบทอดตำ�แหน่ง 

(9) คว�มรู้ด้�นผลิตภัณฑ์และบริก�ร 

(10) คุณลักษณะส่วนตัว 

ซึ่งเกณฑ์ในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของ CEO แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่�วคือ N/A = ไม่มีข้อมูลหรือไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้  

4 = มีก�รดำ�เนินก�รในเร่ืองนั้นอย่�งดีเยี่ยม 3 = มีก�รดำ�เนินก�รในเร่ืองนั้นดี 2 = เห็นด้วยหรือมีก�รดำ�เนินก�รในเร่ืองน้ันพอสมควร  

1 = มีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้นเล็กน้อย 0 = ไม่มีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้น และเกณฑ์แบ่งระดับก�รประเมินผล คิดเป็นร้อยละจ�กคะแนนเต็ม

ในแต่ละข้อ 5 ระดับ ได้แก่  
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(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
จำานวนครั้งที่เข้าร่วม/การประชุมทั้งหมด

ปี 2564 ปี 2563

1. น�ยศิริพงษ์ สมบัติศิริ 7/7 9/9

2. น�ยสุระ คณิตทวีกุล 7/7 9/9

3. น�งส�วอ�รี ปรีช�นุกุล 7/7 9/9

4. น�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช 7/7 9/9

5. น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล 7/7 8/9

6. น�ยคัชพล จุลช�ต 7/7 9/9

7. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌ�สัย /2 7/7 1/9

8. น�งส�ววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม /1 - 4/9

หมายเหตุ : 
/1 นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563
/2  ดร.สมบูรณ์ เอือ้อชัฌาสยั ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้�ารงต�าแหนง่กรรมการบรษัิทและกรรมการอสิระ แทนกรรมการท่ีลาออก (นางสาววรภีรณ ์อดุมคณุธรรม) โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจกิายน 2563

การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในเร่ืองก�รจัดให้มีกรอบและกลไกก�รกำ�กับดูแลนโยบ�ยและก�รดำ�เนินง�นในบริษัทย่อย

และกิจก�รอื่นที่บริษัทไปลงทุน บริษัทได้มีก�รจัดทำ�และทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลและก�รบริห�รจัดก�รบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 

และบริษัทร่วม (ร�ยละเอียดของนโยบ�ย ข้อ 6.1.1) 

ก�รบริห�รง�นของบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยบริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมก�รในบริษัทย่อย อย่�งน้อยต�มสัดส่วน

ก�รถือหุ้น โดยกรรมก�รและผู้บริห�รที่เสนอช่ือ มีคุณสมบัติ บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะข�ดคว�มน่�ไว้ว�งใจ 

ต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ว่�ด้วยก�รกำ�หนดลักษณะข�ดคว�มน่�ไว้ว�งใจของกรรมก�รและผู้บริห�ร 

ของบริษัท โดยมีคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับก�รแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

(1) ไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มที่กฎหม�ยหรือข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกำ�หนดไว้

(2) มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ มีภ�วะเป็นผู้นำ� 

(3) มีก�รตัดสินใจที่สมเหตุสมผลต�มแนวท�งบรรษัทภิบ�ล และจรรย�บรรณของบริษัท
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ส่วนที่ 2   l   รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

1.   ผลการติดตามการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยว่�คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นจะต้องปฏิบัติหน้�ที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีที่บุคคลใด 

มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในร�ยก�รที่พิจ�รณ� บุคคลดังกล่�วจะต้องแจ้งคณะกรรมก�รตรวจสอบให้รับทร�บและไม่ร่วมพิจ�รณ� 

ก�รทำ�ธุรกรรมดังกล่�ว ในรอบปี 2564 ที่ผ่�นม� บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และไม่พบก�รกระทำ�ใด

ที่ขัดแย้งกับก�รป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต�มที่บริษัทกำ�หนด 

2.   ผลการติดตามการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเพ่ือแสวงห�ผลประโยชน์ เพ่ือป้องกันก�รนำ�ข้อมูลไปใช้เพื่อก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์

ของบริษัท โดยกรรมก�รและผู้บริห�ร รวมถึงฝ่�ยง�นที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำ�คัญ งดซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท 30 วันล่วงหน้�ก่อน 

ที่งบก�รเงินจะเผยแพร่ และส�ม�รถซื้อข�ยได้ภ�ยหลังทำ�ก�รเผยแพร่แล้ว 1 วันทำ�ก�ร  ในปีที่ผ่�นม�ไม่มีกรรมก�รและผู้บริห�รมีก�รซื้อข�ย 

หลกัทรัพยข์องบริษทั จ�กก�รตรวจสอบพบว�่มีก�รปฏบิตัถิกูตอ้งครบถ้วน นอกจ�กนีบ้ริษทัไดน้ำ�ระบบ Electronic เข้�ม�ใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธิภ�พ

ก�รร�ยง�นกับทั้งกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นอีกด้วย 

กรรมก�รและผู้บริห�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทให้ไปดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

มีขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) กำ�กับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี  

ปฏิบัติต�มหลักบรรษัทภิบ�ล จรรย�บรรณ และนโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชันของบริษัท และนโยบ�ยอื่นที่สอดคล้องกับบริษัท

(2) ใหแ้นวท�งในก�รกำ�หนดทศิท�งของกลยทุธ์ นโยบ�ย และแผนธุรกจิของบริษทัยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบัทศิท�งของบริษทั รวมทัง้สง่เสริมเทคโนโลยี

ม�ใช้เพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของบริษัทย่อย

(3) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นและเปิดเผยข้อมูลฐ�นะก�รเงินของบริษัทย่อยให้บริษัทรับทร�บอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวล�

(4) ควบคมุดแูลก�รดำ�เนินธุรกจิของบริษทัยอ่ยใหมี้ประสทิธภิ�พและบริห�รจดัก�รผลตอบแทนก�รลงทนุของบริษทัในบริษทัยอ่ยอย�่งเหม�ะสม

(5) ดูแลรับผิดชอบให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน ระบบบริห�รคว�มเสี่ยง และระบบก�รป้องกันทุจริตอย่�งเหม�ะสม รัดกุมเพียงพอ  

ที่ทำ�ให้มั่นใจได้ว่�ก�รดำ�เนินก�รต่�งๆของบริษัทย่อยจะเป็นไปต�มนโยบ�ยของบริษัท นอกจ�กน้ีกรรมก�รและผู้บริห�รจัดให้มีกลไก 

ในก�รตรวจสอบระบบง�นดังกล่�วในบริษัทโดยทีมง�นตรวจสอบภ�ยในและกรรมก�รของบริษัทส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้โดยตรง  

และให้มีก�รร�ยง�นผลก�รตรวจสอบให้กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท

ห�กบริษัทย่อยมีก�รดำ�เนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย�่งมีนัยสำ�คัญ บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทก่อน 

เช่น ก�รลงทุนในหลักทรัพย์ใดที่ไม่อยู่ในหลักทรัพย์หรือกรอบที่อนุมัติให้ลงทุน เป็นต้น รวมทั้งนโยบ�ยหลักที่บริษัทย่อยในกลุ่มนำ�ไปปฏิบัติ 

จะต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รของบริษัท กรณีที่มีก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง เช่น  

ก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำ�คัญ หรือ กรณีที่ต้องมีก�รลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองสำ�คัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติ

จ�กคณะกรรมก�รบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำ�เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมก�รบริษัทก่อน และให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล  

รวมถึงก�รบันทึกบัญชีต�มเกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมให้ทันกำ�หนดเวล�

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทมีคว�มมุ่งม่ันที่จะพัฒน�ปรับปรุง “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี” และ “จริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่�งต่อเน่ือง  

โดยให้หน่วยง�นที่เป็นกล�งจ�กภ�ยนอกทำ�ก�รประเมินทุกปี เพื่อนำ�ผลไปปรับปรุงให้เหม�ะสมยิ่งข้ึน และเผยแพร่ผลก�รประเมินให้ผู้ถือหุ้น 

และผูม้สีว่นไดเ้สยีไดท้ร�บอย�่งทัว่ถงึ โดยผลประเมินก�รกำ�กับดแูลกจิก�รต�มโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รบริษทัจดทะเบยีนไทยประจำ�ป ี

2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015) โดยสม�คมสง่เสริมสถ�บนักรรมก�รบริษัทไทยร่วมกบัตล�ดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรัพยแ์ละตล�ดหลกัทรัพย ์บริษทัไดรั้บก�รจดัอนัดบัในระดบั “ดเีลศิ” โดยบริษัทไดค้ะแนน 

Excellent CG Scoring  92% (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุล�คม 2564) 

นอกจ�กนี้บริษัทได้มีก�รติดต�มในอีก 4 ประเด็น เพื่อให้เกิดก�รปฏิบัติต�มก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยส�ม�รถติดต�มผลก�รปฏิบัติ 

ต�มนโยบ�ย ดังนี้ 
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3.   ผลการติดตามการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ต�มที่บริษัทได้รับก�รรับรองฐ�นะสม�ชิก โครงก�รแนวร่วม

ปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (CAC) เมื่อวันที่  

5 พฤศจิก�ยน 2561 สำ�หรับในปี 2564 อยู่ระหว่�งข้ันตอนก�รขอ 

ต่ออ�ยุก�รรับรองก�รเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย

ในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (CAC) บริษัทจัดให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยง

ต่อก�รเกิดคอร์รัปชัน ไปพร้อมกับก�รประเมินคว�มเสี่ยงขององค์กร 

โดยทุกฝ่�ยง�นได้ดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์เพื่อระบุว่�กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ 

มีเหตุก�รณ์คว�มเสี่ยงอะไรบ้�งที่ได้เกิดข้ึนหรือมีโอก�สจะเกิดข้ึน  

และสง่ผลกระทบตอ่ก�รดำ�เนินง�นอย�่งไร จ�กก�รประเมินคว�มเสีย่ง 

ด้�นคอร์รัปชัน ประจำ�ปี 2564 พบว่� มีคว�มเสี่ยงที่เป็นส่วนหน่ึง

ของก�รดำ�เนินง�นต�มปกติ ผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงอยู่ในระดับ

ป�นกล�งจำ�นวน 13 คว�มเสี่ยง และระดับต่ำ�จำ�นวน 12 คว�มเสี่ยง 

โดยมีก�รกำ�หนดม�ตรก�รป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กส่วนง�นที่เก่ียวข้อง

เรียบร้อยแล้ว จำ�นวน 25 คว�มเสี่ยง ร�ยละเอียดดังนี้

นอกจ�กนี้ บริษัทได้มีก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษทัไดส้ือ่ส�รและเผยแพร่นโยบ�ยก�รตอ่ต�้นทจุริตและคอร์รัปชันและแนวท�งก�รปฏบิตัใินก�รตอ่ต�้นทจุริตและคอร์รัปชัน รวมถงึช่องท�ง 

ก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมทั้งจรรย�บรรณท�งธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�น ให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นรับทร�บ  

โดยกำ�หนดให้ดำ�เนินก�รทุกกระบวนก�รอยู่ในขอบเขตกฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด ผ่�นช่องท�งหล�กหล�ย เช่น ก�รปฐมนิเทศกรรมก�ร 

และพนักง�นใหม่ ติดประก�ศในบอร์ดประช�สัมพันธ์ ก�รรณรงค์ก�รห้�มรับของขวัญ (No Gift Policy) ผ่�นจอประช�สัมพันธ์ อีเมล์  

เว็บไซด์บริษัท เป็นต้น รวมทั้งอบรมให้คว�มรู้และทดสอบคว�มรู้คว�มเข้�ใจ นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงแนวท�ง 

ก�รปฏิบัติในก�รต่อต้�นทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมกับจรรย�บรรณท�งธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ก�รรับรู้จริยธรรมของบริษัทร่วมกัน ซึ่งจะช่วยสร้�งคว�มเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนสร้�งคว�มเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืนให้บริษัทต่อไป

2. บริษัทจัดให้มีช่องท�งในก�รร�ยง�นห�กมีก�รพบเห็นก�รฝ่�ฝืนนโยบ�ย หรือพบเห็นก�รกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชัน และมีม�ตรก�รคุ้มครอง 

ให้แก่ผู้ร�ยง�น

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยร�ยละเอียดของนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงแนวท�งก�รปฏิบัติในก�รต่อต้�นทุจริตและคอร์รัปชัน 

พร้อมเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทร�บผ่�นท�งเว็บไซด์ของบริษัท (http://www.comseven.com) ภ�ยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

ประเภทงานที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยง

ง�นจัดซื้อจัดจ้�ง 7

ง�นข�ยและก�รตล�ด 15

ง�นบัญชี 2

ง�นด้�นกฏหม�ย 1

รวมทั้งสิ้น 25
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รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จำานวนครั้งที่เข้าร่วม / การประชุมทั้งหมด

ปี 2563 ปี 2564

1. น�ยศิริพงษ์ สมบัติศิริ 4/4 4/4

2. น�ยคัชพล จุลช�ต 4/4 4/4

3. น�งส�ววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม /1 2/4 -

4. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌ�สัย /2 - 4/4

4.   ผลการติดตามข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส

บริษัทเปิดช่องท�งให้ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสและร้องเรียนผ่�นช่องท�งที่บริษัทจัดไว้ผ่�น จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ จดหม�ย 

ท�งไปรษณีย์ และกล่องรับคว�มคิดเห็น โดยมีฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในซึ่งมีคว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ยจัดก�รเป็นผู้พิจ�รณ�และกลั่นกรองเบ�ะแส 

และข้อร้องเรียนดังกล่�ว

สถิติข้อร้องเรียน : บริษัทได้รับข้อร้องเรียน แยกเป็นร�ยละเอียดดังนี้

ข้อร้องเรียน จำานวน

ด้�นลูกค้�ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก�รส่งมอบ (Voice of Customer) จำ�นวน 7 เรื่อง

ด้�นกระบวนก�รปฏิบัติง�น จำ�นวน 1 เรื่อง

ด้�นสังคมและชุมชน (Voice from Community) จำ�นวน 0 เรื่อง

ด้�นสิ่งแวดล้อม อ�ชีวอน�มัย และคว�มปลอดภัย 

(Safety, Occupational Health and Environment)

จำ�นวน 0 เรื่อง

ด้�นเกี่ยวกับจรรย�บรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) จำ�นวน 0 เรื่อง

ในรอบปีที่ผ่�นม�บริษัท ได้รับข้อร้องเรียนจำ�นวน 8 เร่ือง โดยแบ่งเป็นข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับก�รทุจริตจำ�นวน 1 เร่ือง ซึ่งบริษัท 

ไดด้ำ�เนินก�รจัดก�รสบืสวนและดำ�เนินก�รลงโทษต�มกระบวนก�รทีก่ำ�หนดไว้เรียบร้อยแลว้ สว่นข้อร้องเรียนอกี 7 เร่ืองเปน็ข้อร้องเรียนด�้นลกูค�้

ทีเ่ก่ียวกับผลติภณัฑแ์ละก�รสง่มอบ ซึง่ข้อร้องเรียนดงักล�่วหน่วยง�นผูด้แูลรับผดิชอบไดด้ำ�เนินก�รจดัก�รข้อร้องเรยีนประส�นง�นไปยงัหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทร�บ กำ�หนดม�ตรก�รและแนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงนำ�เสนอผลกระทบต่�งๆ ในก�รประชุม 

ผู้บริห�ร เพื่อลดคว�มไม่พึงพอใจ รวมถึงยกระดับคว�มพึงพอใจให้สูงขึ้น 

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
จำานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

หมายเหตุ :  
/1 นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563
/2  ดร.สมบูรณ ์เอือ้อชัฌาสยั ได้รบัการแตง่ตัง้ใหด้�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทและกรรมการอสิระ แทนกรรมการท่ีลาออก (นางสาววรภีรณ์ อดุมคณุธรรม) โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจกิายน 2563

คณะกรรมก�รตรวจสอบตอ้งประชุมอย�่งน้อยไตรม�สละหน่ึงคร้ัง และก�รประชุมแตล่ะคร้ังตอ้งมกีรรมก�รม�ประชุมไมน้่อยกว�่สองในส�ม 

ของจำ�นวนกรรมก�รตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม กรรมก�รตรวจสอบผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นก�รส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสียใดๆ  

ในเร่ืองที่พิจ�รณ� จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทร�บและงดให้คว�มเห็น งดออกเสียง และออกจ�กห้องประชุม ยกเว้นที่ประชุมโดยไม่รวม

กรรมก�รที่มีส่วนได้เสีย มีมติเอกฉันท์ให้กรรมก�รผู้มีส่วนได้เสียเข้�ร่วมช้ีแจงข้อมูลในก�รประชุมเพื่อคว�มรอบคอบในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจ  

แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจในเร่ืองน้ันๆ คณะกรรมก�รตรวจสอบมีอำ�น�จเชิญฝ่�ยจัดก�ร หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ผู้ที่เห็นสมควรเข้�ร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 

ในรอบปีที่ผ่�นม�คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รและไม่มีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในเข้�ร่วม

ประชุมด้วย จำ�นวน 1 ครั้ง ในก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2564 เพื่อขอคว�มเห็นจ�กผู้สอบบัญชี

ในเรื่องต่�งๆ
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รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำานวนครั้งที่เข้าร่วม/การประชุมทั้งหมด

ปี 2563 ปี 2564

1. น�ยคัชพล จุลช�ต 2/2 2/2

2. น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล 2/2 2/2

3. น�งส�วอ�รี ปรีช�นุกูล 2/2 2/2

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
จำานวนครั้งที่เข้าร่วม/การประชุมทั้งหมด

ปี 2563 ปี 2564

1. น�ยสุระ คณิตทวีกุล 13/13 12/12

2. น�งส�วอ�รี ปรีช�นุกูล 12/13 12/12

3. น�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช 12/13 12/12

4. น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล 12/13 12/12

5. น�งส�วณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ 13/13 12/12

6. น�งว�สน� พงศ์แสงลึก 13/13 12/12

7. น�ยภ�คภูมิ เสตะรัต 13/13 12/12

8. น�ยณรงค์ ศรีวรรณวิทย์ 10/13 12/12

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจ�กก�รเปิดเผยร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว คณะกรรมก�รตรวจสอบยังได้ดำ�เนินก�รเพิ่มเติมในก�รที่จะยกระดับ 

ด้�นก�รกำ�กับดูแล ในรอบปี 2564 ที่ผ่�นม�เรื่องดังต่อไปนี้ 

• ทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกิจก�ร นโยบ�ยก�รพฒัน�คว�มยัง่ยนืองคก์ร จรรย�บรรณธุรกจิและข้อพงึปฏบิติัในก�รทำ�ง�น เพือ่ใหส้�ม�รถ

ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืนและส�ม�รถบริห�รองค์กรให้เติบโตอย่�งมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐ�นของจริยธรรมและหลักก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รที่ดี  

• ผลักดันให้บริษัทเข้�ร่วมโครงก�ร Thailand Sustainability Investment (THSI) “สร้�งโอก�สก�รลงทุนด้วยหุ้นยั่งยืน” ของตล�ดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย โดยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืนโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม  

และมกี�รบริห�รง�นต�มหลกับรรษัทภิบ�ล เปน็อกีท�งเลอืกหน่ึงสำ�หรับผูล้งทนุทีต่อ้งก�รลงทนุต�มแนวท�งของก�รลงทนุอย�่งมคีว�มรับผดิชอบ  

ซึ่งในปี 2564 บริษัทได้เข้�ร่วมประเมินร�ยง�นคว�มยั่งยืน บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในร�ยช่ือ  

“Thailand Sustainability Investment : THSI” หรือ “หุน้ยัง่ยนื” ของตล�ดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่แสดงถงึก�รเปน็บริษทัทีม่คีว�มโดดเดน่ 

และเป็นต้นแบบองค์กรที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งสมดุลต�มแนวท�งก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ทั้งด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย นอกเหนือจ�กก�รมุ่งทำ�กำ�ไรเพียงอย่�งเดียว ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นต�มหลักกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี 

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
บริษัทมีคณะกรรมก�รชุดย่อยอื่น ได้แก่ (1) คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  (2) คณะกรรมก�รบริห�ร (3) คณะอนุกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยง

จำานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
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ส่วนที่ 2   l   รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำานวนครั้งที่เข้าร่วม / การประชุมทั้งหมด

ปี 2563 ปี 2564

1. น�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช 2/2 2/2

2. น�งส�วอ�รี ปรีช�กุล 2/2 2/2

3. น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล 2/2 2/2

4. น�งส�วณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ 2/2 2/2

5. น�งว�สน� พงศ์แสงลึก 2/2 2/2

6. น�ยธนทัศน์ ธนีสันต์ 2/2 2/2

7. น�ยอรรถพล วัฒน�จินด� 2/2 2/2

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทในก�รพิจ�รณ�ทบทวน 

หลักเกณฑ์ วิธีก�รสรรห� และแต่งตั้งบุคล�กร ที่เห็นสมควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท รวมถึงเสนอนโยบ�ยพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  

และผลประโยชน์อื่นๆ สำ�หรับคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน

ปฏิบัติหน้�ที่สรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและผลก�รปฏิบัติง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและคณะกรรมก�รต่�งๆ

ทั้งนี้ สำ�หรับปี 2564 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน มีก�รประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อพิจ�รณ�เรื่องต่�งๆ และร�ยง�นผล 

ก�รประชุมพร้อมคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ� โดยสรุปส�ระสำ�คัญที่พิจ�รณ� ได้ดังนี้

(1) พิจ�รณ�ทบทวนและนำ�เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมต�มกฎหม�ยและเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท 

แทนตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทที่ต้องออกต�มว�ระ โดยพิจ�รณ�สรรห� คัดเลือก และนำ�เสนอบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบก�รณ์ และคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถ ที่เอื้อประโยชน์และเหม�ะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และที่ประชุมส�มัญ 

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�ต่อไป โดยกรรมก�รผู้ออกจ�กตำ�แหน่งนั้นอ�จจะได้รับเลือกตั้งกลับเข้�รับตำ�แหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมก�รที่มีส่วนได้เสีย 

จะงดออกเสียง

(2) พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ โดยพิจ�รณ�จ�กหน้�ที่คว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ย  

ผลก�รปฏิบัติง�น และสถ�นะท�งก�รเงินของบริษัท และระดับอัตร�ค่�ตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์ม�ตรฐ�น เพื่อนำ�เสนอ 

ต่อคณะกรรมก�รบริษัท และที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

(3) พิจ�รณ�เรื่องก�รปรับเงินเดือนและโบนัสพนักง�น โดยพิจ�รณ�ต�มอ�ยุก�รทำ�ง�น ระดับพนักง�น คะแนนก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น

ประจำ�ปีของพนักง�น สรุปผลประกอบก�รของบริษัท และประม�ณก�รอัตร�เงินเฟ้อพื้นฐ�น

(4) พิจ�รณ�และอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งองค์กร เพื่อให้เกิดก�รบริห�รจัดก�รของคณะกรรมก�รบริษัท และกรรมก�รชุดต่�งๆ  

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ได้ปฏิบัติง�นต�มหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย ด้วยคว�มระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม 

และใหค้ว�มเหน็อย�่งตรงไปตรงม� ต�มหลกัก�รกำ�กับดแูลกจิก�รทีด่ ีเพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทนุ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ�่ยเปน็สำ�คญั 
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบป ี2564 ทีผ่่�นม�คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสีย่งไดด้ำ�เนินก�รต�มทีไ่ดรั้บมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษทั โดยคณะอนุกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยงได้ควบคุมดูแลคว�มเหม�ะสมเพียงพอของระบบบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในติดต�มคว�มคืบหน้�ในก�รปฏิบัติ 

ต�มแผนจัดก�รคว�มเสี่ยงของบริษัท พร้อมนำ�เสนอร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบถึงคว�มเสี่ยงและก�รจัดก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  

โดยผลก�รวิเคร�ะห์เพื่อระบุคว�มเสี่ยง พบว่� มีจำ�นวนคว�มเสี่ยงที่ค�ดว่�จะส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�น รวมทั้งสิ้น 155 เรื่อง หลังจ�กนั้น 

พิจ�รณ�นำ�คว�มเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงม�ก รวมทั้งสิ้น 78 เร่ือง ม�บริห�รจัดก�ร ซึ่งแยกเป็นคว�มเสี่ยงระดับสูง จำ�นวน 51 เร่ือง  

และระดับสูงม�ก จำ�นวน 27 เร่ือง โดยมอบหม�ยให้หน่วยง�นที่รับผิดชอบดำ�เนินก�รต�มแผนบริห�รคว�มเสี่ยงเพื่อจัดก�รคว�มเสี่ยงน้ัน 

ใหล้ดลงม�อยู่ในระดบัทีย่อมรับได ้และจดัก�รคว�มเสีย่งในระดบัสงูและสงูม�ก จำ�นวนทัง้สิน้ 78 เร่ือง ใหล้ดลงม�อยูใ่นระดบัทีย่อมรับไดค้รบถว้น

ส�ม�รถสรุปผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงปี 2564 ได้ว่�คว�มเสี่ยงที่ส�ม�รถจัดก�รให้ลดลงม�อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีจำ�นวน 78 เร่ือง  

คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำ�นวนคว�มเสี่ยงทั้งหมด แสดงให้เห็นว่�ผลก�รบริห�รคว�มเส่ียงโดยดำ�เนินก�รต�มกิจกรรมก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 

ที่กำ�หนด ทำ�ให้ระดับคว�มรุนแรงของคว�มเสี่ยงที่อ�จส่งผลกระทบต่อเป้�หม�ยของกิจกรรมต่�งๆของปี 2564 ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

โดยส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับผลก�รดำ�เนินง�นของกิจกรรมต่�งๆ ที่มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังกล่�ว  

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบยั่งยืน

1. ส�ม�รถนำ�คว�มเสี่ยงที่ยังไม่ส�ม�รถบริห�รจัดก�รให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือกิจกรรมจัดก�รคว�มเสี่ยงที่ยังไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้  

ม�บริห�รจัดก�รในปี 2565 โดยมีก�รทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมจัดก�รคว�มเสี่ยงให้มีคว�มคุ้มค่�กับงบประม�ณที่ใช้ มีคว�มเหม�ะสม  

และมีคว�มเป็นไปได้ในท�งปฏิบัติม�กขึ้น

2. พิจ�รณ�กำ�หนดแนวท�ง/วิธีก�รและช่องท�งก�รสื่อส�รเพื่อบริห�รคว�มเสี่ยงให้ม�กขึ้น เพื่อให้ฝ่�ยบริห�รและฝ่�ยปฏิบัติก�รเข้�ใจหลักก�ร

และกระบวนก�รบริห�รคว�มเสีย่ง อกีทัง้ผูป้ฏบิติัง�นไดรั้บทร�บข้ันตอนและกระบวนก�รในก�รว�งแผนบริห�รคว�มเสีย่ง เพือ่ใหม้กี�รปฏบิตัิ

ต�มกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง

3. ผลักดันให้มีก�รนำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผลในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงม�กยิ่งขึ้น

4. สง่เสริมและจดัอบรมเพิม่เตมิ สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเร่ืองก�รบริห�รคว�มเสีย่ง จงึตอ้งเพิม่เตมิช่องท�งในก�รสือ่ส�รและเผยแพร่ก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยงให้ม�กขึ้น
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ส่วนที่ 2   l   การควบคุมภายในและรายการระหว่างกันส่วนที่ 2   l   การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน
คณะกรรมก�รบริษทัและผูบ้ริห�รของบริษทัใหค้ว�มสำ�คญัและตระหนักว�่ ระบบก�รควบคมุภ�ยในเปน็กลไกสำ�คัญ

ทีจ่ะสร้�งคว�มมัน่ใจตอ่ฝ�่ยบริห�รในก�รช่วยลดคว�มเสีย่งท�งธุรกจิ ช่วยใหก้�รดำ�เนินธรุกจิเปน็ไปอย�่งมปีระสทิธิภ�พ 

โดยมีก�รจัดสรรทรัพย�กรอย่�งเหม�ะสม และบรรลุเป้�หม�ยต�มที่ได้ตั้งไว้

คณะกรรมก�รบริษทัไดม้อบหม�ยใหค้ณะกรรมก�รตรวจสอบทำ�หน้�ทีใ่นก�รกำ�กบัดแูลใหร้ะบบก�รควบคมุภ�ยใน 

และระบบก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของบริษัท มีคว�มเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ รวมถึงก�รดูแลให้บริษัท 

มีก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ก�รดูแลมิให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ก�รทำ�ร�ยก�ร 

เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนก�รติดต�มควบคุมดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ก�รนำ�ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ 

ในท�งมชิอบหรือไมม่อีำ�น�จ รวมทัง้ช่วยปกปอ้งคุม้ครองทรัพยส์นิไมใ่หร่ั้วไหล สญูห�ย หรือจ�กก�รทจุริตประพฤตมิชิอบ 

บริษัทได้จัดให้มีกลไกก�รตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในซ่ึงมีคว�มเป็นอิสระทำ�หน้�ท่ีในก�รตรวจสอบ  

ประเมินประสิทธิภ�พและคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน ระบบก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง และระบบ 

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ในก�รปฏิบัติง�นของทุกหน่วยง�นของบริษัท โดยนำ�กรอบแนวท�งของระบบก�รควบคุมภ�ยใน

ต�มม�ตรฐ�นส�กลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  

และกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ม�ประยุกต์ใช้ให้ก�รควบคุมภ�ยใน  

และก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีคว�มสมบูรณ์ม�กยิ่งข้ึน เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ ของบริษัทมีประสิทธิภ�พ 

และประสทิธิผลม�กทีส่ดุ ฝ�่ยบริห�รของบริษทัจะนำ�ผลก�รตรวจสอบไปพจิ�รณ�ดำ�เนินก�รปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองต�่งๆ 

ทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ก�รพฒัน�ง�นใหม้คีณุภ�พ และฝ�่ยตรวจสอบภ�ยในไดจ้ดัใหม้รีะบบก�รตดิต�มก�รดำ�เนินก�รของบริษทั

อย่�งสม่ำ�เสมอ รวมทั้งยังจัดให้มีหน่วยง�น Compliance เพื่อทำ�หน้�ที่ติดต�มและศึกษ�กฎหม�ย ประก�ศ ระเบียบ 

และคำ�สัง่ทีเ่กีย่วกบัก�รประกอบธุรกจิ เผยแพร่ใหพ้นักง�นทำ�คว�มเข้�ใจ ตลอดจนกำ�กบัดแูลใหบ้ริษทัมกี�รประกอบธุรกจิ 

และก�รปฏิบัติง�นโดยถูกต้อง

นอกจ�กน้ี คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน และมีก�รร�ยง�น 

ต่อคณะกรรมก�รบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี โดยอ้�งอิง “แบบประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน”  

ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และได้มีก�รเปิดเผยผลก�รประเมินไว้ใน  

“ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ” โดยก�รประเมินก�รควบคุมภ�ยในทั้ง 5 ส่วนคือ ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร  

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล และระบบก�รติดต�ม  

คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�แล้วเห็นว่� ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทมีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม  

ไม่พบคว�มบกพร่องที่สำ�คัญในระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทที่อ�จส่งผลกระทบต่อก�รบรรลุวัตถุประสงค์หลัก 

ขององค์กร 

การควบคุม 
ภายในและรายการ 

ระหว่างกัน
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1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

บริษัทมีโครงสร้�งองค์กรและสภ�พแวดล้อมที่ดีส่งผลให้ระบบก�รควบคุมภ�ยในมีประสิทธิภ�พในระดับที่เหม�ะสม โดยบริษัท 

ได้จัดโครงสร้�งองค์กร กำ�หนดหน้�ที่คว�มรับผิดชอบแยกต�มส�ยง�นที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร  

มีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในเป็นหน่วยง�นอิสระ ร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ยบริห�ร มีคว�มรู้ และคว�มส�ม�รถอย่�งเพียงพอในก�รกำ�กับดูแลก�รบริห�รจัดก�ร  

มีก�รกำ�หนดและจำ�กัดอำ�น�จก�รดำ�เนินก�รในระดับบริห�รและระดับปฏิบัติก�รไว้อย่�งชัดเจน นอกจ�กนั้น ฝ่�ยบริห�รได้มีก�รกำ�หนด 

เป้�หม�ยและตัวชี้วัดผลก�รปฏิบัติง�น จัดทำ�เป็นแผนธุรกิจประจำ�ปีและจัดให้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวนเป้�หม�ยองค์กรให้สอดคล้อง 

กับสถ�นก�รณ์ก�รแข่งขันอย่�งสม่ำ�เสมอ รวมถึงก�รแจ้งผลสำ�เร็จก�รปฏิบัติง�นและก�รพิจ�รณ�ให้ร�งวัลผลตอบแทนที่สอดคล้อง 

ต�มข้อกำ�หนดแผนธุรกิจของบริษัท มีก�รกำ�หนดระบบก�รควบคุมจริยธรรมเป็นนโยบ�ยและมีแนวท�งก�รปฏิบัติที่ชัดเจน ให้ฝ่�ยบริห�ร

และพนักง�นปฏิบัติตน โดยไม่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัท มีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และม�ตรฐ�นส�กลที่เหม�ะสม

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยกำ�หนดกระบวนก�รประเมินคว�มเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้�หม�ย 

ของก�รดำ�เนินธุรกิจ มีวิธีก�รระบุและวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงทุกประเภททั้งปัจจุบันและอน�คต มีก�รประเมินม�ตรก�รที่จะควบคุมติดต�มดูแล 

คว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมห�กมีเหตุก�รณ์ที่ทำ�ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีก�รกำ�หนดแนวท�งที่จำ�เป็นต้องใช้ในก�รควบคุมทั้งในระดับผลกระทบ 

และโอก�สที่จะเกิดขึ้นโดยพิจ�รณ�จ�กระดับที่จะมีนัยสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่�งรอบด้�น มีก�รประเมินปัจจัยที่อ�จมีผลกระทบ

จ�กภ�ยนอกและภ�ยในบริษัท รวมทั้งพิจ�รณ�ถึงโอก�สที่อ�จจะเกิดคว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริต บริษัทจัดให้มีก�รทบทวนนโยบ�ยและแนวท�ง

ก�รปฏิบัติขององค์กร สื่อส�รให้พนักง�นรับทร�บเมื่อพบเหตุก�รณ์ทุจริตและวิธีปฏิบัติต�มที่กำ�หนดไว้  

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลคว�มเสี่ยงระดับองค์กร และคณะกรรมก�รตรวจสอบทำ�หน้�ที่สอบท�น

ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในระดับองค์กร ฝ่�ยบริห�รทำ�หน้�ที่ Risk and Control Owner ประเมินและจัดก�ร 

คว�มเสี่ยงในระดับหน่วยง�นอย่�งต่อเนื่อง

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รชุดย่อย 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมก�รบริห�ร คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  

คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค�่ตอบแทน และคณะกรรมก�รธรรม�ภบิ�ล ซึง่คณะกรรมก�รทัง้ 5 คณะ ไดป้ฏบิติัง�น 

ภ�ยใต้ขอบเขตและอำ�น�จหน้�ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหม�ยในก�รควบคุมก�รปฏบิติัง�นของฝ�่ยบริห�ร โดยคำ�นึงถงึหลักก�รแบง่แยกหน้�ทีค่ว�มรับผดิชอบ 

ในง�น 3 ด้�น คือ หน้�ที่ก�รอนุมัติ หน้�ที่ก�รบันทึกร�ยก�รบัญชีและข้อมูลส�รสนเทศ และหน้�ที่ก�รดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจ�กกัน  

เพื่อให้มีก�รตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่�งเหม�ะสม

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�ทบทวนและอนุมัติแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนก�รปฏิบัติง�น 

ที่มีคว�มเสี่ยงสูง และเพื่อให้ม่ันใจว่�หน่วยง�นต่�งๆ มีก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นที่เพียงพอ ทั้งด้�นก�รเงิน ก�รปฏิบัติง�น ก�รปฏิบัติ 

ต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่�งๆ ทั้งนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�ประเด็นสำ�คัญและข้อตรวจพบจ�กก�รตรวจสอบ  

โดยได้แนะนำ�ให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินก�รแก้ไข และให้มีก�รร�ยง�นผลก�รแก้ไข ตลอดจนม�ตรก�รป้องกันคว�มผิดพล�ดที่อ�จเกิดขึ้น

กรณีมีก�รทำ�ธุรกรรมกับกิจก�รหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัท อันอ�จจะนำ�ม�ซึ่งคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ระหว่�งบริษัทกับกิจก�ร

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทน้ัน ธุรกรรมที่เกิดข้ึนจะต้องผ่�นข้ันตอนก�รอนุมัติต�มระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ โดยคำ�นึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นร�ยก�รที่กระทำ�กับบุคคลภ�ยนอก และถูกต้องต�มกฎหม�ย โดยธุรกรรมอันอ�จจะนำ�ม� 

ซึ่งคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่�วจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีก�รเปิดเผยข้อมูลต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

บริษทัมกี�รร�ยง�นท�งก�รเงินโดยใช้นโยบ�ยบญัชีทีม่คีว�มเหม�ะสมกับลกัษณะก�รประกอบธรุกจิของบริษทัและเปน็ไปต�มหลกัก�รบญัชี 

ทีรั่บรองทัว่ไป รวมท้ังใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิระหว�่งประเทศหรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) โดยดำ�เนินก�ร 

จัดเตรียมข้อมูลและระบบส�รสนเทศเพื่อรองรับก�รร�ยง�นท�งก�รเงินต�มม�ตรฐ�นดังกล่�ว นอกจ�กน้ี บริษัทยังจัดให้มีระบบส�รสนเทศ 

ให้มีข้อมูลเพียงพอต่อก�รตัดสินใจ มีก�รสื่อส�รข้อมูลส�รสนเทศที่เก่ียวข้องกับก�รปฏิบัติง�น นโยบ�ย และระเบียบปฏิบัติต่�งๆ ของบริษัท 

ให้พนักง�นได้รับทร�บ เพื่อสนับสนุนให้ก�รปฏิบัติง�นและก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ



177แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การก�ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

บริษัทมีระบบก�รติดต�มและประเมินผลก�รควบคุมภ�ยใน ได้แก่

• ก�รติดต�มผลในระหว่�งก�รปฏิบัติง�น ซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรมสำ�คัญอย่�งต่อเน่ืองและสม่ำ�เสมอ โดยฝ่�ยบริห�รทุกระดับ เช่น  

ร�ยง�นผลก�รประชุม ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นร�ยเดือน ร�ยไตรม�ส เป็นต้น

• ก�รประเมินผลเป็นร�ยคร้ัง ประกอบด้วย ก�รประเมินผลก�รควบคุมภ�ยในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) สำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ โดยฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่ประเมินคว�มเพียงพอ และคว�มเหม�ะสมของระบบ

ก�รควบคุมภ�ยในต�มที่กำ�หนดไว้ในคู่มือตรวจสอบภ�ยในของบริษัท ฝ่�ยบริห�รจะดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขต�มข้อเสนอแนะ และข้อตรวจ

พบจ�กผลก�รตรวจสอบ และ/หรือก�รสอบท�นอื่นอย่�งเหม�ะสม ทันเวล� เพื่อให้ระบบก�รควบคุมภ�ยในทันต่อเหตุก�รณ์ ใช้ง�นได้จริง 

และพร้อมรับต่อสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2565 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประเมินระบบ 

ก�รควบคุมภ�ยในจ�กร�ยง�นผลก�รประเมิน สรุปได้ว่� ระบบก�รควบคุมภ�ยในด้�นต่�งๆ 5 องค์ประกอบ คือ ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร  

ก�รประเมินคว�มเสี่ยง ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล และระบบก�รติดต�ม คณะกรรมก�รตรวจสอบ  

เห็นว่� บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอและเหม�ะสมกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้  

ระบบบญัชีและร�ยง�นท�งก�รเงินมีคว�มถกูตอ้ง เช่ือถอืได ้รวมทัง้ปฏบิตัติ�มกฎหม�ย ระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัก�รดำ�เนินธุรกจิของบริษทั

2. ในปี 2564 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร

3. ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นและ 

ข้อแนะนำาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานที่สอดคล้องกัน 
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4. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

ซ่ึงกำากับดูแลให้การปฏบัิติงานตรวจสอบมีความเปน็อสิระ เท่ียงธรรม มจีรรยาบรรณ ปฏบัิติหนา้ที ่

เยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายบริหารในด้านงบบริหารหน่วยงาน 

ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่ให้คว�มเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำ�ปรึกษ� (Consulting Service) โดยก�รประเมินประสิทธิภ�พ 

และประสิทธิผลของระบบก�รควบคุมภ�ยใน ระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เพื่อสนับสนุนให้บริษัทส�ม�รถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยท�งธุรกิจ โดยมีกฎบัตรของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน ซึ่งได้กำ�หนดภ�รกิจ ขอบเขตก�รปฏิบัติง�น อำ�น�จ และหน้�ที่

คว�มรับผิดชอบ และแนวท�งก�รปฏิบัติง�นไว้อย่�งชัดเจนและมีก�รทบทวนให้เหม�ะสมกับสภ�วก�รณ์อยู่เสมอ

หวัหน้�ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในปฏบิตัหิน้�ทีเ่ป็นเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพือ่สนับสนุนให้คณะกรรมก�รตรวจสอบส�ม�รถดำ�เนินก�ร 

ต�มทีค่ณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ย และเป็นทีป่รึกษ�เพือ่ให้คว�มเหน็ในด้�นต่�งๆ เช่น ด้�นก�รควบคุมภ�ยใน ด้�นก�รบริห�รคว�มเสีย่ง  

ด้�นจริยธรรมธุรกจิ ด้�นคว�มปลอดภัยของระบบส�รสนเทศ เป็นต้น

แผนก�รตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปีของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในได้รับอนุมตัจิ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยใช้หลกัเกณฑ์ก�รตรวจสอบต�มผล

ก�รประเมนิคว�มเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) ครอบคลุมกระบวนก�รดำ�เนนิง�นท�งธรุกจิทีส่ำ�คญั (Key Control Points) โดยประยกุต์ใช้

เทคนิคก�รตรวจสอบอ้�งองิต�มม�ตรฐ�นก�รปฏบิตังิ�นส�กล อกีทัง้ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในเป็นอกีหนึง่ช่องท�งในก�รรับข้อร้องเรียนก�รกระทำ�ผดิ 

และก�รกระทำ�ทุจริต ทั้งจ�กบุคคลภ�ยในองค์กรและบุคคลภ�ยนอก เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นสอดคล้องต�มแนวนโยบ�ยจริยธรรมธุรกิจ 

และข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�น (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในของบริษัท (Internal Audit) ได้แก่ น�งส�วปิยพร บรรด�ศักดิ์ ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบ  

มีคว�มเห็นว่� คุณสมบัติของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน มีคว�มเหม�ะสมและปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ทั้งนี้ ในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้�ย เลิกจ้�ง ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในของบริษัทต้องได้รับ 

คว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

หัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในของบริษัท (Internal Audit) มีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ดังนี้

1) ประเมินคว�มเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนก�รปฏิบัติง�นและระบบส�รสนเทศ ก�รควบคุมภ�ยใน และก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง

ภ�ยใต้ภ�รกิจและขอบเขตก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบ

2) ร�ยง�นประเดน็สำ�คญัเกีย่วกบักระบวนก�รควบคมุในกจิกรรมต�่งๆ ของบริษัท และแนวท�งในก�รปรับปรุงกระบวนก�รในกจิกรรมน้ันๆ

3) ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริห�ร เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ประสิทธิผล ประหยัด และมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

4) เสนอข้อมูลเก่ียวกับคว�มคืบหน้�และผลก�รปฏิบัติง�นต�มแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี และคว�มเพียงพอของทรัพย�กรท่ีจำ�เป็น 

ในก�รปฏิบัติง�น

5) ประส�นง�น และกำ�กับดูแลก�รติดต�มและก�รควบคุมอื่น เช่น ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ คว�มปลอดภัย 

หลักจรรย�บรรณ สภ�พแวดล้อม และก�รสอบบัญชี

6) ปฏิบัติง�นอื่นที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบภ�ยในต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

5. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย 

เปลี่ยนตำาแหน่งหรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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รายการระหว่างกัน
บริษัทได้มีก�รตกลงเข้�ทำ�ร�ยก�รกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รต�มธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปต�มเงื่อนไข

ก�รค้�ทั่วไป

บริษัทมีนโยบ�ยเปิดเผยร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันที่เข้�ข่�ยต�มประก�ศตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  

และวิธีเปิดเผยข้อมูลร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

สำ�หรับปี 2564 บริษัทมีร�ยก�รกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน 

ทีต่รวจสอบและคณะกรรมก�รตรวจสอบทำ�หน้�ทีส่อบท�นแลว้ และมคีว�มเหน็ว่�ร�ยก�รระหว่�งกันทกุร�ยก�รเปน็ก�รทำ�ร�ยก�รอย�่งสมเหตุสมผล 

และเป็นไปในท�งก�รค้�ปกติ โดยบริษัทได้คิดร�ค�ซื้อ-ข�ยสินค้� และบริก�รกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันด้วยร�ค�ที่สมเหตุสมผล มีก�รเปรียบเทียบ

กับร�ค�กล�งของตล�ดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่�งๆ ต�มปกติธุรกิจโดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

1. บริษัท เอเดพท์ จ�ากัด (“ADEPT”)

• เดิมชื่อ บ�น�น่� กรุ๊ป จำ�กัด (“Banana Group”) 

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อครั้งที่ 2 เป็นบริษัท เอเดพท์ จำ�กัด เมื่อวันที่     

22 กันย�ยน 2564

• เดิมชื่อ บริษัท แมงโก้ช้อปปิ้ง จำ�กัด 

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อครั้งที่ 1 เป็นบริษัท บ�น�น่� กรุ๊ป จำ�กัด เมื่อวัน

ที่ 7 กันย�ยน 2558

ดำ�เนินธุรกิจข�ยสินค้�คอมพิวเตอร์ ดิจิตอล สม�ร์ทโฟน

แท็ปเล็ท โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมต่�งๆ และ

ประกอบกิจก�รจำ�หน่�ย หรือเป็นตัวแทนจำ�หน่�ย สินค้�ประเภทไอทีและ

ดิจิทัลทุกชนิด 

• บริษัทย่อยร้อยละ 99.99

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล, น.ส.อ�รี ปรีช�นุกูล  

และน�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตกุล

2. บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จ�ากัด (“Novus”)

เดิมชื่อ บริษัท บ�น�น่� ชัวร์ จำ�กัด 

(จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 20 กันย�ยน 2560)

ดำ�เนินธุรกิจพัฒน�จัดจำ�หน่�ยและติดตั้ง บำ�รุงรักษ� ซอฟต์แวร์  

ทั้งโปรแกรมสำ�เร็จรูปและโปรแกรมที่สร้�งขึ้นใหม่ รวมถึง ให้บริก�รเช่�ใช้ 

หรือเช่�ซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่�ยและระบบไอทีที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทย่อยร้อยละ 99.99

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล และ น.ส.อ�รี ปรีช�นุกูล 

3. บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จ�ากัด (“Double 7”)

ดำ�เนินธุรกิจข�ยคอมพิวเตอร์ สินค้�ดิจิตอล สม�ร์ทโฟน แท็ปเล็ท 

โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์เสริมต่�งๆ  

รับชำ�ระค่�บริก�รต่�งๆ รับฝ�กข�ยสินค้� ก�รข�ยสินค้�เงินผ่อน  

รับจำ�นำ�สินค้�ดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์

• บริษัทย่อยร้อยละ 99.99

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล, น.ส.อ�รี ปรีช�นุกูล  

น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตกุล และน�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช

4. บริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จ�ากัด (“TFF”) 

เดิมชื่อ บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล-ลิ้งค์ จำ�กัด (“DRL”) ดำ�เนินธุรกิจ  

จำ�หน่�ยซื้อม�/ข�ยไป เครื่องมือสื่อส�รโทรคมน�คม ข�ยม้วนเทป ซีดี 

ม้วนภ�พยนตร์ แผ่นซีดีเพลงและภ�พยนตร์

• บริษัทย่อยร้อยละ 99.99

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล, น.ส.อ�รี ปรีช�นุกูล  

และน�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตกุล 

5. บริษัท ซี โนว์ ฮาว์ จ�ากัด (“SEE KNOW HOW”)

ดำ�เนินธุรกิจเป็นศูนย์กล�งก�รเรียนรู้ให้กับพนักง�นของบริษัท 

และบริษัทในเครือ

• บริษัทย่อยร้อยละ 99.99
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

6. บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) (“NCAP”)

ดำ�เนินธุรกิจให้เช่�ซื้อแบบลิสซิ่ง เช่�ซื้อรถมอเตอร์ไซค์

(จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจ�กเดิม บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด 

(“Buff”) เป็น Next เมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2563)

• บริษัทร่วมค้� บมจ.คอมเซเว่นถือหุ้น ร้อยละ 33.93

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล

7. บริษัท ดับเบิ้ลแวลู จ�ากัด (“Double Value”)

เดิมชื่อบริษัท ดับเบิ้ล เซเว่น จำ�กัด

(จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงห�คม 2557)

ดำ�เนินธุรกิจให้เช่� ซื้อ ข�ย โอนและดำ�เนินง�นด้�นอสังห�ริมทรัพย์ 

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล, น.ส.อ�รี ปรีช�นุกูล  

และน�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่ น�ยสุระ คณิตทวีกุล, น.ส.อ�รี ปรีช�นุกูล  

และน�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช ถือหุ้นในสัดส่วน 61.47%, 8.09%, และ 4.33% 

ต�มลำ�ดับ

8. บริษัท อินเตอร์ วิชั่นบิสซิเนสกรุ๊ป จ�ากัด    

(“Inter Vision”)

ดำ�เนินธุรกิจบริก�รเขียนซอฟท์แวร์

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล และ น.ส.อ�รี ปรีช�นุกูล 

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

ดำ�เนินธุรกิจสถ�นบริก�รเพื่อสุขภ�พและคว�มง�ม

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ น�ยสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นในสัดส่วน 37.50%

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

เดิมชื่อบริษัท พี.ซี. โซน จำ�กัด

(จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 7 กรกฎ�คม 2557)

ดำ�เนินธุรกิจโรงแรม ภัตต�ค�ร บ�ร์ กิจก�รนำ�เที่ยว รับเป็นที่ปรึกษ� 

และให้คำ�แนะนำ�ด้�นบริห�รง�นพ�ณิชยกรรม อุตส�หกรรม

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล 

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ น�ยสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%

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

ดำ�เนินธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์และศูนย์ก�รค้�

• มีกรรมก�รร่วมกันคือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล

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

ดำ�เนินธุรกิจร้�นอ�ห�ร ผลิต จำ�หน่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่มทุกชนิด

• มีกรรมก�รร่วมกันคือน�ยสุระ คณิตทวีกุล, น.ส.อ�รี ปรีช�นุกูล  

และน�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ น�ยสุระ คณิตทวีกุล น.ส.อ�รี ปรีช�นุกูล และ

น�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช ถือหุ้นในสัดส่วน 57.50%, 18%, 3%ต�มลำ�ดับ

13. บริษัท เซเว่น เอเอ็ม จ�ากัด (7 AM)

เดิมชื่อ บริษัท โอเอ็กซ์เอ็ม จำ�กัด (“OXM”) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท 

เมื่อวันที่ 3 มกร�คม 2563 ดำ�เนินธุรกิจร้�นค้�ปลีก (Family Mart)

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ น�ยสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นในสัดส่วน 48.99%

14. บริษัท คิงยัมมี่ จ�ากัด (“King Yummy”)

ดำ�เนินธุรกิจศูนย์อ�ห�ร ร้�นอ�ห�ร เพื่อผลิต จำ�หน่�ย ข�ยปลีก ข�ยส่ง 

ตลอดจนนำ�เข้� ส่งออกอ�ห�รสำ�เร็จรูปพร้อมรับประท�น 

และเครื่องดื่มทุกชนิด

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล และ น.ส. อ�รี ปรีช�นุกูล

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ น�ยสุระ คณิตทวีกุล, น.ส.อ�รี ปรีช�นุกูล  

และน�ยบัญช� พันธุมโกมล ถือหุ้นในสัดส่วน 55.25% , 18.00%  

และ 13.75%

15. บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 

(“Prime Solution and Services”)

ดำ�เนินธุรกิจให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ปัญห�ง�นพ�ณิชยกรรม อุตส�หกรรม  

จัดอบรมสัมมน�ในและนอกสถ�นที่

• บริษัทย่อยท�งอ้อม 48.98%

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล

16. บริษัท แอลแอนด์ที คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  

(“L&T CORPORATION”)

ดำ�เนินธุรกิจสถ�นที่พักต�กอ�ก�ศ สถ�นที่ท่องเที่ยว

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

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

เดิมชื่อ บริษัท ซอฟท์บ็อกซ์ จำ�กัด 

(จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 18 พฤศจิก�ยน 2558)

ดำ�เนินธุรกิจผลิต จำ�หน่�ย พัฒน� แก้ไข ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

และให้คำ�ปรึกษ�ว�งระบบและติดตั้งซอฟท์แวร์และฮ�ร์ดแวร์

• น�ยนิธิศ สทรลักษณ์ เป็นกรรมก�รและผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%

• น�ยนิธิศ สทรลักษณ์ เป็นคู่สมรสของ น.ส.อ�รี ปรีช�นุกูล

**มีมติจ�าหน่ายหุ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทั้งหมดให้นายนิธิศ ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้น
นายนิธิศ เปลี่ยนจาก 48.95% เป็น 99.99%

18. บริษัท โบโค แอนด์ บราเธอร์ ฟร็อก จ�ากัด 

ดำ�เนินธุรกิจ จำ�หน่�ยสินค้�อุปโภค บริโภคและฮ�ร์ดแวร์อื่น ๆ

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ คุณสุระ คณิตทวีกุล

19. บริษัท แบร็กซ์ แอนด์ เบน จ�ากัด 

ดำ�เนินธุรกิจค้�น้ำ�มันเชื้อเพลิง

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ คุณสุระ คณิตทวีกุล

20. บริษัท ล้อทอง จ�ากัด 

ดำ�เนินธุรกิจ ประกอบกิจก�รผลิต นำ�เข้� ส่งออก ซื้อ ข�ย และจำ�หน่� 

รถจักรย�นยนต์และสินค้�อุตส�หกรรมและอุปโภคบริโภคอื่นๆ

• บริษัทย่อยท�งอ้อมร้อยละ 99.99

• มีกรรมก�รร่วมกัน คือ น�ยสุระ คณิตทวีกุล น.ส.อ�รี ปรีช�นุกูล

21. นายสุระ คณิตทวีกุล • กรรมก�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และผู้ถือหุ้นใหญ่

22. นายบัญชา พันธุมโกมล • ผู้ถือหุ้นใหญ่ / อดีตกรรมก�รบริษัท Com7

23. น.ส.อารี ปรีชานุกูล • กรรมก�รและผู้ถือหุ้น

24. นายนิธิศ สทรลักษณ์ • คู่สมรสของ น.ส.อ�รี ปรีช�นุกูล

25. นายกฤชวัฒน์ วรวานิช • กรรมก�รและผู้ถือหุ้น

26. นายคงศักดิ์  บรรณาสถิตย์กุล • กรรมก�รและผู้ถือหุ้น

27. นางวาสนา  พงศ์แสงลึก • ผู้บริห�ร

• กรรมก�ร บริษัท ทวีชัยว�สน�ดี จำ�กัด

28. นายภาคภูมิ เสตะรัต • ผู้บริห�ร

29. น.ส.ณัฐนันท์  กีรติกรยศนันท์ • ผู้บริห�รและผู้ถือหุ้น

30. นายสุรเดช  สร้อยรุ่งเรือง • ผู้ถือหุ้น    

31. นายณรงค์ ศรีวรรณวิทย์ • ผู้บริห�ร

32. นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ • ประธ�นกรรมก�ร  

• กรรมก�รบริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

• กรรมก�รในกลุ่ม บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำ�กัด (มห�ชน)

• กรรมก�รตรวจสอบของบริษัท ดังต่อไปนี้

 » บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์

 » บมจ. บ�งกอก เชน ฮอสปิทอล

33. นายคัชพล  จุลชาต • กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ

34. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย • กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ

• กรรมก�รบริษัท/กรรมก�รบริห�ร/ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร/เลข�นุก�ร

คณะกรรมก�รบริษัท 

• บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น 

ของการทำารายการความเห็น 
ของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563 ปี 2564

1) Inter Vision 1) รายได้ค่าบริการพื้นที่สำานักงาน
เป็นการให้บริการพื้นที่สำานักงาน  
อัตราค่าบริการรายเดือนละ 44,800 บาท

537,600 537,600 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
ของรายการรวมทั้งมีความเป็นธรรม 
ของราคาและเงื่อนไขของรายการ 
เช่นเดียวกับที่ทำารายการกับบุคคลภายนอก

2) รายได้จากการขายสินค้า 
เป็นการขายสินค้าประเภทโทรศัพท์
เคลื่อนที่ อุปกรณ์ไอที ในราคาที่ตกลง 
ร่วมกัน คือราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม 
ตามที่ตกลงกัน

16,121 15,925

3) ต้นทุนสินค้า 
เป็นการต้นทุนสินค้าประเภทโทรศัพท์
เคลื่อนที่ อุปกรณ์ไอที ในราคาที่ตกลง 
ร่วมกัน คือราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม 
ตามที่ตกลงกัน

- 20,330

รวม ยอดคงค้าง ณ ส้ินงวดท้ังหมด ด้านรับ
รวม ยอดคงค้าง ณ ส้ินงวดท้ังหมด ด้านจ่าย

575,232
-

47,936
20,330

2) ADEPT 1) เงินประกันราคาสินค้า  
(Price Protection Receive)
เป็นการประกันราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
อุปกรณ์ไอที ในราคาที่ตกลงร่วมกัน

38,156,709 2,353,916 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
ของรายการ รวมทั้งมีความเป็นธรรม 
ของราคาและเงื่อนไขของรายการ 
เช่นเดียวกับที่ทำารายการกับบุคคลภายนอก

2) รายได้จากค่าบริหารจัดการ
เป็นการว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการ
กิจการภายในและเป็นท่ีปรึกษาด้านธุรกิจให้ 
ในอัตราค่าบริการรายเดือนละ 5,000 บาท 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

60,000 60,000 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
ของรายการเนื่องจากอัตราค่าบริหารจัดการ 
คิดตามสัดส่วนของยอดขาย อีกทั้ง Banana 
เป็นบริษัทย่อยที่เพิ่งเริ่มดำาเนินธุรกิจจึงจำาเป็น
ต้องอาศัยบริษัท Com7 ในการให้คำาปรึกษา

3)  รายได้ค่าบริการพื้นที่สำานักงาน
เป็นการให้บริการพื้นที่สำานักงาน  
อัตราค่าบริการรายเดือนละ 5,000 บาท 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

60,000 60,000 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
ของรายการรวมทั้งมีความเป็นธรรม 
ของราคาและเงื่อนไขของรายการ 
เช่นเดียวกับที่ทำารายการกับบุคคลภายนอก

4) ต้นทุนสินค้า
เป็นการขายสินค้าประเภท IT ตามราคาที่
ตกลงกัน คือ ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม
ตามที่ตกลงกัน

209,618,948 50,849,729

5) ค่าสินค้า
เป็นการซื้อสินค้า IT ตามราคาที่ตกลง
กัน คือ ราคาขายบวกกำาไรส่วนเพิ่มตาม
ที่ตกลงกัน

- 121,680

เงินกู้ยืมบริษัทย่อย

ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด 125,000,000 -

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 155,000,000 2,700,000,000

(ลดลง) ระหว่างงวด (280,000,000) (1,800,000,000)

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด - 900,000,000

ดอกเบี้ยรับ 362,260 2,686,315

ดอกเบี้ยค้างรับ 4,215,000 940,603

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด - 450,000,000

รวม ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้านรับ
รวม ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้านจ่าย

4,018,101
-

1,254,388
23,768,804

2. รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เป็นการรับและจ่ายเงิน



183แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น 

ของการทำารายการความเห็น 
ของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563 ปี 2564

3) Novus 1) รายได้จากค่าบริหารจัดการ
เป็นก�รว่�จ้�งให้บริษัทเป็นผู้บริห�รจัดก�ร

กิจก�รภ�ยในและเป็นท่ีปรึกษ�ด้�นธุรกิจให้  

ในอัตร�ค่�บริห�รจัดก�รต�มยอดข�ยที่

ตกลงร่วมกันอัตร�ค่�บริก�รร�ยเดือนละ 

5,000 บ�ท ไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม

60,000 60,000 ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผลของ

ร�ยก�รรวมทั้งมีคว�มเป็นธรรมของร�ค�และ

เงื่อนไขของร�ยก�รเช่นเดียวกับที่ทำ�ร�ยก�ร

กับบุคคลภ�ยนอก

2) รายได้ค่าบริการพื้นที่ส�านักงาน
เป็นก�รให้บริก�รพื้นที่สำ�นักง�น  

อัตร�ค่�บริก�รร�ยเดือนละ 5,000 บ�ท 

ไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม

60,000 60,000

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
ยอดคงค้�ง ณ ต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่�งงวด

(ลดลง) ระหว่�งงวด

ยอดคงค้�ง ณ สิ้นงวด

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้�งรับ

-

-

-

-

-

-

-

180,000,000

(180,000,000)

-

115,397

-

ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

ของร�ยก�รเนื่องจ�กบริษัทมีคว�มจำ�เป็น

ในก�รกู้ยืมเพื่อใช้ในก�รบริห�รและจัดก�ร

หมุนเวียนภ�ยในบริษัทซึ่งเป็นเรื่องปกติ 

สำ�หรับก�รขย�ยธุรกิจ

เงินกู้ยืมบริษัทย่อย

ยอดคงค้�ง ณ ต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่�งงวด

(ลดลง) ระหว่�งงวด

ยอดคงค้�ง ณ สิ้นงวด

ดอกเบี้ยจ่�ย

ดอกเบี้ยค้�งจ่�ย

13,000,000

-

-

13,000,000

-

74,082

13,000,000

40,000,000

(13,000,000)

40,000,000

125,655

5,699

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่�งงวด - 235,000,000

ยอดคงค้�ง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้�นรับ

ยอดคงค้�ง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้�นจ่�ย

    10,700

-

    10,700

5,699



184 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น 

ของการทำารายการความเห็น 
ของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563 ปี 2564

4) Double Value 1) สิทธิการใช้สินทรัพย์สุทธิ  
(Right-of-use assets, net)
เป็นร�ยก�รที่ผู้เช่�รับรู้ทรัพย์สินที่เช่�

จ�กสัญญ�เช่� ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�ง

เป็นอ�ค�รพ�ณิชย์หน้�กว้�ง 14.9 เมตร 

จำ�นวน 3 ชั้น เลขที่ 1/65 ม.6 ต.บ่อผุด  

อ.เก�ะสมุย จ.สุร�ษฎร์ธ�นี เพื่อใช้เป็น

ส�ข� Banana สัญญ�เช่� 3 ปี เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2563 ถึงวันที่ 31 

ธันว�คม 2565 เป็นสินทรัพย์สิทธิก�รใช้ 

1,338,178 6,663,757 ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผลของ

ร�ยก�รและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท  

ซึ่งจะทำ�ให้หน้�ร้�นมีพื้นที่ม�กขึ้นกว่�เดิม 

(จ�กเดิม 4 เมตร เป็น 14.9 เมตร) ส่งผลดี

เพิ่มโอก�สท�งก�รข�ยสินค้�

2) ค่าตัดจ�าหน่าย-สิทธิการเช่า
เป็นร�ยก�รที่ผู้เช่�รับรู้ทรัพย์สินที่เช่� 

จ�กสัญญ�เช่�ทุกประเภทเป็นสินทรัพย์

สิทธิก�รใช้และให้ทยอยตัดค่�เสื่อมร�ค�

ต�มอ�ยุก�รเช่�

669,791 1,105,017

3) หนี้สินตามสัญญาเช่า  
(Lease Liabilities Right of use)
เป็นร�ยก�รที่ผู้เช่�รับรู้ทรัพย์สินที่เช่� 

เป็นหนี้สิน

1,517,412 6,740,448

4) ดอกเบี้ยจ่าย-สิทธิการเช่า
เป็นร�ยก�รที่ผู้เช่�รับรู้ทรัพย์สินที่เช่� 

เป็นหนี้สิน ควบคู่ไปกับบันทึกรับรู้ดอกเบี้ย

จ่�ยพร้อมทยอยตัดลดหนี้สินลงต�มงวด

ที่ชำ�ระ

37,464 44,479

5) ค่าเช่าและค่าบริการ
เป็นค่�บริก�รจ�กก�รเช่�ที่ดินพร้อมสิ่ง

ปลูกสร้�ง สัญญ�เช่� 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 

1 มกร�คม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันว�คม 2565

1,150,000 2,400,000 ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผลของ

ร�ยก�รรวมทั้งมีคว�มเป็นธรรมของร�ค�และ

เงื่อนไขของร�ยก�รเช่นเดียวกับที่ทำ�ร�ยก�ร

กับบุคคลภ�ยนอก

Rental Guarantee - 600,000

ยอดคงค้�ง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้�นจ่�ย - -



185แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น 

ของการทำารายการความเห็น 
ของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563 ปี 2564

5) Double 7 1) รายได้จากค่าบริหารจัดการ
เป็นก�รว่�จ้�งให้บริษัทเป็นผู้บริห�รจัดก�ร

กิจก�รภ�ยในและเป็นที่ปรึกษ�ด้�นธุรกิจ 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2563 ถึงวันที่ 

31 ธันว�คม 2565 ในอัตร�ค่�บริห�ร

จัดก�รต�มยอดข�ยที่ตกลงร่วมกัน

1,800,000 2,079,110 ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผลของ

ร�ยก�รเนื่องจ�กอัตร�ค่�บริห�รจัดก�รคิดต�ม

สัดส่วนของยอดข�ย

2) รายได้ค่าบริการพื้นที่ส�านักงาน
ให้บริก�รพื้นที่สำ�นักง�น อัตร�ค่�บริก�ร

ร�ยเดือน/ละ 33,600 บ�ท 

403,200     403,200 ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

ของร�ยก�รรวมทั้งมีคว�มเป็นธรรม 

ของร�ค�และเงื่อนไขของร�ยก�ร 

เช่นเดียวกับที่ทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก

 3) รายได้จากการขายสินค้า 
เป็นก�รข�ยสินค้�ประเภทโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

อุปกรณ์ไอที ในร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน  

คือร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม 

ต�มที่ตกลงกัน

638,620 122,136

4) รายได้ค่าบริการ
1. ค่�บริก�รโปรแกรมและ Support 

Dynamic 365 เป็นระยะเวล� 1 

ปี ตั้งแต่ 1 มกร�คม 2564 ถึง 31 

ธันว�คม 2564

2. ค่�บริก�รโปรแกรม HR Management 

เป็นระยะเวล� 1 ปี ต้ังแต่ 1มกร�คม 

2564 ถึง 31 ธันว�คม 2564

7,040,000   7,040,000

5) เงินปันผลรับ
เงินปันผลที่ได้รับจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ  

ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99

149,991,000 179,989,200

6) รายได้ค่าบริการค้างรับ
1. ค่�โปรแกรม K2 จำ�นวน 10 Licenses/

ค่�บริก�รใช้โปรแกรมและSupport

2. ค่�บริก�รใช้โปรแกรมและSupport 

Ax365

- 7,319,110

เงินกู้ยืมบริษัทย่อย

ยอดคงค้�ง ณ ต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่�งงวด

(ลดลง) ระหว่�งงวด

ยอดคงค้�ง ณ สิ้นงวด

ดอกเบี้ยจ่�ย

ดอกเบี้ยค้�งจ่�ย

210,000,000    

345,000,000

(230,000,000) 

325,000,000

3,346,364

1,067,274

325,000,000

390,000,000

(430,000,000)

285,000,000

1,619,554

566,568

รวม ยอดคงค้�ง ณ ส้ินงวดท้ังหมด ด้�นรับ

รวม ยอดคงค้�ง ณ ส้ินงวดท้ังหมด ด้�นจ่�ย

7,975,256

-

7,515,562

-



186 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น 

ของการทำารายการความเห็น 
ของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563 ปี 2564

6) Organic Zone 1) สิทธิการใช้สินทรัพย์สุทธิ  
(Right-of-use assets, net)
เป็นร�ยก�รที่ผู้เช่�รับรู้ทรัพย์สินที่เช่�จ�ก

สัญญ�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�น บนที่ดิน 4 ไร่ 

309 ต�ร�งว�ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 549/1 ถนน

สรรพ�วุธ แขวงบ�งน�ใต้ เขตบ�งน� 

กรุงเทพฯ สัญญ�เช่� 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 

1 มกร�คม 2563  ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 

2565  เป็นสินทรัพย์สิทธิก�รใช้

465,539,716 310,418,611 ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผลของ

ร�ยก�รรวมทั้งมีคว�มเป็นธรรมของร�ค�และ

เงื่อนไขของร�ยก�รเช่นเดียวกับที่ทำ�ร�ยก�ร

กับบุคคลภ�ยนอก 

2) ค่าตัดจ�าหน่าย-สิทธิการเช่า
เป็นร�ยก�รที่ผู้เช่�รับรู้ทรัพย์สินที่เช่� 

จ�กสัญญ�เช่�ทุกประเภทเป็นสินทรัพย์

สิทธิก�รใช้และให้ทยอยตัดค่�เสื่อมร�ค�

ต�มอ�ยุก�รเช่�

78,005,426 77,519,159

3) หนี้สินตามสัญญาเช่า  
(Lease Liabilities Right of use)
เป็นร�ยก�รที่ผู้เช่�รับรู้ทรัพย์สินที่เช่� 

เป็นหนี้สิน

407,002,924 343,129,587

4) ดอกเบี้ยจ่าย-สิทธิการเช่า
เป็นร�ยก�รที่ผู้เช่�รับรู้ทรัพย์สินที่เช่� 

เป็นหนี้สิน ควบคู่ไปกับบันทึกรับรู้ดอกเบี้ย

จ่�ยพร้อมทยอยตัดลดหนี้สินลงต�มงวด

ที่ชำ�ระ

9,461,390 7,837,523

Rental Guarantee

ยอดคงค้�ง ณ ส้ินงวดท้ังหมด ด้�นรับ

ยอดคงค้�ง ณ ส้ินงวดท้ังหมด ด้�นจ่�ย

33,935,352

-

-

33,935,352

-

-

7) Success March 1) รายได้ค่าบริการพื้นที่ส�านักงาน
เป็นก�รให้บริก�รพื้นที่สำ�นักง�น  

อัตร�ค่�บริก�รร�ยเดือนๆละ 11,200 บ�ท 

ไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม  

134,400 134,400 ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผลของ

ร�ยก�รรวมทั้งมีคว�มเป็นธรรมของร�ค�และ

เงื่อนไขของร�ยก�รเช่นเดียวกับที่ทำ�ร�ยก�ร

กับบุคคลภ�ยนอก

ยอดคงค้�ง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้�นรับ - 33,645

8) Next Capital 1) รายได้จากการขายสินค้า
เป็นต้นทุนในก�รซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพื่อข�ยต่อต�มร�ค�ที่ตกลงกัน  
คือ ร�ค�ข�ยบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม 
ต�มที่ตกลงกัน

1,383,000 6,569,006 ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

ของร�ยก�รรวมทั้งมีคว�มเป็นธรรม 

ของร�ค�และเงื่อนไขของร�ยก�ร 

เช่นเดียวกับที่ทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก

เงินกู้ยืมบริษัทย่อย

ยอดคงค้�ง ณ ต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่�งงวด

(ลดลง) ระหว่�งงวด

ยอดคงค้�ง ณ สิ้นงวด

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้�งรับ

50,000,000

-

(50,000,000)

-

235,329

-

-

300,000,000

-

300,000,000

991,233

991,233

ยอดคงค้�ง ณ ส้ินงวดท้ังหมด ด้�นรับ

ยอดคงค้�ง ณ ส้ินงวดท้ังหมด ด้�นจ่�ย

258,940

-

991,233

-



187แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 2   l   การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น 

ของการทำารายการความเห็น 
ของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563 ปี 2564

9) Bakery Treasury 1) รายได้ค่าเช่าพื้นที่
เป็นก�รให้บริก�รพื้นที่ อัตร�ค่�บริก�ร 

ร�ยเดือนละ 10,000 บ�ท 

140,000 120,000 ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

ของร�ยก�รรวมทั้งมีคว�มเป็นธรรม 

ของร�ค�และเงื่อนไขของร�ยก�ร 

เช่นเดียวกับที่ทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก
2) ค่าสินค้า

เป็นค่�สินค้�ประเภทอ�ห�รในง�น Event 

ของบริษัท

764,584 139,063

3) รายได้จากการขายสินค้า
เป็นต้นทุนในก�รซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เพื่อข�ยต่อต�มร�ค�ที่ตกลงกัน  

คือร�ค�ข�ยบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม 

ต�มที่ตกลงกัน

212,658 355,847

ยอดคงค้�ง ณ ส้ินงวดท้ังหมด ด้�นรับ

ยอดคงค้�ง ณ ส้ินงวดท้ังหมด ด้�นจ่�ย

52,149

103,800

163,994

86,000

10)  Thunder Fin Fin   
 (TFF)

1) รายได้จากค่าบริหารจัดการ
เป็นก�รว่�จ้�งให้บริษัทเป็นผู้บริห�รจัดก�ร
กิจก�รภ�ยในและเป็นที่ปรึกษ�ด้�นธุรกิจ 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2563 ถึงวัน
ที่ 31 ธันว�คม 2563 ในอัตร�ค่�บริห�ร
จัดก�รต�มยอดข�ยที่ตกลงร่วมกัน

597,305 798,595 ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

ของร�ยก�รรวมทั้งมีคว�มเป็นธรรม 

ของร�ค�และเงื่อนไขของร�ยก�รเช่นเดียว 

กับที่ทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก

2) รายได้ค่าบริการพื้นที่ส�านักงาน
เป็นก�รให้บริก�รพื้นที่สำ�นักง�น  

อัตร�ค่�บริก�รร�ยเดือน/ละ 5,000 บ�ท

60,000 60,000

3) รายได้ค่าสินค้าและบริการ
เป็นก�รข�ยสินค้�ประเภทโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ในร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน  
คือร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม 
ต�มที่ตกลงกัน

57,016,685 804,552,653

4) ต้นทุนสินค้า
เป็นก�รข�ยสินค้�ประเภทโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ในร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน  
คือร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม 
ต�มที่ตกลงกัน

313,247,801 2,231,107,084

5) เงินประกันราคาสินค้า
เป็นก�รประกันร�ค่�โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
อุปกรณ์ไอที ในร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน

- 36,622,484

ยอดคงค้�ง ณ ส้ินงวดท้ังหมด ด้�นรับ

ยอดคงค้�ง ณ ส้ินงวดท้ังหมด ด้�นจ่�ย

56,809,421

103,710,324

254,911,605

54,296,385



188 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2   l   การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น 

ของการทำารายการความเห็น 
ของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563 ปี 2564

11)  Prime Solution      
 and Services

1) รายได้ดอกเบี้ย
เป็นก�รเช่�ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

จำ�นวน 48 งวด ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2562 

ถึง 15 ต.ค. 2566

1,205,420 870,178 ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

ของร�ยก�รรวมทั้งมีคว�มเป็นธรรม 

ของร�ค�และเงื่อนไขของร�ยก�ร 

เช่นเดียวกับที่ทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก

2) รายได้ค่าบริการดูแลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็นรายได้ค่าบริการ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ�านวน 20 
เครื่อง 
• 10 เครื่อง (ตั้งแต่ 14 ม.ค. 2564 - 

13 ม.ค. 2565) 
• 10 เครื่อง (ตั้งแต่ 18 พ.ค. 2564 - 

17 พ.ค.2565)
ในอัตร�ค่�บริก�รที่ตกลงร่วมกัน

692,294 249,920

3) รายได้จากค่าบริหารจัดการ
เป็นก�รว่�จ้�งให้บริษัทเป็นผู้บริห�รจัดก�ร

กิจก�รภ�ยในและเป็นที่ปรึกษ�ด้�นธุรกิจ

ในอัตร�ค่�บริห�รจัดก�รต�มยอดข�ย 

ที่ตกลงร่วมกัน

800,000 960,000

4) รายได้จากการขายสินค้า
เป็นต้นทุนในก�รซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เพื่อข�ยต่อต�มร�ค�ที่ตกลงกัน  

คือร�ค�ข�ยบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม 

ต�มที่ตกลงกัน

13,749,305 13,521,457

ยอดคงค้�ง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้�นรับ

ยอดคงค้�ง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้�นจ่�ย

21,685,879

1,533,670

705,648

-

12)  SEE KNOW HOW 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน
เป็นก�รฝึกอบรมทั้งพนักง�นใหม่ 
และพนักง�นเก่�เพื่อพัฒน�ทักษะคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถให้กับพนักง�น

47,244,500 119,709,800 ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

ของร�ยก�รรวมทั้งมีคว�มเป็นธรรม 

ของร�ค�และเงื่อนไขของร�ยก�ร 

เช่นเดียวกับที่ทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก

2) รายได้ค่าสินค้า
เป็นร�ยได้สินค้�ประเภทไอที ต�มร�ค� 
ที่ตกลงกัน คือ ร�ค�ข�ยบวกกำ�ไร 
ส่วนเพิ่มต�มที่ตกลงกัน 

167,925 154,895

3) รายได้ค่าบริการอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
เป็นร�ยได้สินค้�ประเภทไอที ต�มร�ค�ที่
ตกลงกัน  

- 689,980

4) รายได้ค่าเช่า
เป็นร�ค�เป็นก�รให้บริก�รพื้นที่สำ�นักง�น 
อัตร�ค่�บริก�รร�ยเดือน/ละ 5,000 บ�ท

- 2,890,800

5) รายได้ค่าบริหารจัดการ
เป็นก�รว่�จ้�งให้บริษัทเป็นผู้บริห�ร
จัดก�รกิจก�รภ�ยในและเป็นที่ปรึกษ�
ด้�นธุรกิจในอัตร�ค่�บริห�รจัดก�รต�ม
ยอดข�ยที่ตกลงร่วมกัน

- 71,151

ยอดคงค้�ง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้�นรับ
ยอดคงค้�ง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้�นจ่�ย

6,233

-

7,476,087

-
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ส่วนที่ 3   l   งบการเงิน

คณะกรรมก�รบริษัทได้ตระหนักถึงภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในฐ�นะกรรมก�รบริษัทจดทะเบียนต่องบก�รเงินของ 

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบก�รเงินดังกล่�วได้จัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน (TFRS) โดยมี

ก�รพิจ�รณ�เลือกใช้นโยบ�ยบัญชีที่เหม�ะสมและถือปฏิบัติอย่�งสม่ำ�เสมอ ประกอบกับก�รใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวังและประม�ณก�รที่ 

สมเหตุสมผลในก�รจัดทำ� มีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ตลอดจนได้แสดงคำ�อธิบ�ยและวิเคร�ะห์ 

ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบก�รเงินดังกล่�วได้ผ่�น

ก�รตรวจสอบและแสดงคว�มเห็นอย่�งไม่มีเงื่อนไขจ�กผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตที่เป็นอิสระ

นอกจ�กน้ีคณะกรรมก�รบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัท มีก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและจัดให้มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 

ตลอดจนระบบระบบควบคมุภ�ยในทีมี่ประสทิธภิ�พและประสทิธิผล เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้�่ก�รบนัทกึข้อมลูท�งก�รบญัชีมคีว�มถกูตอ้ง ครบถว้น และ

เพยีงพอทีจ่ะดำ�รงรักษ�ไวซ้ึง่ทรัพยส์นิของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมถงึปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิก�รทจุริตหรือก�รดำ�เนินก�รทีผ่ดิปกตอิย�่งมสี�ระสำ�คญั

อนึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รอิสระได้ทำ�หน้�ที่สอบท�นเกี่ยวกับคุณภ�พของร�ยง�นท�งก�รเงิน และ

ระบบควบคุมภ�ยใน โดยได้แสดงคว�มเห็นไว้ในร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบในร�ยง�นประจำ�ปี 2564 ฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมก�รบริษัท จึงมีคว�มเห็นว่� บริษัทมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีระบบก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและระบบควบคุมภ�ยใน

ที่มีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม ส�ม�รถสร้�งคว�มเช่ือมั่นอย่�งสมเหตุสมผลได้ว่�งบก�รเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันว�คม 2564 ได้จัดทำ�และเปิดเผยโดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงิน

(นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ)

ประธานกรรมการบริษัท

(นายสุระ คณิตทวีกุล)

รองประธานกรรมการบริษัท   
           และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ส่วนที่ 3   l  งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) 

ความเห็น

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษทั คอมเซเวน่ จาํกัด (มหาชน) (บริษทั) 
และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดําเนินงาน
รวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรับปี  
สิ้นสุดวันเดียวกัน  

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึง่ประกอบด้วยนโยบายการบัญชทีีส่าํคัญและหมายเหตเุร่ืองอืน่ ๆ  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของข้าพเจา้ได้กลา่วไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบัญชตีอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอสิระจาก
กลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้า

เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจบัุน ขา้พเจา้ได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้ 
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

ความเพียงพอของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 8 เร่ือง ประมาณการ
ทางบัญชีท่ีสําคัญและการใช้ดุลยพินิจเก่ียวกับค่าเผ่ือมูลค่าสินค้า
ลดลง และข้อ 13 เร่ืองสินค้าคงเหลือ - สุทธิ

มูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 
6,208 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมในงบ
การเงินรวม สินค้าคงเหลือเหล่าน้ีประกอบด้วย สินค้าประเภท
ไอที โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เสริม ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงดังกล่าว
ส่งผลกระทบทําให้สินค้าคงเหลือของกลุ่มกิจการล้าสมัยและไม่
สามารถจําหน่ายสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้ทันท่วงที 

ค่าเผ่ือสินค้าคงเหลือล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้าคํานวณจากการใช้
อัตราร้อยละของสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า ซ่ึงประเมินจาก
ดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตของระดับ 
ของสินค้าคงเหลือล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า และมุมมองของ 
ผู้บริหารต่อลักษณะและอายุของสินค้าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญเก่ียวกับเร่ืองน้ีเน่ืองจากสินค้าคงเหลือ
มีจํานวนท่ีเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินรวมและการต้ังค่าเผ่ือ
สินค้าคงเหลือล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้ามีความเก่ียวข้องกับการ
ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินระดับความเพียงพอ 
ของค่าเผ่ือของสินค้าคงเหลือ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการทําความเข้าใจ
นโยบาย ของกลุ่มกิจการในการรับรู้ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
และเคล่ือนไหวช้าและการสอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบ 
เก่ียวกับดุลยพินิจและข้อสมมติฐานในเร่ืองการกําหนด 
อัตราร้อยละของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า 

ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราร้อยละของ
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้าโดยเปรียบเทียบกับ
อัตราร้อยละของขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหว
ช้าในอดีตของแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า ข้อมูลราคาตลาด
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรายการขายท่ีเกิดขึ้นภายหลังวันที่ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์อัตราการ
หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 

ข้าพเจ้าได้สุ่มทดสอบการคํานวณอายุของสินค้าคงเหลือ
ในรายงานอายุสินค้าคงเหลือที่จัดทําโดยผู้บริหารของ 
กลุ่มกิจการ และการคํานวณการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 
และเคล่ือนไหวชา้และเปรียบเทียบกับการประมาณการสนิคา้
คงเหลือล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าของผู้บริหาร 

จากวธิปีฏิบัตงิานของข้าพเจา้ดงักลา่วขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่

การกําหนดอัตราร้อยละของการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 
และเคล่ือนไหวช้าอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและยอมรับได้
ตามหลักฐานสนับสนุน
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 8 เรื่องประมาณ
การทางบัญชีท่ีสําคัญและการใช้ดุลยพินิจเก่ียวกับประมาณ
การการด้อยค่าของค่าความนิยม และ ข้อ 19 เรื่องค่าความ
นิยม - สุทธิ 

กลุ่มกิจการมีค่าความนิยมมูลค่า 124 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุม่กิจการตอ้งทาํการทดสอบการด้อยค่า 
ของค่าความนิยมอย่างน้อยเป็นประจําทุกปีตามข้อกําหนด 
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร 
ได้จัดทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมโดย

1 คํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์
ทก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย โดยใช้วิธีการคิดลดกระแส
เงินสด สําหรับระยะเวลา 5 ปี และคิดมูลค่าสุดท้ายด้วยอัตรา
การเตบิโตของธรุกจิคงทีต่ัง้แตปี่ที ่5 หลังจากนัน้กระแสเงนิสด
จะถูกคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราต้นทุนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของเงินทุน และ

2 เปรียบเทียบผลลัพธ์ของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
กับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
แต่ละหน่วย

จากการทดสอบการด้อยค่าประจําปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มีค่า
เผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมท่ีจะต้องรับรู้เพิ่ม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับเร่ืองดังกล่าวเนื่องจากมีความ
เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจท่ีสําคัญของผู้บริหารในการ
ประมาณการกระแสเงินสด ซึ่งอ้างอิงข้อสมมติฐานต่าง ๆ  ที่มี
ผลมาจากการคาดการณส์ภาวะตลาดและเศรษฐกิจในอนาคต 
โดยข้อสมมติฐานที่สําคัญ ได้แก่ อัตราการเติบโตของรายได้ 
กําไรขั้นต้น และอัตราคิดลด

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินวิธีการท่ีใช้ในการ
คํานวณประมาณการกระแสเงินสด และสอบถามผู้บริหาร
ในเชิงทดสอบต่อข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการกระแส
เงินสด รวมถึงทดสอบการคํานวณของผู้บริหาร ดังนี้

ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสด
กับงบประมาณและแผนธุรกิจ และหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง
กับแผนการในอนาคต 

ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในปี
ปัจจบัุนกับตวัเลขทีค่าดการณไ์วใ้นปีก่อนเพือ่พจิารณาวา่ผล
การดําเนินงานที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อนสมเหตุสมผลหรือไม่

ข้าพเจ้าประเมินอัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากําไร 
ขั้นต้นในอดีตของผู้บริหารท่ีใช้ในการคาดการณ์โดยการ
เปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีต

ข้าพเจ้าได้ทดสอบตัวแปรท่ีนํามาใช้ในการพิจารณาอัตราคิดลด  
เช่น ต้นทุนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนที่
ไม่มีความเส่ียง และเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของ
บริษทัในกลุ่มธรุกิจเดียวกนัทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และอตัราผลตอบแทนทีไ่ม่มีความเส่ียงของ
พันธบัตรรัฐบาล และทดสอบการคํานวณของอัตราดังกล่าว

ขา้พเจา้ได้ทดสอบการคาํนวณค่าความออ่นไหวในของกระแส
เงินสดคิดลดจากการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่สําคัญ เช่น 
อัตราการเติบโตของรายได้ และอัตราคิดลด

ข้าพเจ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าในสํานักงาน 
ของขา้พเจา้พจิารณาความเหมาะสมของขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้น
การคํานวณหามูลคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคนืของหนว่ยสนิทรัพย์
ทีก่่อใหเ้กิดเงนิสดแต่ละหนว่ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่อตัราคิดลด  
และคํานวณประมาณการโดยอิสระแล้วนําผลลัพธ์มา 
เปรียบเทียบกับประมาณการที่ผู้บริหารได้จัดทําขึ้น

จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อ
สมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้
รับคืนของค่าความนิยม มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐาน
ที่ได้รับ
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ข้อมูลอื่น 

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลมุถงึขอ้มูลอืน่ และขา้พเจา้ไม่ได้ใหค้วามเชือ่ม่ัน
ต่อข้อมูลอื่น

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอา่นและพจิารณา
วา่ขอ้มูลอืน่มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักับงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกับความรูท้ีไ่ด้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจําเป็น เพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะ 
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ 
และบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน  
หรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีช่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
และบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงค์เพือ่ใหไ้ด้ความเชือ่ม่ันอย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ัน 
ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
และถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 
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 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจาก 
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม 
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
และบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการ 
สอบบัญชีท่ีได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของข้าพเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบัญชท่ีีได้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชขีองข้าพเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง 
ตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุม 
ดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ  ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล 
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า 
ขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบัุนและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธบิายเรือ่งเหล่านีใ้นรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากท่ีจะ 
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

พงทวี  รัตนะโกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795

กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท  บาท  บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 1,656,882,222 872,146,450 1,138,686,887 706,490,983

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 12 193,691,951 249,229,759 156,855,506 187,209,909

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ 11.1 2,707,270,470 864,303,332 2,250,704,067 812,581,955

ลกูหนี�การคา้ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิที�ครบกาํหนด

รบัชาํระภายในหนึ�งปี 11.3 462,458,325 37,643,598 12,993,106 12,524,067

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 11.2 78,349,427 105,807,769 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 32 306,316,304 6,416,304 1,200,000,000 -

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 13 6,207,899,899 3,664,401,153 5,749,330,992 3,641,679,200

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 14 273,289,301 60,718,256 206,500,643 43,911,113

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 11,886,157,899 5,860,666,621 10,715,071,201 5,404,397,227

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�ตดิภาระคํ�าประกนั 1,414,578 2,422,757 - -

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ 11.1 237,235,285 - 237,235,285 -

ลกูหนี�การคา้ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 11.3 97,398,903 48,147,599 11,163,679 24,317,984

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16 - - 988,834,366 302,547,066

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 15 773,666,424 675,013,828 593,575,203 593,575,203

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 12 180,000,000 - - -

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 17 614,919,099 505,707,356 613,630,692 504,242,353

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 18 1,186,340,243 1,265,214,211 1,178,255,234 1,256,726,103

คา่ความนิยม - สทุธิ 19 123,691,216 123,691,216 45,655,040 45,655,040

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 20 173,661,862 158,585,059 97,215,552 78,259,973

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 21 107,740,953 70,794,936 105,773,863 82,863,427

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 583,513,010 496,474,447 559,515,746 475,241,034

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,079,581,573 3,346,051,409 4,430,854,660 3,363,428,183

รวมสินทรพัย์ 15,965,739,472 9,206,718,030 15,145,925,861 8,767,825,410

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 87 เป�นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ................................................................................              กรรมการ..........................................................................

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 204 ถึง 276 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท  บาท  บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื

ระยะ�ั �นจาก�ถาบนัการเงนิ 22 3,800,990,825 1,282,509,647 3,754,095,570 1,219,568,773

หนี��นิตาม�ญัญาเชา่�ว่น�ี�ถงึ

ก�าหนดช�าระภายในหนึ�งปี 22 524,664,097 498,115,529 518,734,640 492,600,864

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 23 5,105,791,469 2,464,340,173 4,704,009,654 2,160,494,834

เงนิกูย้มืระยะ�ั �นจากบรษิ�ั�ี�เกี�ยวขอ้งกนั 32 - - 325,000,000 338,000,000

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 288,683,043 166,547,437 266,818,172 158,390,159

หนี��นิหมนุเวยีนอื�น 30,905,910 18,380,714 28,133,707 15,104,440

รวมหนี�สินหมนุเวียน 9,751,035,344 4,429,893,500 9,596,791,743 4,384,159,070

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี��นิตาม�ญัญาเชา่ 22 677,402,910 707,633,378 674,547,786 704,805,488

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 102,722,318 88,602,555 88,623,904 76,303,353

ประมาณการหนี��นิคา่รื�อถอน�นิ�รพัยถ์าวร 23,648,000 22,176,000 23,648,000 22,176,000

หนี��นิไมห่มนุเวยีนอื�น 110,180,545 87,584,027 110,120,543 87,584,026

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 913,953,773 905,995,960 896,940,233 890,868,867

รวมหนี�สิน 10,664,989,117 5,335,889,460 10,493,731,976 5,275,027,937

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 87 เป�น�ว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

8
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198 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 3   l  งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

� วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท  บาท  บาท

หน�� สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

25

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั จาํนวน 1,200,000,000 หุน้

   มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

   หุน้สามญั จาํนวน 1,200,000,000 หุน้

   ชาํระเตม็มลูคา่แลว้ หุน้ละ 0.25 บาท 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 898,760,685 898,760,685 898,760,685 898,760,685

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4,069,677,849 2,638,332,874 3,423,433,200 2,264,036,788

องค�ประกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ (13,576,049) (14,799,778) - -

5,284,862,485 3,852,293,781 4,652,193,885 3,492,797,473

15,887,870 18,534,789 - -

5,300,750,355 3,870,828,570 4,652,193,885 3,492,797,473

15,965,739,472 9,206,718,030 15,145,925,861 8,767,825,410

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 87 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหน�� สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม

งบการเงินรวม
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199แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 3   l    งบการเงิน

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 51,126,442,939 37,306,107,513 49,931,662,963 36,383,242,484

รายไดอ้ื�น - สทุธิ 28,217,786 46,791,138 249,357,236 261,677,826

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 96,476,077 101,005,005 - -

รวมรายได้ 51,251,136,802 37,453,903,656 50,181,020,199 36,644,920,310

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (44,280,503,258) (32,595,897,570) (43,582,919,955) (31,960,738,943)

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (2,913,534,808) (2,347,582,653) (2,980,737,445) (2,362,620,488)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (847,944,845) (638,480,835) (724,988,184) (576,382,544)

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน - สทุธิ 21,925,962 4,298,058 21,942,350 4,489,901

รวมค่าใช้จ่าย (48,020,056,949) (35,577,663,000) (47,266,703,234) (34,895,252,074)

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,231,079,853 1,876,240,656 2,914,316,965 1,749,668,236

ตน้ทุนทางการเงนิ 27 (47,885,240) (53,147,096) (46,097,432) (53,781,047)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,183,194,613 1,823,093,560 2,868,219,533 1,695,887,189

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 29 (554,710,859) (328,237,513) (508,823,121) (288,871,359)

กาํไรสาํหรบัปี 2,628,483,754 1,494,856,047 2,359,396,412 1,407,015,830

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ��น:

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - (9,758,925) - (9,163,881)

ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

   หรอืขาดทุนภายหลงั - 1,951,785 - 1,832,776

สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นของบรษิทัรว่ม

   ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 952,789 (840,619) - -

รายการที�จะจดัประเภทใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนภายหลงั

สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 1,223,729 (14,799,778) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ��นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 2,176,518 (23,447,537) - (7,331,105)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2,630,660,272 1,471,408,510 2,359,396,412 1,399,684,725

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน):

สว่นที�เป�นของผูเ้ป�นเจา้ของของบรษิทัให�่ 2,630,392,186 1,490,681,664 2,359,396,412 1,407,015,830

สว่นที�เป�นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ (1,908,432) 4,174,383 - -

2,628,483,754 1,494,856,047 2,359,396,412 1,407,015,830

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป�นของผูเ้ป�นเจา้ของของบรษิทัให�่ 2,632,568,704 1,467,234,127 2,359,396,412 1,399,684,725

สว่นที�เป�นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ (1,908,432) 4,174,383 - -

2,630,660,272 1,471,408,510 2,359,396,412 1,399,684,725

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�น�าน (บาท) 30 2.19 1.24 1.97 1.17

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 87 เป�นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 204 ถึง 276 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



200 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 3   l  งบการเงิน
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ส่วนที่ 3   l    งบการเงิน
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202 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 3   l  งบการเงิน

งบกระแสเงินสด
บริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท  บาท  บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,183,194,613 1,823,093,560 2,868,219,533 1,695,887,189

คา่เสื�อมราคา 17 182,781,793 167,082,815 181,927,586 166,175,675

คา่เสื�อมราคา - สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 18 592,526,026 452,567,843 585,429,040 449,983,070

คา่ตดัจาํหน่าย - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 20 12,168,016 10,377,704 6,576,267 4,915,604

กาํไรจากการวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 12 (126,028) (1,229,760) (125,601) (1,209,909)

กาํไรจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (4,336,646) - (3,680,070) -

คา่เผื�อผลขาดทุนลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 65,705,812 2,964,215 27,996,481 2,107,846

หนี�ส�ู - 2,959,676 - 2,959,676

(กลบัรายการ)คา่เผื�อสนิคา้เคลื�อนไหวชา้และมรีาคาทุนสงูกวา่

   มลูคา่สทุธทิี�จะไดร้บั 13 11,666,999 (6,510,663) 9,220,692 (7,831,152)

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 24 14,119,763 8,805,374 12,320,551 8,193,473

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (259,701) 3,733,227 (259,701) 3,675,980

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 17 4,750,395 5,934,493 4,750,385 5,934,493

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 20 162,241 - 162,241 -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 363,806 1,045,861 363,806 1,045,861

ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายสนิทรพัยแ์ละเชา่กลบัคนื (639,332) (1,539,512) (639,332) (1,539,512)

สว่นลดคา่เชา่ (144,963,735) (5,671,211) (144,963,735) (5,671,211)

การดอ้ยคา่ของอาคารและอุปกรณ์ 17 2,724,536 7,419,204 2,724,536 7,419,204

การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 20 - 1,353,626 - -

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 15 (96,476,077) (63,912,397) - -

กาํไรจากการ�ื�อการรว่มคา้ในมลูคา่ตํ�ากวา่มลูคา่ยุตธิรรม - (37,092,608) - -

กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - (1,449,174) - -

ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการถอืหุน้บรษิทัยอ่ย 16 163,615 - - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 1,076,513 - -

(กลบัรายการ)การดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (276,100)

ดอกเบี�ยรบั (5,312,302) (5,284,928) (7,881,668) (5,616,669)

รายไดเ้งนิปันผล 32 - - (219,986,800) (218,799,312)

ตน้ทุนทางการเงนิ 27 47,885,240 53,147,096 46,097,432 53,781,047

การเป�ี�ยนแป�งในเงินทนุหมนุเวียน

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (2,076,318,047) 203,519,747 (1,657,428,664) (28,880,678)

ลกูหนี�การคา้ภายใตส้�ั�าเชา่การเงนิ (512,099,724) (17,794,630) 12,685,266 11,381,456

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากส�ั�า 27,458,342 (105,807,769) - -

สนิคา้คงเหลอื (2,555,165,743) 1,161,574,397 (2,116,872,484) 1,182,738,889

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (257,511,276) 29,672,967 (207,529,757) 38,765,142

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (91,778,493) (57,881,351) (84,729,798) (60,307,691)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 2,634,447,453 (995,944,020) 2,538,143,216 (1,014,864,041)

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 12,525,196 (5,058,271) 13,029,267 701,383

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 23,235,850 23,107,486 23,175,848 23,107,484

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,070,892,592 2,654,259,510 1,888,724,537 2,313,777,197

จา่ยตน้ทุนทางการเงนิ (45,848,034) (55,366,011) (45,692,467) (54,736,058)

จา่ยภาษเีงนิได้ (465,236,424) (290,519,607) (423,305,541) (240,081,387)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 559,808,134 2,308,373,892 1,419,726,529 2,018,959,752

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 87 เป�นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

13

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 204 ถึง 276 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



203แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 3   l    งบการเงิน

งบกระแสเงินสด 
บริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท  บาท  บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิ�ากสถาบนัการเงนิตดิ�าระคํ�าประกนั 1,008,179 7,985,723 - -

เงนิสด(จา่ย)รบัสทุธเิพื�อลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัม�ลคา่ดว้ยม�ลคา่ยุตธิรรม

   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (119,999,518) (248,000,000) 34,160,074 (186,000,000)

เงนิสดจา่ยเพื�อลงทุนในบรษิทัรว่ม - (143,825,000) - (143,825,000)

เงนิสดจา่ยเพื�อลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16 - (15,299,400) (686,287,300) (284,999,700)

เงนิสดรบัจากการจดัตั �งธุรกจิ 12,500,100 - - -

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม (774,058) (1,312,000) (774,058) (1,312,000)

เงนิสดจา่ยเพื�อ�ื�ออาคารและอุปกรณ์ (297,676,273) (212,856,607) (296,998,651) (211,727,756)

เงนิสดจา่ยเพื�อ�ื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (27,407,060) (25,255,126) (25,694,087) (21,938,331)

เงนิสดจา่ยสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (3,912,371) (2,826,861) (3,912,371) (2,826,861)

เงนิสดรบัจากเงนิใหก้�ย้มืระยะสั �นแก่กรรมการ 32 100,000 - - -

เงนิสดรบัจากเงนิใหก้�ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัรว่ม 32 - 50,000,000 - 50,000,000

เงนิสดรบัจากเงนิใหก้�ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 32 - - 1,980,000,000 280,000,000

เงนิสดจา่ยเพื�อเงนิใหก้�ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัรว่ม 32 (300,000,000) - (300,000,000) -

เงนิสดจา่ยเพื�อเงนิใหก้�ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 32 - - (2,880,000,000) (155,000,000)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 2,288,411 1,506,859 2,288,411 1,249,593

การจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - (282,141) - 5,564,100

เงนิปันผลรบั 32 - 68,808,312 219,986,800 218,799,312

ดอกเบี�ยรบั 18,696,034 5,413,051 6,896,682 9,850,203

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (715,176,556) (515,943,190) (1,950,334,500) (442,166,440)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดสทุธจิากเงนิก�ย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 22 2,518,481,178 (908,145,088) 2,534,526,797 (918,934,582)

เงนิสดรบัจากเงนิก�ย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 32 - - 430,000,000 408,000,000

เงนิสดรบัคนืเงนิก�ย้มืระยะสั �นจากกรรมการ 32 - 4,080,000 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิก�ย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 32 - - (443,000,000) (280,000,000)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิก�ย้มืระยะสั �นจากกรรมการ 32 - (4,080,000) - -

เงนิสดจา่ยคนืหนี�สนิ�ายใตส้�ั�าเชา่ (366,457,958) (356,268,521) (360,206,099) (353,538,194)

เงนิสดจา่ยจากการ�ื�อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยจากสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 16 (13,402,203) - - -

เงนิปันผลจา่ย (1,198,516,823) (959,919,214) (1,198,516,823) (959,919,214)

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน 940,104,194 (2,224,332,823) 962,803,875 (2,104,391,990)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มข��น(ลดลง) 784,735,772 (431,902,121) 432,195,904 (527,598,678)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 872,146,450 1,304,048,571 706,490,983 1,234,089,661

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10 1,656,882,222 872,146,450 1,138,686,887 706,490,983

ข้อมลูกระแสเงินสดเพิ�มเติม

ขอ้ม�ลกระแสเงนิสดเพิ�มเตมิประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงันี�

การไดม้า�ึ�งสทิธกิารใชส้นิทรพัย�์ายใตส้�ั�าเชา่ 543,623,716 359,599,206 536,929,829 348,526,145

�ื�ออาคารและอุปกรณ์ที�ยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 818,845 5,834,248 818,845 5,834,248

ประมาณการหนี�สนิคา่รื�อถอนสนิทรพัยถ์าวร 3,456,000 4,352,000 3,456,000 4,352,000

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 87 เป�นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 204 ถึง 276 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1 ��อม�ลทั �ว�ป

บรษิทั คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ซึ�งจดัตั �งขึ�นในประเทศไทยและมทีี�อยู่ตามที�ไดจ้ดทะเบยีนดงันี��

สาํนักงานตั �งอยู่เลขที� 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

การประกอบการธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) คอื จําหน่ายสนิคา้ไอท ีโทรศพัทม์อืถอื อุปกรณ์เสรมิ 

และใหบ้รกิารซ่อมแซมและอื�น�

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

2 เหตุการณ์สาํค�ั�นระหว่างปีที�รายงาน

ระหว่างปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื�อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ�งเหตุการณ์
ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ของหลายอุตสาหกรรมรวมถงึของกลุ่มกิจการ 
ทั �งนี�  กลุ่มกิจการมีการปิดร้านจําหน่ายสินค้าและศูนย์บริการรับซ่อมสินค้าและบริการของกลุ่มกิจการที�เปิดให้บริการภายใน

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และ Community Mall บางร้านเป็นการชั �วคราวในกรุงเทพมหานคร และในบางจงัหวดั อนัเป็นไปตาม
มาตรการป้องกนัการระบาดของ COVID-19 ที�ประกาศโดยหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง ซึ�งกลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกบัเหตุการณ์
การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และไดว้างแผนเพื�อรบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนื�องและมปีระสทิธผิล

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึ�นตามมาตร�านการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกําหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึ�นโดยใชเ้กณ�์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิยกเว้น

เรื�องที�อธบิายในนโยบายการบญัชใีนลําดบัต่อไป

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี�สาํคญัและการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื�องการใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการที�มคีวามซบัซอ้น และรายการเกี�ยวกบัขอ้สมมต�ิานและประมาณการที�มนัียสาํคญัต่องบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองัก�ษจดัทําขึ�นจากงบการเงนิตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มเีนื�อความ
ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที�นํามา��อป�ิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบ�ัชีที�เริ�มใน

หร�อหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที�เกี�ยว�้องกบักลุ่มกิจการ

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ�มเตมิหลกัการใหม่และแนวป�บิตัใิน

เรื�องต่อไปนี�

- การวดัมลูค่า �ึ�งรวมถงึปัจจยัที�ตอ้งพจิาร�าในการเลอืกเก���การวดัมลูค่า

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเ�ทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

- เรื�องกิจการที�เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดยีวหรอืส่วนของกิจการหรอืประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง �ึ�ง
ไม่จําเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัย�และหนี�สนิ

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัย�และหนี�สนิ และเก���ในการรวมสนิทรพัย�และหนี�สนิในงบการเงนิ รวมทั �ง
ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึ�นถงึบทบาทของความสามารถของ�่ายบรหิารในการดูแลรกั�าทรพัยากรเชงิเศร�ฐกิจของกิจการ 

ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3 เร��อง การรวมธุรกิจ ได้ให้คํานิยามของ �ธุรกิจ” ใหม่ �ึ�ง

กําหนดให้การได้มา�ึ�งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยันําเข้าและกระบวนการที�สําคญัเป็นอย่างน้อย�ึ�งเมื�อนํามารวมกนั 
มสี่วนอย่างมนัียสําคญัทําใหเ้กิดความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทั �งปรบัปรุงคํานิยามของ �ผลผลติ” โดยใหค้วาม
สนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารที�ใหก้บัลูกคา้ และตดัเรื�องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทนุออกไป

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการบ�ัชีฉบบัที� 1 เร��อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบ�ัชี ฉบบัที� 8 เร��อง 

น�ยบายการบ�ัชี การเปลี�ยนแปลงประมา�การทางบ�ัชีและ�้อ�ิดพลาด ปรับปรุงคํานิยามของ ”ความมี

สาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึการ
นําความมสีาระสาํคญัไปประยุกต�ไดช้ดัเจนขึ�นในมาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 1

ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 (TFRS 16) เร��อง ส�ั�าเช่า เกี�ยวกบัการผ่อนปรนในทาง

ป�ิบตัิกร�ีที�ผู้เช่าได้รบัการลดค่าเช่าเนื�องจากสถานการ�� COVID-19 โดยผู้เช่าสามารถเลือกที�จะไม่ประเมนิว่าการ
ลดค่าเช่าดงักล่าวเป็นการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขสญัญาเช่า (Lease modification) สําหรบัการลดหรอืการงดเว้นการจ่าย 

ค่าเช่าถึงวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2565 โดยผลกระทบของการเลือกใช้ข้อผ่อนปรนดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อส่วนของ
เจา้ของ � วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุงที� มีผลบงัคับ�ช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี�นหร�อหลังวันที�  

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที�เกี�ยวข้องกบักลุ่มกิจการ

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี�มา�อืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้

ก) การปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงระยะที� 2 (การปรบัปรุงระยะที� 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที� 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที� 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชี

เร��อง เคร��องม�อทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบั

รายการที�อาจไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ รวม��งผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสด 
หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกดิข��นเมื�อมกีารเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ 

มาตรการผ่อนปรนที�สาํคญัของการปรบัปรุงระยะที� 2 ไดแ้ก่

• เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิ 

�รวม��งหนี�สนิตามสญัญาเช่า� ���งเป�นผล�ดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิและ เกณฑ์ใหม่ที�ใชใ้นการกําหนด

กระแสเงินสดตามสญัญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรบัรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัท ีทั �งนี� กิจการที�เป�นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที�มกีารเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของ

สญัญาเช่าเนื�องจากการเปลี�ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื�องจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ ก�ให�้อื
ปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามาร�ใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงสําหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที�ความสมัพนัธ์ของ
การป้องกนัความเสี�ยงไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ ทั �งนี� กจิการยงัคงต้องรบัรูส้่วนของความไม่มี
ประสทิธผิล 

TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั

• ลกัษณะและระดบัของความเสี�ยงต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงเหล่านั �นอย่างไร

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลี�ยนไปใชอ้ตัราดอกเบี�ยอ้างองิอื�น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวของ
กจิการในช่วงการเปลี�ยนแปลง
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5 นโยบายการบญัชี 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม

ก) บรษิทัย่อย 

บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทั �งหมดที�กลุ่มกิจการมอี�านาจควบคุม กลุ่มกิจการมอี�านาจควบคุมเม��อกลุ่มกิจการรบัหร�อ
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้�านาจเหน�อผูไ้ดร้บัการลงทุนเพ��อให้

ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที�กลุ่มกิจการมอี�านาจ
ในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัที�กลุ่มกจิการสญูเสยีอ�านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนั �น

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  

ข) บรษิทัร่วม 

บรษิัทร่วมเป�นกิจการที�กลุ่มกิจการมอีิทธิพลอย่างเป�นสาระส�าคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี�านาจควบคุมหร�อมกีารควบคุมร่วม
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม  

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  

ค) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเม��อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน �ึ�งประกอบดว้ยเงนิที�จ่าย���อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน

กลุ่มกจิการจะรบัรูมู้ลค่าภายหลงัวนัที�ไดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมด้วยส่วนแบ่งก�าไรหร�อขาดทุนของผู้ไดร้บัการ

ลงทุนตามสดัส่วนที�ผูล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��น ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลง
ภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้นจะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

เม��อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามมีูลค่าเท่ากับหร�อเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ
กลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านั �น�ึ�งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยาวอ��น กลุ่มกิจการจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุน
ที�เกินกว่าส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านั �น เว้นแต่กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัหร�อได้จ่ายเงนิเพ��อช�าระภาระ

ผกูพนัแทนบรษิทัร่วม 
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ง)    การเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ

ในกร�ีที�กลุ่มกจิการยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการป�บิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่าย�ื�อหรอืราคาขายจากการเปลี�ยนแปลง

สัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมที�ลดลงหรือเพิ�มข��นตามสัดส่วนที�

เปลี�ยนแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ

ถา้สดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนัียสาํคญัหรอืยงัคงมกีาร
ควบคุมร่วม กําไรหรอืขาดทุนที�เคยบนัท�กไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเ�พาะส่วนที�ลดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอื

ขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกรบัรู้ในงบกําไรขาดทุน
เบด็สรจ็ 

เมื�อกลุ่มกจิการสูญเสยีอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีทิธิพลอย่างมนัียสําคญัในเงนิลงทุนนั �น เงนิลงทุน 
ที�เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุตธิรรม ส่วนต่างที�เกิดข��นจะถูกรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ�มแรกในการบันท�กบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเ�ทใหม่ตามสัดส่วนการถือครอง

ที�เหลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม, การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 

จ) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที�ยังไม่เกิดข��นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กําไรที�ยงัไม่เกิดข��นจริง
ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที�กลุ่มกจิการมสี่วนได้เสยีในบรษิัทร่วม

และการร่วมคา้ ขาดทุนที�ยงัไม่เกดิข��นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนั �น

จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี�โอน

5.2 การรวมธรุกิจ

กลุ่มกิจการถือป�ิบตัิตามวธิี�ื�อสําหรบัการรวมธุรกิจที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ�ายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิ�งตอบแทนที�โอนให้

สาํหรบัการ�ื�อธุรกจิประกอบดว้ย 

- มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�โอนไป

- หนี�สนิที�ก่อข��นเพื�อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ

- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของที�ออกโดยกลุ่มกจิการ

สนิทรพัยท์ี�ระบุไดท้ี�ไดม้า หนี�สนิ และหนี�สนิที�อาจเกดิข��นจากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่าเริ�มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม � วนัที��ื�อ

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั �ง กลุ่มกิจการมีทางเลือกที�จะวดัมูลค่าของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูก�ื�อด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้ก�ื�อ

ผลรวมของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูก�ื�อและมูลค่ายุติธรรมของ
สว่นไดเ้สยีในผูไ้ดร้บัการลงทุน���งถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (ในกร�ีที�เป็นการรวมธุรกจิจากการทยอย�ื�อ) ในจํานวนที�เกินกว่า
มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี�ระบุไดท้ี�ไดม้าต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิ

ที�ระบุไดท้ี�ไดม้า จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 
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����ุ�����ร��� ��ก� ���ก��ก�ร����ธุรกจิ 

�น้ทุนที�เกี�ยวกบัการ�ื�อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

ก�ร���� ����������������ุ�ธิรร�����ิ ���������� �������จ�����จ��������ร�����ร��

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุ�ธิรรมในภายหลงัของสิ�ง�อบแทนที�คาดว่าจะ�้องจ่ายและ/หรอืได้รบัที�รบัรู้ไว้เป็นสนิทรพัย์หรอื
หนี�สนิ จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน สิ�ง�อบแทนที�คาดว่าจะ�อ้งจ่าย�ึ�งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่  

5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท �ึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ
ของกจิการและกลุ่มกจิการ 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการที�เป็นสกุลเงนิ�รา�่างประเท�แปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงาน�ดยใชอ้�ัราแลกเปลี�ยน � วนัที�เกดิ

รายการ

รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรบัหรอืจ่ายชําระที�เป็นเงิน�รา�่างประเท� และที�เกิดจากการแปลง

ค่าสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

เมื�อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เป็น�วัเงนิไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น องค์ประกอบของ

อ�ัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นด้วย ในทาง�รงข้ามการรบัรู้
กําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เป็น�วัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอ�ัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไร

หรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิ�ากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื�อทวงถาม เงนิลงทุน
ระยะสั �นอื�นที�มสีภาพคล่องสงู�ึ�งมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัที�ไดม้า 

เงนิเบกิเกนิบ�ัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี�สนิหมุนเวยีนในงบแสดง�านะการเงนิ
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5.5 ล�กหนี�การค้า

ลูกหนี�การคา้แสดง��งจํานวนเงนิที�ลูกคา้จะต้อง�ําระ���งเกดิจากการขายสนิคา้และ�หรอืใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ ���งลูกหนี�
�ดยส่วนให�่จะมรีะยะเวลาสนิเ�ื�อ 7-30 วนั ดงันั �นลูกหนี�การคา้จ�งแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีน 

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหนี�การคา้เมื�อเริ�มแรกดว้ยจํานวนเงนิของสิ�งตอบแทนที�ปรา�จากเงื�อนไขในการไดร้บั�าํระ ยกเวน้ในกร�ีที�
เป�นรายการที�มอีงค�ประกอบดา้นการจดัหาเงนิที�มนัียสําค�ั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหนี�ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน และ

จะวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเนื�องจากกลุ่มกจิการตั �งใจที�จะรบั�าํระกระแสเงนิสดตามส�ั�า 

ทั �งนี� การ�จิาร�าการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 11.4

5.6 สินค้าคงเหลือ

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

ราคาทุนของสนิคา้คํานว��ดยวธิ�ีวัเ�ลี�ยเคลื�อนที� ต้นทุนของวตั�ุดบิประกอบดว้ยราคา�ื�อและค่าใ�จ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง�ดยตรง

กบัการ�ื�อ หกัดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมด ตน้ทนุของสนิคา้สาํเร�จรูปและงานระหว่างทําประกอบดว้ยค่าวตั�ุดบิ ค่าแรงทางตรง 
ค่าใ�จ่้ายอื�นทางตรง ค่า�สหุย้ในการผลติ และค่าใ�จ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง�ดยตรงเ�ื�อใหส้นิคา้นั �นอยู่ในสภา�และส�านที�ปัจจุบนั

5.7 สินทรพัยท์างการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทร�ัย�ทางการเงนิประเภทตราสารหนี�ตามลกั��ะการวดัมลูค่า �ดย�จิาร�าจาก ก) �มเดล

ธุรกจิในการบรหิารสนิทร�ัย�ดงักล่าว และ ข) ลกั��ะกระแสเงนิสดตามส�ั�าว่าเขา้เงื�อนไขของการเป�นเงนิต้นและ
ดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่ ดงันี�
 รายการที�วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ

 รายการที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

กลุ่มกจิการจะสามาร�จดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี�ใหม่ก�ต่อเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงใน�มเดลธุรกจิในการบริหาร

สนิทร�ัย�เท่านั �น

สําหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามาร�เลือก (���งไม่สามาร�เปลี�ยนแปลงได้) ที�จะวดัมูลค่าเงนิลงทุนใน

ตราสารทุน � วนัที�รบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ�ดเสร�จอื�น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนที��อืไวเ้�ื�อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านั �น 
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ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

ในการ�ื�อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ�ดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรู้รายการ ณ วนัท��ทํารายการคา้ ���งเป็น

วนัท��กลุ่มกิจการเข้าทํารายการ�ื�อหรอืขายสนิทรพัย์นั �น �ดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื�อ

สิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั �นสิ�นสุดลงหรือได้ถูก�อนไปและกลุ่มกิจการได้�อนความเส��ยงและ
ผลประ�ย�น์ท��เก��ยวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

การวดัมลูค่า 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา

รายการ���งเก��ยวข้อง�ดยตรงกับการได้มา���งสินทรพัย์นั �น สําหรบัสินทรพัย์ทางการเงนิท��วดัมูลค่าด้วย FVPL กลุ่ม
กจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการท��เก��ยวขอ้งเป็นค่าใ�จ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน

กลุ่มกิจการจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิ���งม�อนุพนัธ์แ�งใน�าพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้า
เงื�อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบ��ย (SPPI) หรอืไม่

ค) ตราสารหน��

การวดัมูลค่าใน�ายหลงัของตราสารหน��ข��นอยู่กบั�มเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเ�ทตราสารหน��
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเ�ทดงัน��

 ราคาทุนตัดจําหน่าย – สินทรัพย์ทางการเงินท��กลุ่มกิจการถือไว้เพื�อรับ�ําระกระแสเงินสดตามสัญญา���ง
ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบ��ยเท่านั �น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบ��ยจาก

สินทรพัย์ทางการเงินดงักล่าวตามวิธ�อัตราดอกเบ��ยท��แท้จริงและแสดงในรายการรายได้อื�น กําไรหรือขาดทุน 
ท��เกดิข��นจากการตดัรายการและกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล��ยนจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการ 

ในกําไร(ขาดทุน)อื�น และกําไร(ขาดทุน) สุทธจิากอตัราแลกเปล��ยน ตามลําดบั ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุน 

 มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิท��กลุ่มกจิการถอืไว้เพื�อ ก) รบั�ําระ
กระแสเงนิสดตามสญัญา���งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบ��ยเท่านั �น และ ข) เพื�อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI  
และรบัรู้การเปล��ยนแปลงในมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงินผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ยกเว้น 1) รายการ

ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบ��ยท��คํานวณตามวธิ�อตัราดอกเบ��ยท��แทจ้รงิ และ 3)

กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล��ยน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  เมื�อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุนท��รบัรูส้ะสมไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นจะถูก�อนจดัประเ�ทใหม่เขา้กําไรหรอืขาดทุน

และแสดงในรายการกําไร(ขาดทุน)อื�น รายไดด้อกเบ��ยจะแสดงในรายการรายไดอ้ื�น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุน 

 มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิอื�นท��ไม่เขา้เงื�อนไขการ
วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL �ดยกําไรหรอืขาดทุนท��เกิดจากการวดัมูลค่า

ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินกําไร(ขาดทุน)อื�นในรอบระยะเวลาท��เกดิรายการ 
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ง) ตราสารทุน 

กลุ่มกจิการวดัมูลค่าตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที�กลุ่มกิจการเลอืกรบัรู้กําไร�ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมใน

กําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไม่�อนจดัประเ�ทกําไร�ขาดทุนที�รบัรู้สะสมดงักล่าวไปยงักําไรหรอื

ขาดทุนเมื�อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทั �งนี� เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน �ละ�สดงในรายการรายไดอ้ื�นเมื�อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนั �น

การเปลี�ยน�ปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรายการกําไร�ขาดทุนอื�น
ในงบกําไรขาดทุน 

ขาดทุน�กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะ�สดงรวมอยู่ในการเปลี�ยน�ปลงในมลูค่ายุตธิรรม

จ) การดอ้ยค่า 

กลุ่มกจิการใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรู้การด้อยค่าของลูกหนี�การค้า สนิทรพัย�ที�

เกดิจากส�ั�า �ละลูกหนี�ตามส�ั�าเช่า ตามประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติตลอดอายุของสนิทรพัย�ดงักล่าวตั �ง�ต่
วนัที�กลุ่มกจิการเริ�มรบัรูลู้กหนี�การคา้ สนิทรพัย�ที�เกดิจากส�ั�า �ละลูกหนี�ตามส�ั�าเช่า 

ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี��ละสนิทรพัย�ที�เกิดจากส�ั�าตาม
ความเสี�ยงดา้นเครดติที�มลีกั�ณะร่วมกนั�ละตามกลุ่มระยะเวลาที�เกินกําหนดชําระ ทั �งนี�เนื�องจากสนิทรพัย�ที�เกิดจาก
ส�ั�านั �นเป�นงานที�ส่งมอบ�ต่ยงัไม่ได้เรียกเก�บ�ึ�งมีลกั�ณะความเสี�ยงใกล้เคียงกับลูกหนี�สําหรบัส�ั�าประเ�ท

เดยีวกนั ผู้บรหิารจงึได้ใช้อตัราผลขาดทุนด้านเครดติของลูกหนี�กบัสนิทรพัย�ที�เกิดจากส�ั�าที�เกี�ยวข้องด้วย อตัรา

ขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากลัก�ณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ�ในอดตี รวมทั �งขอ้มลู�ละปัจจยัในอนาคตที�อาจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลูกหนี�

ทั �งนี� กลุ่มกิจการเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที�ออก�ดยส�า

วชิาชพีบ�ัชมีาถอืป�บิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุด�ายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ
วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 �ดยกลุ่มกจิการเลอืกที�จะไม่นําขอ้มูลที�มกีารคาดการณ�ไปในอนาคต (Forward-looking
information) มาใช้ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach)

สําหรบัลูกหนี�การคา้ ลูกหนี�ตามส�ั�าเช่า �ละสนิทรพัย�ที�เกดิจากส�ั�า �ต่กลุ่มกจิการเลอืกใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้น
เครดติในอดตี มาประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร ในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

สําหรบัสนิทรพัย�ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย �ละ FVOCI กลุ่มกิจการใชว้ธิกีารทั �วไป (General

approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น �ึ�งกําหนดใหพ้จิารณาผลขาดทุนที�
คาดว่าจะเกดิขึ�น�ายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย� ขึ�นอยู่กบัว่ามกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติอย่างมี

นัยสาํค�ัหรอืไม่ �ละรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตั �ง�ต่เริ�มรบัรูส้นิทรพัย�ทางการเงนิดงักล่าว

กลุ่มกจิการประเมนิความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัย�ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร
เพิ�มขึ�นอย่างมนัียสําค�ันับตั �ง�ต่การรบัรู้รายการเมื�อ�รกเริ�มหรอืไม่ (เปรยีบเทยีบความเสี�ยงของการผดิส�ั�าที�จะ
เกดิขึ�น ณ วนัที�รายงาน กบัความเสี�ยงของการผดิส�ั�าที�จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รบัรูร้ายการเริ�ม�รก) 
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กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยพจิารณา�ึงการคาดการณ์ในอนาคตมา

ประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนดา้นเครดติที�รบัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป�นของผลขาดทุน

ดา้นเครดติ�วัเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนัก �เช่น มลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัทั �งหมด�วัเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนัก� 

โดยจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบั หมาย�งึผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทั �งหมดและกระแสเงนิสด�ึ�ง

กลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิเมื�อแรกเริ�มของสญัญา 

กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นโดยสะทอ้น�งึปัจจยัต่อไปนี�

 จํานวนเงนิที�ตาดว่าจะไม่ไดร้บั�่วงนํ�าหนักตามประมาณการความน่าจะเป�น
 มลูค่าเงนิตามเวลา 
 ขอ้มลูสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน เกี�ยวกบัประสบการณ์ในอดตี ส�าพการณ์ในปัจจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในรายการ

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 

5.8 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทั �งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ต้นทุน
เริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�น� ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการ�ื�อสนิทรพัยนั์ �น

ต้นทุนที�เกดิขึ�น�ายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื�อต้นทุนนั �นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเ�ร��กิจใน

อนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิ�นส่วนที��ูกเปลี�ยนแทนจะ�กูตดัรายการออกไป 

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่า�่อมแ�มและบํารุงรกั�าอื�น � เป�นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น

ที�ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื�อมราคา  ค่าเสื�อมราคาของสนิทรพัย์อื�นคํานวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพื�อลดราคาทุนตลอดอายุการใหป้ระโยชน์

ที�ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 5, 20 ปี 
เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนักงาน 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ�นรอบรอบระยะเวลา
รายงาน 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทียบสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้รบัจาก

การจําหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื�น - สุทธิ
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5.9 ค่าความนิยม

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเม��อมกีารเปลี�ยนแปลงในเหตุการ�์หร�อส�านการ�์ที�บ่งชี�ว่า
ค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 

เพ��อวตั�ุประสงค์ของการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมจะ�ูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กิดเงนิสดหร�อกลุ่มของ
หน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดที�คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิที�ก่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวข��น โดยหน่วย

ที�ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดหร�อกลุ่มของหน่วยที�ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนั �นจะต้องเป�นหน่วยที�เล�กที�สุดที�กลุ่มกิจการใชใ้นการ
ประเมนิค่าความนิยมเพ��อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ 

5.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

การ���อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที�ไดร้บัมาอย่างเป�นเอกเท� เช่น เคร��องหมายการคา้ จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุน

สนิทรพัยท์ี�มอีายุการใหป้ระโยชน์ไม่จ�ากดั จะวดัมลูค่าในเวลาต่อมาดว้ยราคาทุนหกัค่าเ���อ�ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม

สนิทรพัย์ที�มอีายุการใหป้ระโยชน์จ�ากดั จะวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสมและค่าเ���อ�ลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าสะสม ค่าตดัจ�าหน่ายค�านว�โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที�ประมา�การไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

เคร��องหมายการคา้ 20 ปี 
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้          10 ปี 
ความสมัพนัธก์บัตวัแทนจ�าหน่ายดา้นสนิเช��อเช่า���อร�จกัรยานยนต์         10 ปี 

การ���อสทิธบิตัรโปรแกรมคอมพวิเตอร์

สทิธกิารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที����อมาจะ�ูกบนัท�กด้วยราคาทุน และจะ�ูกตดัจ�าหน่ายตลอดอายุประมา�การให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี 

ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการบ�ารุงรกั�าโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัท�กเป�นค่าใชจ่้ายเม��อเกดิข��น
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5.11 การด้อยค่าของสินทรพัย์

กลุ่มกจิการทดสอบ การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี�มอีายุการใหป้ระ�ยชน์ที�ไม่ทราบไดแ้น่นอนเป็นประจําทุกปี และเมื�อมเีหตุการ�์
หรอืส�านการ�์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื�น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื�อมี
เหตุการ�์หรอืส�านการ�์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารด้อยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรู้เมื�อมูลค่าตาม

บญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืน �ดยมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืนหมาย��งจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่า
ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช้

เมื�อมีเหตุให้เชื�อว่าสาเหตุที�ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั

สนิทรพัยอ์ื�น ๆ ที�ไม่ใช่ค่าความนิยม

ทั �งนี� กลุ่มกจิการเลอืกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการ�่อนปรนชั �วคราวเพื�อลด�ลกระทบจาก COVID-19 ที�ออก�ดยส�าวชิาชพีบญัช ี
มา�ือป�ิบัติสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุด�ายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ��งวนัที� 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 �ดยกลุ่มกจิการเลอืกที�จะไม่นําขอ้มูลที�เกี�ยวกบัส�านการ�์ COVID-19 มา�อืเป็นขอ้บ่งชี�การดอ้ยค่า ในการพจิาร�าว่า
สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิการอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม่  

นอกจากนี�สําหรบัการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ที�กลุ่มกจิการต้องดําเนินการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจําทุกปีนั �น 
กลุ่มกิจการเลือกที�จะไม่นําข้อมูลที�เกี�ยวกับส�านการ�์ COVID-19 ที�กระทบต่อการพยากร�์ทางการเงินในอนาคตมาใช้

ประกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าว 

5.12 สญัญาเช่า 

สญัญาเช่า - กร�ีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื�อกลุ่มกิจการสามาร�เข้า��งสินทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสินทรพัย์สิทธิการใช้และหนี�สินตาม
สญัญาเช่า �ดยค่าเช่าที�ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชาํระหนี�สนิและตน้ทุนทางการเงนิ �ดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอื
ขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี�ยคงที�จากยอดหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�คงเหลอือยู่ กลุ่มกจิการคดิค่าเสื�อมราคา

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุที�ส ั �นกว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า

กลุ่มกจิการปันส่วนสิ�งตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที�เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที�ไม่เป็นการเช่า

ตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาที�ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญาที�เป็นการเช่าและ
ส่วนประกอบของสญัญาที�ไม่เป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์���งกลุ่มกิจการเป็น�ู้เช่า �ดยกลุ่มกิจการเลือกที�จะ

ไม่แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที�เป็นการเช่าเท่านั �น
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สนิทรพัยแ์ละหน��สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั หน��สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่าย

ชาํระตามสญัญาเช่า ดงัน��

 ค่าเช่าคงท�� �รวมถ�งการจ่ายชาํระคงท��โดยเนื�อหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั

 ค่าเช่าผนัแปรท��อา้งองิจากอตัราหรอืดชัน� 
 มลูค่าท��คาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื
 ราคาสทิธเิลอืก�ื�อหากม�ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท��กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ

 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถ�งการท��กลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานั �น

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่า�ดร้วมอยู่ในการคํานวณหน��สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการม�ความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า 

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอตัราดอกเบ��ยโดยนัยตามสญัญา หาก�ม่สามารถหาอตัราดอกเบ��ยโดยนัย�ด ้กลุ่มกจิการ

จะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่า ���งกค็อือตัราท��สะทอ้นถ�งการกู้ยมืเพื�อให้�ดม้า���งสนิทรพัย์ท��ม�มลูค่าใกล้เค�ยงกนั 
ในสภาวะเศร��กจิ อายุสญัญา และเงื�อน�ขท��ใกลเ้ค�ยงกนั

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ���งประกอบดว้ย

 จํานวนท��รบัรูเ้ริ�มแรกของหน��สนิตามสญัญาเช่า 
 ค่าเช่าจ่ายท���ดช้าํระก่อนเริ�ม หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจท���ดร้บัตามสญัญาเช่า 
 ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรก 

 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

ค่าเช่าท��จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าสนิทรพัยท์��ม�มลูค่าตํ�าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิ�เสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสั �น

คอืสญัญาเช่าท��ม�อายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ท��ม�มูลค่าตํ�าประกอบด้วย อุปกรณ์�อท� และอุปกรณ์
สาํนักงานขนาดเลก็ 

กลุ่มกจิการนําการผ่อนปรนในทางปฏบิตัทิ��เก��ยวกบัการยนิยอมลดค่าเช่าท��เก��ยวขอ้งกบั COVID-19 มาถอืปฏบิตัยิอ้นหลงัตั �งแต่
วนัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกท��จะ�ม่พจิารณาว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเข้าเงื�อน�ขการเปล��ยนแปลงสญัญาเช่า

(lease modification) หรือ�ม่ แต่จะรบัรู้การลดค่าเช่าดงักล่าวเสมือนหน��งว่าการเปล��ยนแปลงดงักล่าว�ม่ใช่การเปล��ยนแปลง
สญัญาเช่า โดยกลุ่มกจิการจะสามารถถอืปฏบิตัิตามการผ่อนปรนดงักล่าวเ�พาะในกรณ�ท��กลุ่มกจิการ�ด้รบัการลด หรอืยกเว้น
ค่าเช่าอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เงื�อน�ขดงัต่อ�ปน��

ก) การเปล��ยนแปลงการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าทําใหค่้าตอบแทนของสญัญาเช่า�หลงัปรบัปรุง)ม�จํานวนเกอืบเท่าเดมิหรอื
น้อยกว่าค่าตอบแทนของสญัญาเช่าก่อนการเปล��ยนแปลง

ข)  การลดค่าเช่า เป็นการลดค่าเช่า���งครบกําหนดในหรอืก่อนวนัท�� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ 
ค) �ม่ม�การเปล��ยนแปลงท��สาํคญัในเงื�อน�ขและขอ้กําหนดอื�นของสญัญาเช่า

กลุ่มกจิการเลอืกท��จะนําการผ่อนปรนในทางปฏบิตัิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัิกบัสญัญาเช่าท��เขา้เงื�อน�ขขา้งต้นทุกสญัญา โดยกลุ่ม
กจิการรบัรูก้ารปรบัลดค่าเช่าจํานวน 144,963,735 บาท เป็นค่าเช่าผนัแปรตดิลบในรายการค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายใน

การบรหิาร โดยปรบัลดกบัสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้ คู่กบัการปรบัปรุงหน��สนิตามสญัญาเช่า ทั �งน���ม่ม�ผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของ 

ณ วนัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 
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ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้รบัการยกเว้นและลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจาก�ู้ให้เช่าเน��องจาก

สถานการณ์ COVID-19 กลุ่มกจิการเล�อกที�จะไม่ปฏบิตัติาม TFRS 16 เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าสาํหรบัสญัญาเช่าทุก

สญัญาที�ไดร้บัการยกเวน้และลดค่าเช่า แต่เล�อกที�จะนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการ�่อนปรนชั �วคราวเพ��อลด�ลกระทบจาก COVID-19

ที�ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถ�อปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที� 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 ถ�งวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยการปรบัลดหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�ครบกําหนดตามสดัส่วนที�ไดร้บัส่วนลดและ 
ที�ได้รบัยกเว้น ตลอดช่วงเวลาที�ได้รบัการลดและยกเว้นค่าเช่า และกลับรายการค่าเส��อมราคาจากสินทรพัย์สิทธิการใช้และ
ดอกเบี�ยจากหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ร ับรู้ในระหว่างงวด ตามสัดส่วนของค่าเช่าที�ลดลง จํานวน 115,011,266 บาท และ 

4,033,725 บาท ตามลําดบั โดยรบัรู้�ลต่างที�เกิดข��นจํานวน 5,671,211 บาท เป็นรายการกําไร�ขาดทุน)อ��น แทนการปรบัปรุง
มลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละวดัมลูค่าหนี�สนิตามสญัญาเช่าจากการเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าใหม่

สญัญาเช่า - กร�ีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สนิทรพัย์ที�ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัท�กเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�จ่ายตาม

สญัญาเช่า �ลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�ที�ยงัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างการเงนิโดย
ใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิ��งสะทอ้นอตัรา�ลตอบแทนคงที� ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�รวมอยู่ในการวดัมลูค่าลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงนิ
เริ�มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า

รายไดค่้าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน �สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายใหแ้ก่�ูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการ

ให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดข��นจากการได้มาซ��งสญัญาเช่าดําเนินงานในมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรพัย์อ้างอิง และรบัรู้ต้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดยีวกันกบัรายได้จากสญัญาเช่า 
สนิทรพัยท์ี�ใหเ้ช่าไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย์

5.13 หนี�สินทางการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเคร��องม�อทางการเงนิที�กลุ่มกจิการเป็น�ูอ้อกเป็นหนี�สนิทางการเงนิหร�อตราสารทุน

โดยพจิารณาภาระ�กูพนัตามสญัญา ดงันี�

 หากกลุ่มกจิการมภีาระ�กูพนัตามสญัญาที�จะต้องส่งมอบเงนิสดหร�อสนิทรพัย์ทางการเงนิอ��นใหก้บักจิการอ��น โดย
ไม่สามารถปฏเิสธการชําระหร�อเล��อนการชําระออกไปอย่างไม่มีกําหนดได้นั �น เคร��องม�อทางการเงินนั �นจะจดั

ประเภทเป็นหนี�สนิทางการเงนิ เว้นแต่ว่าการชําระนั �นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเอง
ดว้ยจํานวนตราสารทุนที�คงที� เพ��อแลกเปลี�ยนกบัจํานวนเงนิที�คงที�

 หากกลุ่มกจิการไม่มภีาระ�ูกพนัตามสญัญาหร�อสามารถเล��อนการชาํระภาระ�กูพนัตามสญัญาไปได ้เคร��องม�อทาง
การเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

เงนิกู้ย�มจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีนเม��อกลุ่มกิจการไม่มสีทิธอินัปราศจากเง��อนไขให้เล��อนชําระหนี�ออกไปอีกเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 เด�อน นับจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
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ข) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรูร้ายการเม��อเริ�มแรกกลุ่มกจิการต้องวดัมูลค่าหนี�สนิ�างการเงนิดว้ยมูลค่ายุติ�รรม และวดัมูลค่าหนี�สนิ�าง

การเงนิ�ั �งหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคา�ุนตดัจําหน่าย

ค) การตดัรายการและการเปลี�ยนแปลงเง��อนไขของสญัญา

กลุ่มกจิการตดัรายการหนี�สนิ�างการเงนิเม��อภาระผูก�นั�ี�ระบุในสญัญาไดม้กีารป�บิตัติามแล้ว หร�อไดม้กีารยกเลิกไป 

หร�อสิ�นสุดลงแลว้

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหร�อเปลี�ยนแปลงเง��อนไขของหนี�สนิ�างการเงนิ กลุ่มกิจการจะต้อง�ิจาร�าว่า

รายการดงักล่าวเข้าเง��อนไขของการตดัรายการหร�อไม่ หากเข้าเง��อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้

หนี�สนิ�างการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุต�ิรรมของหนี�สนิใหม่นั �น และตดัรายการหนี�สนิ�างการเงนินั �นดว้ยมลูค่าตามบญัช�ีี�

เหล�ออยู่ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไร�ขาด�ุนอ��นในกําไรหร�อขาด�ุน 

หากกลุ่มกจิการ�จิาร�าแล้วว่าการต่อรองเง��อนไขดงักล่าวไม่เข้าเง��อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุง

มูลค่าของหนี�สิน�างการเงิน�ดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี�ย�ี�แ�้จริงเดิม (Original
effective interest rate) ของหนี�สนิ�างการเงนินั �น และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหร�อขาด�ุนอ��นในกําไรหร�อขาด�ุน

5.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ีภาษีเงนิได้จะรับรู้ใน 

งบกําไรขาด�ุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิได�้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการ�ี�รบัรูใ้นกําไรขาด�ุนเบด็เสรจ็อ��นหร�อรายการ�ี�รบัรู�้ดยตรงไปยงั
ส่วนของเจา้ของ  

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนว�จากอตัราภาษตีามก�หมายภาษ�ีี�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หร�อ�ี�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั

ใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลา�ี�รายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิส�านะของการย��นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกร�ี�ี�การนํา

ก�หมายภาษีไปป�ิบตัิข��นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตั �งประมา�การค่าใช้จ่ายภาษี�ี�เหมาะสมจากจํานวน�ี�คาดว่า
จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื�อเกดิผลต่างชั �วคราวระหว่าง�านภาษีของสนิทรพัย์และหนี�สนิ และราคาตามบญัชทีี�แสดงอยู่
�นงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกดิจากเหตุการ�์ต่อไปนี�

- การรบัรูเ้ริ�มแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี�สนิที�เกดิจากรายการที�ไม่�ช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อกําไรหรอื
ขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุน�นบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยี�นการร่วมคา้ที�กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ
เวลาของการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดข��น

ภาย�นระยะเวลาที�คาดการ�์ได�้นอนาคต

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานว�จากอตัราภาษีที�มผีลบงัคบั�ชอ้ยู่หรอืที�คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั�ชภ้าย�นสิ�นรอบ
ระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไป�ชเ้มื�อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งได�้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที�จะนํา

จํานวนผลต่างชั �วคราวนั �นมา�ชป้ระโยชน์ 

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตาม
ก�หมายที�จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี�ยวข้องกับภาษีเงินได้ที�ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดยีวกนั���งตั �ง�จจะจ่ายหนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

ทั �งนี� กลุ่มกจิการเลอืกนําขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที�ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี
มาถือป�ิบตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภาย�นช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถ�งวนัที� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการเลือกที�จะไม่นําข้อมูลที�เกี�ยวกบัสถานการ�์ COVID-19 ���งเป็นสถานการ�์ที�มคีวามไม่แน่นอน 

มาร่วม�นการพจิาร�าประมา�การความเพยีงพอของกําไรทางภาษีที�จะเกิดข��น�นอนาคตเพื�อจะ�ชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย์
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีแต่กลุ่มกิจการจะลดมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชลีง เมื�อเห็นว่าไม่มคีวาม

เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�จะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอเพื�อที�จะ�ชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักลา่ว

5.15 ผลประโยชน์พนักงาน

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คอื ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชําระภาย�น 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลา
บญัชี เช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน ลาประจําปีและลาป่วยที�มกีารจ่ายค่าแรง ส่วนแบ่งกําไรและโบนัส และค่ารกัษาพยาบาล
โดยรบัรูต้ามช่วงเวลาการ�หบ้รกิารของพนักงานไปจนถ�งวนัสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัท�กหนี�สนิ

ดว้ยจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย 
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ข) โครงการสมทบเงนิ

กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสํารองเลี�ยงชพีตามสญัญา กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัที�ต้องจ่ายชําระเพิ�มเติม

เมื�อไดจ่้ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถ�งกําหนดชาํระ 

ค) ผลประโยชน์เมื�อเก�ยีณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเก�ยีณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที�พนักงานจะไดร้บัเมื�อเก�ยีณอายุ โดยมกัข��นอยู่
กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีที�ใหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื�อเก�ยีณอายุ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิต�าสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ ���ง
มลูค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทน

ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ���งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุ้นกู้

ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ต้องชําระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเก�ียณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดข��น และ
รวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

5.16 ประมา�การหนี�สิน

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามก�หมายหรอืตามขอ้ตกลงที�จดัทําไว ้อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดตี���งการ
ชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้ร�ิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจํานวนที�

ตอ้งจ่ายได้

กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าของจํานวนประมาณการหนี�สนิโดยใชม้ลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั 

การเพิ�มข��นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย

5.17 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ
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5.18 การรบัรู้รายได้

รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ี�เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื�น ๆ ที�กลุ่มกจิการไดร้บัจากการขนส่งสนิคา้
และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภา�มีลูค่าเพิ�ม�ึ�งกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื�อคาดว่ามคีวามเป�นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�จะไดร้บัชําระ

เมื�อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร

สาํหรบัสญัญาที�มหีลายองคป์ระกอบที�กลุ่มกจิการจะตอ้งส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุม่กจิการตอ้งแยกเป�นแต่ละ

ภาระที�ต้องป�บิตัทิี�แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที�ต้องป�บิตัติาม

สดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระที�ต้องป�บิตัิ
แยกต่างหากจากกนัเมื�อกลุ่มกจิการไดป้�บิตัติามภาระนั �นแล้ว

ก) การใหบ้รกิาร 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาใหบ้รกิารที�มลีกั�ณะการใหบ้รกิารแบบต่อเนื�องตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 
โดยที�ไม่ไดค้าํนึงถงึรอบระยะเวลาการชาํระเงนิตามสญัญา

สนิ�ร��ย��ล�หนี�สนิ�ี ��กดิจากส���า

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญาเมื�อกลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากการป�บิตัติามภาระที�ตอ้งป�บิตัติามสญัญา ก่อนที�

จะรบัชาํระหรอืถงึกําหนดชาํระตามสญัญา 

กลุ่มกจิการรบัรูห้นี�สนิที�เกดิจากสญัญาเมื�อไดร้บัชําระจากลูกคา้หรอืถงึกําหนดชําระตามสญัญาก่อนที�กลุ่มกจิการจะป�บิตัิ
ตามภาระที�ตอ้งป�บิตัิ

กลุม่กจิการจะแสดงยอดสุทธหินี�สนิที�เกดิจากสญัญาหลงัจากหกักลบกบัสนิทรพัย์ที�เกดิจากสญัญานั �น ๆ ในแตล่ะสญัญาที�ทํากบั

ลูกคา้ 

ข) รายไดจ้ากการขายสนิคา้ - ขายปลกี 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิรา้นคา้ปลกีที�จําหน่ายสนิค้าไอท ีโทรศพัท์มอืถอื อุปกรณ์เสรมิ รายไดจ้ากการขายสนิคา้จะรบัรู้

เมื�อกลุ่มกจิการขายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้

การชําระเงนิของการทําธุรกรรมจะถึงกําหนดชําระทนัท ีเมื�อลูกค้า�ื�อสนิค้าที�ร้าน โดยนโยบายของกลุ่มกิจการจะขาย

ผลติภณัฑใ์หก้บัลูกคา้โดยมสีทิธสิ่งคนืภายใน 7 วนั ดงันั �นความรบัผดิในการคนืเงนิ (รวมอยู่ในเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น� 

จะรบัรูเ้พยีงจํานวนที�คาดว่าลูกคา้จะส่งสนิคา้คนื กลุ่มกจิการประมาณการโดยใชว้ธิมีูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บั จากประสบการณ์
และขอ้มลูในอดตี เนื�องจากจํานวนสนิคา้ที�ลูกคา้ส่งคนืมามจํีานวนค่อนขา้งคงที�อย่างต่อเนื�องเป�นเวลาหลายปี จงึมคีวามเป�นไป
ไดสู้งที�การกลบัรายการที�มนัียสําคญัในรายไดท้ี�รบัรูส้ะสมจะไม่เกิดขึ�น กลุ่มกจิการทบทวนความเหมาะสมของข้อสมมติ�านนี�

และประมาณการจํานวนเงนิที�จะตอ้งชาํระคนืลูกคา้เมื�อมกีารคนืสนิคา้ทุกรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในการ�่อมแ�มหรอืเปลี�ยนสนิคา้ที�เสยีภายใต้เงื�อนไขการรบัประกนัทั �วไป โดยจะรบัรูเ้ป�นประมาณการ
หนี�สนิและตน้ทุนขาย
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สิ ����บ����� ���า�ใหก้บั��กคา้

สิ�งตอบแทนท��จ่ายให้กับลูกค้าหรอืจ่ายในนามของลูกค้าแก่บุคคลหรือกิจการอื�น รวม��งส่วนลดหรอืเงินคนืในอนาคต 

จะรบัรูเ้ป็นรายการหกัจากรายได ้เวน้แต่การจ่ายสิ�งตอบแทนนั �นเป็นการจ่ายเพื�อใหไ้ดม้า���งสนิคา้หรอืบรกิารแยกต่างหาก

ค) สญัญาใหบ้รกิาร 

รายไดจ้ากสญัญาการใหบ้รกิารของกลุ่มกจิการเป็นการสรา้งหรอืทําใหส้นิทรพัย� �งานระหว่างก่อสรา้ง� ท��ลูกคา้ม�อํานาจ

ควบคุมอยู่เพิ�มข��น กลุ่มกิจการจ�งรบัรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหน��งโดยอ้างอิงจากระดบัความคืบหน้าในการให้บริการ  

ตามประมาณการล่าสุดของมลูค่าของสญัญาและขั �นความสาํเรจ็ของงานโดยอา้งองิจากความคบืหน้าทางกายภาพ 

ค่าชดเชยจากการเร�ยกรอ้ง ราคาตามสญัญาท��เปล��ยนแปลงไป และค่าปรบัจากความล่าชา้จากการก่อสรา้ง�อืเป็นสิ�งตอบแทน
ผนัแปรและรวมอยู่ในรายไดต้ามสญัญาหากม�ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท��การกลบัรายการอย่างม�สาระสาํคญัจะไม่เกิดข��น
ในอนาคต 

�ั ��ค�า�ส�า�ร������า�

รายได้จากสญัญาให้บริการ ท��สญัญาม�การกําหนดผลลัพ��ของงาน จะรบัรู้ตามอัตราส่วนของงานท��ทําเสร็จ โดยขั �นของ

ความสาํเรจ็จะคาํนวณเป็นสดัส่วนของต้นทุนท��เกดิข��นสะสมจน��งวนัท��ในรายงานต่อประมาณการต้นทุนทั �งหมด ปรบัปรุงด้วย

ต้นทุนสนิคา้ท��ลูกคา้รบัโอนการควบคุมไปแล้วแต่ยงัไม่ไดต้ดิตั �ง ในกรณ�ท��กลุ่มกจิการไม่สามาร�ประมาณขั �นของความสําเรจ็
ไดอ้ย่างน่าเชื�อ�อื รายได ้�หากกลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั� จะรบัรูไ้ดเ้ท่ากบัต้นทุนของสญัญาท��รบัรูเ้ป็นรายจ่าย

5.19 ส่วนลดรบัทางการค้า 

ส่วนลดรบัทางการคา้รบัรูเ้มื�อกลุ่มกจิการสามาร�ทําไดต้ามขอ้ตกลงกบัผูข้ายแต่ละรายท��ระบุไวใ้นสญัญา ส่วนลดรบัทางการคา้ 

แบ่งไดด้งัน��

ประเภทของส่วนลดรบัทางการคา้ คาํบรรยาย การรบัรู้ 

การส่งเสรมิการตลาดและการโฆษณา ส่วนลดรับน�� เพื� อสําหรับสนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการ
โฆษณา ���งกลุ่มกจิการตอ้งจดักจิกรรม

ตามท��ระบุไวต้ามสญัญากบัผูข้าย

ส่วนลดรบัทางการค้ารบัรู้เมื�อสามาร�ทํา
ได้ตามข้อตกลงกบัผู้ขายตลอดระยะเวลา
ตามสญัญาของผู้ขาย ส่วนลดรบัน��จะรบัรู้

หกักลบกบัค่าใชจ่้ายทางการขาย 

ส่วนลดรบัทางการคา้ - ตามปรมิาณ ส่วนลดรบัน��สมัพนั��กบัปรมิาณยอด

ของสนิคา้ท���ื�อจากผูข้ายหรอืสนิคา้ท��

ขายให้แก่ลูกค้าตามท��ระบุไว้ตลอด
ระยะเวลาในสญัญากบัผูข้าย 

ส่วนลดรบัทางการค้ารบัรู้เมื�อสามาร�ทํา

ได้ตามข้อตกลงกบัผู้ขายตลอดระยะเวลา

ตามสญัญาของผู้ขาย ส่วนลดรบัน��จะรบัรู้
หกักลบกบัต้นทุนขาย หากสนิคา้คงเหลือ

ท��สมัพนั��กบัการ�ื�อจากผู้ขายยงัไม่ได้�ูก
จําหน่ายออกไป ส่วนลดรับน��จะรับรู้หัก

กลบกบัยอดสนิคา้คงเหลอื 

ส่วนลดรบัทางการคา้ท��ยงัไม่ไดร้บั ณ วนัท��ในงบแสดง�านะการเงนิ จะ�ูกจดัประเภทเป็นส่วนลดรบัคา้งรบัในลูกหน��การค้าและ

ลูกหน��อื�น
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5.20 การจ่ายเงินปันผล

เงนิปัน�ลท��จ�าย�ปยงั�ู�้�อ�ุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป�น�น��สนิ�นงบการเงนิเม��อการจ�ายเงนิปัน�ลระ���างกาล��ร้บัการอนุมตัจิาก
ท��ประ�ุม��ะกรรมการบร�ิทั และการจ�ายเงนิปัน�ลประจ�าป���ร้บัอนุมตัจิากท��ประ�ุม�ู�้�อ�ุน้ของบร�ิทั

5.21 อนุพนัธแ์ละกิจกรรมป�องกนัความเสี�ยง

อนุ�นัธ�แ�งและอนุ�นัธ�ท���ม�เขา้เง��อน�ขของการบ�ั��ป้องกนั��ามเส��ยง

อนุ�นัธ�แ�งท��กลุ�มกิจการแยกรบัรู้รายการ และอนุ�นัธ�ท���ม�เข้าเง��อน�ขของการบ�ั��ป้องกนั��ามเส��ยงจะรบัรู้เริ�มแรก�้�ยมูล��า

ยุตธิรรม และจะรบัรูก้ารเปล��ยนแปลง�นมลู��ายุตธิรรม�นรายการก�า�ร�ร�อขา�ทุนอ��น

กลุ�มกจิการแส�งมลู��ายุตธิรรมของอนุ�นัธ�เป�นรายการ�มุนเ��ยน�ร�อ�ม��มุนเ��ยนตาม�นั�รบก�า�น�ของอนุ�นัธ�นั �น

5.22 ส�ั�าคํ�าประกนัทางการเงิน

กลุ�มกจิการรบัรู้�น��สนิทางการเงนิจากส�ั�า���าประกนัเม��อกลุ�มกจิการ��ก้าร���าประกนัทางการเงนิท��มูล��ายุตธิรรม � �นัท��รบัรู้

เริ�มแรก และรบัรูม้ลู��า�น�าย�ลงั��้ยจ�าน�นท��สงูก��าระ���าง

 จ�าน�น�ลขา�ทุน�า้นเ�ร�ติท���า���าจะเก�ิข��นท����าน��ตามขอ้ก�า�น�ของ TFRS 9 และ 
 จ�าน�นท��รบัรูเ้ริ�มแรก�กั��้ยราย��ท้��รบัรูต้ามการรบัรูร้าย���้าย�ต ้TFRS 15

มลู��ายุตธิรรมของส�ั�า���าประกนัทางการเงนิก�า�น�จากมูล��าปัจจุบนัของ�ลต�าง�นกระแสเงนิส�ระ���าง ก� กระแสเงนิส�ตาม

ส�ั�าของ�น��สนิท��เก��ย�ขอ้ง และ ข� กระแสเงนิส�ท��จะต้องจ�าย��าระ�นกร��ท���ม�ม�การ���าประกนั�งักล�า� �ร�อการประมา�

จ�าน�นเงนิท��ตอ้งจ�าย��แ้ก�บุ��ล�ายนอกส�า�รบัเ���อ�อน�าระ�ูก�นั�งักล�า�ออก�ป

ส�ั�า���าประกนัท��เก��ย�ขอ้งกบัเงนิกู้ย�ม�ร�อ��า��จ้�าย�า้งจ�ายอ��น�ท���ม���ร้บั�ลตอบแทน มลู��ายุตธิรรมจะแส�งร�มเป�นส��น�น��ง
ของตน้ทนุของเงนิลงทุน 
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6 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน

ความเสี�ยงทางการเงนิและ�ลกระทบที�อาจมตี่อ�ลการดําเนินงานในอนาคต�องกลุ่มกจิการ มดีงันี�

ลกัษณะความเสี�ยง ความเสี�ยงจาก วดัจาก บริหารความเสี�ยง�ดย

ความเสี�ยงจากตลาด -

อตัราแลกเปลี�ยน

รายการทางการคา้ในอนาคต 

สนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิที�
ไม่ไดอ้ยู่ในสกุลเงนิบาท 

ประมาณการกระแส 

เงนิสด 

ส�ั�า���อ�ายเงนิตราต่างประเท�

ล่วงหน้า 

ความเสี�ยงดา้นการให้

สนิเช��อ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อ��น

อนุพนัธ ์เงนิลงทุนในตราสารหนี� 
และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากส�ั�า

การวเิคราะหอ์ายุ 

การพจิารณาลําดบั 

ดา้นเครดติ 

มเีงนิฝากกบัหลายธนาคาร  

การจํากดัวงเงนิ และ 

การ�อจดหมายคํ�าประกนั
มนีโยบายในการลงทุนใน 

ตราสารหนี�ที�ชดัเจน

ความเสี�ยงดา้น
สภาพคล่อง 

เงนิกูย้�มและหนี�สนิอ��น� การประมาณกระแส 
เงนิสดหมุนเวยีน 

การจดัใหม้วีงเงนิดา้นสนิเช��อและ
การกูย้�มที�สามาร�เปิดใชไ้ด้

หน่วยงานบรหิารความเสี�ยง�องกลุ่มกจิการ���นตรงกบัแ�นกการเงนิกลาง�องกลุ่มกจิการ ���งคณะกรรมการบร�ิทัเป�น�ูอ้นุมตันิโยบาย
ที�เกี�ยว�อ้งต่าง� แ�นกการเงนิกลาง�องกลุ่มกจิการเป�น�ูกํ้าหนด ประเมนิ บรหิารและป้องกนัความเสี�ยงดา้นการเงนิ โดยจะทํางาน
อย่างใกล้ชดิกบัหน่วยป�ิบตัิงาน�องกลุ่มกิจการ ส่วนคณะกรรมการบร�ิัทจะกําหนดหลกัการในการบรหิารความเสี�ยงในภาพรวม 

รวม��งกําหนดนโยบายเ�พาะดา้นต่าง� เช่น การบรหิารความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน การบรหิารความเสี�ยงดา้นสนิเช��อ การเ�า้ทํา
ตราสารอนุพนัธแ์ละเคร��องม�อทางการเงนิอ��น รวมทั �งการลงทุนในกรณีที�มสีภาพคล่องส่วนเกนิ 

6.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงิน

6.1.1 ความเสี�ยงจากตลาด

ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

กลุ่มกิจการมคีวามเสี�ยงตํ�าจากการ�นั�วน�องอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเท� เน��องจากกลุ่มกิจการมกีาร���อ
สนิคา้และบรกิารบางส่วนที�เป�นเงนิตราต่างประเท� อย่างไรก�ตามกลุ่มกจิการไดท้ําส�ั�า���อ�ายเงนิตราต่างประเท�

ล่วงหน้าเพ��อป้องกันความเสี�ยงจากการ�นั�วน�องอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเท�ตามความเหมาะสมกับ
ส�านการณ์ใน�ณะนั �น
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6.1.2 ความเสี�ยงด้านเครดิต 

ความ��ี���ด�าน�ครด�ิ�ด��่วน�ห�่�กดิจากรา�การ��นิ�ดและรา�การ�ท�ีบ�ท่า��นิ�ด รวมถ��ความ��ี���ด�าน�นิ����อแก่
ล�กค�าและล�กหนี�ค�ค�า�

ก) การบริหารความเสี�ยง

กลุ่มกจิการไม่มคีวาม��ี����นด�านการ�ห��นิ����อที��ป�น�าระ��าค�ักบั��นิ�ดและ��นิล�ทุนระ�ะ�ั �น �น��อ�จากกลุ่มกจิการ

มรีา�การ��นิ�ดและ��นิล�ทุนระ�ะ�ั �นกบั�ถาบนัทา�การ��นิที�มคุี��า� 

��าหรับการท�า�ุรกรรมกับล�กค�า กลุ่มกิจการจะ�ิจาร�าความ��ี���จากการจัดอันดับจาก�ถาบันจัดอันดับความ
น่า����อถ�อที��ป�นอ�ิระ �นกร�ีที�ไม่มกีารจดัอนัดบัไว� กลุ่มกจิการจะประ�มนิความ��ี���จากคุ��า��ครด�ิขอ�ล�กค�า �ด�
�จิาร�าจาก�านะทา�การ��นิ ประ�บการ��ที��่านมา และปัจจ�ัอ��น� กลุ่มกจิการ�จิาร�าก�าหนดว���นิ�นิ����อจาก�ล

การประ�มนิด�ักล่าว�����ป�นไป�ามข�อก�าหนดและว���นิที�ก�าหนด�ด�ค�ะกรรมการบรษิทั ทั ��นี� ���บรหิาร�น�า��านที�
�กี��วข�อ�จะมกีาร�รวจ�อบการป�บิ�ั�ิามข�อก�าหนดการ�ห�ว���นิ�นิ����อแก่ล�กค�าอ�่า��ม��า��มอ

การขา��ห�กบัล�กค�ารา��่อ�จะ��าระด�ว���นิ�ดหร�อบ�ัร�ครด�ิ����อลดความ��ี���ด�าน�ครด�ิ กลุม่กจิการและบรษิทัไม่มี
การกระจุก�วัขอ�ความ��ี���ด�าน�ครด�ิที��ป�น�าระ��าค�ั ไม่ว่าจะ�ป�นการกระจุก�ัวจากล�กค�าแ�่ละรา� หร�อการ
กระจุก�วั�นอุ��าหกรรม�ดอุ��าหกรรมหน��� 

��นิล�ทุน�น�รา�ารหนี�ขอ�กลุ่มกิจการและบรษิัท�ป�นการล�ทุนที�มคีวาม��ี������า กลุ่มกิจการมกีาร�จิาร�าการจดั

อนัดบัด�าน�ครด�ิขอ���นิล�ทุน�หล่านั �นอ�่า��ม��า��มอว่ามคีวาม��ี���ที���ิ�มข��นหร�อไม่

ข) หลกัประกนั 

��าหรบัล�กหนี�การค�าบา�รา� กลุ่มกิจการมีการขอหลักประกัน�นร�ปแบบการค��าประกัน หร�อ�ล���อร�ออ��ครดิ� 
�����ห��ทิ�กิลุ่มกจิการ�นการ�ร�ีก��าระได�หากค�่��ั�า�ดินัด�าม����อนไขขอ���ั�า

ค) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

กลุ่มกจิการและบรษิทัม�ีนิทร�ั��ทา�การ��นิที���อ�มกีาร�จิาร�า�าม�ม�ดลการวดัม�ลค่า�ลขาดทุนด�าน�ครด�ิที�คาดว่า

จะ�กดิข��น

- ล�กหนี�การค�าและล�กหนี�อ��น

- ล�กหนี��าม��ั�า��่าการ��นิ
- �นิทร�ั��ที��กดิจาก��ั�า
- ��นิ�ห�ก����มแก่กจิการที��กี��วข�อ�กนั

แม�ว่ากลุ่มกจิการจะมรีา�การ��นิ�ดและรา�การ�ท�ีบ�ท่า��นิ�ด�����ข�า����อนไขการ�จิาร�าการด�อ�ค่า�า���� TFRS 9

แ�่กลุ่มกจิการ�จิาร�าว่าการด�อ�ค่าขอ�รา�การด�ักล่าว�ป�นจ�านวน��นิที�ไม่มนัี���าค�ั
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ล���น���าร��า ล���น��ตามสญัญา���า�าร��นิและสนิทรพัยต์ามสญัญา 

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัม�ลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ

เกดิข��น���งคํานวณค่าเผ��อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��นตลอดอายุล�กหนี�การคา้ ล�กหนี�ตามส�ั�าเช่าการเงนิ
และสนิทรพัย�ที�เกดิจากส�ั�าทั �งหมด

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��น ผ�้บริหาร�ด้จดักลุ่มล�กหนี�ตามความเสี�ยงด้านเครดิตที�มี
ลกั�ณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกนิกําหนดชาํระ ทั �งนี�เน��องจากสนิทรพัย�ที�เกดิจากส�ั�านั �นเป�นงานที�ส่งมอบ
แต่ยงั�ม่�ดเ้รยีกเก�บ���งมลีกั�ณะความเสี�ยงใกลเ้คยีงกบัล�กหนี�สาํหรบัส�ั�าประเ�ทเดยีวกนั ผ�บ้รหิารจ�ง�ดใ้ชอ้ตัราผล

ขาดทุนดา้นเครดติของล�กหนี�กบัสนิทรพัย�ที�เกดิจากส�ั�าที�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของล�กหนี�การค้าและล�กหนี�อ��นและสินทรพัย�ที�เกิดจากส�ั�าตามที�เปิดเผยใน

หมายเหตุ 11  

6.1.3 ความเสี�ยงด�านส�าพคล่อง

การจดัการความเสี�ยงดา้นส�าพคล่องอย่างรอบคอบค�อ การมเีงนิสด หลกัทรพัย�ที�อย�่ในความต้องการของตลาด และ

การมแีหล่งเงนิทุนที�สามาร�เบกิใช�้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเช��อที�เพยีงพอต่อการชาํระ�าระผ�กพนัเม��อ��งกําหนดชําระ และ

เพยีงพอต่อการปิดส�านะ ทั �งนี� ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบ�ัช ีกลุ่มกจิการมเีงนิ�ากธนาคารที�สามาร�เบิกใช้�ด้ทนัที
จํานวน 1,657 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 872 ลา้นบาท) เพ��อใชใ้นการบรหิารส�าพคล่องของกลุ่มกจิการ

จากลกั�ณะของการดําเนินธุรกจิของกลุ่มกจิการ���งเป�นธุรกจิที�มคีวามย�ดหยุ่นและเปลี�ยนแปลงอย�่ตลอดเวลา ส่วนงาน
บรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการ�ดค้ง�ว�้��งความย�ดหยุ่นในแหล่งเงนิทุน�ดยการคง�ว�้��งวงเงนิสนิเช��อที�เพยีงพอ

ผ�บ้รหิาร�ด้พจิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจการอย่างสมํ�าเสมอ�ดยพจิารณาจาก ก) เงนิสํารองหมุนเวียน
(จากวงเงนิสนิเช��อที�ยงั�ม่�ด้เบิกใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหน�อจากนี� กลุ่มกิจการยงั�ด้

ทําการประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่างๆ พจิารณาสนิทรพัย�ที�มสี�าพคล่องส�งและอตัราส่วนส�าพคล่อง

ตามขอ้กําหนดต่าง ๆ และคง�ว�้��งแผนการจดัหาเงนิ
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ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน

กล�่�ก��การ�วีง�ง�นก��้ ี�ย �ง��่�ด�้บ�กใ� ้� ว�น�ี� 31 ��นวาค� ด�ง�่��ปนี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บาท

เหรียญ

สหรฐัอเมริกา บาท

เหรียญ

สหรฐัอเมริกา

วง�ง�นก�ย้�����ราด�ก�บี�ยล�ย��ว

   - ครบกําหนดภายใน 1 ปี 4,137,054,383 - 4,262,954,853 -
วง�ง�นคํ�าปร�ก�นค่า������นคา้ 916,658,283 - 1,235,334,830 -

����า�����าย�ง�น�รา�่างปร����

   ล่วงหน้า 236,927,093 14,400,000 190,934,914 14,400,000

5,290,639,759 14,400,000 5,689,224,597 14,400,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บาท

เหรียญ

สหรฐัอเมริกา บาท

เหรียญ

สหรฐัอเมริกา

วง�ง�นก�ย้�����ราด�ก�บี�ยล�ย��ว
   - ครบกําหนดภายใน 1 ปี 4,090,159,127 - 4,149,395,727 -

วง�ง�นคํ�าปร�ก�นค่า������นคา้ 869,447,937 - 1,126,863,959 -
����า�����าย�ง�น�รา�่างปร����
   ล่วงหน้า 236,927,093 14,400,000 185,934,914 14,400,000

5,196,534,157 14,400,000 5,462,194,600 14,400,000
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ข) วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

�าราง�����น���ส�ง���เ��นถ�ง�น��สนิ�างการเงนิ���จ�ั�ร�เ���า�ร���เ��าการ�รบก�า�น��า�ส�ั�า��ง�น��สนิ�างการเงนิ
���������ส�ั�า�น��นั��

จ�าน�นเงนิ�น�าราง�ส�ง����จ�าน�นเงนิ�า�ส�ั�า�����������การ��ิ�� �ั �งน�� ����งเ��������รบก�า�น��า��นร���เ��า 
12 เ���นจ�เ��ากบั�����า�า�บ�ั��เน���งการการ��ิ�������นั�ส�า��ั 

งบการเงินรวม

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี

บาท

1 - 5 ปี

บาท

มากกว่า 5 ปี

บาท

รวม

บาท

มูลค่าตามบญัชี

บาท

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

เงนิเบกิเกนิบ�ั�����เงนิก�����ร���สั �น

   จากสถาบนัการเงนิ 3,800,990,825 - - 3,800,990,825 3,800,990,825
เจ�า�น��การ��า���เจ�า�น�����น 5,105,791,469 - - 5,105,791,469 5,105,791,469

�น��สนิ�า�ส�ั�าเ��า 543,668,687 685,421,927 6,719,340 1,235,809,954 1,202,067,007
�น��สนิ�างการเงนิ������นเ���น���น - 110,180,546 - 110,180,546 110,180,546

รวมหนี�สินทางการเงิน 9,450,450,981 795,602,473 6,719,340 10,252,772,794 10,219,029,847

งบการเงินรวม

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี

บาท

1 - 5 ปี

บาท

มากกว่า 5 ปี

บาท

รวม

บาท

มูลค่าตามบญัชี

บาท

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เงนิเบกิเกนิบ�ั�����เงนิก�����ร���สั �น

   จากสถาบนัการเงนิ 1,282,509,647 - - 1,282,509,647 1,282,509,647
เจ�า�น��การ��า���เจ�า�น�����น 2,464,340,173 - - 2,464,340,173 2,464,340,173

�น��สนิ�า�ส�ั�าเ��า 518,507,951 723,070,225 5,266,843 1,246,845,019 1,205,748,907
�น��สนิ�างการเงนิ������นเ���น���น - 87,584,027 - 87,584,027 87,584,027

รวมหนี�สินทางการเงิน 4,265,357,771 810,654,252 5,266,843 5,081,278,866 5,040,182,754
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัครบกาํหนดของหนี�สิน

ทางการเงิน 

เม��อเรียกชาํระ

บาท

ภายใน 1 ปี

บาท

1 - 5 ปี

บาท

มากกว่า 5 ปี

บาท

รวม

บาท

มูลค่าตามบญัชี

บาท

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 

ระยะสั �น�ากสถาบนัการเงนิ - 3,754,095,570 - - 3,754,095,570 3,754,095,570

เ�า้หนี�การคา้และเ�า้หนี�อื�น - 4,704,009,654 - - 4,704,009,654 4,704,009,654

เงนิกูย้มืระยะสั �น�ากก�ิการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 325,000,000 - - - 325,000,000 325,000,000

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 537,615,699 682,548,906 6,719,340 1,226,883,945 1,193,282,426

หนี�สนิ�ม่หมุนเวยีนอื�น - - 110,120,543 - 110,120,543 110,120,543

รวมหนี�สินทางการเงิน 325,000,000 8,995,720,923 792,669,449 6,719,340 10,120,109,712 10,086,508,193

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัครบกาํหนดของหนี�สิน

ทางการเงิน 

เม��อเรยีกชาํระ

บาท

ภายใน 1 ปี

บาท

1 - 5 ปี

บาท

มากกว่า 5 ปี

บาท

รวม

บาท

มูลค่าตามบญัชี

บาท

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 

ระยะสั �น�ากสถาบนัการเงนิ - 1,219,568,773 - - 1,219,568,773 1,219,568,773

เ�า้หนี�การคา้และเ�า้หนี�อื�น - 2,160,494,834 - - 2,160,494,834 2,160,494,834

เงนิกูย้มืระยะสั �น�ากก�ิการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 338,000,000 - - - 338,000,000 338,000,000

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 512,852,446 720,214,732 5,266,845 1,238,334,023 1,197,406,352

หนี�สนิ�ม่หมุนเวยีนอื�น - - 87,584,026 - 87,584,026 87,584,026

รวมหนี�สินทางการเงิน 338,000,000 3,892,916,053 807,798,758 5,266,845 5,043,981,656 5,003,053,985

6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

 รกั�า�ว�้��งการด�าเนินต่อเนื�องและเ�ื�อที��ะสามารถก่อใหเ้กดิ�ลตอบแทนแก่�ูถ้อืหุน้และก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่�ูท้ ี�มสี่วน�ด้

เสยีอื�น และ 

 การรกั�าโครงสรา้งเงนิทุน�วใ้หอ้ยู่ในระดบัที�ท�าใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเ�ื�อลดตน้ทุนเงนิทุน  

กลุ่มก�ิการ��ิาร�าระดบัเงนิทุนอย่างสม��าเสมอ�ากอตัราส่วนหนี�สนิต่อทุน ���งค�านว��ากหนี�สนิสุท�หิารส่วนของเ�า้ของ
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7 มูลค่ายุติธรรม

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิการจดัอยู่ใน�ระเ�ทระยะสั �นหรอืมอีตัราดอกเบี�ยใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด
กลุ่มกจิการจ�ง�ระมา�มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีี�แสดงในงบแสดง�านะ
การเงนิ 

เงนิลงทุนในตราสารหนี����งมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที� 2 วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิ(“NAV”) � วนัสิ�นงวด ���งเ��น

ขอ้มลูที�เผยแพร่ในตลาดตราสารหนี�แห่ง�ระเท�ไทย คาํนว�โดยผูจ้ดัการกองทุนผูอ้อกตราสารนั �น

ตารางต่อไ�นี�แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าหรอืเ�ิดเผยขอ้มลูมลูค่ายุตธิรรมตามลําดบัชั �นของมลูค่ายุตธิรรม

งบการเงินรวม

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวมมูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี 

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563

สินทรพัย์

สนิทรพัยท์างการเงนิที�

   วดัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 
   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน - - 193,691,951 249,229,759 - - 193,691,951 249,229,759 193,691,951 249,229,759

รวมสินทรพัย์ - - 193,691,951 249,229,759 - - 193,691,951 249,229,759 193,691,951 249,229,759

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวมมูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี 

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563

สินทรพัย์

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�

   วดัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 

   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน - - 156,855,506 187,209,909 - - 156,855,506 187,209,909 156,855,506 187,209,909

รวมสินทรพัย์ - - 156,855,506 187,209,909 - - 156,855,506 187,209,909 156,855,506 187,209,909

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเ��นลําดบัชั �นตามขอ้มลูที�ใชด้งันี�

ขอ้มลูระดบั 1 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิอ้างอิงจากราคา�ิดที�อ้างองิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง�ระเท�ไทย�สมาคม
ตลาดตราสารหนี�ไทย

ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการ�ระเมนิมลูค่า���งใชข้อ้มลูที�สามาร�สงัเกตไดอ้ย่าง
มนัียสาํคญัและอา้งองิจาก�ระมา�การของกจิการเองมาใชน้้อยที�สุดเท่าที�เ��นไ�ได้

ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการ�ระเมนิมูลค่า���งไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สงัเกตไดใ้นตลาด

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิเ��นไ�ตามนโยบายการบญัชตีามที�เ�ิดเผยในหมายเหตุ 5.7
และ 5.13  

ไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด
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8 ประมา�การทางบ�ัชีที�สาํค�ั และการ�ช�ดลุยพินิจ

การประมาณการขอ้สมมต�ิานและการใชดุ้ลยพนิิจ �ดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน��อง และอย�่บนพ��น�านของประสบการณ์ในอดตีและ

ปัจจยัอ��น � ���งรวม��งการคาดการณ์��งเหตุการณ์ในอนาคตที�เช��อว่ามเีหตุผลในส�านการณ์ขณะนั �น

ก) ค่าเผ��อม�ลค่าสนิคา้ลดลง

กลุ่มกจิการประมาณค่าเผ��อการลดลงของม�ลค่าสนิคา้คงเหล�อเพ��อใหส้ะทอ้น��งม�ลค่าสุทธทิี�คาดว่าจะ�ด้รบัของสนิคา้คงเหล�อ 

โดย�่ายบรหิาร�ดใ้ช้ดุลยพนิิจในการประมาณโดยการวเิคราะห์ความล้าสมยัและเคล��อน�หวชา้ของสนิค้า และการคาดการณ์
เกี�ยวกบัการขายสนิคา้ในอนาคต สนิคา้คงเหล�อจะ��กตดัจําหน่ายบญัชเีม��อทราบว่าเส��อมส�าพและ�ม่สามาร�ขาย�ด้

ข) การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

ม�ลค่าที�คาดว่าจะ�ด้รบัค�นของหน่วยสินทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณม�ลค่าจากการใช้ การคํานวณนี�ใช้

ประมาณการกระแสเงนิสด���งอา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ���ง�ดร้บัอนุมตัจิากผ�บ้รหิาร

กระแสเงนิสดหลงัจากปีที� 5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโตดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 อตัราการ
เตบิโตดงักล่าวสอดคล้องกบัการคาดการณ์อตัราการเตบิโตที�รวมอย�่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมของ

หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดนั �นดําเนินงานอย�่

ค) การกําหนดอายุสญัญาเช่า  

กลุ่มกจิการพจิารณาขอ้เท�จจรงิและส�าพแวดล้อมที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดที�ทําใหเ้กดิสิ�งจ�งใจทางเศร��กจิสําหรบัผ�เ้ช่า ในการใช้

สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าหร�อ�ม่ใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่าเพ��อกําหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณาการกําหนดอายุ
สญัญาเช่าก�ต่อเม��อสญัญาเช่านั �นมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�ระยะเวลาการเช่าจะ��กขยายหร�อ��กยกเลกิ 

สําหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัที�เกี�ยวขอ้งมากที�สุดค�อระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ่้าย และส�าพของสนิทรพัย์

ที�เช่า สทิธิขยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าร้านค้า�ม่�ด้��กรวมอย�่ในหนี�สนิตามสญัญาเช่า เน��องจากกลุ่มกิจการ

พจิารณา จากปัจจยัหลกัดงักล่าวขา้งต้น 

อายุสญัญาเช่าจะ��กประเมนิใหม่เม��อกลุ่มกิจการใช ้�หร�อ�ม่ใช)้ สทิธหิร�อกลุ่มกจิการม�ีาระผ�กพนัในการใช ้�หร�อ�ม่ใชส้ทิธิ) 

การประเมนิความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกดิข��นเม��อเกดิเหตุการณ์ที�มนัียสาํคญัหร�อการเปลี�ยนแปลงของส�าพแวดล้อม
ที�มนัียสาํคญั ���งมผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอย�่�ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ

ง) การกําหนดอตัราการคดิลดของหนี�สนิตามสญัญาเช่า

กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบี�ยการก�ย้�มส่วนเพิ�มของผ�เ้ช่าดงันี�

 ใช้ข้อม�ลที�การจดัหาเงินทุนจากบุคคลที�สามของแต่ละกิจการที�เป�นผ�้เช่าและปรบัปรุงข้อม�ลที��ด้รบัให้สะท้อนกับการ
เปลี�ยนแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผ�เ้ช่าหากเป�น�ป�ด้

 ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 

จ) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอ้างองิจากสมมต�ิานที�เกี�ยวกบัความเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�และอตัรา
การขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมต�ิานเหล่านี� และพจิารณาเล�อกปัจจยัที�ส่งผลต่อการ

คํานวณการดอ้ยค่าบนพ��น�านของขอ้ม�ลในอดตีของกลุ่มกจิการและส�าวะแวดล้อมทางตลาดที�เกดิข��น รวมทั �งการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
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9 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

คณะกรรมการบรหิารไดพ้จิารณาผลประกอบการของกลุ่มกจิการตามกลุ่มของส่วนงานจํานวน 2 ส่วนงานที�รายงาน 

คณะกรรมการบรหิารวดัผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงาน�ดยพจิารณาจากกําไรขั �นตน้

ขอ้ม�ลที�มสีาระสาํค�ัเกี�ยวกบัรายไดแ้ละกําไรของแต่ละส่วนงานที�รายงาน มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

สาํหรบัปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

สาํหรบัปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ธรุกิจค้าปลีก อ��น� รวม ธรุกิจค้าปลีก อ��น� รวม

ล้านบาท ล้านบาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 47,078 4,048 51,126 34,877 2,429 37,306

รวมรายได้ 47,078 4,048 51,126 34,877 2,429 37,306

ประเภทของการรบัรู้รายได้

ณ จุดใดจุดหน��ง 47,078 3,881 50,959 34,877 2,255 37,132

ตลอดช่วงระยะเวลา - 167 167 - 174 174

47,078 4,048 51,126 34,877 2,429 37,306

ต้นทุน

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (40,926) (3,354) (44,280) (30,457) (2,139) (32,596)

รวมตน้ทุน (40,926) (3,354) (44,280) (30,457) (2,139) (32,596)

กาํไรขั �นต้น 6,152 694 6,846 4,420 290 4,710

กําไรขั �นตน้ �รอ้ยละ� 13.07 17.14 13.39 12.67 11.94 12.63

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน - สุทธิ 22 4
รายไดอ้��น 28 47

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้ 96 101

ค่าใชจ่้ายในการขาย (2,913) (2,348)
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (848) (638)

ตน้ทุนทางการเงนิ (48) (53)

กําไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 3,183 1,823

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (555) (328)

กําไรสาํหรบัปี 2,628 1,495

การจําแนกรายไดท้ี�รบัร�ต้ามส�ั�าที�ทํากบัล�กคา้มลีกัษณะเหม�อนขอ้ม�ลตามส่วนงานที�นําเสนอในงบการเงนินี�
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10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงนิสดในมอื 65,359,492 54,878,911 60,943,540 51,437,671

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ - ประเภทกระแสรายวนั 457,931,035 177,128,671 131,854,643 116,871,769

- ประเภทออมทรพัย์ 1,133,591,695 640,138,868 945,888,704 538,181,543

รวม 1,656,882,222 872,146,450 1,138,686,887 706,490,983

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิฝากสถาบนัการเงนิประเภทออมทรพัย์มอีตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.05 - 0.20 ต่อปี (พ.ศ. 2563 :  
รอ้ยละ 0.05 - 0.25 ต่อปี)  

11 ล�กหนี�การค�าและล�กหนี�อ��นและสินทรพัย�ที�เกิดจากสญัญา

11.1 ล�กหนี�การค�าและล�กหนี�อ��น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ล�กหนี�การคา้ - กจิการอื�น 439,953,914 328,425,434 418,459,408 315,670,626

- บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 32) - - 242,274,506 28,132,432
- บรษิทัร่วม (หมายเหตุ 32) - 258,940 - 258,940

- กจิการที�เกี�ยว�อ้งกนัอื�น (หมายเหตุ 32) 153,294 41,449 153,294 41,449
ล�กหนี��่อนช�าระ 895,450,373 - 895,450,373 -

หกั  ค่าเ�ื�อ�ล�าดทุนที�คาดวา่จะเกดิ���น (42,419,375) (14,747,256) (42,161,488) (14,165,007)

ล�กหนี�การคา้ - สุทธิ 1,293,138,206 313,978,567 1,514,176,093 329,938,440
ล�กหนี�อื�น - กจิการอื�น 75,553,252 29,812,547 74,705,277 15,584,167

- บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 32) - - 15,261,721 28,986,359
- กจิการที�เกี�ยว�อ้งกนัอื�น (หมายเหตุ 32) 2,280,275 2,773,926 92,281 585,932

ค่าใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า 37,031,495 17,800,562 33,282,143 14,456,253
รายไดค้า้งรบั 454,338,629 212,496,741 234,364,567 139,485,895

ส่วนลดรบัทางการคา้คา้งรบั - กจิการอื�น 219,357,441 134,592,987 198,960,520 119,582,011
- บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 32) - - 97,600 11,114,896

เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่สนิคา้  862,806,457 152,848,002 416,999,150 152,848,002

รวม 2,944,505,755 864,303,332 2,487,939,352 812,581,955

ม�ลค่ายุตธิรรม�องล�กหนี�การคา้ 

เนื�องจากลกัษ�ะ�องล�กหนี�การคา้เป�นสนิทรพัย์หมุนเวยีน ม�ลค่ายุตธิรรมจ�งใกลเ้คยีงกบัม�ลค่าตามบ�ัช ี
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11.2 สินทรพัย�ที�เกิดจากสญัญา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 

- หมุนเวยีน 78,349,427 105,807,769 - -

- ไม่หมุนเวยีน - - - -

หกั ค่าเผ��อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิข��น - - - -

รวมสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 78,349,247 105,807,769 - -

11.3 ล�กหนี�การค�า�าย�ต�สญัญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี�การคา้�ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ

- หมุนเวยีน 468,372,600 37,643,598 12,993,106 12,524,067

- ไม่หมุนเวยีน 129,518,321 48,147,599 11,163,679 24,317,984

หกั ค่าเผ��อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิข��น (38,033,693) - - -

รวมลูกหนี�การคา้�ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 559,857,228 85,791,197 24,156,785 36,842,051

11.4 การด�อยค่า�องล�กหนี�การค�าและสินทรพัย�ที�เกิดจากสญัญา

กลุ่มกจิการเล�อกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อน�รนชั �วคราวเพ��อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที�ออกโดยส�าวชิาชพีบญัชมีา

��อ��บิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุด�ายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ��งวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

โดยกลุ่มกจิการเล�อกที�จะไม่นําขอ้มลูที�มกีารคาดการณ์ไ�ในอนาคต �Forward-looking information) มาใชใ้นการพจิารณารบัรู้
ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��นของ ลูกหนี�การคา้และสนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญา ���งกลุ่มกจิการเล�อกใชว้ธิีการอย่าง
ง่ายในการคํานวณ โดยผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดข��น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ในงบการเงนิรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 14,747,256 บาท และจํานวน 14,165,007 บาท ตามลําดบั วดัมลูค่าโดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนด้าน
เครดติในอดตี�ระกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการ�ระมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิข��น
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ค่าเ�����ล�า���น��งลูก�น��การค�า�ล�สนิ�ร�ั�����เก�ิ�ากสญัญา ม�รา�ล�เ�����งัน��

งบการเงินรวม

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ

บาท

ไม่เกิน 3 เดือน

บาท

3 - 6 เดือน

บาท

6 - 12 เดือน

บาท

เกินกว่า 

12 เดือน

บาท

รวม

บาท

มลูค่า�าม�ญัช��ั �น��น

- ลูก�น��การค�า 1,224,444,688 76,745,064 11,018,501 10,210,190 13,139,138 1,335,557,581

- สนิ�ร�ั�����เก�ิ�ากสญัญา 78,349,427 - - - - 78,349,427

- ลูก�น��การค�า�า����

     สญัญาเช่าการเงนิ 322,596,465 227,217,804 15,096,916 32,979,736 - 597,890,921

ค่าเ�����ล�า���น (12,957,004) (19,770,870) (8,892,477) (25,693,579) (13,139,138) (80,453,068)

งบการเงินรวม

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ

บาท

ไม่เกิน 3 เดือน

บาท

3 - 6 เดือน

บาท

6 - 12 เดือน

บาท

เกินกว่า 

12 เดือน

บาท

รวม

บาท

มลูค่า�าม�ญัช��ั �น��น

- ลูก�น��การค�า 296,087,313 19,450,853 1,051,915 455,960 11,679,782 328,725,823

- สนิ�ร�ั�����เก�ิ�ากสญัญา 105,807,769 - - - - 105,807,769

- ลกู�น��การค�า�า����

     สญัญาเช่าการเงนิ 85,791,197 - - - - 85,791,197

ค่าเ�����ล�า���น (16,135) (1,888,737) (753,416) (409,186) (11,679,782) (14,747,256)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ

บาท

ไม่เกิน 3 เดือน

บาท

3 - 6 เดือน

บาท

6 - 12 เดือน

บาท

เกินกว่า 

12 เดือน

บาท

รวม

บาท

มลูค่า�าม�ญัช��ั �น��น
- ลูก�น��การค�า 1,445,531,703 76,652,036 11,018,501 10,254,090 12,881,251 1,556,337,581

- สนิ�ร�ั�����เก�ิ�ากสญัญา - - - - - -

- ลูก�น��การค�า�า����

     สญัญาเชา่การเงนิ 24,156,785 - - - - 24,156,785

ค่าเ�����ล�า���น (6,667,146) (8,922,589) (3,443,098) (10,247,404) (12,881,251) (42,161,488)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ

บาท

ไม่เกิน 3 เดือน

บาท

3 - 6 เดือน

บาท

6 - 12 เดือน

บาท

เกินกว่า 

12 เดือน

บาท

รวม

บาท

มลูค่า�ามบญัชขีั �น�น้

- ลูกหนี�การคา้ 304,302,687 26,887,980 1,051,915 455,960 11,404,905 344,103,447

- สนิทร�ั��ที�เกดิ�ากสญัญา 105,807,769 - - - - 105,807,769

- ลูกหนี�การคา้�า�ใ�้
สญัญาเช่าการเงนิ 36,842,051 - - - - 36,842,051

ค่าเผื�อผลขาดทุน (16,135) (1,581,365) (753,416) (409,186) (11,404,905) (14,165,007)

รา�การกระทบ�อดค่าเผื�อผลขาดทุนสาํหรบัลูกหนี��ละสนิทร�ั��ที�เกดิ�ากสญัญาสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี�

งบการเงินรวม

ล�กหนี�การค้า

ล�กหนี�การค้าภายใต้สญัญา

เช่าการเงิน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ค่าเ�ื�อ�ล�าดทุน ณ วนัที� 1 มกราคม  14,747,256 10,085,265 - -

รบัรูค่้าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครด�ิเ�ิ�มข��นในกําไรหรอืขาดทุน 

   ในระหว่างปี 27,672,119 4,661,991 38,033,693 -
กลบัรา�การค่าเผื�อผลขาดทุน - - -

ค่าเ�ื�อ�ล�าดทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 42,419,375 14,747,256 38,033,693 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล�กหนี�การค้า

ล�กหนี�การค้าภายใต้สญัญา

เช่าการเงิน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ค่าเ�ื�อ�ล�าดทุน ณ วนัที� 1 มกราคม  14,165,007 9,810,388 - -
รบัรูค่้าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครด�ิเ�ิ�มข��นในกําไรหรอืขาดทุน 
   ในระหว่างปี 27,996,481 4,354,619 - -

กลบัรา�การค่าเผื�อผลขาดทุน - - - -

ค่าเ�ื�อ�ล�าดทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 42,161,488 14,165,007 - -
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

กลุ่มกจิการมเีครื�องมอืทางการเงนิ ดงัต่อไ�นี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยท์างการเงิน

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,656,882,222 872,146,450 1,138,686,887 706,490,983

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 2,707,270,470 864,303,332 2,250,704,067 812,581,955

- สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 78,349,427 105,807,769 - -

- ลูกหนี�การคา้�าย�ตส้ญัญาเช่าการเงนิ 559,857,228 85,791,197 24,156,785 36,842,051

- เงนิ�หกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 306,316,304 6,416,304 1,200,000,000 -

- สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�นที�วดัดว้ย

 ราคาทุนตดัจําหน่าย 583,513,010 496,474,447 559,515,746 475,241,034

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) 373,691,951 249,229,759 156,855,506 187,209,909

6,265,880,612 2,680,169,258 5,329,918,991 2,218,365,932

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินทางการเงิน

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจากส�าบนัการเงนิ 3,800,990,825 1,282,509,647 3,754,095,570 1,219,568,773

- เจา้หนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น 5,105,791,469 2,464,340,173 4,704,009,654 2,160,494,834

- หนี�สนิตามสญัญาเช่า 1,202,067,007 1,205,748,907 1,193,282,426 1,197,406,352

- หนี�สนิทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�นที�วดัดว้ย

 ราคาทุนตดัจําหน่าย 110,180,545 87,584,027 110,120,543 87,584,026

10,219,029,846 5,040,182,754 9,761,508,193 4,665,053,985

12.1 สินทรพัยท์างการเงินที�วดัม�ลค่าด�วย FVPL

ก) การจดั�ระเ�ทรายการสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL

กลุ่มกจิการไดจ้ดั�ระเ�ทรายการต่อไ�นี�เ��นสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL
 เงนิลงทุน�นตราสารหนี�ที�ไม่เขา้เงื�อนไข�นการจดั�ระเ�ทเ��นสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

และFVOCI 

 เงนิลงทุน�นตราสารทุนที��อืไวเ้พื�อคา้

 เงนิลงทุน�นตราสารทุนที�กลุ่มกิจการไม่ไดเ้ลอืกที�จะวดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น � วนัที�รบัรู้

รายการเริ�มแรก
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�นิทรพัย�ทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม�่านกําไรขาดทุนปร�กอบดว้ยรายการต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

- เงนิลงทุนในตรา�ารหนี� 193,691,951 249,229,759 156,855,506 187,209,909

193,691,951 249,229,759 156,855,506 187,209,909

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

- เงนิลงทุนในหุน้บุรมิ�ทิธทิี�ไม่จดท�เบยีน 160,000,000 - - -
- เงนิลงทุนในหุน้�าม�ัที�ไม่อยู่ใน

      ความตอ้งการของตลาด 20,000,000 - - -

180,000,000 - - -

บริษทั บริหารสินทรพัยช์โย เจวี จาํกดั 

เม��อวนัที� 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิัท �นว�ั อินทเิกร�ั �น จํากดั ได้เข้าร่วมลงนามใน��ั�าที�เกี�ยวข้องกบัการเขา้ร่วม
ลงทุนใน บรษิทั บรหิาร�นิทรพัย���ย เจว ีจํากดั �ึ�งปร�กอบกจิการบรหิาร�นิทรพัย� �ดยเป็นการ���อหุน้�าม�ัเพิ�มทุนจํานวน 
200,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ล� 100 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 20 ลา้นบาท �ล����อหุน้บุรมิ�ทิธเิพิ�มทุนจํานวน 1,600,000 หุน้ 

มูลค่าที�ตราไว้หุ้นล� 100 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 160 ล้านบาท �ดยบรษิทัไดจ่้าย�ําร�ค่าหุ้นเพิ�มทุน�ล้วเป็นจํานวนเงนิทั �ง�ิ�น
180 ลา้นบาท จนถงึปัจจุบนับรษิทัยงัไม่ไดม้กีารดําเนินธุรกจิ 

ข) รายการที�รบัร���นกาํไรหร�อขาดทุน

รายการกําไร/(ขาดทุน)รบัรูใ้นกําไรหร�อขาดทุน�าํหรบัปี�ิ�น�ุดวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

กําไร/(ขาดทุน)จากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนใน
ตรา�ารทุนที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL

ที�รบัรูใ้นงบกําไร/(ขาดทุน) - - - -
กําไร/(ขาดทุน)จากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนใน

ตรา�ารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL

ที�รบัรูใ้นงบกําไร/(ขาดทุน) 4,462,674 1,229,760 3,805,671 1,209,909
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การเปล���น�ปลง��งเงนิลงทุนสาํหร�ัป�สิ�นสุดวนัท�� 31 ธนัวาค� ��ดงัน��

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารหนี�

ราคาตามบญัชีต้นงวด 249,229,759 187,209,909

- เ�ิ�����น(ลดลง)สุทธิ (55,663,836) (30,480,004)

- การเปล���น�ปลง�ลูค่า�ุ�ธิรร� 126,028 125,601

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี� 193,691,951 156,855,506

เงินลงทุนในตราสารทุน 

ราคาตามบญัชีต้นงวด - -

- เ�ิ�����น 180,000,000 -

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 180,000,000 -

รวม 373,691,951 156,855,506

13 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

สนิคา้สาํเรจ็รปู 6,373,356,543 3,818,163,169 5,911,020,840 3,794,148,356

หกั  ค่าเ����สนิคา้ลา้ส��ัเคล���น�หว�า้�ละ

��ราคาทุนสงูกว่า�ลูค่าสุทธทิ��จะ�ดร้�ั (165,456,644) (153,789,645) (161,689,848) (152,469,156)

6,207,899,899 3,664,373,524 5,749,330,992 3,641,679,200

สนิคา้ระหว่างทาง - 27,629 - -

รวม 6,207,899,899 3,664,401,153 5,749,330,992 3,641,679,200
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ตน้ทุนขายที�รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหว่างปี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบรกิาร 43,735,975,991 32,150,204,152 43,582,919,955 31,960,738,943

รบัรูค่้าเ�ื�อสนิคา้ลา้สมยัเคลื�อนไหวชา้และมรีาคา
ทุนสงูกว่ามลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บัเพิ�มข��นในกําไร

   หรอืขาดทุน 14,667,219 4,922,076 12,220,912 3,601,587
การกลบัรายการค่าเ�ื�อสนิคา้ลา้สมยัเคลื�อนไหวชา้

และมรีาคาทุนสงูกว่ามลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บั (3,000,220) (11,432,739) (3,000,220) (11,432,739)

กลุ่มกจิการไดข้ายสนิคา้คงเหลอืที�เคยปรบัลดมลูค่าในราคาทุนเดมิ ดงันั �น กลุ่มกจิการจ�งกลบัรายการค่าเ�ื�อสนิคา้คงเหลอืที�เคยรบัรูใ้น
ปีปัจจุบนั 

14 สินทรพัย�หมุนเวียนอ��น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

�าษมีลูค่าเพิ�มที�ยงัไม่ครบกําหนด 22,148,023 3,587,110 8,677,673 965,125
�าษมีลูค่าเพิ�มรอขอคนื 237,857,165 30,045,649 184,598,880 22,209,236

วสัดุสาํนักงาน 10,795,485 9,581,036 10,795,485 9,581,036
อื�น� 2,488,628 17,504,461 2,428,605 11,155,716

รวม 273,289,301 60,718,256 206,500,643 43,911,113

15 เงินลงทุนในบริษทัร่วม

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี�

ช��อบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วนของส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

(ร้อยละ) (ร้อยละ) บาท บาท บาท บาท

บรษิทั เนค็ซ ์แคปปิตอล

   จํากดั (มหาชน)

ไทย สนิเชื�อเช่าซื�อ

รถจกัรยานยนต์

33.93 33.93 773,666,424 675,013,828 593,575,203 593,575,203

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มูลค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใน NCAP ซ��งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยมจํีานวน 3,038.49 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 1,710.07 ลา้นบาท) 
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กลุ่มกจิการไม่มหีนี�สนิที��าจจะเกดิข��นที�เกี�ยวข�้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม

15.1 การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม มีดงัต่อไปนี�

การเปลี�ยนแปลงข�งเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ประก�บดว้ยรายละเ�ยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

� วนัที� 1 มกราคม 675,013,828 - 593,575,203 -
จดัประเภทรายการใหม่จากเงนิลงทุน 

   ในการร่วมคา้ - 518,377,765 - 449,750,203
การลงทุนเ�ิ�มข��น - 143,825,000 - 143,825,000

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 96,476,077 11,396,002 - -

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็���น 2,176,519 (34,113) - -
กําไรจากการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สยี
   ในบรษิทัร่วม - 1,449,174 - -

� วนัที� 31 ธนัวาคม 773,666,424 675,013,828 593,575,203 593,575,203

15.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุสาํหรบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม

�าราง�่�ไปนี�แสดงข�้ม�ลทางการเงนิแบบสรุปสําหรบับรษิทัร่วมที�มสีาระสาํค�ั�่�กลุ่มกจิการ ข�้ม�ลทางการเงนิที�เปิดเ�ยเป็น

จํานวนที�แสดง�ย�่ในงบการเงนิข�งบรษิทัร่วม ���งไดป้รบัปรุงดว้ยรายการปรบัปรุงที�จําเป็นสาํหรบัการป�บิ�ั�ิามวธิสี่วนได้เสยี 
รวม��งการปรบัปรุงม�ลค่ายุ�ธิรรมและการปรบัปรุงเกี�ยวกบัความแ�ก�่างข�งน�ยบายการบ�ั�ขี�งกลุ่มกจิการและบรษิทัร่วม 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 

บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

รายได้ 1,381,854,438 1,141,396,476

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน��อง 355,210,520 218,459,854
ภาษเีงนิได้ (71,635,362) (44,053,938)

กาํไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน��อง 283,575,160 174,405,916

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็���น 6,414,732 (22,494,063)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 289,989,892 151,911,853
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งบแสดงฐานะการเงินโดยสรปุ

บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 2,509,728,088 2,587,962,831

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนรวม 3,574,954,638 2,356,442,875

รวมสนิทรพัย์ 6,084,682,726 4,944,405,706

หนี�สนิหมุนเวยีนรวม 1,888,472,058 1,330,804,474

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนรวม 1,976,767,122 1,698,773,935

รวมหนี�สนิ 3,865,239,180 3,029,578,409

สนิทรพัยส์ุทธิ 2,219,443,546 1,914,827,297

การกระทบยอดไปยงัมูลค่าตามบญัชี

สนิทรพัยส์ุทธยิกมา 1,914,827,297 1,253,430,512
กําไรสาํหรบังวด 283,575,160 174,405,915

กําไรขาดทนุเบ�ดเสร�จอื�น 6,414,732 (22,494,063)
ผลกระทบจากการนํานโยบายใหม่มาถอืปฎบิตัิ - (26,653,461)

เพิ�มข��นจากการวดัมลูค่าใหม่เนื�องจากการเพิ�มสดัส่วนเงนิลงทุน - 65,618,394
การออกหุน้ - 660,000,000
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ - (17,460,000)

เพิ�มข��นจากการเปลี�ยน�ปลงส่วนของเจา้ของของบรษิทัร่วม 14,626,357 -

เงนิปันผลจ่าย - (172,020,000)

สนิทรพัยส์ุทธสิิ�นปี 2,219,443,546 1,914,827,297

ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) 33.93 33.93

ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วม (บาท) 753,057,195 649,700,902
ค่าความนิยม 39,063,210 39,063,210

กําไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมจากการทยอย�ื�อ (13,467,125) (13,750,284)
เพิ�มข��นจากการเปลี�ยน�ปลงส่วนของเจา้ของของบรษิทัร่วม (4,986,856) -

มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 773,666,424 675,013,828
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244 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 3   l  งบการเงินบริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

55

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 302,547,066 22,835,366

การลงทุนเพิ�ม

- บรษิทั โนวสั อนิทเิกรชั �น จํากดั 236,287,300 -
- บรษิทั เอเดพท ์จํากดั 450,000,000 280,000,000

- บรษิทั ซ ีโนว ์ฮาว จํากดั - 4,999,700
การจําหน่ายเงนิลงทุน 
- บรษิทั ไอเทค ซอฟทแ์วร ์จํากดั - (5,288,000)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 988,834,366 302,547,066

รายการที�เกิดข��นระหว่างปี พ.ศ. 2564

เงินปันผลรบั - บริษทั ดบัเบิ�ลเซเว่น จาํกดั

จากการประชุมสาม�ัผู้ถอืหุ้นเมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัิเงนิปันผลสําหรบัปี พ.ศ. 2564 จํานวน 3,600 บาทต่อหุ้น 

(พ.ศ. 2563 : 3,000 บาทต่อหุน้) ซ��งเป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 180 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 150 ลา้นบาท) 

การซ��อเงินลงทุนและการเพิ�มทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โนวสั อินทิเกรชั �น จาํกดั

ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ซื�อหุน้ในบรษิทั โนวสั อนิทเิกรชั �น จํากดั (บรษิทัย่อย) จํานวน 
15,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 9.99 ของหุ้นสาม�ัจดทะเบียนทั �งหมด จากผู้ถือหุ้นเดมิ ในราคาหุ้นละ 85.82 บาท รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น 
1.3 ลา้นบาท ทั �งนี�การซื�อหุน้ดงักล่าวมผีลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั โนวสั อนิทเิกรชั �น จํากดั บรษิทัไดร้บัโอนหุ้นจาก 

ผูถ้อืหุน้เดมิแลว้เมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2564และไดช้าํระค่าหุน้เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของของบรษิทัให�่ในกลุ่มกจิการในระหว่างปีสรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวม

บาท

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบ�ัชขีองส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมที�ไดร้บั 1,286,515

สิ�งตอบแทนที�ไดจ่้ายเพื�อส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม 1,287,300

ส่วนเกนิ(สว่นตํ�า)ของสิ�งตอบแทนที�ไดร้บั (785)

เนื�องจากจํานวนส่วนตํ�าของสิ�งตอบแทนที�ไดร้บัจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยไม่มสีาระสําค�ั บรษิทัจ�งบนัท�ก
ส่วนตํ�าดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายอื�นในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิัทเพิ�มเงนิลงทุนในบรษิัท โนวสั อินทเิกรชั �น จํากดั โดยการซื�อหุ้นสาม�ั จํานวน 2,350,000 หุ้น  

มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 235 ล้านบาท ทั �งนี�การเพิ�มเงนิลงทุนดงักล่าวยงัคงไวซ้��งสดัส่วนการถอืครองหุ้น

ตามเดมิ และบรษิทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้เป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 235 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 



245แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 3   l    งบการเงินบริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

56

การเพิ�มทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เอเดพท์ จาํกดั จาํกดั

ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัเพิ�มเงนิลงทุนในบรษิทั เอเดพท� จํากดั จํากดั (เดมิชื�อ บรษิทั บานาน่า กรุ�ป จํากดั) โดยการออก 

หุน้สามญั จํานวน 4,500,000 หุน้ม�ลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 450 ล้านบาท ทั �งนี�การเพิ�มเงนิลงทุนดงักล่าว
ยงัคงไว�้��งสดัส่วนการถอืครองหุน้ตามเดมิ และบรษิทัไดช้ําระค่าหุน้แล้วเป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 450 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยโดยอ้อม

บริษทั ล้อทอง จาํกดั

เมื�อวนัที� 4 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทั ดบัเบิ�ลเ�เว่น จํากดั ���งเป็นบรษิทัย่อย ไดจ้ดัตั �งบรษิัท ล้อทอง จํากดั โดยมทีุนจดทะเบียน  
50 ล้านบาท (50,000 หุ้น มีม�ลค่าที�ตราไว้ 1,000 บาทต่อหุ้น) บริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 74.99 และบริษัทได้ชําระ 

ค่าหุน้แลว้เป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 37.50 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 4 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ต่อมาเมื�อวนัที� 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั โนวสั 
อนิทเิกรชั �น จํากดั ���งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกิจการ เขา้�ื�อหุน้บรษิทั ล้อทอง จํากดั จาก บรษิทั ดบัเบิ�ลเ�เว่น จํากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 

74.99 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแล้ว 

เมื�อวนัที� 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั โนวสั อนิทเิกรชั �น จํากดั ���งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ เขา้�ื�อหุน้บรษิทั ล้อทอง จํากดั จาก

จาก��ถ้อืหุน้อื�นของบรษิทั ลอ้ทอง จํากดั ในราคาหุน้ละ 96.69 บาท เป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 12 ลา้นบาท ทั �งนี�การ�ื�อเงนิลงทุนดงักล่าวทําให้

สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัย่อยเพิ�มข��นจากรอ้ยละ 74.99 เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทั �งหมด บรษิทัไดช้ําระค่าหุน้และรบัโอน
หุน้จาก��ถ้อืหุน้เดมิแล้วเมื�อวนัที� 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

�ลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ในกลุ่มกจิการในระหว่างปีสรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวม

บาท

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมที�ไดร้บั 11,952,073

สิ�งตอบแทนที�ไดจ่้ายเพื�อส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม 12,114,903

ส่วนเกนิ(สว่นตํ�า)ของสิ�งตอบแทนที�ไดร้บั (162,830)

เนื�องจากจํานวนส่วนตํ�าของสิ�งตอบแทนที�ไดร้บัจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยไม่มสีาระสําคญั บรษิทัจ�งบนัท�ก
ส่วนเกนิดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายอื�นในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เมื�อเดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั ลอ้ทอง จํากดั ลดทุนจดทะเบยีนจากจํานวน 50 ลา้นบาทเป็นจํานวน 12.5 ลา้นบาท โดยการลด
หุน้สามญัจํานวน 375,000 หุน้ ���งมมี�ลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิรวม 37.5 ลา้นบาท 

บริษทั ธนัเดอร ์ฟินฟิน จาํกดั

เมื�อวนัที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ที�ประชุมวสิามญั��ถ้ือหุน้ของบรษิทั ธนัเดอร� �ิน�ิน จํากดั มมีตอินุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก
จํานวน 150 ล้านบาทเป็นจํานวน 600 ล้านบาท โดยการเพิ�มหุ้นสามญัจํานวน 4,500,000 หุ้น ���งมมี�ลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  

คดิเป็นจํานวนเงนิรวม 450 ล้านบาท ทั �งนี�การเพิ�มเงนิลงทุนดงักล่าวยงัคงไว้���งสดัส่วนการถอืครองหุ้นตามเดมิ และบรษิทัได้ชําระ
ค่าหุน้แลว้เป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 450 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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250 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 3   l  งบการเงินบริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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18 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ

งบการเงินรวม

อาคาร อปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม

บาท บาท บาท บาท

ย�ดยกมา � วนัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  1,454,517,065 33,022,432 1,538,659 1,489,078,156

การเพิ�ม���น 352,552,316 - - 352,552,316

การเ�ล��ยน��ลงสญัญาเช่า�ล�การ�ร�เมนิหน��สนิ

   ตามสญัญาเช่าใหม่ 14,225,571 - - 14,225,571
ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธิ (23,062,723) - - (23,062,723)

ค่าเส���มราคา (442,205,483) (9,833,439) (528,921) (452,567,843)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า (115,011,266) - - (115,011,266)

ม�ลค่าตาม�ญัช�สุทธ ิ� วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2563 1,241,015,480 23,188,993 1,009,738 1,265,214,211

งบการเงินรวม 

อาคาร อปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม

บาท บาท บาท บาท

ย�ดยกมา � วนัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,241,015,480 23,188,993 1,009,738 1,265,214,211

การเพิ�ม���น 533,726,960 - 1,622,400 535,349,360
การเ�ล��ยน��ลงสญัญาเช่า�ล�การ�ร�เมนิหน��สนิ

   ตามสญัญาเช่าใหม่ (7,934,347) - - (7,934,347)
��นเ�ล��ยน�ร�เ�ท��ยงัท��ดนิ �าคาร �ล��ุ�กร�์ 
   (หมายเหตุ 17) - (1,473,308) - (1,473,308)

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธิ (11,925,841) - (363,806) (12,289,647)
ค่าเส���มราคา (582,228,590) (9,757,590) (539,846) (592,526,026)

ม�ลค่าตาม�ญัช�สุทธ ิ� วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2564 1,172,653,662 11,958,095 1,728,486 1,186,340,243

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคาร อปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม

บาท บาท บาท บาท

ย�ดยกมา � วนัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,454,517,065 33,022,432 1,538,659 1,489,078,156

การเพิ�ม���น 341,479,435 - - 341,479,435
การเ�ล��ยน��ลงสญัญาเช่า�ล�การ�ร�เมนิหน��สนิ

   ตามสญัญาเช่าใหม่ 14,225,571 - - 14,225,571

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธิ (23,062,723) - - (23,062,723)
ค่าเส���มราคา (439,620,710) (9,833,439) (528,921) (449,983,070)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า (115,011,266) - - (115,011,266)

ม�ลค่าตาม�ญัช�สุทธ ิ� วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2563 1,232,527,372 23,188,993 1,009,738 1,256,726,103



251แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
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ส่วนที่ 3   l    งบการเงินบริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคาร อปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม

บาท บาท บาท บาท

ย�ดยกมา � วนัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2564  1,232,527,372 23,188,993 1,009,738 1,256,726,103
การเพิ�ม���น 527,033,073 - 1,622,400 528,655,473

การเ����ยน���งสญัญาเช่า���การ�ร�เมนิหน��สนิ

   ตามสญัญาเช่าใหม่ (7,934,347) - - (7,934,347)
��นเ����ยน�ร�เ�ทไ�ยงัท��ดนิ �าคาร ����ุ�กร�์ 

   (หมายเหตุ 17) - (1,473,308) - (1,473,308)
ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธิ (11,925,841) - (363,806) (12,289,647)
ค่าเส���มราคา (575,131,604) (9,757,590) (539,846) (585,429,040)

ม��ค่าตาม�ญัช�สุทธ ิ� วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2564 1,164,568,653 11,958,095 1,728,486 1,178,255,234

ค่าใชจ่้ายท��เก��ยว��้งก�ัสญัญาเช่าท��ไม่ไดร้วมร�ัร�ใ้นหน��สนิตามสญัญาเช่า���สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ค่าใชจ่้ายท��เก��ยวก�ัสญัญาเช่าร�ย�สั �น 170,667,195 112,600,347 165,945,135 112,600,347

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าช่วงสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 14,909,469 13,949,231 14,909,469 13,949,231

กร��สเงนิสดจ่ายทั �งหมด��งสญัญาเช่า 93,214,405 78,199,107 89,262,664 77,231,008
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ส่วนที่ 3   l  งบการเงินบริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 
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19 ค่าความนิยม - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

� วนัที� 1 มกราคม  

ราคาทุน 123,691,216 125,242,326 45,655,040 45,655,040
หกั  ค่าเ���อการดอ้ยค่าสะสม - (2,712,000) - -

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 123,691,216 122,530,326 45,655,040 45,655,040

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 123,691,216 122,530,326 45,655,040 45,655,040
ขายบรษิทัย่อย - สุทธิ - (5,004,302) - -

การ�ดม้า���งบรษิทัย่อยทางออ้ม - 6,165,192 - -

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 123,691,216 123,691,216 45,655,040 45,655,040

� วนัที� 31 ธนัวาคม

ราคาทุน 123,691,216 123,691,216 45,655,040 45,655,040

หกั ค่าเ���อการดอ้ยค่าสะสม - - - -

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 123,691,216 123,691,216 45,655,040 45,655,040

ค่าความนิยม�ด�ู้กปันส่วนให�้ก่หน่วยสนิทร�ัย�ที�ก่อให้เกิดเงนิสด �CGUs) ที��ูกก�าหนดตามส่วนงานด�าเนินงาน���งการปันส่วนของ

ค่าความนิยมให�้ก่หน่วยสนิทร�ัย�ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดสามาร��สดง�ดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

การปันส่วนค่าความนิยมไปยงั

ส่วนงานธุรกจิคา้ปลกี 45,655,040 45,655,040 45,655,040 45,655,040

ส่วนงานอ��น� 78,036,176 78,036,176 - -

รวม 123,691,216 123,691,216 45,655,040 45,655,040

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี มูลค่าที�คาดว่าจะ�ดร้บัค�นของหน่วยสนิทร�ัย�ที�ก่อให้เกดิเงนิสด�จิารณาจาก

การค�านวณมูลค่าจากการใช้ การค�านวณดงักล่าวใช้ประมาณการกระ�สเงินสดก่อน�าษี���งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงิน
ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ���ง�ด้รบัอนุมตัิจาก�ู้บรหิาร กระ�สเงนิสดหลงัจากปีที� 5 ใช้ประมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวใน

ตารางขา้งล่าง อตัราการเตบิโตดงักล่าว�ม่สงูกว่าอตัราการเตบิโตเ�ลี�ยของธุรกจิที�หน่วยสนิทร�ัย�ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดนั �นด�าเนินงานอยู่
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�อ้�มมต�ิาน�ี�ใชใ้นการคาํนวณมลูค่าจากการใช�้�ดง�ดด้งัต่อ�ปนี�

ส่วนงานดาํเนินงาน ธรุกิจค้าปลีก ธรุกิจอ��น�

กํา�ร�ั �นตน้1 รอ้ยละ 13 รอ้ยละ 82
อตัราการเตบิโต2 รอ้ยละ 7 รอ้ยละ 21
อตัราคดิลด3 รอ้ยละ 14 รอ้ยละ 14

1 กํา�ร�ั �นตน้จากงบประมาณ
2 อตัราการเตบิโต�วัเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนักเ���อใชใ้นการประมาณกระ��เงนิ�ด�ําหรบัรอบระยะเวลาหลงัจากประมาณการกระ��เงนิ�ด

ตามระยะเวลาในงบประมาณ 
3 อตัราคดิลดหลงั�า��ีี�ใชใ้นการประมาณการกระ��เงนิ�ด

�อ้�มมต�ิานเหล่านี��ด�ู้กใชเ้���อการวเิคราะห�หน่วย�นิ�ร�ัย��ี�ก่อใหเ้กดิเงนิ�ด�ายใน�่วนงาน��รกจิ

�่ายบรหิาร�จิารณากํา�ร�ั �นต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจาก�ลประกอบการในอดตี�ี��่านมาประกอบกบัการคาดการณ�การเติบโต

�องตลาด อตัราการเตบิโต�วัเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนัก�ี�ใช�้อดคลอ้งกบัประมาณการ�ี�รวมอยู่ในรายงาน�องอ�ต�าหกรรม ���งอตัราคดิลดตอ้งเป�น
อตัราก่อนหกั�า��ีี��ะ�อ้น��งความเ�ี�ยง���งเป�นลกั�ณะเ��าะ�ี�เกี�ยว�อ้งกบั�่วนงานนั �น �

มลูค่า�ี�คาดว่าจะ�ดร้บัค�น�อง�องหน่วย�นิ�ร�ัย��ี�ก่อใหเ้กดิเงนิ�ด�ี��ดร้บัปัน�่วนค่าความนิยม�า้งตน้ มจํีานวนมากกว่ามูลค่าตามบญัชี



254 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 3   l  งบการเงินบริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ

งบการเงินรวม

โปรแกรม

ความสมัพนัธ์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์

ช��อทางการค้า กบัลูกค้า คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั �ง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

� วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน 115,930,000 - 34,455,833 6,182,650 156,568,483

หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (8,296,500) - (12,737,977) - (21,034,477)

หกั ค่าเ���อการดอ้ยค่า - - (7,491,072) - (7,491,072)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 107,633,500 - 14,226,784 6,182,650 128,042,934

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 107,633,500 - 14,226,784 6,182,650 128,042,934

���อสนิทร�ัย� - - 813,420 24,441,706 25,255,126

เ�ิ�มข��นจากการล�ทุน�นบรษิทัย่อยทา�ออ้ม - 17,060,000 - - 17,060,000

ขายบรษิทัย่อย - - (41,671) - (41,671)

โอนเขา้ (ออก) - - 16,346,555 (16,346,555) -

ค่าตดัจําหน่าย (5,796,935) (1,706,000) (2,874,769) - (10,377,704)

การดอ้ยค่า - - (1,353,626) - (1,353,626)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 101,836,565 15,354,000 27,116,693 14,277,801 158,585,059

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน 115,930,000 17,060,000 53,256,894 14,277,801 200,524,695

หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (14,093,435) (1,706,000) (17,295,503) - (33,094,938)

หกั ค่าเ���อการดอ้ยค่า - - (8,844,698) - (8,844,698)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 101,836,565 15,354,000 27,116,693 14,277,801 158,585,059

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 101,836,565 15,354,000 27,116,693 14,277,801 158,585,059

���อสนิทร�ัย� - - 4,505,113 22,901,947 27,407,060

โอนเขา้ (ออก) - - 22,205,426 (22,205,426) -

ตดัจําหน่าย - สุทธิ - - (162,241) - (162,241)

ค่าตดัจําหน่าย (5,794,790) (1,706,000) (4,667,226) - (12,168,016)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 96,041,775 13,648,000 48,997,765 14,974,322 173,661,862

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน 115,930,000 17,060,000 79,805,192 14,974,322 227,769,514

หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (19,888,225) (3,412,000) (21,962,729) - (45,262,954)

หกั ค่าเ���อการดอ้ยค่า - - (8,844,698) - (8,844,698)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 96,041,775 13,648,000 48,997,765 14,974,322 173,661,862



255แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 3   l    งบการเงินบริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม

โปรแกรม คอมพิวเตอร์

ช��อทางการค�า คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั �ง รวม

บาท บาท บาท บาท

� วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 50,000,000 24,708,852 3,586,202 78,295,054

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (5,000,000) (12,057,808) - (17,057,808)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 45,000,000 12,651,044 3,586,202 61,237,246

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 45,000,000 12,651,044 3,586,202 61,237,246

���อสนิทร�ัย� - 613,500 21,324,831 21,938,331

โอนเขา้ (ออก) - 10,753,184 (10,753,184) -

ค่าตดัจําหน่าย (2,500,435) (2,415,169) - (4,915,604)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 42,499,565 21,602,559 14,157,849 78,259,973

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 50,000,000 36,075,536 14,157,849 100,233,385

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (7,500,435) (14,472,977) - (21,973,412)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 42,499,565 21,602,559 14,157,849 78,259,973

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 42,499,565 21,602,559 14,157,849 78,259,973

���อสนิทร�ัย� - 4,142,140 21,551,947 25,694,087

โอนเขา้ (ออก) - 22,205,426 (22,205,426) -

ตดัจําหน่าย - สุทธิ - (162,241) - (162,241)

ค่าตดัจําหน่าย (2,498,290) (4,077,977) - (6,576,267)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 40,001,275 43,709,907 13,504,370 97,215,552

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 50,000,000 62,260,861 13,504,370 125,765,231

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (9,998,725) (18,550,954) - (28,549,679)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 40,001,275 43,709,907 13,504,370 97,215,552



256 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 3   l  งบการเงินบริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่าตดัจําหน่าย���รบัรูใ้นกํา�รหร�อขาด�ุน���งเก��ยวขอ้งกบัสนิ�ร�ัย��ม่ม�ตวัตน �สดงดงัต่อ��น��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,379,516 3,440,017 3,379,516 3,440,017

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 8,788,500 6,937,687 3,196,751 1,475,587

ขอ้สมมต�ิาน���ใชใ้นการคาํนว�มลูค่าจากการใช�้สดง�ดด้งัต่อ��น��

ช��อทางการค�า

ช��อทางการค�า จากการลงทุนใน 

จากการซ��อธุรกิจ บริษทั ธนัเดอร ์ฟินฟิน จาํกดั 

กํา�รขั �นตน้1 รอ้ยละ 13 รอ้ยละ 14

อตัราการเตบิโต2 รอ้ยละ 7 รอ้ยละ 7
อตัราคดิลด3 รอ้ยละ 14 รอ้ยละ 14

1 กํา�รขั �นตน้จากงบ�ระมา�
2 อตัราการเตบิโต�วัเ�ล��ย�่วงนํ�าหนักของกระ�สเงนิสดสําหรบัรอบระยะเวลา���ครอบคลุมโดยงบ�ระมา�หร�อ�ระมา�การ�างการเงนิ

ล่าสุด 
3 อตัราคดิลดหลงั�า�����ใชใ้นการ�ระมา�การกระ�สเงนิสด

ขอ้สมมต�ิานเหล่าน���ด�ู้กใชเ้���อการวเิคราะห�หน่วยสนิ�ร�ัย����ก่อใหเ้กดิเงนิสด

ฝ่ายบรหิาร�จิาร�ากํา�รขั �นต้นจากงบ�ระมา�โดยอ้างองิจาก�ล�ระกอบการในอด�ต����่านมา�ระกอบกบัการคาดการ��การเตบิโต
ของตลาด อตัราการเตบิโต�วัเ�ล��ย�่วงนํ�าหนัก���ใชส้อดคล้องกบั�ระมา�การ���รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ���งอตัราคดิลดต้อง
เ��นอตัราก่อนหกั�า�����สะ�อ้น��งความเส��ยง���งเ��นลกั��ะเ��าะ���เก��ยวขอ้งกบัส่วนงานนั �น �



257แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 3   l    งบการเงินบริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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21 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

สนิทรพัย�์ล��นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามาร�วเิครา��์ไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 125,057,910 88,612,051 109,153,120 85,742,342
�นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (17,316,957) (17,817,115) (3,379,257) (2,878,915)

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 107,740,953 70,794,936 105,773,863 82,863,427

รายการเคล��อนไ�วของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป�นดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

� วนัที� 1 มกราคม 70,794,936 61,549,938 82,863,427 68,868,803

เพิ�ม�นก�าไร�ร�อขาดทุน ��มายเ�ตุ 29) 36,946,017 11,211,888 22,910,436 12,161,848

เพิ�ม�นก�าไร�ร�อขาดทุนเบ�ดเสร��อ��น - 1,951,785 - 1,832,776
การปรบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย ์ 

� วนัที����อก�ิการ - (3,412,000) - -

ขายบรษิทัย่อย - (506,675) - -

� วนัที� 31 ธนัวาคม 107,740,953 70,794,936 105,773,863 82,863,427



258 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 3   l  งบการเงินบริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัย์และหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี�

งบการเงินรวม

บนัทึกเป็นรายได้

� วนัที� บนัทึกเป็นรายได้ (รายจ่าย) ใน � วนัที�

1 มกราคม (รายจ่าย) ใน กาํไรหรือขาดทุน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 กาํไรหรือขาดทุน เบด็เสรจ็ พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู 2,325,838 14,076,180 - 16,402,018

ค่าเผื�อสนิคา้ลา้สมยั เคลื�อนไหวชา้ และมี
ราคาทุนสงูกว่ามลูค่าสทุ�ทิี�จะไดร้บั 29,323,603 1,965,213 - 31,288,816

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 16,168,768 2,780,224 - 18,948,992
ผลแตกต่างระหว่างฐานทางบญัชี

และทางภาษขีองสนิทรพัยท์ี�มมีลูค่าตํ�า 4,602,828 695,935 - 5,298,763

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 33,250,151 7,730,494 - 40,980,645
ขาดทุนสะสมทางภาษี 703,909 (703,909) - -

กําไรจากการขายสนิคา้คงเหลอืระหว่าง 
กลุ่มกจิการที�ยงัไม่เกดิข��น 950,828 552,913 - 1,503,741

อื�น� 1,286,126 9,348,809 - 10,634,935

88,612,051 36,445,859 - 125,057,910

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ผลแตกต่างระหว่างฐานทางบญัชแีละ  

ทางภาษจีากการ�ื�อ�ุรกจิ (17,521,446) 500,158 - (17,021,288)
อื�น� (295,669) - - (295,669)

(17,817,115) 500,158 - (17,316,957)

สินทรพัย(์หนี�สิน)ภาษีเงินได้

   รอการตดับญัชี - สุทธิ 70,794,936 36,946,017 - 107,740,953



259แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

ส่วนที่ 3   l    งบการเงินบริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัย์และหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี�

งบการเงินรวม

บนัทึกเป็นรายได้

ณ วนัที� บนัทึกเป็นรายได้ (รายจ่าย) ใน ณ วนัที�

1 มกราคม (รายจ่าย) ใน กาํไรหรือขาดทุน เพิ�ม(ลด)จาก 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 กาํไรหรือขาดทุน เบด็เสรจ็ การรวมธรุกิจ พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู 2,466,407 (140,569) - - 2,325,838

ค่าเผื�อสนิคา้ลา้สมยั เคลื�อนไหวชา้ และมี
ราคาทุนสงูกว่ามลูค่าสทุ�ทิี�จะไดร้บั 30,992,847 (1,669,244) - - 29,323,603

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 12,678,407 1,931,746 1,951,785 (393,170) 16,168,768
ผลแตกต่างระหว่างฐานทางบญัชี

และทางภาษขีองสนิทรพัยท์ี�มมีลูค่าตํ�า 4,587,750 21,678 - (6,600) 4,602,828

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 21,098,188 12,258,868 - (106,905) 33,250,151
ขาดทุนสะสมทางภาษี 703,909 - - - 703,909

กําไรจากการขายสนิคา้คงเหลอืระหว่าง 
กลุ่มกจิการที�ยงัไม่เกดิข��น

1,019,550 (68,722) - - 950,828

อื�น� 2,741,915 (1,455,789) - - 1,286,126

76,288,973 10,877,968 1,951,785 (506,675) 88,612,051

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ผลแตกต่างระหว่างฐานทางบญัชแีละ  
ทางภาษจีากการ�ื�อ�ุรกจิ (14,443,366) 333,920 - (3,412,000) (17,521,446)

อื�น� (295,669) - - - (295,669)

(14,739,035) 333,920 - (3,412,000) (17,817,115)

สินทรพัย(์หนี�สิน)ภาษีเงินได้

   รอการตดับญัชี - สุทธิ 61,549,938 11,211,888 1,951,785 (3,918,675) 70,794,936



260 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
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รายการ�คล���น�หว��ง��นทรพัยภ์าษ�ีง�น��ร้�การต�ับญัช�ี�ีงันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บนัทึกเป็นรายได้

� วนัที� บนัทึกเป็นรายได้ (รายจ่าย) ใน � วนัที� 

1 มกราคม (รายจ่าย) ใน กาํไรหรือขาดทุน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 กาํไรหรือขาดทุน เบด็เสรจ็ พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่า�ผ���หนี��ง�ยัจะ�ญู 2,099,658 6,332,641 - 8,432,299
ค่า�ผ�����นคา้ลา้��ยั �คล���น�หวชา้ และ�รีาคาท�น

�งูกว่า�ลูค่า��ท��ที�จะ��ร้บั 29,059,505 1,475,951 - 30,535,456

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 15,260,671 2,464,110 - 17,724,781

ผลแตกต่างระหว่างฐานทางบญัชี
และทางภาษ�ี�ง��นทรพัยท์ี���ีลูค่าต��า 4,550,255 706,797 - 5,257,052

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 30,879,978 6,749,491 - 37,629,469
���น� 3,892,275 5,681,788 - 9,574,063

85,742,342 23,410,778 - 109,153,120

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ผลแตกต่างระหว่างฐานทางบญัชแีละทางภาษจีาก 
การ������รก�จ (2,583,246) (500,342) - (3,083,588)

���น� (295,669) - - (295,669)

(2,878,915) (500,342) - (3,379,257)

สินทรพัย(์หนี�สิน)ภาษีเงินได้

   รอการตดับญัชี - สุทธิ 82,863,427 22,910,436 - 105,773,863
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

บนัทึกเป็นรายได้

� วนัที� บนัทึกเป็นรายได้ (รายจ่าย) ใน � วนัที� 

1 มกราคม (รายจ่าย) ใน กาํไรหรือขาดทุน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 กาํไรหรือขาดทุน เบด็เสรจ็ พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าเผ��อหนี��ง�ยัจะ�ญู 2,411,433 (311,775) - 2,099,658
ค่าเผ��อ�นิคา้ลา้�มยั เคล��อนไหวชา้ และมรีาคาทุน

�งูกว่ามลูค่า�ุท�ทิี�จะไดร้บั 30,992,847 (1,933,342) - 29,059,505
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 11,789,200 1,638,695 1,832,776 15,260,671

ผลแตกต่างระหว่างฐานทางบญัชี

และทางภาษขีอง�นิทรพัยท์ี�มมีลูค่าตํ�า 4,517,418 32,837 - 4,550,255

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19,367,357 11,512,621 - 30,879,978
อ��น� 2,002,883 1,889,392 - 3,892,275

71,081,138 12,828,428 1,832,776 85,742,342

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ผลแตกต่างระหว่างฐานทางบญัชแีละทางภาษจีาก 

การ���อ�ุรกจิ (1,916,666) (666,580) - (2,583,246)

อ��น� (295,669) - - (295,669)

(2,212,335) (666,580) - (2,878,915)

สินทรพัย(์หนี�สิน)ภาษีเงินได้

   รอการตดับญัชี - สุทธิ 68,868,803 12,161,848 1,832,776 82,863,427

�นิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช�ีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจํานวนที�เป�นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า

จะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั �น กลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรู�้นิทรพัย์ภาษีเงนิไดจํ้านวน 2,532,674 บาท  

(พ.ศ. 2563 : 79,276 บาท) ที�เกดิจากรายการขาดทุนจํานวน 12,663,370 บาท (พ.ศ. 2563 : 396,380 บาท) ที��ามารถยกไปเพ��อหกักลบ

กบักําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจํานวนเงนิ 28,246,691 บาท หมดอายุใน พ.ศ. 2567 ถงึ พ.ศ. 2569 (พ.ศ. 2563 : 
69,205,459 บาท หมดอายุใน พ.ศ. 2564 ถงึ พ.ศ. 2568) 
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22 เงินกู้ยืม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

รายการหมุนเวียน 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 26,422,390 36,475,198 - -

เงนิกูย้มืระยะสั �น�ากธนาคาร 3,774,568,435 1,246,034,449 3,754,095,570 1,219,568,773
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวที�ถ�งกําหนดชาํระ

�าย�นหน��งปี
- หนี�สนิตามสญัญาเช่า 524,664,097 498,115,529 518,734,640 492,600,864

เงนิกูย้มื�ากก�ิการหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 32) - - 325,000,000 338,000,000

เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 4,325,654,922 1,780,625,176 4,597,830,210 2,050,169,637

รายการไม่หมุนเวียน

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 677,402,910 707,633,378 674,547,786 704,805,488

เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 677,402,910 707,633,378 674,547,786 704,805,488

เงินกู้ยืมรวม 5,003,057,832 2,488,258,554 5,272,377,996 2,754,975,125

หนี�สนิตามสญัญาเช่าที�มหีลกัประกนัม�ํีานวนทั �งสิ�น 2,729,908 บาท (พ.ศ. 2563 : 5,227,189 บาท) หลกัประกนัของหนี�สนิตามสญัญาเช่าคอื
การที�บรษิทั�ะตอ้งมอบคนืสทิธ�ินสนิทรพัย�ที�เช่าแก่�ู�้หเ้ช่า�นกร�ีที�กลุ่มก�ิการ�ดิสญัญา

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะสั �น�ากสถาบนัการเงนิของบรษิทั�ํานวนทั �งสิ�น 3,774.57 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 1,246.03 ลา้นบาท) 

มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.79 - 3.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.90 - 2.50  ต่อปี) เงนิกูย้มืระยะสั �น�ากสถาบนัการเงนิของ

บรษิทัไม่มหีลกัประกนั (พ.ศ. 2563 : ไม่มหีลกัประกนั) 

บรษิทัต้องปฏบิตัติามขอ้กําหนดตามสญัญาวงเงนิกู้ยมื เช่น การรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้ และการรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิ เป็นต้น 

ซ��ง � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มก�ิการและบรษิทัยงัคงสามารถปฏบิตัติามขอ้กําหนดและขอ้�ํากดัไดต้ามที�ระบุไว�้นสญัญา

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะสั �นมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื�อง�าก�ลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสําคญั 
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23 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ��น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

เจา้หน��การคา้ - บรษิทัอ��น 4,107,023,277 1,707,380,955 3,904,644,694 1,581,988,557
- บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 32) - - 77,833,649 102,700,113

- กจิการท��เก��ยว�อ้งกนัอ��น 

    (หมายเหตุ 32) 20,330 - 20,330 -
เจา้หน��อ��น - บรษิทัอ��น 278,877,193 125,825,693 270,522,104 122,401,430

- บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 32) - - 231,540 771,542

- กจิการท��เก��ยว�อ้งกนัอ��น 
    (หมายเหตุ 32) 86,000 111,970 86,000 103,800

- กรรมการและบุคคลท��เก��ยว�อ้งกนัอ��น

    (หมายเหตุ 32) 83,550 22,456 - -
เงนิมดัจํารบัล่วงหน้า 110,199,611 51,369,759 108,194,890 47,741,220

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 609,501,508 579,629,340 342,476,447 304,788,172

รวม 5,105,791,469 2,464,340,173 4,704,009,654 2,160,494,834

24 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงนิ:

�ล�ระ�ยชน�เม��อเกษ�ย�อายุ 102,722,318 88,602,555 88,623,904 76,303,353

หน��สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 102,722,318 88,602,555 88,623,904 76,303,353

กํา�รหร�อ�าดทุนท��รวมอยู่ในกํา�รจาก

   การดําเนินงาน: 
�ล�ระ�ยชน�เม��อเกษ�ย�อายุ 14,119,763 8,805,374 12,320,551 8,193,473

การวดัมลูค่าใหม่สาํหรบั: 

�ล�ระ�ยชน�เม��อเกษ�ย�อายุ - 9,758,925 - 9,163,881
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โครงการ�ลประโยชน์เม��อเกษยีณอายุ

โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ โดย�ลประโยชน์ที�ใหจ้ะข��นอยู่กบัระยะเวลาการทํางาน�ละเงนิเด�อนในปีสุดทา้ยของสมาชกิก่อนที�

จะเกษยีณอายุ

รายการเคล��อนไหวของ�าระ�กูพนั�ลประโยชน์ที�กําหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 88,602,555 63,896,338 76,303,353 58,945,999

เพิ�มข��นจากการลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้ม - 8,763,050 - -
ขายบรษิทัย่อย - (2,621,132) - -

ลดลงจากเกษยีณอายุพนักงาน (237,946) - (237,946)

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 12,704,721 7,066,079 11,115,320 6,636,881
ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 1,652,988 1,739,295 1,443,177 1,556,592

102,722,318 78,843,630 88,623,904 67,139,472

การวดัมลูค่าใหม่:

(กําไร) ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยน�ปลง
ขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ - 44,510 - 44,510

ขาดทุนที�เกดิข��นจากการเปลี�ยน�ปลง

ขอ้สมมตทิางการเงนิ - 15,585,720 - 14,773,666
(กําไร) ขาดทุนที�เกดิจากประสบการณ์ - (5,871,305) - (5,654,295)

- 9,758,925 - 9,163,881

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 102,722,318 88,602,555 88,623,904 76,303,353

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนั�ยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.60 - 2.13 รอ้ยละ 1.60 - 2.13 รอ้ยละ 1.82 รอ้ยละ 1.82
อตัราการเพิ�มข��นของเงนิเด�อน รอ้ยละ 5.00 - 6.00 รอ้ยละ 5.00 - 6.00 รอ้ยละ 6.00 รอ้ยละ 6.00
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การวเิคราะ��ควา�อ�อน��วของขอ้���ต�ิลกั�นการประ�า�การตา��ลกัค�ิตศา�ตร�ประกนั�ยัเป�นดงันี�

งบการเงินรวม

�ลกระทบต่อ�าระ��กพนั�ครงการ�ลประ�ยชน�ที�กาํหนด�ว้

การเปลี�ยนแปลง

ในข้อสมมติ การเพิ�มข��นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ ลดลงรอ้ยละ เพิ��ข��นรอ้ยละ เพิ��ข��นรอ้ยละ

9.65 13.92 21.78 16.95
อตัราการเพิ��ข��น รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิ��ข��นรอ้ยละ เพิ��ข��นรอ้ยละ ลดลงรอ้ยละ ลดลงรอ้ยละ 

   ของเงนิเดอืน 20.78 15.58 10.36 13.13

งบการเงินเฉพาะกิจการ

�ลกระทบต่อ�าระ��กพนั�ครงการ�ลประ�ยชน�ที�กาํหนด�ว้

การเปลี�ยนแปลง

ในข้อสมมติ การเพิ�มข��นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ ลดลงรอ้ยละ เพิ��ข��นรอ้ยละ เพิ��ข��นรอ้ยละ
10.24 14.02 20.53 17.09

อตัราการเพิ��ข��น รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิ��ข��นรอ้ยละ เพิ��ข��นรอ้ยละ ลดลงรอ้ยละ ลดลงรอ้ยละ 
   ของเงนิเดอืน 20.21 15.65 11.00 13.17

การวเิคราะ��ควา�อ�อน��วข้างต้นนี�อ้างอิง�ากการเปลี�ยน�ปลงขอ้���ติ�ดขอ้���ติ�น��ง ข�ะ�ี���ข้อ้���ตอิื�นคง�ี� �น�างป�ิ�ตัิ

��านการ��ดงักล�าวยาก�ี��ะเกิดข��น �ละการเปลี�ยน�ปลง�นข้อ���ติ�างเรื�องอา��คีวา���ัพนัธ�กนั �นการค�านว�การวเิคราะ��
ควา�อ�อน��วของ�าระผ�กพนัผลประ�ย�น��ี�ก�า�นด�ว�้ี��ตี�อการเปลี�ยน�ปลง�นขอ้���ต�ิลกั�ด�้�ว้ธิเีดยีวกนัก�ัการค�านว��นี��นิ

ผลประ�ย�น�เ�ื�อเก�ยี�อาย��ี�ร�ัร��้นง���ดง�านะการเงนิ

วธิกีาร�ละประเ��ของขอ้���ต�ิี����้นการ�ดั��าการวเิคราะ��ควา�อ�อน��ว����ดเ้ปลี�ยน�ปลง�ากปีก�อน

ระยะเวลา�วัเ�ลี�ย��วงน��า�นักของ�าระผ�กพนัตา��ครงการผลประ�ย�น�คอื 16.38 - 26.57 ปี (พ.ศ. 2563 : 16.38 - 26.57 ปี) 
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การว��คราะหก์ารครบกําหน��อ�การจ�ายชาํระผลประโยชน์�ม��อ�ก��ย�อายุหล�ัออกจาก�านท���ม�ม�การค��ล�ม���ัน��

งบการเงินรวม

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ผลประโยชน์�ม��อ�ก��ย�อายุ 700,802 88,584 2,259,476 118,238,259 121,287,122

รวม 700,802 88,584 2,259,476 118,238,259 121,287,122

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ผลประโยชน์�ม��อ�ก��ย�อายุ 979,152 700,803 1,498,864 119,087,455 122,266,274

รวม 979,152 700,803 1,498,864 119,087,455 122,266,274

งบการเงินเฉพาะกิจการ

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ผลประโยชน์�ม��อ�ก��ย�อายุ 62,665 88,584 2,259,476 102,864,074 105,274,800

รวม 62,665 88,584 2,259,476 102,864,074 105,274,800

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ผลประโยชน์�ม��อ�ก��ย�อายุ 979,152 62,666 1,498,864 103,713,270 106,253,952

รวม 979,152 62,666 1,498,864 103,713,270 106,253,952

25 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น รวม

หุ้น บาท บาท บาท

� วนัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,200,000,000 300,000,000 898,760,685 1,198,760,685

การออกหุน้ - - - -

� วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,200,000,000 300,000,000 898,760,685 1,198,760,685
การออกหุน้ - - - -

� วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,200,000,000 300,000,000 898,760,685 1,198,760,685

หุน้�าม�ัจ�ทะ�บ�ยนทั ��หม�จํานวน 1,200,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2563 : 1,200,000,000 หุน้) ����ม�ราคาม�ลค�าท���รา�วหุ้น้ละ 0.25 บาท 
(พ.ศ. 2563 : 0.25 บาท) หุน้ทั ��หม���อ้อก�ละชาํระ���มม�ลค�า�ลว้ 
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26 สาํรองตามกฎหมาย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

จดัสรรระหว่างปี - - - -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธ ิหลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา ��้าม�ี จนกว่าสํารองนี�จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สํารองนี�ไม่สามาร�นําไป

จ่ายเงนิปันผลได้

27 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 24,510,458 31,478,374 21,245,372 29,442,426
เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย - - 1,676,826 3,420,447
เงนิกูย้มืจากกรรมการ - 57,967 - -

ดอกเบี�ยและตน้ทุนทางการเงนิของหนี�สนิตาม

   สญัญาเช่า 23,374,782 21,610,755 23,175,234 20,918,174

รวมค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 47,885,240 53,147,096 46,097,432 53,781,047

28 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

ค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาเช่า 694,259,830 589,683,311 668,976,265 575,410,575
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงาน 1,297,603,318 1,084,946,055 1,353,317,147 1,078,625,868
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 777,325,973 630,028,362 763,783,030 621,074,349

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 145,547,956 114,884,550 143,440,375 117,077,808
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 194,368,750 122,025,916 194,113,450 121,734,783

ค่าธรรมเนียมบตัรเครดติ 321,842,184 227,350,591 320,173,624 226,275,105
ค่าขนส่งสนิคา้ 88,355,016 56,974,441 86,651,465 55,383,637

ค่าบรกิาร 54,660,776 42,296,115 50,093,709 37,738,390
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29 ภาษีเงินได้

ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีปร�กอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสําหรบักําไร 
   ทางภาษสีาํหรบัปี 591,656,876 337,993,008 531,733,557 299,576,814

การปรบัปรุงจากงวดก่อน - 1,456,393 - 1,456,393

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 591,656,876 339,449,401 531,733,557 301,033,207

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี

(เ�ิ�ม)�ดในสนิทร�ัย�ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
   (หมายเหตุ 21) (36,445,859) (10,877,968) (23,410,778) (12,828,428)
เ�ิ�ม(�ด)ในหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

   (หมายเหตุ 21) (500,158) (333,920) 500,342 666,580

รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (36,946,017) (11,211,888) (22,910,436) (12,161,848)

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 554,710,859 328,237,513 508,823,121 288,871,359

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดปั้นส่วนใหก้บั:

กําไรจากการดําเนินงานต่อเน��อง 554,710,859 328,237,513 508,823,121 288,871,359
กําไรจากการดําเนินงานที�ยกเ�กิ - - - -

554,710,859 328,237,513 508,823,121 288,871,359
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ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษ�ีองกลุ่มกจิการมยีอดจํานวนเงนิที�แตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัชคี�ณกบัภาษ�ีองประเทศ

ที�บรษิทัใหญ่ตั �งอย�่ �ดยมรีายละเอยีดดงันี�:

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

กําไรก่อนภาษี 3,183,194,613 1,823,093,560 2,868,219,533 1,695,887,189

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษ ีรอ้ยละ 20  
   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 636,638,923 364,618,712 573,643,907 339,177,438
ผลกระทบ: 

รายไดท้ี�ไม่ตอ้งเสยีภาษี (47,672,688) (28,766,146) (43,997,320) (43,759,862)
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามาร�หกัภาษี 3,975,993 7,329,513 1,723,618 6,191,973

ค่าใชจ่้ายที�สามาร�หกัภาษไีด ้2 เท่า (27,695,709) (15,088,059) (22,682,228) (14,799,643)
การใชผ้ล�าดทุนทางภาษใีนอดตีที�ไม่ไดร้บัร�เ้ป�น

      สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี (13,346,163) (1,568,872) - -

ผลแตกต่างชั �วคราวที�ไม่ไดบ้นัท�กเป�นสนิทรพัย์

      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 1,443,102 601,493 1,472,840 903,162
�าดทุนทางภาษทีี�ไม่ไดบ้นัท�กเป�นสนิทรพัย์

      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,532,674 79,276 - -
การปรบัปรุงจากงวดก่อน - 1,402,277 - 1,456,392
อ��น� (1,165,273) (370,681) (1,337,696) (298,101)

ภาษเีงนิได้ 554,710,859 328,237,513 508.823,121 288,871,359

30 กาํไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุน้�ั �นพ��น�านคํานวณ�ดยการหารกําไรที�เป�น�องผ��้�อหุน้สามญัดว้ยจํานวนหุน้สามญั�วัเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนักที�ออกจําหน่ายและ
ชาํระแล้วในระหว่างปี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

กําไรสาํหรบัปีที�เป�นส่วน�องผ��้�อหุน้สามญั (บาท) 2,630,392,186 1,490,681,664 2,359,396,412 1,407,015,830
จํานวนหุน้สามญั�วัเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนัก (หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

กําไรต่อหุน้�ั �นพ��น�าน (บาท) 2.19 1.24 1.97 1.17

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดและไม่มกํีาไรต่อหุน้ปรบัลดในระหว่างปี พ.ศ. 2564  
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31 เงินปันผล

จากการประชุมผู้ถือหุ้นเมื�อวันที� 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเงินปันผลสําหรับปี พ.ศ. 2563 จํานวน 1 บาทต่อหุ้น  

(พ.ศ. 2563: จํานวน 0.80 บาทต่อหุน้) ซ��งเป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 1,200,000,000 บาท (พ.ศ. 2563: จํานวน 960,000,000 บาท) 

32 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยว��องกนั

คุณ สุระ คณิตทวกุีล ผูซ้��งดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บรหิารของบรษิทัเป็นบุคคลที�มอีํานาจควบคุมสูงสุด�นบรษิทั ซ��งถอืหุน้�น
บรษิทัคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 25.05 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 25.05) ส่วนที�เหลอืรอ้ยละ 74.95 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 74.95) ของการถอืหุน้ 
ถอืโดยบุคคลอื�น

ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มรีายการระหว่างกนัเป็นดงัต่อไปนี� 

ชื�อกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์

บรษิทั เอเดพท์ จํากดั
(เดมิชื�อ บรษิทั บานาน่า กรุ๊ป จํากดั) บรษิทัย่อย

บรษิทั โนวสั อนิทเิกรชั �น จํากดั บรษิทัย่อย
บรษิทั ดบัเบิ�ลเซเว่น จํากดั บรษิทัย่อย
บรษิทั ซโีนว ์ฮาว จํากดั บรษิทัย่อย
บรษิทั ธนัเดอร ์ฟินฟิน จํากดั บรษิทัย่อยทางออ้ม
บรษิทั ไพรม์ โซลูชั �น แอนด ์เซอร์วสิ จํากดั บรษิทัย่อยทางออ้ม
บรษิทั ลอ้ทอง จํากดั บรษิทัย่อยทางออ้ม
บรษิทั เน็คซ์ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) บรษิทัร่วม
บรษิทั ดบัเบิ�ลแวลู จํากดั กรรมการบรษิทัเป็นกรรมการร่วม
บรษิทั อนิเตอร์ วชิ ั �น บสิซเินสกรุ๊ป จํากดั กรรมการบรษิทัเป็นกรรมการร่วม
บรษิทั โยคะแมทเทอร ์จํากดั กรรมการบรษิทัเป็นกรรมการร่วม
บรษิทั ออรแ์กนนิค โซน จํากดั กรรมการบรษิทัเป็นกรรมการร่วม
บรษิทั แอล แอนด ์ท ีคอรป์อเรชั �น จํากดั กรรมการบรษิทัเป็นกรรมการร่วม
บรษิทั แอล แอนด ์ท ีแอสเสท จํากดั กรรมการบรษิทัเป็นกรรมการร่วม
บรษิทั เบเกอรี� เทรเชอรี� จํากดั กรรมการบรษิทัเป็นกรรมการร่วม
บรษิทั คงิ ยมัมี� จํากดั กรรมการบรษิทัเป็นกรรมการร่วม
บรษิทั เอฟ แอนด ์บ ีคอมเมอรเ์ชยีล จํากดั กรรมการบรษิทัเป็นกรรมการร่วม
บรษิทั แบรก็ซ์ แอนด ์เบน จํากดั กรรมการบรษิทัเป็นกรรมการร่วม
บรษิทั เซเว่น เอเอม็ จํากดั กรรมการบรษิทัถอืหุน้
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ก) รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

รายการต่อ���������รายการกบับ�����ร�อก�ิการท���ก��ยว��อ�ก�ั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
บรษิทัย่อย - - 13,692,702 22,495,382
บรษิทัร่วม 6,604,036 1,141,000 6,604,036 1,141,000
ก�ิการท���ก��ยว��อ�ก�ั 383,037 299,980 383,037 228,780
กรรมการ���บ����ท���ก��ยว��อ�ก�ั 1,169,064 211,374 1,169,064 211,374

ซื�อสินค้าและการรบับริการ
บรษิทัย่อย - - 2,242,980,413 488,715,970
ก�ิการท���ก��ยว��อ�ก�ั 2,400,000 - 2,400,000 -

รายได้ค่าบริหารการจดัการ
บรษิทัย่อย - - 4,028,856 3,477,305
ก�ิการท���ก��ยว��อ�ก�ั 33,645 - 33,645 -

ดอกเบี�ยรบั
บรษิทัย่อย - - 3,671,890 1,454,852
บรษิทัร่วม 991,233 235,329 991,233 235,329
กรรมการ���บ����ท���ก��ยว��อ�ก�ั 221,636 - - -

รายได้เงินปันผล
บรษิทัย่อย - - 219,986,800 149,991,000
บรษิทัร่วม - 68,808,312 - 68,808,312

รายได้อื�น
บรษิทัย่อย - - 3,474,000 765,647
ก�ิการท���ก��ยว��อ�ก�ั 792,000 812,000 792,000 812,000
กรรมการ���บ����ท���ก��ยว��อ�ก�ั - 16,108 - 16,108

ดอกเบี�ยจ่าย
บรษิทัย่อย - - 1,676,826 3,420,447
ก�ิการท���ก��ยว��อ�ก�ั 7,882,002 9,498,855 7,882,002 9,498,855
กรรมการ���บ����ท���ก��ยว��อ�ก�ั - 54,846 - -
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ข) ยอดค้างชาํระที�เกิดจากการซ��อและขายสินค้าและบริการ

ยอดคงคา้ง ณ ว�ั�ิ��งวดท���ก��ยว�อ้งกบัรายการกบัก�ิการท���ก��ยว�อ้งก�ัม�ดงั���

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ล�กหนี�การค้า
บรษิทัย่อย - - 242,274,506 28,132,432
บรษิทัร่วม - 258,940 - 258,940
ก�ิการท���ก��ยว�อ้งก�ั 153,294 41,449 153,294 41,449

ล�กหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน
บรษิทัย่อย - - 12,857,964 19,363,126

ล�กหนี�อ��น
บรษิทัย่อย - - 15,261,721 28,986,359
ก�ิการท���ก��ยว�อ้งก�ั 2,280,275 2,773,926 92,281 585,932

ล�กหนี�อ��น - ดอกเบี�ยค้างรบั
บรษิทัย่อย - - 940,603 -
การร่วมคา้ 44,384 - 44,384 -
กรรมการ���บ�คค�ท���ก��ยว�อ้งก�ั 243,452 - - -

ส่วนลดรบัทางการค้าค้างรบั
บรษิทัย่อย - - 14,381,124 11,114,896

เจ้าหนี�การค้า
บรษิทัย่อย - - 77,833,649 102,700,113
ก�ิการท���ก��ยว�อ้งก�ั 20,330 - 20,330 -

เจ้าหนี�อ��น
บรษิทัย่อย - - 231,540 771,542
ก�ิการท���ก��ยว�อ้งก�ั 86,000 111,970 86,000 103,800
กรรมการ���บ�คค�ท���ก��ยว�อ้งก�ั 83,550 22,456 - -

หนี�สินตามสญัญาเช่า
ก�ิการท���ก��ยว�อ้งก�ั 349,870,035 406,302,064 349,870,035 406,302,064

ดอกเบี�ยค้างจ่าย
บรษิทัย่อย - - 572,267 1,141,356
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ค) สินทรพัย�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย�อื�น

ก�ิการที�เกี�ยว�อ้งกนั 34,535,352 33,935,352 34,535,352 33,935,352

   รวม 34,535,352 33,935,352 34,535,352 33,935,352

ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการหรือบุคคลที�เกี�ยว�้องกนั

เงนิ�หกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัย่อย

การเปลี�ยนแปลง�องเงนิ�หกู้้ยมืระยะสั �นแก่บรษิทัย่อยสามาร�วเิคราะห�ไ��้งันี�:

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

บรษิทัย่อย 

ยอ�ยกมา � วนัที� 1 มกราคม - - - 125,000,000

เงนิ�หกู้เ้�ิ�มระหว่างปี - - 2,880,000,000 155,000,000
เงนิกูร้บัชําระคนืระหว่างปี  - - (1,980,000,000) (280,000,000)

ยอ�คงเหลอื � วนัที� 31 ธนัวาคม - - 900,000,000 -

เงนิ�หกู้้ยมืระยะสั �นแก่บรษิทัย่อย��ัทํา���น�าม�อ้กําหน�และเงื�อนไ�ทางการคา้มอี�ัรา�อกเบี�ยรอ้ยละ 1.32 - 1.37 ไม่มกีาร
�ั �งค่าเ�ื�อหนี�สงสยั�ะสญู�น ปี 2564 และ ปี 2563 สาํหรบัเงนิ�หกู้ท้ี�ทํากบับรษิทัย่อย  

เงิน�ห้กู้ยืมเป�นส่วนที�หม�นเวียน มูลค่าย��ิธรรม��งมีมูลค่าเท่ากับราคา�ามบัญช ีเนื�อง�าก�ลกระทบ�องอั�ราคิ�ล�ไม่มี
สาระสาํคญั 
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เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัร่วมและบ�คคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

การเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสั �นแก่บรษิทัร่วมและบ�คคลที�เกี�ยวขอ้งกนัสามาร�วเิคราะห�ไดด้งันี��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั
ยอดยกมา � วนัที� 1 มกราคม 6,416,304 50,000,000 - 50,000,000

เ�ิ�มข��นจากการลงท�นในบรษิทัย่อยทางออ้ม - 6,416,304 - -
เงนิใหกู้เ้�ิ�มระหว่างปี 300,000,000 - 300,000,000 -
เงนิกูร้บัชําระคนืระหว่างปี  (100,000) (50,000,000) - (50,000,000)

ยอดคงเหลอื � วนัที� 31 ธนัวาคม 306,316,304 6,416,304 300,000,000 -

เงนิใหกู้้ยมืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัจดัทําข��นตามขอ้กําหนดและเงื�อนไขการกู้ยมืปกตมิอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 2.70 ต่อปีไม่มี
หลกัประกนัและครบกําหนดชาํระคนืเมื�อทวง�าม

เงินให้กู้ยืมเป�นส่วนที�หม�นเวียน มูลค่าย�ติธรรมจ�งมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญช ีเนื�องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี

สาระสาํคญั 

จ) เงินกู้ยืมจากกิจการหรือบุคคลที�เกี�ยว�้องกนั

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัย่อย

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อยสามาร�วเิคราะห�ไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

บรษิทัย่อย 

ยอดยกมา � วนัที� 1 มกราคม - - 338,000,000 210,000,000
เงนิกูเ้�ิ�มระหว่างปี - - 430,000,000 408,000,000
เงนิกูจ่้ายคนืระหว่างปี  - - (443,000,000) (280,000,000)

ยอดคงเหลอื � วนัที� 31 ธนัวาคม - - 325,000,000 338,000,000

เงนิกูจ้ากบรษิทัย่อยเป�นไปตามข้อกําหนดและเงื�อนไขการกู้ยมืปกติและมอีตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.65 ต่อปี และไม่มหีลกัประกนั 
�ดยกําหนดชาํระคนืเมื�อทวง�าม

เงนิกูย้มืเป�นส่วนที�หม�นเวยีน มลูค่าย�ตธิรรมจ�งมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื�องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสาํคญั
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ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั

ผ�บ้รหิาร�าํค�ั�องบรษิทั รวม��งกรรมการ (�ม�ว�าจะทําหน้าท���นระดบับรหิารหร�อ�ม�) คณะผ�บ้รหิารระดบั��ง ค�าตอบแทนท��จ�าย
หร�อคา้งจ�าย�าํหรบัผ�บ้รหิาร�าํค�ัม�ดงัน��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

เงนิเด�อนและผลประโยชน์ระยะ�ั �นอ��น 59,115,881 55,408,745 59,115,881 53,439,625

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,142,122 1,488,726 2,142,122 1,420,930

รวม 61,258,003 56,897,471 61,258,003 54,860,555

ช) �้อผกูมดัและเหตุการ��ที�อาจเกิด���น

ณ วันท�� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทม�การคํ�าประกันวงเงิน�ินเช��อ�ห้แก� บริษัท �พรม์ โซล�ชั �น แอนด์ เซอร์วิ� จํากัด 

เป็นจํานวนเงนิทั �ง�ิ�น 513 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 698 ลา้นบาท) 

ณ วันท�� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทม�การคํ�าประกันวงเงิน�ินเช��อ�ห้แก� บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)  
เป็นจํานวนเงนิทั �ง�ิ�น 530 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 1,680 ลา้นบาท) 

33 ภาระผกูพนั 

ก) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาระผ�กพนัท��เป็น�อ้ผ�กมดั ณ วนัท���นงบแ�ดง�านะการเงนิท��เก��ยว�อ้งกบัรายจ�าย�� ายทุนซ��งยงั�ม��ดร้บัร��้นงบการเงนิ ม�ดงัน��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

อาคารและอุปกรณ์ 36,156,700 2,970,679 36,156,700 2,970,679

เคร��องตกแต�งและอุปกรณ์�ํานักงาน 904,632 764,182 904,632 764,182
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 8,404,059 4,987,983 4,654,058 4,987,983

รวม 45,465,391 8,722,844 41,715,390 8,722,844
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ข) สญัญาบริการ

กลุ่มกจิการไดท้ําสญัญาบรกิารเกี�ยวขอ้งรา้นคา้ปลกี และคลงัสนิคา้ สญัญาบรกิารดงักล่าวมรีะยะเวลาระหว่าง 1 ปีถงึ 28 ปี  

จํานวนเงนิขั �นตํ�าในการจ่ายค่าบรกิารที�ยกเลกิไม่ไดม้ดีงันี�

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ภายใน 1 ปี 345,335,734 342,443,988
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 286,786,907 285,281,907

เกนิกว่า 5 ปี 17,647,440 17,647,440

รวม 649,770,081 645,373,335

ง) ภาระผกูพนัตามสญัญา 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมภีาระผ�กพนั ดงันี�

- สญัญาว่าจา้งที�ปรกึษากบับรษิทัอื�นและบุคคลอื�น อตัราค่าบรกิารเดอืนละ 0.08 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 0.04 ลา้นบาท) 
- สญัญาบรกิารกบับรษิทัอื�น อตัราค่าบรกิารเดอืนละ 1.17 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 1.01 ลา้นบาท) 
- สญัญาการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรก์บับรษิทัอื�น อตัราค่าบรกิารเดอืนละ 0.38 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 0.39 ลา้นบาท) 

34 เหตุการ��ภายหลงัวนัที��นงบแสดง�านะการเงิน

- ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติให้นําเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดําเนินงานสาํหรบัปี พ.ศ. 2564 โดยจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท คดิเป็นสดัส่วน 1 หุน้สามญั ต่อ 1 หุน้ปันผล และ

เป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 1 บาทต่อหุน้รวมเป็นจํานวนเงนิ 1,200 ลา้นบาท ต่อที�ประชุมใหญ่สามญัผ�ถ้อืหุน้ ทั �งนี�การอนุมตัิ

ใหจ่้ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไดนํ้าเสนอต่อที�ประชุมใหญ่สามญัผ�ถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2565 เพื�อพจิารณาและอนุมตัติ่อไป

- ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) ครั �งที� 1/2565 เมื�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

คณะกรรมการไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัตั �งบรษิทัใหม่ โดยมหุีน้สามญัจดทะเบยีนจํานวน 500,000 หุน้ ม�ลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 100 บาท 
รวมเป็นทุนจดทะเบยีนทั �งสิ�นจํานวน 50 ล้านบาท โดยบรษิทั คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของ 

ทุนจดทะเบยีนทั �งหมด

- เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทั ล้อทอง จํากดั ลดทุนจดทะเบยีนจากจํานวน 12.5 ล้านบาท เป็นจํานวน 5 ล้านบาท โดยการ
ลดหุน้สามญัจํานวน 75,000 หุน้ ซึ�งมมี�ลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิรวม 7.5 ลา้นบาท 

บริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ข) สญัญาบริการ

กลุ่มกจิการไดท้ําสญัญาบรกิารเกี�ยวขอ้งรา้นคา้ปลกี และคลงัสนิคา้ สญัญาบรกิารดงักล่าวมรีะยะเวลาระหว่าง 1 ปีถงึ 28 ปี  

จํานวนเงนิขั �นตํ�าในการจ่ายค่าบรกิารที�ยกเลกิไม่ไดม้ดีงันี�

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ภายใน 1 ปี 345,335,734 342,443,988
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 286,786,907 285,281,907

เกนิกว่า 5 ปี 17,647,440 17,647,440

รวม 649,770,081 645,373,335

ง) ภาระผกูพนัตามสญัญา 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมภีาระผ�กพนั ดงันี�

- สญัญาว่าจา้งที�ปรกึษากบับรษิทัอื�นและบุคคลอื�น อตัราค่าบรกิารเดอืนละ 0.08 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 0.04 ลา้นบาท) 
- สญัญาบรกิารกบับรษิทัอื�น อตัราค่าบรกิารเดอืนละ 1.17 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 1.01 ลา้นบาท) 
- สญัญาการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรก์บับรษิทัอื�น อตัราค่าบรกิารเดอืนละ 0.38 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 0.39 ลา้นบาท) 

34 เหตุการ��ภายหลงัวนัที��นงบแสดง�านะการเงิน

- ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติให้นําเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดําเนินงานสาํหรบัปี พ.ศ. 2564 โดยจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท คดิเป็นสดัส่วน 1 หุน้สามญั ต่อ 1 หุน้ปันผล และ

เป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 1 บาทต่อหุน้รวมเป็นจํานวนเงนิ 1,200 ลา้นบาท ต่อที�ประชุมใหญ่สามญัผ�ถ้อืหุน้ ทั �งนี�การอนุมตัิ

ใหจ่้ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไดนํ้าเสนอต่อที�ประชุมใหญ่สามญัผ�ถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2565 เพื�อพจิารณาและอนุมตัติ่อไป

- ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) ครั �งที� 1/2565 เมื�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

คณะกรรมการไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัตั �งบรษิทัใหม่ โดยมหุีน้สามญัจดทะเบยีนจํานวน 500,000 หุน้ ม�ลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 100 บาท 
รวมเป็นทุนจดทะเบยีนทั �งสิ�นจํานวน 50 ล้านบาท โดยบรษิทั คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของ 

ทุนจดทะเบยีนทั �งหมด

- เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทั ล้อทอง จํากดั ลดทุนจดทะเบยีนจากจํานวน 12.5 ล้านบาท เป็นจํานวน 5 ล้านบาท โดยการ
ลดหุน้สามญัจํานวน 75,000 หุน้ ซึ�งมมี�ลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิรวม 7.5 ลา้นบาท 



277แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล    l   ส่วนที่ 4

บริษัทได้สอบท�นข้อมูลในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยคว�มระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่�  

ข้อมูลดังกล่�วถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำ�ให้ผู้อื่นสำ�คัญผิด หรือไม่ข�ดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในส�ระสำ�คัญ นอกจ�กนี้บริษัทขอรับรองว่�

(1) งบก�รเงินและข้อมูลท�งก�รเงินที่สรุปม�ในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปีได้แสดงข้อมูลอย่�งถูกต้องครบถ้วน 

ในส�ระสำ�คัญเกี่ยวกับฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบก�รเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่�บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นส�ระสำ�คัญของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

อย่�งถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มระบบดังกล่�ว  

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มระบบดังกล่�ว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล 

ก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยใน ณ วันที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุม 

ถึงข้อบกพร่องและก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของระบบก�รควบคุมภ�ยใน รวมทั้งก�รกระทำ�ที่มิชอบที่อ�จมีผลกระทบต่อก�รจัดทำ�

ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  

ในก�รน้ีเพื่อเป็นหลักฐ�นว่�เอกส�รทั้งหมดเป็นเอกส�รชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองคว�มถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหม�ยให้   

น�งส�วศศิภ� สว่�งไสว เป็นผู้ลงล�ยมือชื่อกำ�กับเอกส�รนี้ไว้ทุกหน้�ด้วย ห�กเอกส�รใดไม่มีล�ยมือชื่อของ น�งส�วศศิภ� สว่�งไสวกำ�กับไว้ 

บริษัทจะถือว่�ไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองคว�มถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่�วข้�งต้น 

ชื่อ - นามสกุล    ต�าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

1. น�ยศิริพงษ์ สมบัติศิริ    ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ  .........................................

2. น�ยสุระ คณิตทวีกุล    รองประธ�นกรรมก�ร    .........................................

3. น�ยกฤชวัฒน์ วรว�นิช    กรรมก�ร     .........................................

4. น�งส�วอ�รี ปรีช�นุกูล   กรรมก�ร     .........................................

5. น�ยคงศักดิ์ บรรณ�สถิตย์กุล   กรรมก�ร     .........................................

6. น�ยคัชพล จุลช�ต    กรรมก�รอิสระ     .........................................

7. น�งส�ววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม     กรรมก�รอิสระ     .........................................

ชื่อ - นามสกุล    ต�าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอำ�น�จ น�งส�วศศิภ� สว่�งไสว  เลข�นุก�รบริษัท   .........................................

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล



279278 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

(รายงานประจำาปี)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัท

BOARD OF 

DIRECTORS

3. นายคัชพล  จุลชาต
• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ

• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• กรรมการธรรมาภิบาล

4. นายสุระ  คณิตทวีกุล
• รองประธานกรรมการ

• ประธานกรรมการบริหาร

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. นายกฤชวัฒน์  วรวานิช
• กรรมการ
• ส่วนงานสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร

1. นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ
• ประธานกรรมการ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ

6. นางสาวอารี  ปรีชานุกูล
• กรรมการ

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานการจัดการ

• กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ดร.สมบูรณ์  เอื้ออัชฌาสัย
• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ

• ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล

7. นายคงศักดิ์  บรรณาสถิตย์กุล
• กรรมการ

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานนวัตกรรมองค์กร

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

1

2
3 45

6
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281280 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

(รายงานประจำาปี)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริหาร

7. นายภาคภูมิ เสตะรัต
• ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการสายงานปฏิบัติการสาขา

• กรรมการบริหาร

6. นางวาสนา พงศ์แสงลึก
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานบัญชีและการเงิน 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร
• กรรมการธรรมาภิบาล

5. นางสาวณัฐนันท์  กีรตกิรยศนันท์
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาด

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

• กรรมการบริหาร

8. นายณรงค์ ศรีวรรณวิทย์
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจค้าปลีก
• กรรมการบริหาร

3. นางสาวอารี  ปรีชานุกูล
• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานการจัดการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายกฤชวัฒน์  วรวานิช
• กรรมการ
• ส่วนงานสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร

1. นายสุระ  คณิตทวีกุล
• รองประธานกรรมการ

• ประธานกรรมการบริหาร

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายคงศักดิ์  บรรณาสถิตย์กุล
• กรรมการ

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานนวัตกรรมองค์กร

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

5 3

1 7 6
8

2 4

EXECUTIVE

DIRECTORS



282 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1

นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ
วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
10 กุมภาพันธ์ 2557

อายุ 67

ต�าแหน่ง
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
 -ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บรหิาร
 -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross University, USA
• ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 2/2003)
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 1/2015)

ประสบการณ์ท�างานระยะ 5 ปี
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. คอมเซเว่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินฟินิท อิเลคทริค   
  (ประเทศไทย)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร 
  บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ

ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-



283แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1

ต�าแหน่ง
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
 -ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บรหิาร
 -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (ดุษฎีบัณฑิต) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 139/2011)

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 84/2010)

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program  
(AACP 42/2021)

ดร.สมบูรณ์  เอื้ออัชฌาสัย
วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
12 พฤศจิกายน 2563

อายุ 51

ประสบการณ์ท�างานระยะ 5 ปี
2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  บมจ. คอมเซเว่น

2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง

2553 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร

  - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
  บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง

ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-



284 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1

นายคัชพล  จุลชาต
วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
16 ตุลาคม 2557

อายุ 53

ต�าแหน่ง
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการธรรมาภิิบาล

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
 -ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บรหิาร
 -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

California State University, Bakersfield, USA
• ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 116/2015)

ประสบการณ์ท�างานระยะ 5 ปี
2557 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  - ประธานกรรมการสรรหาและ 
    พิจารณาค่าตอบแทน 
  บมจ. คอมเซเว่น

2558 - 2563 รองผู้อำานวยการฝ่ายกำากับกฎระเบียบและข้อบังคับ 
  บมจ. ธนาคารธนชาต 

2553 - 2558 เลขานุการบริษัท  
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-



285แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1

ต�าแหน่ง
• รองประธานกรรมการ

• ประธานกรรมการบริหาร

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
25.05%

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บรหิาร
น้อง นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Indiana University, USA

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 176/2013)

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 103/2014)

นายสุระ  คณิตทวีกุล
วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
1 มกราคม 2540

อายุ 53

ประสบการณ์ท�างานระยะ 5 ปี
2540 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ

  - ประธานกรรมการบริหาร

  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บมจ. คอมเซเว่น 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน

  บมจ. เน็คซ์ แคปปิตอล

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบเกอรี่ เทรเชอรี่

ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-



286 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1

นายกฤชวัฒน์  วรวานิช
วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
1 มกราคม 2545

อายุ 54

ต�าแหน่ง
• กรรมการ
• ส่วนงานสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.07%

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บรหิาร
 -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 181/2013)

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 104/2013)

ประสบการณ์ท�างานระยะ 5 ปี
2545 - ปัจจุบัน - กรรมการ

  - ส่วนงานสนับสนุนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

  - ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

  - กรรมการบริหาร 
  บมจ. คอมเซเว่น
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-



287แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1

นางสาวอารี  ปรีชานุกูล
วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
1 พฤศจิกายน 2546

อายุ 54

ต�าแหน่ง
• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานการจัดการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
3.38%

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บรหิาร
 -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program  

(DAP 113/2014)

ประสบการณ์ท�างานระยะ 5 ปี
2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ

  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  - ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการสายงานการจัดการ

  - กรรมการบริหาร

  - กรรมการบริหารความเส่ียง 
  บมจ. คอมเซเว่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบเกอรี่ เทรเชอรี่ 

ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-



288 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1

ต�าแหน่ง
• กรรมการ 
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานนวัตกรรมองค์กร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
0.03%

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บรหิาร
-ไม่มี-

นายคงศกัดิ ์ บรรณาสถติย์กุล
วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
1 กรกฎาคม 2556

อายุ 52

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี ครุศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program  

(DAP 112/2014)

ประสบการณ์ท�างานระยะ 5 ปี
2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ

  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงาน  
    นวัตกรรมองค์กร

  - กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บมจ. คอมเซเว่น 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดับเบิ้ลเซเว่น

ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-



289แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1

นางสาวณัฐนันท์  กีรตกิรยศนนัท์
วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
2 เมษายน 2553  

อายุ 54

ต�าแหน่ง
• ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาด
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
0.54%

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการ  
และผู้บรหิาร
พี่ นายสุระ คณิตทวีกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program  

(DAP 181/2021)

ประสบการณ์ท�างานระยะ 5 ปี
2553 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการสายงานผลิตภัณฑ์ 
    และการตลาด

  - กรรมการบริหารความเส่ียง

  - กรรมการบริหาร 
  บมจ. คอมเซเว่น

ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-



290 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1

ต�าแหน่ง
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานบัญชีและการเงิน 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร
• กรรมการธรรมาภิิบาล

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
 -ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บรหิาร
-ไม่มี-

นางวาสนา  พงศ์แสงลกึ
วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
16 มิถุนายน 2557

อายุ 52

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wales in Cardiff, UK
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program  

(DAP 164/2019)

ประสบการณ์ท�างานระยะ 5 ปี
2557 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานบัญชี 
    และการเงิน

  - กรรมการบริหารความเสี่ยง

  - กรรมการบริหาร

  บมจ. คอมเซเว่น 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซี โนว์ ฮาว

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เน็คซ์ แคปปิตอล

ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-



291แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1

นายภาคภูมิ  เสตะรัต
วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
11 กรกฎาคม 2561

อายุ 53

ต�าแหน่ง
• ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการสายงานปฏิบัติการสาขา

• กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
-ไม่มี-

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บรหิาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program  

(DAP 181/2021)

ประสบการณ์ท�างานระยะ 5 ปี
2561 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
    สายงานปฏิบัติการสาขา

  - กรรมการบริหาร 
  บมจ. คอมเซเว่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซี โนว์ ฮาว

2543 - 2561 Retail Channel Manager  
  บจก. แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย)

ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-



292 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1

ต�าแหน่ง
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจค้าปลีก
• กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
 -ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บรหิาร
-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oregon State University

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายณรงค์  ศรีวรรณวิทย์
วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
1 กุมภาพันธ์ 2563

อายุ 37

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program  

(DAP 181/2021)

ประสบการณ์ท�างานระยะ 5 ปี
2563 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานขาย 
    และธุรกิจค้าปลีก 
  - กรรมการบริหาร

  บมจ. คอมเซเว่น 

2560 - 2563 ผู้อำานวยการสายงานธุรกิจค้าปลีก 
  บมจ. คอมเซเว่น

2558 - 2560 ผู้จัดการหน่วยธุรกิจบานาน่า 
  บมจ. คอมเซเว่น

ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-



293แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 1

นางสาวศศิภา  สว่างไสว
วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
28 พฤศจิกายน 2557

อายุ 36

ต�าแหน่ง
• เลขานุการบริษัท

• ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
-ไม่มี-

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บรหิาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

• ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Company Secretary Program  

(CSP 63/2015)

• หลักสูตร Financial Statements for Directors  
(FSD 42/2020)

ประสบการณ์ท�างานระยะ 5 ปี
2557 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 
  บมจ. คอมเซเว่น

ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
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295แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
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ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์สิทธิการใช้

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

รายการทรัพย์สิน ราคาทุน* 
(ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาสะสม 
และค่าเผื่อการ 

ด้อยค่า(ล้านบาท)

มูลค่าสุทธิ  
(ล้านบาท)

1. ที่ดิน 0.34 - 0.34

2. ส่วนปรับปรุงอาคาร 978.45 (622.04) 356.41

3. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน 659.77 (427.54) 232.23

4. อุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า 1.96 (0.66) 1.30

5. ยานพาหนะ 3.91 (3.67) 0.24

6. งานระหว่างก่อสร้าง 24.40 - 24.40

รวม 1,688.83 (1,053.91) 614.92

รายการทรัพย์สิน อาคาร 
(ล้านบาท)

อุปกรณ์ 
(ล้านบาท)

ยานพาหนะ  
(ล้านบาท)

รวม          
(ล้านบาท)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,241.02 23.19 1.00 1,265.21

การเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 525.80 1.47 1.62 525.95

ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ (11.93) - (0.36) (12.29)

ค่าเสื่อมราคาและการปรับปรุงอื่นๆ (582.23) (9.76) (0.54) (592.53)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2564 1,172.66 11.96 1.72 1,186.34

* รวมที่ซื้อมาระหว่างปี
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เครื่องหมายการค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า จำานวน 37 รายการดังต่อไปนี้

ลำาดับ เครื่องหมายการค้า เลขทะเบียน/ 
(เลขที่คำาขอ) วันที่จดทะเบียน รายละเอียด ระยะเวลาคุ้มครอง

1 บ44275 15 ส.ค. 2551 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

15 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2571

2 บ46438 15 ส.ค. 2551 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

15 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2571

3 บ53539 4 พ.ย. 2553 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

4 พ.ย. 2553 - 3 พ.ย. 2563

4 บ53538 4 พ.ย. 2553 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

4 พ.ย. 2553 - 3 พ.ย. 2563

5 บ61458 6 พ.ค. 2554 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

6 พ.ค. 2554 - 5 พ.ค. 2564

6 บ57771 4 ม.ค. 2555 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

4 ม.ค. 2555 - 3 ม.ค. 2565

7 บ67010 27 ก.ย. 2556 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

27 ก.ย. 2556 - 26 พ.ย. 2566

8 บ66813 28 ม.ค. 2557 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

28 ม.ค. 2557 - 27 ม.ค. 2567

9 บ66814 28 ม.ค. 2557 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

28 ม.ค. 2557 - 27 ม.ค. 2567

10 บ69975 28 ม.ค. 2557 จำาหน่ายโทรศัพท์มือถือและ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

28 ม.ค. 2557 - 27 ม.ค. 2567

11 171103101 21 ต.ค. 2557 บริการจัดจำาหน่ายสินค้า

ประเภทอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ

21 ต.ค. 2557 - 20 ต.ค. 2567
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12 171100045 28 ม.ค. 2558 จำาหน่ายโทรศัพท์มือถือและ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

28 ม.ค. 2558 - 27 ม.ค. 2568

13 171100046 28 ม.ค. 2558 จำาหน่ายโทรศัพท์มือถือและ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

28 ม.ค. 2558 - 27 ม.ค. 2568

14 161103090 13 ก.พ. 2558 จำาหน่ายโทรศัพท์มือถือและ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

13 ก.พ. 2558 - 12 ก.พ.2568

15 181116009 3 มี.ค. 2559 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

3 มี.ค. 2559 - 2 มี.ค. 2569

16 181120769 4 เม.ย. 2559 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

4 เม.ย. 2559 - 3 เม.ย. 2569

17 211113409 4 เม.ย. 2559 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

4 เม.ย. 2559-3 เม.ย. 2569

18 211113407 4 เม.ย. 2559 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

4 เม.ย. 2559-3 เม.ย. 2569

19 181119404 27 ธ.ค. 2560 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

27 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2570

20 191112282 24 มิ.ย. 2559 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

24 มิ.ย. 2559 - 23 มิ.ย. 2569

21 201100787 25 ต.ค. 2560 จำาหน่ายซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์ และให้คำาปรึกษา

เกี่ยวกับซอฟท์แวร์

25 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2570

22 191112283 7 ก.พ. 2561 จัดการธุรกิจด้านขายสินค้า

ประเภทกล้องและอุปกรณ์

7 ก.พ. 2561 - 6 ก.พ. 2571
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23 201105716 2 มี.ค. 2561 จำาหน่ายโทรศัพท์มือถือ 

และอุปกรณ์

2 มี.ค.2561 - 1 เม.ย. 2571

24  191117829 5 เม.ย. 2561 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

5 เม.ย. 2561 - 4 เม.ย. 2571

25 211117113 8 พ.ย. 2562 จำาหน่ายโทรศัพท์มือถือ 

และอุปกรณ์

8 พ.ย.2562 - 7 พ.ย. 2572

26 191113359 12 ก.พ. 2561 จัดจำาหน่ายอุปกรณ์

โทรคมนาคม

12 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2571

27 201119641 14 มี.ค. 2562 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

14 มี.ค. 2562-13 มี.ค.2572  

28 211104671 8 ส.ค. 2562 จัดจำาหน่ายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

8 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2572

29 211105131 8 ส.ค. 2562 จัดจำาหน่ายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

8 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2572

30 211104672 8 ส.ค. 2562 จัดจำาหน่ายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

8 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2572

31 211104673 8 ส.ค. 2562 จำาหน่ายโทรศัพท์มือถือ 

และอุปกรณ์

8 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2572

32 211104674 8 ส.ค. 2562 จำาหน่ายอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

8 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2572

33 211104675 8 ส.ค. 2562 จำาหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

8 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2572
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34 211100804 28 พ.ย. 2562 จัดจำาหน่ายเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

28 พ.ย.2562 - 27พ.ย.2572 

35 211121667 25 มี.ค. 2563 จำาหน่ายโทรศัพท์มือถือและ

อุปกรณ์

25 มี.ค.2563- 24 มี.ค.2573 

36 211116813 25 มี.ค. 2563 จำาหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์

25 มี.ค.2563- 24 มี.ค.2573

37 211121641 25 มี.ค. 2563 จำาหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์

25 มี.ค.2563- 24 มี.ค.2573

* สามารถต่ออายุหนังสือสำาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้คราวละ 10 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเป็นมูลค่าสุทธิ ซึ่งได้แก่ ช่ือทางการค้า จำานวน 96.04 ล้านบาท   

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 63.97 ล้านบาท และ ความสัมพันธ์กับลูกค้า 13.65 ล้านบาทตามลำาดับ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

No. ที่ตั้ง ชนิดของธุรกิจ เงินลงทุน 
(บาท)

สัดส่วน 
(ร้อยละ)

1 บริษัท เอเดพท์ จำากัด E - Commerce 745,200,380 99.99

2 บริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จำากัด ประกอบธุรกิจค้าปลีก มือถือและอุปกรณ์พ่วง 659,999,720 99.99

3 บริษัท ซี  โนว์  ฮาว  จำากัด ประกอบธุรกิจศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมพนักงาน 4,999,700 99.99

4 บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จำากัด ประกอบธุรกิจให้บริการวางแผน และจัดจำาหน่าย

สินค้าไอที วางระบบ ระบบเครือข่าย โปรแกรม 

การบริการและโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ

248,834,966 99.99

5 บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำากัด ตัวแทนบริหารสาขา TRUE Shop 4,999,700 99.99

6 บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำากัด ( มหาชน ) เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 593,575,203 33.93

7 บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส  จำากัด ประกอบธุรกิจขาย ติดตั้ง ระบบและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

9,223,965 48.98

8 บริษัท ล้อทอง จำากัด ประกอบธุรกิจขาย ให้เช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ 12,114,903 99.99
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท เอเดพท์ จำากัด ( เดิมชื่อบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำากัด )

บริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำากัด เป็นจำานวน 199,998 หุ้น ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้น 

ในบริษัทโดยเป็นการดำาเนินการตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน2558

วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 ได้มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัท โดย นางวาสนาพงศ์แสงลึก เข้ามาเป็นกรรมการแทนท่ี นายวุฒิชัย นาควิเชียร

ในปี 2563 บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำากัด ได้ทำาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 3 คร้ัง รวมเป็นเงิน 280 ล้านบาท  

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดย บริษัท คอมเซเว่น จำากัด ( มหาชน ) ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท  ในเรื่องการรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารจัดการ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจำาหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้า

ไอทีต่างๆ รวมทั้งเครื่องชั่งน้ำาหนัก , เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ เป็นชื่อ “บริษัท เอเดพท์ จำากัด”   

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหาร

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 บริษัท เอเดพท์ จำากัด ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัทอีกจำานวน 450,000,000 บาท จากเดิม 

ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เพิ่มเป็น 50,000,000 บาท

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ของบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำากัด  - บริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน  จำากัด

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำากัด ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทลลิ้งค์ จำากัด จำานวน 1,1499,448 หุ้น  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ99.99 ของทุนจดทะเบียนเป็นจำานวนเงิน 209,999,720 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายกิจการด้านการจำาหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทลลิ้งค์ จำากัด ซึ่ง บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้จดทะเบียน

เปลี่ยนชื่อ เป็นบริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จำากัด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ในเร่ืองการรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารจัดการ  

และติดตามทวงถามหนี้

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 บริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จำากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทอีกจำานวน 450,000,000 บาท จากเดิม 

ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท เพิ่มเป็น 600,000,000 บาท

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ของบริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จำากัด - บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำากัด

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำากัด ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จำากัด จำานวน 1 หุ้น  

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการขยายกิจการด้านการขาย ติดต้ัง ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดและมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมจากการเข้าซื้อหุ้น 

ในการเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ในปี 2563

เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2563 บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำากัด ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จำากัด  

จำานวน192,000 หุ้น โดยหลังจากซื้อหุ้นเพิ่มทุน แล้วมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 48.97 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการขยายกิจการในธุรกิจเกี่ยวกับ 

การขาย ติดตั้ง ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 บริษัท โนวัส อินทิเกรช่ัน จำากัด ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จำากัด   

ที่ บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำากัด ถืออยู่ทั้งหมดจำานวน 192,001 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นในอัตราร้อยละ 48.98
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เเงินลงทุนในบริษัทย่อย ของบริษัท  โนวัส  อินทิเกรชั่น  จำากัด  - บริษัท ล้อทอง  จำากัด

วันที่ 5 เมษายน 2559 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บานาน่าชัวร์ จำากัด มีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 51.00 บริษัทได้จ่ายชำาระค่าหุ้นดังกล่าวทั้งหมดเป็นจำานวนเงิน 30,600,000 บาท 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท บานาน่าชัวร์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  

โดยการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 94.64 บาทต่อหุ้น ตามราคาที่ตกลงกันคิดเป็นจำานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทต้องชำาระ 

ทั้งสิ้น 27,824,144 บาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมได้ชดเชยขาดทุนสะสมในบริษัท บานาน่าชัวร์ จำากัด เป็นจำานวน 27,621,572 บาท  

โดยภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 99.99

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บานานา ชัวร์ จำากัด ได้มีมติเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท โนวัสอินทิเกรชั่น จำากัด 

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท โนวัสอินทิเกรชั่น จำากัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้มีมติลดทุนจดทะเบียน 

ของบริษัทจาก 60,000,000 บาท เป็น 15,000,000 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำานวน 450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจำานวนเงิน  

45,000,000 บาทเพื่อล้างการขาดทุนสะสมและคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560  

โดยจ่ายคืนให้กับบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) เป็นจำานวน 39,533,951 บาทโดยบริษัทมียังคงถือหุ้นในสัดส่วนเท่าเดิมคือร้อยละ 99.99

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 บริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) ได้ขายหุ้นท่ีมีอยู่ในบริษัท โนวัสอินทิเกรช่ันจำากัด ให้แก่นายเอกราช ปัญจวีณิน 

จำานวน 30,000 หุ้นและนายสุรเดช สร้อยรุ่งเรือง จำานวน 14,999 หุ้น บริษัทคอมเซเว่นจำากัด (มหาชน) จึงถือหุ้นของบริษัท โนวัสอินทิเกรช่ัน จำากัด 

จำานวนร้อยละ 69.99 ของหุ้นทั้งหมด

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 บริษัท คอมเซเว่น จำากัด ( มหาชน ) ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของ นายเอกราช ปัญจวีณิน จำานวน 30,000 หุ้น   

ที่มีอยู่ ในบริษัท โนวัส อินทิ เกรชั่น จำากัด เ น่ืองจากนายเอกราช ปัญจวี ณิน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท  

โนวัส อินทิเกรชั่น จำากัด และได้ซื้อหุ้นจาก นายสุรเดช สร้อยรุ่งเรือง จำานวน 1 หุ้น ปัจจุบัน บริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) จึงถือหุ้น 

ของบริษัท โนวัสอินทิเกรชั่น จำากัด จำานวนร้อยละ 90.00 ของหุ้นทั้งหมด

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 บริษัท โนวัส อินทิเกรช่ัน จำากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมการประกอบธุรกิจ 

รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานระบบ  งานก่อสร้าง การวางแผน การออกแบบ การก่อสร้างอาคาร 

และติดตั้งโครงร่างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งงานสาธารณูปโภค เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับการทำาธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ในเร่ืองการรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารจัดการ  

และติดตามทวงถามหนี้  

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 บริษัท โนวัส อินทิเกรช่ัน จำากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทอีกจำานวน 235,000,000 บาท   

จากเดิมทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เพิ่มเป็น 250,000,000 บาท และเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ล้อทอง จำากัด ที่ บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำากัด  

ถืออยู่ทั้งหมดจำานวน 374,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นอัตราร้อยละ 75 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 บริษัท โนวัส อินทิเกรช่ัน จำากัด ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จำากัด   

ที่ บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำากัด ถืออยู่ทั้งหมดจำานวน 192,001 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นในอัตราร้อยละ 48.98

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 บริษัท โนวัส อินทิเกรช่ัน จำากัด ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท ล้อทอง จำากัด คืนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดคืน   

เน่ืองจากติดปัญหายังไม่สามารถประกอบกิจการตามที่ประสงค์ได้ และเตรียมที่จะลดทุนของบริษัท บริษัท โนวัส อินทิเกรช่ัน จำากัด   

จึงถือหุ้นจำานวนอัตราร้อยละ 99.99 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำากัด

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำากัด มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 บริษัทได้จ่ายชำาระค่าหุ้นดังกล่าวทั้งหมดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ในเร่ืองการรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารจัดการ  

และติดตามทวงถามหนี้  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ของบริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จำากัด - บริษัท ล้อทอง จำากัด

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในนามบริษัท ล้อทอง จำากัด เพื่อประกอบกิจการจำาหน่ายรถจักรยานยนต์  

ด้วยทุนจดทะเบียนจำานวน 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจำานวน 500,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยให้บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำากัด 

ถือหุ้นจำานวนอัตราร้อยละ 74.99 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 บริษัท โนวัส อินทิเกรช่ัน จำากัด เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ล้อทอง จำากัด ที่ บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำากัด  

ถืออยู่ทั้งหมดจำานวน 374,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นอัตราร้อยละ 75 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จำากัด ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท ล้อทอง จำากัด คืนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดคืน เนื่องจาก 

ติดปัญหายังไม่สามารถประกอบกิจการตามที่ประสงค์ได้ และเตรียมที่จะลดทุนของบริษัท บริษัท โนวัส อินทิเกรช่ัน จำากัด จึงถือหุ้น 

จำานวนอัตราร้อยละ 99.99 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ล้อทอง จำากัด ได้มีมติพิเศษจากผู้ถือหุ้นให้ลดทุนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน  

50,000,000 บาท ลดเหลือ 12,500,000 บาท และได้จดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุนในวันเดียวกันนี้ พร้อมประกาศลดทุนในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

เพื่อกรณีมีเจ้าหนี้คัดค้าน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 บริษัท ล้อทอง จำากัด ได้จดทะเบียนลดทุนของบริษัทจำานวน 37,500,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน  

50,000,000 บาท ลดเหลือ 12,500,000 บาท

การร่วมลงทุน- บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำากัด ( มหาชน ) เดิมชื่อ บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำากัด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้ทำาสัญญาซื้อหุ้น (Share Subscription Agreement) เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บัฟ (ประเทศไทย) 

จำากัด ซึ่งดำาเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย จำานวน 120,660 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 ของหุ้นสามัญทั้งหมด 

และคิดเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 268,206,600 บาท 

เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2561 บริษัท คอมเซเวน่ จำากัด (มหาชน) ไดข้ายหุน้ทีม่อียูใ่นบริษทั บฟั (ประเทศไทย)จำากัดใหแ้ก่นายประพนัธ ์พลชนะวสทิธ์ิ  

จำานวน 10,055 หุ้น ปัจจุบันบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) จึงถือหุ้นของบริษัท บัฟ (ประเทศไทย)จำากัด จำานวน 27.50% ของหุ้นทั้งหมด

เมื่อวันที่ 26  มีนาคม  2562  บริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)  ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท บัฟ ( ประเทศไทย ) จำากัด จากผู้ถือหุ้นรายอื่น 

จำานวน 3,750,037  หุ้น  ในราคาหุ้นละ 32.6664 บาท  คิดเป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น  122,500,209 บาท  ปัจจุบันบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) 

จึงถือหุ้นของบริษัท บัฟ (ประเทศไทย)จำากัด จำานวน 40.00% ของหุ้นทั้งหมด

ในช่วงปลายปี 2562 บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำากัด ได้มีการเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำากัด และต่อมา 

ได้แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำากัด

เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2563 บรษิทั คอมเซเวน่ จำากดั ( มหาชน ) ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของ บริษทั เน็คซ ์แคปปติอล จำากดั ( มหาชน )  

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก โดยหลังจากเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของ 

บริษัท คอมเซเว่นฯ ใน บมจ.เน็คซ์ แคปปิตอล  จะมีจำานวน 305,375,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.93 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด
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สรุปสาระสำาคัญของสัญญา
สัญญาเช่า

บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าพื้นที่ สัญญาบริการภายในบริเวณศูนย์การค้าเพื่อประกอบกิจการร้าน BaNANA, Studio7,BaNANA Mobile,  

Samsung Shop, iCare, BKK, SHOTPRO, OPPO, VIVO, HUAWEI, Kingkong , TRUEShop, E-Quip, Xiaomi, Bb และมีการเช่าพื้นที่ 

ภายในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อประกอบกิจการร้าน U Storeโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 979 สาขาซึ่งสัญญาเช่า  

สัญญาบริการ ของสาขาส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะสั้น โดยมีรายละเอียดที่สำาคัญของสัญญาเช่า สัญญาบริการ ที่สามารถสรุปได้ดังนี้

• พื้นที่เช่า ตำาแหน่งพื้นที่เช่า วัตถุประสงค์การเช่า ขอบเขตการให้บริการ

• อัตราค่าเช่า อัตราค่าบริการ กำาหนดชำาระค่าเช่า/ค่าบริการ การชำาระค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

• อายุสัญญามีระยะเวลา 1-3 ปี และการต่ออายุสัญญานั้นผู้เช่าต้องแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้เช่า

ล่วงหน้าก่อนครบกำาหนดอายุสัญญา

• เงินประกันการเช่า/เงินประกันการบริการจะได้รับคืนเงินประกันโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อครบกำาหนดเวลาตามสัญญาและไม่มีหนี้สินใดๆ  

ที่คงค้างชำาระ

• การเช่าช่วง/การให้บริการช่วงหรือการโอนสิทธิตามสัญญาไม่สามารถกระทำาได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากผู้ให้เช่า/ผู้ให้บริการ ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะในแต่ละสัญญา

• การเลิกสัญญาเช่า สัญญาบริการผู้เช่า/ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้หากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญา

สัญญาให้สิทธิทางการค้าและบริการ(Studio7 Franchise)

บริษัทได้ทำาสัญญาในการให้สิทธิทางการค้าและบริการกับคู่ค้าส่วนใหญ่สัญญามีอายุ 5 ปี โดยบริษัทอนุญาตให้คู่ค้าสามารถดำาเนินงาน 

ร้าน Studio7 by Comseven ในลักษณะของ Franchisee ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีร้าน Studio7 ที่บริหารงานโดย Franchisee  

จำานวน 7 สาขาโดยรายละเอียดที่สำาคัญของสัญญาประกอบด้วย

• ตำาแหน่งและขนาดของพื้นที่สาขา

• ระบบการบริหารจัดการร้าน

• ค่าธรรมเนียมสำาหรับสิทธิทางการค้าและบริการ

• ส่วนแบ่งรายได้ที่คู่ค้าจะได้รับจากการจำาหน่ายสินค้า

คูค่า้จะเปน็ผูล้งทนุตกแตง่หน้าร้าน และทำาการนำาสนิคา้ของบริษทัเขา้มาวางจำาหน่ายในลกัษณะของการฝากขาย โดยสนิคา้จะเปน็กรรมสทิธ์ิ

ของบริษัทจนกว่าคู่ค้าจะสามารถจำาหน่ายออกจากหน้าร้านได้ และบริษัทจะแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับคู่ค้าตามสัดส่วนของยอดขายที่คู่ค้าทำาได้ 

ในแต่ละเดือนตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ทั้งนี้การตกแต่งหน้าร้าน การจัดวางสินค้า รวมถึงระบบการจัดการสินค้าภายในร้าน คู่ค้าจะต้องปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบที่บริษัทได้กำาหนดไว้ทั้งหมด

สัญญาให้สิทธิทางการค้าและบริการ (Banana Shopping Franchise)

บริษัทได้ทำาสัญญาในการให้สิทธิทางการค้าและบริการกับคู่ค้าส่วนใหญ่สัญญามีอายุ 3 ปี โดยบริษัทอนุญาตให้คู่ค้าสามารถดำาเนินงาน 

ร้าน Banana Shopping ในลักษณะของ Franchisee ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีร้าน BananaShopping ที่บริหารงานโดย Franchisee 

จำานวน 122 สาขา โดยรายละเอียดที่สำาคัญของสัญญาประกอบด้วย

• ตำาแหน่งและขนาดของพื้นที่สาขา

• ระบบการบริหารจัดการร้าน

• ค่าธรรมเนียมสำาหรับสิทธิทางการค้าและบริการ

• ส่วนแบ่งรายได้ที่คู่ค้าจะได้รับจากการจำาหน่ายสินค้า

คูค่า้จะเปน็ผูล้งทนุตกแตง่หน้าร้าน และทำาการนำาสนิคา้ของบริษทัเขา้มาวางจำาหน่ายในลกัษณะของการฝากขาย โดยสนิคา้จะเปน็กรรมสทิธ์ิ

ของบริษัทจนกว่าคู่ค้าจะสามารถจำาหน่ายออกจากหน้าร้านได้ และบริษัทจะแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับคู่ค้าตามสัดส่วนของยอดขายที่คู่ค้า 

ทำาได้ในแต่ละเดือนตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ทั้งน้ีการตกแต่งหน้าร้าน การจัดวางสินค้า รวมถึงระบบการจัดการสินค้าภายในร้าน  

คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทได้กำาหนดไว้ทั้งหมด
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สัญญาเกี่ยวกับสินเชื่อเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

บริษัทได้เข้าทำาสัญญาสินเช่ือกับสถาบันการเงิน ต้ังแต่ปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อค้ำาประกันการปฏิบัติ 

ตามสัญญาและการซื้อสินค้า และเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจุบันมีวงเงินสินเชื่อ ประกอบด้วย 

• วงเงินสินเชื่อระยะสั้น จำานวนรวม 7,844,000,000 บาท

• วงเงินหนังสือค้ำาประกัน จำานวนรวม 2,274,000,000 บาท

• วงเงนิซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) จำานวนรวม 237,000,000 บาท และ 14,400,000 เหรียญดอลลา่สหรัฐ (USD)

การทำาสญัญาสนิเชือ่ดงักลา่วบริษทัไดเ้ข้าทำากบัแตล่ะสถาบนัการเงนิในประเทศไทยและสาขาในประเทศไทยของสถาบนัการเงินตา่งประเทศ

มา รวมทั้งสิ้น 11 สถาบันการเงิน ได้แก่ (1) ธนาคารกรุงไทย (2) ธนาคารกสิกรไทย (3) ธนาคารกรุงเทพ (4) ธนาคารไทยพาณิชย์ (5) ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา (6) ธนาคารซิตี้แบงก์ (7) ธนาคารทหารไทย (8) ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) (9) ธนาคารยูโอบี (10) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ  

(11) Sumitomo Mitsui Banking Corp. สาขากรุงเทพฯ

สัญญาวงเงินสินเชื่อดังกล่าวกำาหนดข้อตกลงทางการเงินที่สำาคัญ ได้แก่ การดำารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(Gearing Ratio) ของบริษัทไม่เกนิ 2.5 เทา่ ตลอดระยะเวลาของสญัญา พจิารณาจากงบการเงินประจำาปทีีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชี โดยหน้ีสนิ 

ที่มีภาระดอกเบี้ยประกอบด้วยหนี้สินที่มีกับสถาบันการเงิน, แฟคตอร่ิง และภาระหนี้ตามเช่าซื้อ สำาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นน้ันไม่รวมทรัพย์สิน 

ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) 

วันที่ทำาสัญญา 23 ธันวาคม 2557

คู่สัญญา บริษัท คอมเซเว่น จำากัด(มหาชน) กับ Apple South Asia (Thailand) Limited (“Apple”)

วัตถุประสงค์ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยได้รับสิทธิในการเป็นผู้เปิดหน้าร้าน เพื่อจำาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

ของแบรนด์Apple เช่น ร้าน “Studio7, iStudio”ในประเทศไทย

สาระสำาคัญ • บริษัทได้รับสิทธิเป็นผู้จำาหน่าย(Reseller) ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple

• สิทธิที่ได้รับในพื้นที่เฉพาะในประเทศไทยและในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (Authorized location)

• ลักษณะการตกแต่งร้านและการจัดวางสินค้าจะต้องเป็นไปตามที่ Apple กำาหนด

ระยะเวลา จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา

สัญญา Authorized Premium Reseller Agreement

วันที่ทำาสัญญา 23 ธันวาคม 2557

คู่สัญญา บริษัท คอมเซเว่น จำากัด(มหาชน) กับ บริษัท Apple South Asia (Thailand) Limited (“Apple”)

วัตถุประสงค์ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยได้รับสิทธิในการเป็นผู้จำาหน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแบรนด์Apple  

โดยบริษัทจะสามารถนำาสินค้าแบรนด์Apple มาวางจำาหน่ายที่หน้าร้านทุกประเภทของบริษัทได้ตามความเหมาะสม

สาระสำาคัญ • บริษัทได้รับสิทธิเป็นผู้จำาหน่าย(Reseller) ผลิตภัณฑ์ต่างๆของแบรนด์Apple

ระยะเวลา จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา

สัญญา Apple Authorized Reseller Agreement
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วันที่ทำาสัญญา 23 ธันวาคม 2557

คู่สัญญา บริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)กับ บริษัท Apple South Asia (Thailand) Limited

วัตถุประสงค์ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยได้รับสิทธิในการเป็นผู้ให้บริการบนผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple ทั้งผลิตภัณฑ์  

Hardware และ Software โดยให้บริการเฉพาะภายในประเทศไทย

สาระสำาคัญ • บริษัทได้รับสิทธิเป็นผู้ให้บริการ (Service Provider ) ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple และสามารถจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

บริการในชื่อตราสินค้า “Apple Care Service”

• สิทธิที่ได้รับในพื้นที่เฉพาะในประเทศไทยและในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (Authorized Service Location)

ระยะเวลา จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา

วันที่ทำาสัญญา 26 มิถุนายน 2558

คู่สัญญา บริษัท คอมเซเว่น จำากัด(มหาชน) (“บริษัท”) กับนายสุระ คณิตทวีกุล (“นายสุระฯ”) และกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท  

ที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557 (“กลุ่มผู้ถือหุ้น”)

วัตถุประสงค์ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีเงื่อนไขในการให้สินเชื่อเงินกู้ยืมว่า นายสุระฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นต้องคงสัดส่วน 

การถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำากว่าร้อยละ 50 โดยมีนายสุระฯ ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท นายสุระฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้น

จึงทำาสัญญาให้คำารับรองกับบริษัท

สาระสำาคัญ • นายสุระฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้น ให้คำารับรองว่า จะดำารงสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท รวมกันแล้วไม่ต่ำากว่า 

ร้อยละ 50 ตลอดระยะเวลาของสัญญา

• นายสุระ จะดำารงตำาแหน่งผู้บริหารของบริษัท ตลอดระยะเวลาของสัญญา

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 จนกระทั่งมีการยกเลิกหรือปลดข้อกำาหนดดังกล่าวจากธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกธนาคาร

สัญญา Apple Authorized Service Provider 

สัญญาให้คำารับรองในการถือหุ้นและเป็นผู้บริหาร (Undertaking Agreement)
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หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดำาเนนิธรุกิจถูกตอ้งตามกฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจรยิธรรม

ธุรกิจ เปดิเผยข้อมลูดว้ยความโปร่งใส พฒันาระบบควบคมุภายใน มกีลไกการตรวจสอบทีด่แีละเหมาะสม การดำาเนินงานคำานึงถงึความรับผดิชอบ 

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โครงสร้างคณะกรรมการ กลไกการกำากับดูแล การบริหารงานแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความรับผิดชอบ 

ในเร่ืองต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ดีของ OECD (Organization for Economic Cooperating and Development) และ  

ASEAN CG Scorecard

คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดให้มี “นโยบายการกำากับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจ

ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน” ที่เป็นลายลักษณ์

อักษรและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท หมวดนโยบายบรรษัทภิบาล เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำาไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยครอบคลุมหลักการสำาคัญตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

นโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance Policy)

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



311แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 5

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวปฏิบัติที่ดีสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเร่ือง (1) คุณภาพของหนังสือเชิญประชุม  

(2) คุณภาพของรายงานการประชุม (3) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน  

เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เร่ือง พร้อมกันน้ีได้มีการกำาหนดนโยบายการอำานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

พร้อมท้ังสิทธิของผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การดำาเนินการประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ี

1.1 บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา 

โดยจะจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกำาหนด เพื่อเปิดโอกาส 

ให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน

1.2 บริษัทเพิ่มช่องทางในการรับข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำาข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ 

ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูล

ระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด

เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

1.4 บริษัทอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม

1.5 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำาเนินการให้มีการพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำาหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญ  

หรือเพิ่มวาระการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัท  

สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 

1.6 ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

1.7 บริษัทจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ในรายงาน 

การประชุม เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากน้ี บริษทัจะนำารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เผยแพร่บนหน้าเวบ็ไซตข์องบริษทั เพือ่ให ้

ผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา รวมถงึสง่รายงานการประชุมดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยภายใน 14 วนั นับแตว่นัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้

2.1 บริษัทจะแจ้งกำาหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมที่เก่ียวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กำาหนด 

การประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำาหนด  

และเผยแพร่กำาหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะจัดทำาและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม 

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน

2.2 บริษัทจะอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท 

จะกำาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ รวมทั้ง 

หลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทจะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

2.3 ในการดำาเนินการประชุมผูถ้อืหุน้แตล่ะคร้ัง บริษัทจะใหโ้อกาสแกผู่ถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั โดยกอ่นเร่ิมการประชมุประธานในทีป่ระชุม

จะช้ีแจงวิธีการใชส้ทิธิออกเสยีง และวธีินับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต้่องลงมตใินแตล่ะวาระ และยงัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 

ที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  

ประธานในที่ประชุมจะดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น 

ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำาคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
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2.4 บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

อย่างมีนัยสำาคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

2.5 บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำาข้อมูลภายในของบริษัท โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน 

นำาข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำาข้อมูลน้ันไปใช้ 

ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง 

และจะถกูลงโทษทางวนัิย นอกจากน้ี บริษัทยงัไดก้ำาหนดใหก้รรมการทกุคนและผูบ้ริหารทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย 

มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจำาและเปิดเผยในรายงานประจำาปีของบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย 

ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากบริษัทได้รับการสนับสนุน 

จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันและสร้างผลกำาไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน 

ให้กับบริษัท ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้จึงควรได้รับการดูแลตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยกำาหนดนโยบาย ดังนี้

3.1 แนวปฏิบัติและนโยบ�ยต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำาหนดให้กรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำาเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่

และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. นำาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ข้อมูลฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำาเสมอและครบถ้วน 

ตามความเป็นจริง

3. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำาเนินการใดๆ  

ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

3.2 แนวปฏิบัติและนโยบ�ยต่อพนักง�น

บริษทัตระหนักวา่ พนักงานเปน็ปจัจัยแหง่ความสำาเร็จของการบรรลเุปา้หมายของบรษิทัทีม่คีณุค่ายิง่ จงึมนีโยบายทีจ่ะปฏิบติักบัพนกังานทกุคน 

อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม การพัฒนาศักยภาพ และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว  

บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำาคัญในด้านการดูแลสวัสดิการ 

ของพนักงาน

2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน

3. การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำาด้วยความสุจริตใจ และต้ังอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ 

และความเหมาะสมของพนักงาน

4. ใหค้วามสำาคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถงึและสม่ำาเสมอ เพือ่พฒันาความสามารถของพนักงาน 

ให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งบริษัทมีการกำาหนดและวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นประจำา  

บริษัทมีการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงาน

5. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
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3.3 แนวปฏิบัติและนโยบ�ยต่อคู่ค้�

บริษัทมีความประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 

กับคูค่า้ และคูส่ญัญาทีมี่วตัถปุระสงคชั์ดเจนในเร่ืองคณุภาพสนิคา้และบริการทีเ่หมาะสมกบัมลูคา่เงิน คณุภาพทางดา้นเทคนิค และมคีวามเช่ือถอื 

ซึ่งกันและกัน โดยบริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยคำานึงถึง 

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ รวมถึงมีกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

2. บริษัทจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาด้วยความเที่ยงธรรม

3. บริษัทจัดทำารูปแบบสัญญากับคู่ค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม

4. บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริต 

และคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการ

5. บริษัทจ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำาระเงินที่ตกลงกัน

6. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจหรือในการติดต่อการค้ากับคู่ค้าและคู่สัญญา

7. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดข้ึน ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและคู่สัญญา  

และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

8. ปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขทางการค้า หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้  

ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและคู่สัญญาทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

9. บริษัทกำาหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม และมีการทบทวนเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์

การคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการจัดหาเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารต้นทุน ด้านประสิทธิภาพ

ในการดำาเนินงาน และเพื่อการดำาเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง นำาไปสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน บริษัทจึงได้กำาหนด

แนวทางการพิจารณา ดังนี้

1. เป็นคู่ค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคม และให้ความสำาคัญและคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

2. เปน็คูค่า้ทีม่สีภาพการดำาเนินธรุกิจทีด่ ีมสีถานะทางการเงนิมัน่คง มสีถานประกอบการทีส่ามารถตรวจสอบไดแ้ละมปีระวตักิารดำาเนินกจิการ

ทีน่่าเช่ือถอื ไมม่ปีระวตัเิสือ่มเสยี อนัเน่ืองมาจากการดำาเนินธุรกจิทีผ่ดิกฎหมาย การกระทำาทจุริต หรือมปีระวตักิารละทิง้งาน หรืออยูใ่นบญัชี

รายชื่อบริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน

3. มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีผลงานที่น่าพอใจทั้งคุณภาพและราคา

4. สามารถส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการได้อย่างสม่ำาเสมอ ตรงตามเวลา และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น
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3.4 แนวปฏิบัติและนโยบ�ยต่อเจ้�หนี้

บริษทัมนีโยบายใหพ้นักงานปฏิบติัตอ่เจา้หน้ีทกุฝ่ายอยา่งเปน็ธรรม ซือ่สตัย ์และไมเ่อารัดเอาเปรียบ โดยคำานึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบริษทั 

บนพืน้ฐานของการไดรั้บผลตอบแทนทีเ่ปน็ธรรมทัง้สองฝา่ย หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีก่อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมแีนวปฏบิตั ิดงัน้ี

1. บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้ำาประกันที่มีต่อเจ้าหน้ี เงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข 

ข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

2. บริษทัจะควบคมุใหมี้การชำาระคนืเงนิกู ้และดอกเบีย้ ใหก้บัเจา้หน้ีเงินกูย้มืทกุประเภทอยา่งครบถว้นตามกำาหนดเวลา และปฏิบตัติามเง่ือนไข

การกู้ยืมเงินตามข้อตกลง โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน

3. บริษัทจะบริหารเงินทุน เพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำาระหนี้ที่ดีของบริษัท

4. บริษัทรายงานและให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้

5. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้

6. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไข

ปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3.5 แนวปฏิบัติและนโยบ�ยต่อลูกค้�

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการจำาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการ

ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ จึงได้กำาหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ

2. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าและบริการที่มี โดยไม่มีการโฆษณา

เกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าที่จำาหน่าย

4. ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทเพื่อประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

3.6 แนวปฏิบัติและนโยบ�ยต่อคู่แข่งท�งก�รค้�

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล  

จึงกำาหนดหลักนโยบาย ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3. ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

3.7 แนวปฏิบัติและนโยบ�ยต่อชุมชนและสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีโดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เน้นการปลูกฝังจิตสำานึก 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสังคม

บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยการร่วมสร้างสรรค์สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งที่ดำาเนินการเอง 

และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น โครงการห้องคอมฯ ของหนู  

โดยการสร้างห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนทุรกันดาร สนับสนุนทุนการศึกษา และบริจาคส่ิงของ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการศึกษา ตลอดจนกำาหนดแผนงานที่จะผสานความร่วมมือกับ Learn Education ในการจัดทำา Software  

เพื่อสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา เป็นต้น
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3.8 แนวปฏิบัติและนโยบ�ยต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเอาใจใส่ต่อกิจการ 

ที่จะเสริมสร้างคุณภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม โดยจัดให้มีมาตรการลดการใช้พลังงาน การจัดการขยะ  

และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

บริษัทได้ออกแบบอาคารสำานักงานให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน ด้วยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อการผลิตไฟฟ้าและนำามาใช้เอง 

ภายในอาคารสำานักงาน หรือที่เรียกว่า Self-Consumption โดยมีกำาลังผลิตรวม 101 กิโลวัตต์ (kWp) ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ  

12,600 หน่วยต่อเดือน คิดเป็นจำานวนเงินที่ประหยัดได้ประมาณ 40,000-50,000 บาทต่อเดือน ข้ึนอยู่กับช่วงฤดูกาล หรือประมาณ  

500,000-600,000 บาทต่อปี อีกทั้งยังสามารถช่วยให้บริษัทลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล และลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ได้มากกว่า 100,000 ตันต่อปี อันเป็นเป้าหมายของบริษัทที่มุ่งเน้นในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 

ของบริษัท (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่เก่ียวกับบริษัท มีอำานาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่า 

เปน็ตวักลางหรือตวัแทนของบริษทั) ดำาเนินการหรือยอมรับใหก้ารสนับสนุนการทจุริตคอร์รัปชันทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม และไดเ้ปดิเผย

ถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบทั่วกัน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท 

ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำาเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท  

รวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัท ส่ือเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ  

ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทำาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

บริษทัจดัใหม้เีจา้หนา้ทีท่ีท่ำาหน้าทีต่ดิตอ่สือ่สารกบันักลงทนุหรือผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัและผูถื้อหุน้รายยอ่ย บริษทัจะจดัใหม้กีารประชุม 

เพื่อวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานเป็นประจำา รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

และเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากน้ี บริษัทให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท  

โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท รวมถึงค่าตอบแทน 

ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท การกำากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่า 

การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำาวิสัยทัศน์  

พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำาเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำาปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท 

จะร่วมแสดงความคดิเหน็เพือ่ใหเ้กิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกจิร่วมกนั กอ่นทีจ่ะพจิารณาอนุมติัและตดิตามใหม้กีารบริหารงานเพือ่ใหเ้ปน็ไป

ตามเปา้หมายทีว่างไว ้โดยจะยดึถอืแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
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5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 4 คน และกรรมการอิสระจำานวน 3 คน โดยกรรมการอิสระ 

เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำาหนด และในจำานวนน้ีก็เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้ง 3 คนด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท 

ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยกำากับดูแลกิจการของบริษัท

กรรมการแต่ละคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ โดยสามารถต้ังคำาถาม  

แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

อน่ึง คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน 

ในดา้นความรับผดิชอบระหวา่งการกำาหนดนโยบายการกำากบัดแูลและการบริหารงานประจำา ทัง้น้ี บริษทัไดแ้บง่แยกบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำานาจการดำาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่ในการกำาหนด

นโยบายและกำากับดูแลการดำาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไป 

ตามนโยบายที่กำาหนด

5.2 ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�ร

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการ

แปรสภาพนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง

อาจได้รับเลือกต้ังใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ีกรรมอิสระของบริษัทจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับ 

การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระน้ันให้ดำารงตำาแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะต้อง

พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำาเป็นดังกล่าว

นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

1) เสียชีวิต

2) ลาออก

3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น 

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

5) ศาลมีคำาสั่งให้ออก

5.3 ก�รสรรห�กรรมก�ร
บริษัทจะให้ความสำาคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำางานที่ดี และมีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล  

รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการ 

ของบริษัท นอกจากน้ี ยังจะคำานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

ของบริษัทอีกด้วย การสรรหากรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

5.4 ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

บริษัทและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ 

ในการกำาหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1) ผลประกอบการของบริษัท และขนาดธุรกิจ 

2) ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

3) ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

4) ค่าตอบแทนที่กำาหนดข้ึนจะต้องสามารถจูงใจผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำาเป็น และสถานการณ์ของบริษัทให้มาเป็นกรรมการ

หรือผู้บริหารได้
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ค่�ตอบแทนประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเปน็ผูป้ระเมนิผลการปฏบิติังานของประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร โดยพจิารณาจากผลการดำาเนินงาน 

ของบริษทั โดยการดำาเนินงานเปน็ไปตามนโยบายทีไ่ดรั้บจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกบัสภาวการณ์เศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม เพือ่พจิารณา

ค่าแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1) ผลประกอบการของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลประกอบการของบริษัทที่อยู่ในระดับเดียวกัน

2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืนภายใต้ 

หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส

3) ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานของธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

5.5 บทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท
บริษัทกำาหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทาง 

ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้งเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของตนเองในการกำากับดแูลกจิการ 

ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคำานึงถึงประโยชน์ของบริษัท 

และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ ทั้งน้ี คณะกรรมการจะเป็นผู้กำาหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

ตลอดจนงบประมาณประจำาปีและกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำาหนดไว้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำาเนินธุรกิจ

5.6 คณะกรรมก�รชุดย่อย และหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยไดม้กีารกำาหนดขอบเขต 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบดว้ยกรรมการอสิระไมน่อ้ยกวา่ 3 คน มขีอบเขตอำานาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบหลกัในการสอบทานใหบ้ริษทัมกีารรายงาน

ทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน  

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี 

เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

2) คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 6 คน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำาหนดแนวทาง และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระทำาหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการพิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน  

และผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัและ/หรือทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

เพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าว โดยกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์รวมถึงพิจารณาเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

ต่อคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้ง/แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

4) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 7 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

หรือที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เข้าใจในธุรกิจและวัฒนธรรมของบริษัท มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน บัญชี  

หรือการบริหารความเสี่ยง  โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักเป็นผู้นำาเสนอนโยบาย

และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาและกำาหนดเป็นนโยบายให้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเส่ียงของบริษัท สื่อสาร

กับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำาคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยง และการจัดการบริหารความเสี่ยง
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5) คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

หลักพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรม

ด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ในด้านธรรมาภิบาลของบริษัท  ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอทุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการ 

ธรรมาภบิาล  ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นธรรมาภิบาลของบริษทัเปน็ประจำาตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทยีบกบั

บริษทัช้ันนำาและเสนอแนะตอ่คณะกรรมการเพือ่ใหม้กีารพจิารณาปรับปรุงใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง และปฏิบติัหน้าทีอ่ืน่ใดเกีย่วกบัธรรมาภิบาล 

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

5.7 ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
บริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1) มกีารกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไวล้ว่งหน้าอยา่งน้อย 6 คร้ังต่อป ีและอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เติมตามความจำาเปน็และเหมาะสม  

โดยจะแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน การประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

จึงจะครบเป็นองค์ประชุมและองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทขณะลงมติการประชุมจะต้องมีกรรมการร่วมประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

2) มีการกำาหนดวาระที่ชัดเจนก่อนการประชุม โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาเร่ืองที่จะบรรจุเข้าเป็น 

วาระการประชุม มีเลขานุการบริษัททำาหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

คณะกรรมการอย่างน้อย 5 วันทำาการ สำาหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่อง เพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

3) จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอข้อมูล เพ่ืออภิปรายและเพียงพอสำาหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำาคัญ  

เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม

4) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียง และหากเป็นการพิจารณารายการ 

ที่เกี่ยวโยง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

5) การประชุมทุกคร้ังต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ 

พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

5.8 ร�ยง�นประจำ�ปีของคณะกรรมก�รบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี  

การจัดทำารายงานทางการเงินเป็นการจัดทำาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ

สม่ำาเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำา รวมทั้งกำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและเป็นผู้ให้ความเห็น 

ต่อคณะกรรมการบริษัท

5.9 ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร
บริษทัมนีโยบายสง่เสริมและอำานวยความสะดวกใหมี้การเสริมความรู้แกก่รรมการและผูบ้ริหาร โดยใหก้รรมการและผูบ้ริหารแตล่ะคนเข้าร่วม

การอบรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร

5.10 ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร
1. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา

ผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถึงการนำาผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ

คณะกรรมการ

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมหรือเป็นรายบุคคล บริษัทเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และผลการประเมินไว้ 

ในรายงานประจำาปี
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5.11 แผนก�รสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รขึ้นไป
คณะกรรมการบริษัทต้องดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่งงานบริหารที่สำาคัญ 

ทุกระดับอย่างเหมาะสม และการสรรหาผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก 

กลุ่มบริษัท และจัดให้มีโครงการสำาหรับพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

5.12 ก�รพิจ�รณ�ท�งวินัย
บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทางวินัย สำาหรับพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

1. พนักงานระดับต่ำากว่าผู้จัดการ ให้คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัยเป็นผู้พิจารณา และผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานนั้นเป็นผู้อนุมัติ

2. ผู้บริหารระดับผู้ จัดการข้ึนไป ให้คณะกรรมการบริหารแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความผิดเป็นคร้ังคราวในการพิจารณา  

และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติ

3. กรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัยเป็นคร้ังคราวในการพิจารณา และตัดสินใจ 

โดยคณะกรรมการบริษัท

4. กรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทกระทำาความผิด โดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรรมการดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบ 

ในความผิด และ/หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในฐานะส่วนตัว

5.13 ก�รกำ�กับดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณธุรกิจ
กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กำาหนด โดยฝ่ายกำากับกฎระเบียบ 

และข้อบังคับและฝ่ายบริหารงานบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณธุรกจิอยา่งจริงจงั ต่อเนือ่ง และสร้างใหเ้ปน็สว่นหน่ึงของวฒันธรรมองค์กรในการปฏิบติังาน และจะตอ้งรายงานผลการดำาเนินงาน 

ด้านการส่งเสริมความรู้ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

5.14 ก�รพิจ�รณ�ทบทวน
เพื่อให้นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทางการ  

และสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูเ่สมอ สำานักเลขานุการบริษัทมหีน้าทีด่แูลรับผดิชอบใหม้กีารทบทวนปรับปรุงนโยบาย

ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายการลงทุนของบริษัท นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทและบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน เพื่อให้บริษัทเป็นผู้นำา 

ในธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอที ที่ครอบคลุมความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งน้ี การขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุน 

จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่มีนัยสำาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้

มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ 

บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547

การลงทนุในกิจการดงักลา่วข้างตน้บริษัทจะเน้นการลงทนุระยะยาว โดยพจิารณาจากปจัจยัพืน้ฐานของธุรกจิทีจ่ะเข้าไปลงทนุ รวมถงึแนวโน้ม 

ของธุรกิจนั้นๆ เป็นสำาคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอ เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำาหนด

แนวทางการดำาเนินธุรกิจในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกันน้ัน รวมทั้งการส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโต 

อย่างยั่งยืน

ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทจะทำาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุน 

และนำาเสนอผลการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมถึงให้คำาแนะนำา เพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมี

คุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิดงักลา่วและไมม่ผีลประโยชน์ขัดแยง้ในทางธรุกจิ โดยผูแ้ทนดงักลา่วจะต้องบริหารและจดัการธรุกจิ 

ของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท และตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย 

ของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง
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นอกจากน้ี บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำาเนินงานของธุรกิจดังกล่าว และนำาเสนอผลวิเคราะห์ รวมถึงแสดงความคิดเห็น 

หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำาหนดนโยบาย

หรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำาหนดนโยบายการใช้ขอมูลภายในบริษัท ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำาหน่ายหลักทรัพย์ของตน  

คูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะ ตอ่สำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 246 และบทกำาหนดโทษ  

ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข)

2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 

และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตามมาตรา 59  

และบทกำาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

และจัดส่งสำาเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำาคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลักทรัพย์ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่ งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผย

ต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลน้ันให้ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลน้ันให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หากมีการกระทำาการฝ่าฝืนระเบียบ

ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่  

การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก 

หรือให้ออก แล้วแต่กรณี

4. กำาหนดขั้นตอนการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ต้องมีการรายงานก่อนการซื้อหรือขาย 1 วันทำาการ 

5. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลกูจา้งของบริษทั ใช้ข้อมลูภายในบริษทัทีม่หีรืออาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย ์

ของบริษทั ซ่ึงยงัมไิดเ้ปดิเผยตอ่สาธารณชน ซึง่ตนไดล้ว่งรู้มาในตำาแหน่งหรือฐานะเช่นน้ันมาใช้ เพือ่การซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย  

หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  

ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำาดังกล่าวจะทำาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 

หรือผู้อื่น หรือนำาข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำาการดังกล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

6. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งของบริษัท หรืออดตีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้ง มหีน้าทีเ่ก็บรักษาความลบั และ/หรือข้อมลู 

ภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิัทเพื่อประโยชนก์ารดำาเนินธุรกิจของบริษัทเท่านัน้ ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บรหิาร 

พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็น ผู้ถือหุ้น กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

7. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติมหาชนจำากัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
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จดหม�ย : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เวบ็ไซตนั์กลงทุนสมัพนัธ์ : http://www.comseven.com/investor-relations

โทรศัพท์ : 02 017 7710

โทรส�ร : 02 017 7778

นโยบายการเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษัท

บริษทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และข้อบงัคับประกาศ คำาส่ัง หรือข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทนุ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำารายการระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม

ในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 

เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการทำารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำารายการที่เป็นข้อตกลง

ทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทักำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการปอ้งกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บนหลกัการทีว่า่การตัดสนิใจใดๆ ในการดำาเนินกจิกรรม 

ทางธุรกจิจะตอ้งทำาเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบริษทัเทา่น้ัน และควรหลกีเลีย่งการกระทำาทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกำาหนดให้

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว 

และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทเห็นว่ารายการใดรายการหนึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อย่างชัดเจน และเจตนาจะปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ 

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือมาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด ว่าด้วยการงดออกเสียง 

ของกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพ่ือทำาหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุน

สถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ข้อมูลทางการเงิน 

และข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากน้ี บริษัทยังให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสาร 

เปน็ประจำาโดยผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษัท อาท ิวสิยัทศัน์ พนัธกจิ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพนัธ์ รายงานประจำาป ีโครงสร้างบริษทัและผูบ้ริหาร  

โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนยังสามารถติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ที่
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ก�รทำ�ร�ยก�รที่เป็นข้อตกลงท�งก�รค้�ที่มีเงื่อนไขก�รค้�โดยทั่วไป
การทำารายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร  

หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรมดังกล่าวได้  

หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจ 

ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งน้ี บริษัทจะจัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

ก�รทำ�ร�ยก�รที่เป็นข้อตกลงท�งก�รค้�ที่ไม่เป็นเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป
การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  

ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดข้ึน บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวมีความจำาเป็นและมีความสมเหตุสมผล 

โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งน้ี บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีและหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายการเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติ 

ตามข้อกำาหนดเก่ียวกับการเปดิเผยข้อมูลการทำารายการเกีย่วโยงกนัของบริษทั หรือบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีทีก่ำาหนดโดยสมาคมนักบญัชี 

และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนจากการดำาเนินธุรกิจที่เป็นปกติของบริษัท และเป็นรายการที่เกิดข้ึนต่อเน่ืองไปในอนาคต  

บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการดำาเนินการดังกล่าวให้มีลักษณะที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิง

กบัราคาและเงือ่นไขทีเ่หมาะสมและยตุธิรรม สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได ้และเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารับรองหลกัเกณฑ์

และแนวทางในการดำาเนินงานดังกล่าว

กรณีที่เป็นการเข้าทำารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการ

ดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดข้ึน บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้  

ความชำานาญพิเศษเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำานาญ

พิเศษจะถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำารายการดังกล่าว 

เป็นการทำารายการที่บริษัทได้คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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นโยบายการพัฒนาบุคคลากร
บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปลูกฝังวัฒนธรรม

และจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ แผนแนวทางการดำาเนินธุรกิจ และมีความพร้อมรองรับการเติบโต 

ของธุรกิจ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่สนับสนุนการดำาเนินงาน สามารถสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการ

แข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับธุรกิจได้อย่างชัดเจน รวมถึงเป็นกลไกสำาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตได้ 

บริษัทจึงมีนโยบายสำาหรับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

1. บริษัทส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานทุกระดับสำาหรับทุกคนอย่างเหมาะสมเพียงพอ

2. ฝา่ยทรัพยากรบคุคลมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการจดัทำาแผนพฒันาประจำาป ีพร้อมทัง้จดัทำางบประมาณคา่ใช้จา่ยในการพฒันาบคุลากรประจำาป ี

ตามกำาหนดเวลา

2.1 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

2.1.1 บริษัทจดัทำาแผนพฒันาสำาหรับพนักงานทกุคนในทกุระดบัของตำาแน่งงานอยา่งเปน็ระบบและตอ่เน่ืองทกุป ีโดยสร้างแผนแนวทาง

การอบรม (Training Roadmap) ทีชั่ดเจนแบง่ตามแต่ละระดบัของตำาแหน่งงาน (Level) ทีส่อดคลอ้งกับหน้าทีค่วามรับผดิชอบและ 

ความสามารถ สมรรถนะ (Competency) ที่จำาเป็นในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของสำานักงานใหญ่และธุรกิจ 

หน้าร้าน โดยทุกหลักสูตรจะมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ดังนี้

• สมรรถนะหลกัของบรษัิท (Core Competency)  ไดแ้ก่ ความสามารถแสดงถงึวฒันธรรมการทำางานขององคก์รซึง่บคุลากร

ทุกคนในองค์กรพึงมี และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อจะทำาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดำาเนินงานได้ 

• สมรรถนะบริห�ร (Managerial Competency) ได้แก่ ความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์กรแต่ละระดับ 

และตำาแหน่งงานจำาเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการบริหารตนเอง บริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

• สมรรถนะต�มส�ยง�น (Functional Competency) ได้แก่ ความสามารถ ทักษะ ด้านวิชาชีพที่จำาเป็นในการนำาไปปฏิบัติ

งานให้บรรลุผลสำาเร็จ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามลักษณะงาน

โดยแผนแนวทางการอบรม (Training Roadmap) กำาหนดเนื้อหาหลักสูตรการอบรมที่พนักงานแต่ละระดับต้องเข้าอบรมอย่างชัดเจน  

อันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและเป็นการสร้างเส้นทางในสายอาชีพ (Career Path) ให้กับพนักงานในอนาคต  

มีทั้งทักษะเชิงสมรรถนะหรือทักษะทางด้านอารมณ์ (Soft Skill) ที่ช่วยส่งเสริมสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะสำาหรับ 

การบริหาร (Managerial Competency) และทักษะที่ใช้ในการทำางาน (Hard Skill) เพื่อให้พนักงานเกิดความเชี่ยวชาญในสายงานที่ปฏิบัติจริง 

สร้างทักษะการทำางานที่หลากหลาย และตอบโจทย์การพัฒนาในสายอาชีพของตนเอง

2.1.2 บริษัทกำาหนดให้พนักงานที่เริ่มงานใหม่ทุกคนต้องเข้าหลักสูตรปฐมนิเทศ (Company Orientation) เพื่อมุ่งเน้นและย้ำาเตือนให้

พนักงานใหม่ทกุคนเข้าใจและเหน็ภาพของเปา้หมาย พนัธกจิ วฒันธรรมองคก์ร หลกัจริยธรรมในการดำาเนินธรุกจิ และนโยบาย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Code Of Conduct And Anti-Corruption Policy) ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และ

สร้างความผูกพันต่อบริษัทตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงาน

2.1.3 บริษัทได้จัดทำาแผนการอบรมระยะสั้นในรูปแบบของการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ที่อยู่นอกเหนือจากแผนการ

อบรมหลัก โดยเชิญวิทยากรที่เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ มาแบ่งปันความรู้ให้กับพนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ที่อยู ่

นอกเหนือจากหลักสูตรหลัก

2.2 ด้านการวางแผนพัฒนาผู้นำาและบริหารคนเก่งในบริษัท 

บริษัทกำาหนดให้มีแผนการพัฒนาศักยภาพผู้นำาและบริหารคนเก่งให้มีความพร้อม สามารถเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมการทำางานและค่านิยมที่สามารถ

ช่วยสง่เสริมและผลกัดนัการพฒันาระบบการบริหารสมยัใหมใ่หเ้กดิข้ึน ซึง่เปน็รูปแบบการพฒันาบคุลากรแบบตอ่เน่ืองตลอดทัง้ป ีเพือ่

ให้เกิดความต่อเนื่องและสามารถสร้างกลุ่มผู้บริหารในอนาคตได้ โดยวางแบบแผนการพัฒนาตามแนวคิดอัตราส่วน 70-20-10 ดังนี้ 
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• อัตร�ส่วน 10% การเรียนรู้และพัฒนาผ่านกระบวนการอบรมอย่างเป็นทางการ (Formal Training) โดยบริษัทจะมีหลักสูตรต่างๆ  

ในรูปแบบหอ้งเรียน (Classroom Training) จดัเตรียมไวใ้ห ้โดยยดึจากแผนแนวทางการอบรม (Training Roadmap) ของแผนกทรัพยากร

บุคคลที่ได้จัดเตรียมไว้

• อัตร�ส่วน 20% การเรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลรอบข้างในบทบาทต่างๆ  โดยเรียนรู้จากผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

เพื่อนร่วมงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในรูปแบบของการโค้ช (Coaching) การฝึกสอนจากผู้เชี่ยวชาญที่มาคอยเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) 

รวมถึงการสะท้อนให้เห็นข้อมูล (Feedback) ซึ่งหลักๆ มาจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานโดยตรง

• อตัร�สว่น 70% การเรียนรู้และพฒันาโดยผา่นการลงมอืปฏบิตัจิริง ผา่นโครงการพเิศษ (Special Project) ทีบ่ริษทัคดัเลอืกใหพ้นักงาน

แต่ละกลุ่มได้ทำาโครงการจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งน้ีแผนการพัฒนาดังกล่าว ได้ถูกออกแบบมาโดยมีเป้าหมายสำาคัญว่าทุกคนที่ผ่านโครงการน้ีจะต้องเกิดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนา

ศักยภาพเพื่อมาเป็นกำาลังสำาคัญของบริษัทในอนาคตได้

2.3 ด้านระบบและการจัดการความรู้ในองค์กร 

บริษัทจัดให้มีระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำาไปต่อยอดพัฒนาพนักงาน หรือสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน 

ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบ Performance Management System ที่เป็นระบบที่บริษัทพัฒนาข้ึนมาใช้ภายใน  

เพื่อใช้บันทึกเก็บข้อมูลผลการประเมินการทำางานประจำาปี ซึ่งบริษัทได้นำาข้อมูลดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์ และเป็นจุดเร่ิมต้น 

ของการพัฒนาต่อยอดหลักสูตรการอบรมในอนาคต สำาหรับการอบรม บริษัทได้ใช้ระบบ Easy Lms เพื่อใช้ในการเรียนหลักสูตรต่างๆ  

รวมถึงประเมินผลการอบรมแบบออนไลน์ นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนา Upgrade แอพพลิเคช่ันบนมือถือ (It Easy  

Mobile Application) อย่างต่อเน่ือง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่มีมาตรฐาน เช่น ข้อมูลเก่ียวกับสินค้า โปรโมช่ัน  

ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ยอดขาย รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นต้น เพ่ือใช้ในการสอนงาน [Coaching  

Recognition System (Crs)], การวัดความรู้ [Knowledge Training Online (Go To Training)]  ส่งผลให้พนักงานเกิดการตระหนักรู้  

และสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มพนักงาน

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องติดตามแผนการฝึกอบรม หากมีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนจะต้องแจ้งให้ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

ทราบล่วงหน้า

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องควบคุมงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้อยู่ในแผนงบประมาณที่กำาหนดไว้

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการประเมินผลและติดตามผลของหลักสูตรต่างๆ ที่ได้จัดไปแล้ว

6. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม เพื่อให้พัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง  

และนำาพาให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างก้าวหน้าได้

7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในเร่ืองของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าแผนดังกล่าวสอดคล้อง 

กบัแผนกลยทุธ์และแนวทางการดำาเนินธุรกจิของบริษทั และเพือ่เตรียมความพร้อมของพนักงานใหพ้ร้อมทีจ่ะรับกบัความรับผดิชอบทีเ่พิม่ข้ึน 

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความสามารถที่จะเข้ารับตำาแหน่งที่ว่างได้

8. การจัดการฝึกอบรมและพัฒนา

8.1 บริษัทจัดให้มีการพัฒนาตามแผนการพัฒนาประจำาปี

8.2 บริษัทจัดให้มีการพัฒนาเพิ่มเติมจากแผนการพัฒนาประจำาปี โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอให้จัดให้

8.3 บริษัทส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันต่างๆ จัดขึ้น

9. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร

10. ในกรณีทีพ่นักงานทีไ่ดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ข้ารับการฝกึอบรมไมส่ามารถเข้ารับการฝกึอบรมไดต้ามวนัและเวลาทีก่ำาหนดจะต้องแจง้ใหผู้จ้ดัการ

ฝ่ายของตนและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบล่วงหน้า การอนุมัติหรือไม่นั้นให้ข้ึนอยู่กับความคิดเห็นของผู้จัดการฝ่ายของพนักงาน  

ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ เหตุการณ์ดังกล่าวจะบันทึกไว้ในประวัติการฝึกอบรมของพนักงานสำาหรับนำามาใช้พิจารณาในการคัดเลือก 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นในอนาคต
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้นบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินธุรกิจ 

ปลอดจากการละเมดิสทิธิมนุษยชน ผูบ้ริหารและกรรมการบริษทัจงึเหน็สมควรใหก้ำาหนดนโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นสทิธิมนุษยชนข้ึน เพือ่ปอ้งกนั

การละเมดิสทิธิมนุษยชนในทกุกจิกรรมทางธรุกจิของบริษัท รวมถงึหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจ (Business Value Chain) และผูร่้วมธุรกจิ (Joint Venture)

ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสำาคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคม 

และชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ โดยรวมถึง

• การปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ

• การหลีกเลี่ยงการกระทำาที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

• การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

• การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทำาความเข้าใจ กำาหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำาเนิน

ธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจน 

ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคน  

ตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้

ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้ใช้กับการดำาเนินธรุกิจของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถ

นำาไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

นิย�มศัพท์ที่ใช้กับนโยบ�ยด้�นสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชน (Human Rights)   

หมายถึง สิทธิข้ันพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรอง หรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ  

เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมาย และปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

แนวท�งปฏิบัติของบริษัท

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยก 

ความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุสีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด

2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำาเนินธุรกิจ สอดส่องดูแล 

เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน

3. สนับสนุนส่งเสริมการดำาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทำาความเข้าใจ กำาหนดแนวทางและให้การสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

ของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture)  

เพือ่ใหม้สีว่นร่วมในการดำาเนินธุรกจิอยา่งมคีณุธรรม เคารพต่อสทิธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อทกุคนตามหลกัสทิธิมนุษยชนตามแนวทางนโยบายน้ี

5. สอดส่องดูแลเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับบริษัท  

ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย 

หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางร้องทุกข์ที่กำาหนดไว้

6. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

7. บริษัทจะพัฒนาและดำาเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง

8. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนี้

9. ผูก้ระทำาการละเมิดสทิธิมนษุยชนเปน็การกระทำาผดิจรรยาบรรณของบริษัท ซึง่จะตอ้งไดรั้บการพจิารณาทางวนัิยตามระเบยีบทีบ่ริษทักำาหนดไว้  

นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย
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10. บริษัทได้จัดให้มีมาตรการการเยียวยาหากบริษัทได้กระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น 

จากบริษัท โดยพิจารณาจากระดับของผลกระทบ โดยมีกระบวนการดังนี้

• การขอโทษ

• การชดเชย ทั้งในรูปของตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน

• การหยุดการดำาเนินการบางประการ

• การจัดให้มีการควบคุมความเสียหายและป้องกันมิให้เกิดซ้ำา

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการติดตามผล ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำาเสมอ  

พร้อมกำาหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจดัการความเสีย่งอยา่งเหมาะสม ดว้ยการใหท้กุหนว่ยงานมหีน้าทีก่ำากบัดแูลและบริหารความเสีย่ง 

ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของตน โดยบริษัทพฒันาช่องทางการสือ่สารเพือ่สง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ และการปฏบิตัตินตอ่การเคารพสทิธิมนุษยชน  

รวมทัง้จัดใหม้ชีอ่งทางการรับฟงัความคดิเหน็และข้อเสนอแนะทัง้จากพนักงาน บคุคลภายนอก และผูม้สีว่นไดเ้สยี สะทอ้นปญัหา แจง้เบาะแสหรือ

ข้อร้องเรียน ในกรณีมีเหตุการณ์หรือการกระทำาที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทได้ 2 ช่องทาง  

ได้แก่ โทรศัพท์: Call Center 02-017-7770 และ เว็บไซต์ : https://bit.ly/HRcom7Care เพื่อนำาความคิดเห็นมาทบทวนแก้ไขและ 

ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้อง คุ้มครอง และรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทหรือบริษัทในกลุ่มเป็นเจ้าของ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความรู้เฉพาะทาง และความลับทางการค้า เป็นต้น ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  

อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่กระทำาการละเมิดหรือนำาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน

1. บริษัทต้องดำาเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือข้อกำาหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็น 

สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำาหนด

2. บุคลากรของบริษัทมีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานที่เกิดจาก 

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรืองานที่ใช้ข้อมูลของบริษัท หรืองานที่ทำาข้ึนเพื่อบริษัทโดยเฉพาะ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่ในกรณี 

ที่บริษัทอนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นได้

3. บริษัทส่งเสริมบุคลากรของบริษัทให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้านที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

งานโดยตรงและการดำาเนินชีวิตประจำาวัน

4. การนำาผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้ใช้กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

นิย�มศัพท์ที่ใช้กับนโยบ�ยด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�

“ทรัพย์สินท�งปัญญ�” หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์

“สิทธิบัตร” หมายถึง หนังสอืสำาคญัทีรั่ฐออกใหเ้พือ่คุม้ครองการคดิคน้สรา้งสรรคท์ีเ่กีย่วกบัการประดษิฐห์รือการออกแบบผลติภัณฑ ์

ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร

“ลิขสิทธ์ิ” หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะกระทำาการใดๆ กับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำาขึ้นไม่ว่างานดังกล่าว 

จะแสดงออกในรูปแบบอย่างใด ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ 

ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพวาด ภาพถ่าย บทความ 

เป็นต้น

“เคร่ืองหม�ยก�รค้�” หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม

“คว�มลับท�งก�รค้�” หมายถึง ข้อมูลทางการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เน่ืองจากข้อมูลน้ันเป็นความลับ  

และมีการดำาเนินการตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ
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แนวท�งปฏิบัติของบริษัท

1. บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ว่าด้วยเร่ืองการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท 

ข้อบังคับและข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมด เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า 

ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ

2. ดแูลรักษา ปกปอ้งสนิทรัพยท์างปญัญาของบริษัทไม่ใหถ้กูละเมดิ เปดิเผย ทำาซ้ำา ดดัแปลง หรือกระทำาการใดๆ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากบริษทั

3. ใหค้วามเคารพ และไมล่ะเมิดหรือนำาสทิธิในทรัพยส์นิทางปญัญาของบคุคลอืน่ไปใช้ทางทีผ่ดิ ตรวจสอบผลงานอนัเปน็สทิธิของบคุคลภายนอก

ที่ได้รับมาหรือที่จะนำามาใช้กับบริษัท โดยพนักงานต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาในการกระทำาดังกล่าวก่อน หากมีข้อสงสัย 

ผู้บังคับบัญชาจะต้องขอความเห็นจากหน่วยงานกฎหมายของบริษัท

4. ในการเข้าทำาสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ควรมีการตกลงให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

5. การโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทในกลุ่มหรือไม่ก็ตาม ต้องทำาตามแบบที่กฎหมายกำาหนด 

และต้องดำาเนินการโดยผู้มีอำานาจของบริษัทเท่านั้น 

6. ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ

7. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อพบเห็นการกระทำาที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือการกระทำาที่อาจนำาไปสู่

การละเมิดสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

8. ในกรณีที่งานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา

เหล่านั้นย่อมตกเป็นของบริษัท

9. บุคลากรของบริษัทที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้ว จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ของบริษัท เช่น สิ่งประดิษฐ์  

รายงาน ข้อมูลการค้า โปรแกรมต่างๆ กรรมวิธี นวัตกรรม ที่อยู่ในความครอบครองคืนให้กับบริษัททั้งหมด
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1. หลักการและเหตุผล
บริษทั คอมเซเวน่ จำ�กดั (มห�ชน) และบริษัทยอ่ย มนีโยบ�ยก�รบริห�รจดัก�ร ทีย่ดึหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีดำ�เนินธรุกิจดว้ยคว�มถกูต้อง 

ต�มกฎหม�ย เปิดเผยข้อมูลอย่�งโปร่งใส กำ�หนดเป้�หม�ยให้ได้ม�ซึ่งคว�มสำ�เร็จด้วยคว�มไม่ประม�ท คำ�นึงถึงศักยภ�พ และก�รสร้�ง 

ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ทีเ่หม�ะสม ตลอดจนคำ�นึงถงึคว�มสมดลุระหว�่งธุรกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะนำ�ไปสูค่ว�มเปน็องคก์รแหง่คว�มยัง่ยนื

ทัง้น้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้คูมื่อ “จรรย�บรรณธรุกจิ และข้อพงึปฏบิตัใินก�รทำ�ง�น” เพือ่ใช้เปน็แนวปฏบิตัทิีด่ ีของกรรมก�ร ผูบ้ริห�ร และพนักง�น

ของบริษัท โดยดำ�เนินธุรกิจต�มหลักธรรม�ภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร และกำ�หนดให้มีก�รทบทวน

ติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นต�มคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง

จรรยาบรรณธุรกิจ และ ข้อพึงปฏิบัติ
ในการทำางาน
(Code of Conduct)

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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“จรรย�บรรณ” หรือ “จริยธรรม” หม�ยถึง ก�รดำ�เนินธรุกจิต�มแนวปฏิบตัทิีด่ ีอนัจะนำ�องคก์รไปสูก่�รมรีะบบก�รกำ�กบัดแูลทีด่ ีเพือ่รักษ�และสง่เสริม

เกียรติคุณชื่อเสียง

“บริษัท” หม�ยถึง บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

“บุคคลท่ีเก่ียวข้อง” หม�ยถึง บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ต่อไปนี้

(1) บุคคลที่มีอำ�น�จควบคุมกิจก�รบริษัท และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้หม�ยคว�มถึงกรรมก�ร 

ของนิติบุคคลนั้นด้วย

(2) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะของกรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือบุคคลต�ม

(3) นิติบุคคลที่บุคคลต�ม (1) หรือ (2) มีอำ�น�จควบคุมกิจก�ร

(4) บุคคลอื่นที่มีลักษณะต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนประก�ศกำ�หนด

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หม�ยถึง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักง�น ลูกค้� คู่ค้�และเจ้�หนี้ ผู้ร่วมทุน และพันธมิตรท�งธุรกิจ 

“ก�รเปิดเผยข้อมูล” หม�ยถึง ก�รเปิดเผยร�ยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท�งธุรกิจขอบบริษัท ต�ม พ.ร.บ.บริษัทมห�ชนจำ�กัด 

พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ พ.ศ.2551 กฎระเบยีบ และข้อบงัคบัของตล�ดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

“ก�รทุจริต” หม�ยถึง ก�รติดสินบนทุกรูปแบบ เช่น เสนอให้ มอบให้ ให้คำ�มั่น เรียกร้องหรือรับเงิน/ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

ซึ่งไม่เหม�ะสมกับ หน่วยง�นของรัฐ หน่วยง�นเอกชน คู่ค้� ลูกค้� และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

ไม่ว่�จะโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

“คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์” หม�ยถึง ก�รดำ�เนินกิจกรรมใดๆ ที่อ�จมีคว�มต้องก�รส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่�โดยท�งส�ยเลือด 

หรือท�งอื่นใด เข้�ม�มีอิทธิพลต่อก�รตัดสินใจ หรืออ�จขัดขว�ง หรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุด

“ก�รให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด” หม�ยถึง ก�รให้สิทธิพิเศษ ในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำ�ใจ เป็นร�งวัล  

หรือเพื่อก�รสร้�งสัมพันธภ�พที่ดี

“ก�รให้สินบน” หม�ยถึง ก�รเสนอให้หรือรับของขวัญ ร�งวัล หรือทรัพย์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ทำ�ผิดต่อหน้�ที่โดยผู้ให้มุ่งประโยชน์ 

ที่ผู้ให้ได้รับ ซึ่งมักเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้รับประพฤติปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย หรือละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่

“ประเพณีนิยม” หม�ยถึง เทศก�ล วันสำ�คัญ หรือกิจกรรมที่มีก�รปฏิบัติสืบเนื่องกันม�เป็นเอกลักษณ์ และมีคว�มสำ�คัญต่อสังคม

“ทรัพย์สินท�งปัญญ�” หม�ยถึง ผลง�นอันเกิดจ�กก�รประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้�งสรรค์ของมนุษย์

“สิทธิบัตร” หม�ยถึง หนังสอืสำ�คญัทีรั่ฐออกใหเ้พือ่คุม้ครองก�รคดิคน้สร�้งสรรคท์ีเ่กีย่วกบัก�รประดษิฐห์รือก�รออกแบบผลติภัณฑ ์

ได้แก่ สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร

“ลิขสิทธ์ิ” หม�ยถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้�ของลิขสิทธิ์ที่จะกระทำ�ก�รใดๆ กับง�นที่ผู้สร้�งสรรค์ได้ทำ�ขึ้นไม่ว่�ง�นดังกล่�ว 

จะแสดงออกในรูปแบบอย่�งใด ได้แก่ ง�นวรรณกรรม น�ฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ 

ภ�พยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง ง�นแพร่เสียง แพร่ภ�พ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภ�พว�ด ภ�พถ่�ย บทคว�ม 

เป็นต้น

“เคร่ืองหม�ยก�รค้�” หม�ยถึง เครื่องหม�ย สัญลักษณ์ หรือตร�ที่ใช้กับสินค้�หรือบริก�ร ได้แก่ เครื่องหม�ยก�รค้� เครื่องหม�ยบริก�ร 

เครื่องหม�ยรับรอง เครื่องหม�ยร่วม

“คว�มลับท�งก�รค้�” หม�ยถึง ข้อมูลท�งก�รค้�ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และมีมูลค่�ในเชิงพ�ณิชย์เน่ืองจ�กข้อมูลน้ันเป็นคว�มลับ  

และมีก�รดำ�เนินก�รต�มสมควรเพื่อรักษ�ข้อมูลนั้นไว้เป็นคว�มลับ

2. คำานิยาม

CG

ACCSR
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3. หลักในการดำาเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
บริษัทมุ่งมั่นสู่ก�รเป็นผู้นำ�ในก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยก�รบริก�รที่เป็นเลิศ โดยก�รบริห�รจัดก�รของทีมง�น 

ที่มีประสิทธิภ�พ

พันธกิจ (Mission)
ก�รพัฒน�คุณภ�พ ประสิทธิภ�พ และยุทธวิธีก�รบริก�รของแต่ละธุรกิจในกลุ่มบริษัท ให้ส�ม�รถแข่งขันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมทั้ง

พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร และระบบก�รให้บริก�ร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� โดยมุ่งเน้นขย�ยช่อง

ท�งก�รใหบ้ริก�รทีเ่ข้�ถงึลกูค�้ทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ โดยร่วมมอืกับพนัธมติรท�งธุรกจิในก�รเพิม่ประสทิธิภ�พรอบด�้น และสร้�งสรรคค์ว�มสำ�เร็จ

ร่วมกัน ตลอดจนแสวงห�โอก�สใหม่ท�งธุรกิจ เพื่ออน�คต และก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มอย่�งยั่งยืน

ปรัชญาในการดำาเนินงานของบริษัท “SEVEN”
S       = Stability  คว�มม่ันคง

E      = Efficiency  คว�มส�ม�รถและประสิทธิภ�พ

V      = Velocity  คว�มรวดเร็ว

E      = Economy  คว�มคุ้มค่�ในด้�นร�ค�

N      = Novelty  คว�มแปลกใหม่และคว�มหล�กหล�ย

วัฒนธรรมองค์กร “SERVICE”
S      = Simple  เป็นผู้มีคว�มเรียบง่�ย

E      = Energized  เป็นผู้มีคว�มกระตือรือร้น

R      = Relationship เป็นผู้มีคว�มเป็นมิตร

V      = Valiant  เป็นผู้มีคว�มกล้�

I      = Integrity  เป็นผู้มีคุณธรรม

C      = Commitment เป็นผู้มีคว�มมุ่งม่ันต่อคว�มสำ�เร็จ

E      = Entertaining เป็นผู้มีคว�มสนุกสน�น

วัฒนธรรมที่ดี  

7 ประการ
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4. จรรยาบรรณกรรมการ
บริษทัมุง่หวงัใหก้รรมก�ร กรรมก�รชุดยอ่ย และกรรมก�รบริษัทยอ่ย ปฏบิติัหน้�ทีภ่�ยใต้กรอบแหง่กฎหม�ย ประก�ศ ข้อกำ�หนดของหน่วยง�น 

ทีก่ำ�กบัดแูล ข้อบงัคบัของบริษัท จริยธรรม และหลกับรรษัทภบิ�ล โดยปฏบิติัหน�้ทีด่ว้ยคว�มซือ่สัตยส์จุริต ระมดัระวัง รอบคอบ เพือ่ประโยชนส์งูสดุ 

ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. ปฏิบัติต�มระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหม�ยต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1.1 กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น จะต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

1.2 กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น จะต้องไม่กระทำ�ก�รช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำ�ให้เกิดก�รหลีกเลี่ยงก�รปฏิบัติ

ต�มกฎหม�ยหรือกฎระเบียบต่�งๆ

2. ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มเป็นกล�ง โดยห�กในก�รประชุมใดที่มีเรื่องที่จะพิจ�รณ�แล้วกรรมก�รมีส่วนได้เสียกรรมก�รท่�นนั้น จะต้องออกจ�ก

ห้องประชุมและงดก�รมีส่วนร่วมใดๆ ในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจเรื่องดังกล่�ว

3. หลีกเลี่ยงคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เพื่อคว�มโปร่งใสในก�รบริห�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ ดังนี้

3.1 ไม่นำ�ข้อมูลที่ได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ เพื่อแสวงห�ประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

3.2 ไม่ใช้คว�มลับขององค์กรในท�งที่ผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นค�มลับขององค์กร แม้พ้นสภ�พหรือสิ้นสุดก�รปฏิบัติหน้�ที่ขององค์กร

ไปแล้ว

3.3 ไม่ห�ประโยชน์ส่วนตัว จ�กก�รเป็นกรรมก�ร

3.4 ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นก�รขัดต่อประโยชน์ขององค์กร

4. รักษ�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับขององค์กร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย  

ยกเว้นกรณีที่เป็นไปต�มกฎหม�ย

5. ก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมก�ร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ให้ปฏิบัติต�มประก�ศคณะกรรมก�ร

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องก�รปฏิบัติเกี่ยวกับก�รได้ม�หรือก�รจำ�หน่�ยไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมก�รและพนักง�น พ.ศ. 2547

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทักำ�หนดวธีิปฏิบตัใินก�รทำ�ร�ยก�รระหว�่งกนักบับคุคลทีอ่�จมคีว�มขัดแยง้ท�งผลประโยชน์ ว่�ต้องผ�่นก�รพจิ�รณ�จ�กคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ หรือคณะกรรมก�รบริษัท ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด และให้มีก�รเปิดเผยร�ยก�ร และมูลค่�ของร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปีที่ผ่�นม�  

โดยอธิบ�ยคว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลของร�ยก�รที่ได้เกิดข้ึนไว้อย่�งชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทกำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�ร 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร�ยก�รดังกล่�วเปิดเผยข้อมูล และ/หรือลักษณะคว�มสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญ�ติสนิท ต�มประก�ศ 

คณะกรรมก�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองก�รปฏิบัติเก่ียวกับก�รได้ม�หรือก�รจำ�หน่�ยไปซ่ึงหลักทรัพย์ของกรรมก�รและพนักง�น พ.ศ.2547 

ในกรณีที่บริษัทเข้�ทำ�สัญญ�ใดๆก็ต�ม หรือมีก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้อง และ/หรือ บุคคลภ�ยนอก  

บริษัทจะพิจ�รณ�ถึงคว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสมในก�รเข้�ทำ�สัญญ�นั้นๆ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
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การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะรักษ�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับเป็นข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส�ธ�รณะมิให้ร่ัวไหลไปยังบุคคลที่เก่ียวข้อง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งข้อมูลที่อ�จมี 

ผลกระทบต่อบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งห้�มมิให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น ในก�รนำ�ข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษทัมกี�รกำ�หนดช้ันคว�มลบัของข้อมลูและวธีิก�รทีบ่คุคลของบริษทัตอ้งทำ�คว�มเข้�ใจถงึระดบัคว�มลบั และก�รปฏบิตัเิพือ่รักษ�คว�มลบั 

บุคล�กรของบริษัทต้องรักษ�คว�มลับในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้คว�มลับตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคล�กรของบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. บุคล�กรของบริษทั แม้จะเกษียณ อ�ยุ ล�ออก หรือสิ้นสุดก�รทำ�ง�นกับริษัทไปแล้ว ควรจะต้องรักษ�และไม่เปิดเผยคว�มลับของบริษัท

3. บริษัทต้องรักษ�และปกปิดข้อมูลลูกค้�และข้อมูลท�งก�รค้�ไว้เป็นคว�มลับ บุคล�กรของบริษัทต้องไม่เปิดเผยคว�มลับของลูกค้�ต่อบุคล�กร

ของบริษัทและบุคล�กรภ�ยนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหม�ยให้เปิดเผย ก�รเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ท�งก�รฟ้องร้องคดี 

หรือคณะกรรมก�รบริษัทอนุมัติให้มีก�รเปิดเผย

4. ข้อมูลภ�ยในเป็นข้อมูลในก�รดำ�เนินก�รและบริห�รกิจก�ร อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทท่ียังไม่เปิดเผยสู่ส�ธ�รณะ ห�กเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบ 

ต่อบริษัท โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่�หุ้นที่มีก�รซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์ บุคล�กรของบริษัทจึงต้องรักษ�ข้อมูลภ�ยใน 

ไว้เป็นคว�มลับ และต้องไม่นำ�ข้อมูลภ�ยในที่ตนล่วงรู้ม�จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำ�ข้อมูลภ�ยในไปใช้แสวงห�ประโยชน์

ในท�งมิชอบเสียเอง หรือทำ�ให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง

5. บุคล�กรของบริษัทจะได้รับก�รแจ้งเตือนและรณรงค์ในก�รละเว้นก�รใช้ข้อมูลภ�ยในผ่�นช่องท�งก�รติดต่อของบริษัท โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

เมื่อมีเหตุก�รณ์สำ�คัญ เช่น ก�รออกหุ้นเพิ่มทุน ก�รออกหุ้นกู้ เป็นต้น

6. ก�รว่�จ้�งบุคคลที่เคยทำ�ง�นกับคู่แข่งท�งก�รค้�หรือรัฐบ�ลม�ก่อน บริษัทต้องค้นห�และศึกษ�ข้อตกลงรักษ�คว�มลับที่บุคคลนั้นเคยทำ�ไว้ 

กับคูแ่ข่งท�งก�รค�้ หรือรัฐบ�ลม�กอ่น บริษัทและตอ้งไมก่ระทำ�ก�รใดเพือ่ใหบ้คุคลน้ันกระทำ�ก�รใดอนัเปน็ก�รผดิข้อตกลงกบัคูแ่ข่งท�งก�รค�้ 

หรือรัฐบ�ล อันจะก่อให้เกิดก�รฟ้องร้องดำ�เนินคดีต�มม�

7. ก�รเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคล�กรของบริษัทที่มีอำ�น�จหน้�ที่ บุคล�กรทั่วไปไม่มีหน้�ที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถ�มให้เปิดเผยข้อมูล 

ที่ตนไม่มีหน้�ที่เปิดเผย ให้แนะนำ�ผู้ถ�มสอบถ�มผู้ที่มีหน้�ที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้ก�รให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน

8. กรรมก�ร ผู้บริห�รและพนักง�น ต้องจัดทำ�สำ�เน� ส่งหรือจัดเก็บข้อมูลหรือเอกส�รอย่�งเหม�ะสม ปลอดภัย ต�มกำ�หนดเวล� 

และหลกัเกณฑท์ีบ่ริษัทกำ�หนดไว ้หรือภ�ยใตข้้อกำ�หนดของกฎหม�ย โดยเกบ็รักษ�อย�่งระมดัระวังและเปน็ระบบเพือ่สะดวกต่อก�รเรียกใชง้�น  

และเมือ่พน้ระยะเวล�ทีต่อ้งเกบ็รักษ�ข้อมูล พนักง�นทีเ่กีย่วข้องตอ้งจดัใหม้กี�รทำ�ล�ยดว้ยวธีิก�รทีเ่หม�ะสมกบัขอ้มลูหรือเอกส�รแตล่ะประเภท 

เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้�ถึงข้อมูลหรือคว�มลับเหล่�นั้น 
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ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริห�ร และพนักง�น ใช้ทรัพย์สินและทรัพย�กรของบริษัทอย่�งมีประสิทธิภ�พ ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด  

ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมค่�หรือสูญห�ยโดยมิชอบ และจะต้องไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นซึ่งไม่เก่ียวข้อง 

กับกิจก�รของบริษัท รวมทั้ง บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้อง คุ้มครอง และรักษ�ทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่บริษัทหรือบริษัทในกลุ่มเป็นเจ้�ของ ได้แก่  

ลิขสิทธิ์ เครื่องหม�ยก�รค้� สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร คว�มรู้เฉพ�ะท�ง และคว�มลับท�งก�รค้� เป็นต้น ให้พ้นจ�กก�รถูกละเมิดหรือถูกนำ�ไป

ใช้โดยไม่ได้รับอนุญ�ต อีกทั้งเค�รพต่อสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่น โดยไม่กระทำ�ก�รละเมิดหรือนำ�ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ�ตเช่นกัน  

มีแนวท�งปฏิบัติ ดังนี้

1. ก�รจัดทำ�เอกส�ร

1.1 ต้องจัดทำ�เอกส�รต่�งๆ ด้วยคว�มสุจริต รอบคอบ และเป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนด

1.2 ห้�มมิให้ปลอมแปลงหนังสือ ร�ยง�น หรือส�รของบริษัท

2. ก�รใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ

2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ และข้อมูลส�รสนเทศต่�งๆ ให้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้บริห�รและพนักง�น 

จะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่�นั้น

2.2 ก�รใชอ้ปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส ์หรือระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศ ตอ้งเปน็ไปต�มพระร�ชบญัญตัว่ิ�ดว้ยก�รกระทำ�คว�มผดิ 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

2.3 ห�้มผูบ้ริห�รและพนักง�นเปดิเผยข้อมลูท�งธุรกจิของบริษทั ทัง้ทีอ่ยูแ่ละไมอ่ยูใ่นระบบข้อมลูของบริษทั หรือคดัลอกใสใ่นสือ่บนัทกึข้อมลู

ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญ�ต

2.4 ห้�มผู้บริห�รและพนักง�นเปลี่ยนแปลง ทำ�ซ้ำ� ลบทิ้ง หรือทำ�ล�ยข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญ�ต

2.5 ห้�มผู้บริห�รและพนักง�นนำ�ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหม�ยม�ใช้ และห้�มคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญ�ต 

จ�กบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ

2.6 ห้�มผู้บริห�รและพนักง�นปรับแต่งอุปกรณ์ฮ�ร์ดแวร์หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจ�กอุปกรณ์ม�ตรฐ�นที่บริษัทติดตั้งให้นอกจ�ก

ได้รับอนุญ�ตเป็นกรณีพิเศษ

2.7 ห้�มผู้บริห�รและพนักง�นใช้อีเมล์ของบริษัทในก�รส่งต่อข้อคว�มที่กล่�วร้�ย ทำ�ให้เสื่อมเสีย หรือข้อคว�มที่หย�บค�ย ล�มก ข่มขู่ 

ก่อกวน หรือสร้�งคว�มรำ�ค�ญให้กับผู้อื่น หรือฝ่�ฝืนนโยบ�ย หรือผิดกฎหม�ย หรือละเมิดศีลธรรมอันดี

2.8 ผู้บริห�รและพนักง�นควรใช้อินเทอร์เน็ตในก�รแสวงห�ข้อมูลและคว�มรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติง�น และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์

ที่ผิดกฎหม�ย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีง�ม

2.9 ห้�มผู้บริห�รและพนักง�นเข้�ถึงระบบหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญ�ตหรือไม่ได้มีไว้สำ�หรับตนโดยมิชอบ

2.10 ห�้มผูบ้ริห�รและพนักง�นทีล่ว่งรู้ม�ตรก�รปอ้งกนัก�รเข้�ถงึข้อมลูและระบบคอมพวิเตอร์ทีผู่อ้ืน่จดัทำ�ข้ึน หรือไมไ่ดม้ไีวส้ำ�หรับตนโดยมชิอบ  

และปร�รถน�หรือทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่ผู้อื่น

2.11 ใช้ง�นระบบให้ถูกต้องต�มสิทธิที่ได้รับอนุญ�ต รักษ�รหัสผ่�นของตนให้เป็นคว�มลับ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้�ถึงข้อมูลของตน

2.12 บริษัทหรือหน่วยง�นที่ได้รับมอบหม�ย ขอสงวนสิทธิ์ในก�รตรวจสอบก�รใช้ง�นทรัพย์สินภ�ยใต้ระบบส�รสนเทศของบริษัท 

ต�มคว�มเหม�ะสม
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3. ก�รใช้และก�รดูแลทรัพย์สินท�งปัญญ�

3.1 บุคล�กรของบริษัทมีหน้�ที่ต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎ ระเบียบต่�งๆ ว่�ด้วยเรื่องก�รให้คว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ทุกประเภท 

ข้อบงัคบัและข้อผกูพนัต�มสญัญ�ทัง้หมด เกีย่วกบัสทิธิในทรัพยส์นิท�งปญัญ�ของบคุคลอืน่ รวมถงึสทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ เคร่ืองหม�ยก�รค�้ 

คว�มลับท�งก�รค้� และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ

3.2 ดูแลรักษ� ปกป้องสินทรัพย์ท�งปัญญ�ของบริษัทไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง หรือกระทำ�ก�รใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญ�ต

จ�กบริษัท

3.3 ให้คว�มเค�รพ และไม่ละเมิดหรือนำ�สิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบุคคลอื่นไปใช้ท�งที่ผิด ตรวจสอบผลง�นอันเป็นสิทธิของบุคคล

ภ�ยนอกที่ได้รับม�หรือที่จะนำ�ม�ใช้กับบริษัท โดยพนักง�นต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กผู้บังคับบัญช�ในก�รกระทำ�ดังกล่�วก่อน  

ห�กมีข้อสงสัยผู้บังคับบัญช�จะต้องขอคว�มเห็นจ�กหน่วยง�นกฎหม�ยของบริษัท

3.4 ในก�รเข้�ทำ�สัญญ�หรือนิติกรรมใดๆ ควรมีก�รตกลงให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� 

3.5 ก�รโอนสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบริษัทให้กับบุคคลอื่นไม่ว่�จะเป็นบริษัทในกลุ่มหรือไม่ก็ต�ม ต้องทำ�ต�มแบบที่กฎหม�ยกำ�หนด

และต้องดำ�เนินก�รโดยผู้มีอำ�น�จของบริษัทเท่�นั้น

3.6 ให้คว�มร่วมมือในก�รแสดงสิทธิ หรือขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่บริษัทเป็นเจ้�ของ

3.7 ร�ยง�นต่อผู้บังคับบัญช� หรือผู้ดูแลง�นด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�เมื่อพบเห็นก�รกระทำ�ที่เป็นก�รละเมิดสิทธิหรือก�รกระทำ� 

ที่อ�จนำ�ไปสู่ก�รละเมิดสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินท�งปัญญ�

3.8 ในกรณีที่ง�นอันมีลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินท�งปัญญ�อื่นใดเกิดข้ึน จ�กก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�ร พนักง�น ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สิน 

ท�งปัญญ�เหล่�นั้นย่อมตกเป็นของบริษัท

3.9 บุคล�กรของบริษัทที่พ้นสภ�พจ�กก�รเป็นพนักง�นแล้ว จะต้องส่งมอบทรัพย์สินท�งปัญญ�ต่�งๆ ของบริษัท เช่น สิ่งประดิษฐ์  

ร�ยง�น ข้อมูลก�รค้� โปรแกรมต่�งๆ กรรมวิธี นวัตกรรม ที่อยู่ในคว�มครอบครองคืนให้กับบริษัททั้งหมด

5. จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทกำ�หนดหลักบรรษัทภิบ�ลสำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง (Executives Ethical Standard) และข้อพึงปฏิบัติของพนักง�น  

(Best Practices for Employees) โดยมีบทลงโทษสถ�นหนักในกรณีที่มีก�รฝ่�ฝืน และ/หรือมีก�รกระทำ�ก�รใดๆ ในลักษณะจงใจไม่ปฏิบัติ ดังนี้

หลักบรรษัทภิบาลสำาหรับผู้บริหารระดับสูง

1. รักษ�คว�มลับไม่ให้รั่วไหล และไม่เปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศที่เป็นคว�มลับของบริษัทให้บุคคลภ�ยนอกโดยตนเองไม่มีอำ�น�จหน้�ที่

2. ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงก�รแสดงคว�มคิดเห็นต่อบุคคลภ�ยนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยตนไม่มีอำ�น�จหน้�ที่

3. ไม่แสวงห�ผลประโยชน์อันมิชอบไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม และไม่ดำ�เนินก�รหรือยอมรับหรือให้ก�รสนับสนุนก�รทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 

4. ไม่ดำ�เนินก�รใดๆ หรือเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รกระทำ�หรือปกปิดก�รกระทำ�ใดๆ ในลักษณะซึ่งก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์  

หรืออ�จทำ�ให้ไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้ด้วยคว�มยุติธรรมหรือเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รปกปิดก�รกระทำ�ใดๆ ที่ผิดกฎหม�ย

5. ไม่กระทำ�ก�รใดๆ อันเป็นก�รเรียกร้อง หรือรับสิ่งของ ของขวัญ ของกำ�นัลหรือก�รรับรองที่มีประโยชน์มูลค่�เกิน 3,000 บ�ท (ส�มพันบ�ท) 

ต่อครั้ง ห�กไม่ส�ม�รปฏิเสธได้ ให้เปิดเผยและนำ�ส่งของไว้ที่ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล หรือหน่วยง�นที่ได้รับมอบหม�ย

6. ให้เปิดเผยลักษณะคว�มสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง/คู่สมรส และญ�ติสนิท ต�มแบบเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส่งให้สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท

7. ไม่ใช้และ/หรือให้ข้อมูลหรือช้ีแนะใดๆ เกี่ยวกับร�ยละเอียดของก�รดำ�เนินง�น ที่มีผลให้ผู้เสนอร�ค�ร�ยใดร�ยหนึ่งหรือหล�ยร�ย 

มีก�รได้เปรียบเสียเปรียบในก�รเสนอร�ค�
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ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

1. ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ด้วยคว�มรับผิดชอบ และรอบคอบ

2. ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงห�แนวท�งในก�รพัฒน�ปรับปรุงง�นอยู่เสมอ

3. เสริมสร้�งก�รทำ�ง�นเป็นทีม โดยให้คว�มร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่อก�รทำ�ง�น

4. ห้�มเข้�ไปมีส่วนร่วมกระทำ�หรือปกปิดก�รกระทำ�ใดๆ ที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัท หรืออ�จทำ�ให้ไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่

ได้ด้วยคว�มยุติธรรม หรือเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รปกปิดก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย

5. ผู้บังคับบัญช�พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เค�รพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญช� โดยทำ�ตนเป็นแบบอย่�งที่ดี

6. พนักง�นพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญช�ด้วยคว�มเค�รพ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมง�นด้วยคว�มมีน้ำ�ใจ

7. ห้�มใช้ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่เพื่อแสวงห�ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

8. ต้องรักษ�คว�มลับของบริษัท โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกส�รหรือข่�วส�รอันเป็นคว�มลับของบริษัทร่ัวไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง  

อันอ�จเป็นเหตุให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่บริษัท

9. ไม่กระทำ�ก�รใดๆ อันเป็นก�รเรียกร้องหรือรับสิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจ�กบุคคลอื่นที่มีหน้�ที่หรือธุรกิจเก่ียวข้องกับบริษัท  

เว้นแต่ในโอก�สหรือเทศก�ลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน

10. ไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อภ�พลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

11. แจ้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและผู้บริห�ร ห�กพบว่�มีก�รกระทำ�ใดๆ โดยมิชอบหรือผิดกฎหม�ยในบริษัท

6. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมีคว�มมุ่งมั่นที่จะพัฒน�ธุรกิจอย่�งยั่งยืน โดยก�รพัฒน�กระบวนก�รเพื่อสร้�งและพัฒน�แนวคิดด้�นคว�มรับผิดชอบ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักง�น ลูกค้� คู่ค้� คู่แข่งขัน สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจ�กน้ัน บริษัทส่งเสริมและสนับสนุน 

ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process) อย่�งต่อเนื่อง ต�มแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและมุ่งม่ันที่จะสร้�งคว�มพึงพอใจให้แด่ผู้ถือหุ้น ด้วยก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะย�ว และดำ�เนินธุรกิจ 

อย่�งโปร่งใส ตลอดจนเค�รพสิทธิ และคว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกร�ย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริห�รและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้น 

ช�วไทยหรือผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นร�ยย่อย ให้ได้รับก�รปฏิบัติที่เท่�เทียมกัน ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ภ�ยใต้ก�รตัดสินใจอย่�งสมเหตุสมผล บนพื้นฐ�นข้อมูลที่เช่ือว่�เพียงพอ  

ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสีย ท้ังท�งตรง หรือท�งอ้อม และทำ�โดยสุจริตเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่กระทำ�ก�รโดยมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

2. ปฏิบัติต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมก�ร มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดำ�เนินก�รต�มแนวปฏิบัติที่ดีของหลักก�ร

กำ�กับดูแลกิจก�ร และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ 

3. จดัก�ร และดแูล มิใหท้รัพยส์นิของบริษัทเสือ่มค�่ หรือสญูห�ยโดยมชิอบ จดัใหม้รีะบบควบคมุภ�ยในและระบบบริห�รคว�มเสีย่งทีม่ปีระสทิธิผล

4. แจ้งข้อมูล ข่�วส�ร และส�รสนเทศของบริษัท ที่ถูกต้องต�มข้อเท็จจริงและเพียงพอต่อก�รตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน  

และในเวล�ที่เหม�ะสม

5. กำ�กับดแูลไมใ่หก้รรมก�ร ผูบ้ริห�ร และพนักง�น แสวงห�ผลประโยชน์ใหต้นเองและผูเ้กีย่วข้อง โดยใหข้อ้มลูใดๆ ของบริษทัซึง่ยงัไมไ่ดเ้ปดิเผย

ตอ่ส�ธ�รณะ เปดิเผยข้อมูลลบัของบริษทัต่อบคุคลภ�ยนอก และ/หรือดำ�เนินก�รใดๆ ในลกัษณะทีอ่�จกอ่ใหเ้กดิคว�มขัดแยง้ท�งผลประโยชน์์
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6. จัดให้มีช่องท�งสำ�หรับก�รแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ที่ไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่�งๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์ และโทรคมน�คม  

และมีกระบวนก�รตอบสนองข้อร้องเรียน ก�รคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลก�รดำ�เนินก�รต่อผู้ร้องเรียนอย่�งเป็นระบบและยุติธรรม

7. จดัใหม้ช่ีองท�งก�รเผยแพร่ข้อมลูทีห่ล�กหล�ย รวมทัง้จดัทำ�เวบ็ไซตข์องบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ส�ม�รถเข�้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก และจดัทำ�ข้อมลู

ด้วยภ�ษ�ที่เข้�ใจง่�ย

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่�พนักง�นเป็นทรัพย�กรที่มีค่� และเป็นปัจจัย ที่สำ�คัญที่จะนำ�องค์กรไปสู่คว�มสำ�เร็จและเป็นองค์กรแห่งคุณภ�พ  

จึงให้คว�มสำ�คัญในก�รปฏิบัติต่อพนักง�นอย่�งเป็นธรรม โดยยึดหลักคว�มเท่�เทียมและเสมอภ�ค ทั้งในเร่ืองก�รจ้�งง�น ผลตอบแทน  

ก�รแต่งตั้ง โยกย้�ย และก�รพัฒน�ศักยภ�พควบคู่กับก�รพัฒน�คุณธรรม บริษัทจึงได้กำ�หนดหลักก�รปฏิบัติต่อพนักง�น ดังนี้

1. บริษทัมมี�ตรก�รคุม้ครองพนกัง�นทีใ่หข้้อมูลแกท่�งก�รกรณีมกี�รกระทำ�ผดิกฎหม�ย หรือผดิพระร�ชบญัญตัหิลกัทรัพย ์หรือผดิพระร�ชบญัญตั ิ

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ จะได้รับคว�มคุ้มครอง และ บริษัทจะไม่ส�ม�รถปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่�จะเป็นก�รเปลี่ยนตำ�แหน่ง  

ลักษณะง�น สถ�นที่ทำ�ง�น สั่งพักง�น ข่มขู่ รบกวนก�รปฏิบัติง�น เลิกจ้�ง อันเน่ืองม�จ�กส�เหตุแห่งก�รแจ้งเบ�ะแสเกี่ยวกับ 

ก�รทำ�ผิดกฎหม�ยหรือก�รผิดจรรย�บรรณ

2. ปฏิบัติต�มกฎหม�ยแรงง�น และข้อบังคับต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักง�นอย่�งเคร่งครัด

3. ปฏิบัติต่อพนักง�นด้วยคว�มสุภ�พ ให้คว�มเค�รพต่อคว�มเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์ ต�มหลักสิทธิมนุษยชนส�กล

4. กำ�หนดเงื่อนไขก�รจ้�งง�นที่เป็นธรรมสำ�หรับพนักง�น และให้พนักง�นได้รับค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมต�มศักยภ�พ

5. ดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อม และจัดระบบก�รทำ�ง�นให้พนักง�นมีคว�มปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงสุขอน�มัยที่ดี

6. ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�พนักง�นเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภ�พ โดยเปิดโอก�สให้พนักง�นมีก�รเรียนรู้อย่�งทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ

7. บริษัทจัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักง�น

8. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐ�นคว�มรู้ท�งวิช�ชีพของพนักง�น

9. หลีกเลี่ยงก�รกระทำ�ใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อคว�มมั่นคงในหน้�ที่ก�รง�นของพนักง�น หรือคุกค�มและสร้�งคว�มกดดัน

ต่อสภ�พจิตใจของพนักง�น

10. จัดให้มีช่องท�งให้พนักง�นส�ม�รถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม หรือแจ้งเบ�ะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อ�จเป็นก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย 

และมีกระบวนก�รแก้ไข รวมถึงม�ตรก�รคุ้มครองพนักง�นผู้ร้องที่เป็นระบบและยุติธรรม

11. จัดทำ�จรรย�บรรณพนักง�น เพื่อเป็นแนวท�งก�รปฏิบัติง�นที่ดีแก่พนักง�น

12. จัดให้มีก�รฝึกอบรมแก่พนักง�น เพื่อให้คว�มรู้เกี่ยวกับนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติในก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่น
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษทัมคีว�มมุง่มัน่ทีจ่ะเอ�ใจใสแ่ละรับผดิชอบตอ่ลกูค�้ โดยปฏบิตัติอ่ลกูค�้ดว้ยคว�มจริงใจและสภุ�พออ่นน้อม โดยกำ�หนดใหม้หีน่วยง�น 

หรือบคุคลทีท่ำ�หน้�ทีด่แูลคว�มสมัพนัธ์กบัลกูค�้ เพือ่แสวงห�วธีิก�รทีจ่ะสนองคว�มต้องก�รของลกูค�้ใหม้ปีระสทิธิภ�พยิง่ข้ึน โดยกำ�หนดนโยบ�ย

ปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

1. จำ�หน่�ยสินค้�ที่ผ่�นก�รรับรองคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�นในร�ค�ที่เป็นธรรม ไม่ค้�กำ�ไรเกินควร

2. ปฏิบัติต�มเง่ือนไขต่�งๆ ที่มีต่อลูกค้�อย่�งเคร่งครัด กรณีที่ไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้�ทร�บเพื่อร่วมกัน

พิจ�รณ�แนวท�งแก้ไขปัญห�

3. ปฏิบัติต่อลูกค้�ด้วยคว�มสุภ�พ เสมอภ�ค และเป็นที่ไว้ว�งใจของลูกค้�

4. ให้ข้อมูลข่�วส�รและคำ�แนะนำ�ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุก�รณ์ต่อลูกค้� เพื่อให้ทร�บเกี่ยวกับสินค้�และ ก�รบริก�ร

5. มีระบบก�รจัดเก็บข้อมูลของลูกค้�อย่�งปลอดภัย มีม�ตรก�รรักษ�คว�มลับของลูกค้� ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับคว�มยินยอมจ�กลูกค้�  

และไม่นำ�ข้อมูลของลูกค้�ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6. รับประกันสินค้�ภ�ยใต้เงื่อนไขระยะเวล�ที่เหม�ะสม และปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

7. ใหม้รีะบบ/กระบวนก�ร เพือ่ใหล้กูค�้ส�ม�รถแสดงคว�มคดิเหน็หรือร้องเรียนเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละก�รบริก�ร และดำ�เนินก�รใหผู้ท้ีเ่กีย่วข้อง

แก้ไข รวมทั้งแจ้งผลให้ลูกค้�ทร�บ

8. จัดให้มีช่องท�งในก�รให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้�ที่หล�กหล�ย เพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้โดยสะดวก

ความรับผิดชอบ ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบ�ยที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้�และ/หรือเจ้�หน้ีทุกฝ่�ยอย่�งเสมอภ�คและเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอ�เปรียบ รวมทั้งปฏิบัติ 

ให้เป็นไปต�มสัญญ� ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ร�ยง�นที่ถูกต้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทเปิดโอก�สในก�รทำ�ธุรกิจให้กับคู่ค้�ทุกร�ย และก�รพิจ�รณ�คัดเลือกคู่ค้�ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นคว�มเสมอภ�คและเป็นธรรม

2. ผู้บริห�ร หรือพนักง�นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รจัดซื้อ ว่�จ้�งทำ�ของ และบริก�ร ต้องเปิดเผยข้อมูลและ/หรือลักษณะคว�มสัมพันธ์ส่วนบุคคล

ของตนเอง คู่สมรส ญ�ติสนิท หรือมีคว�มสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอร�ค�ร�ยใดร�ยหนึ่งที่อ�จส่งผลให้เกิดไม่คว�มโปร่งใสในก�รปฏิบัติ

หน้�ที่โดยตรง ให้แสดงคว�มรับผิดชอบโดยก�รไม่อยู่ร่วมในกระบวนก�รพิจ�รณ�ตัดสินชี้ข�ด

3. ไม่เรียก ไม่รับของขวัญ ของกำ�นัล ก�รรับเลี้ยง ยกเว้น ในโอก�สอันควรต�มธรรมเนียมปฏิบัติ และละเว้นก�รให้คว�มชอบพอเป็นพิเศษ 

จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่�น่�จะเกิดคว�มไม่ยุติธรรม โดยเฉพ�ะก�รทำ�ให้ผู้ค้�ร�ยอื่นเกิดคว�มเข้�ใจผิด และไม่ต้องก�รร่วมเสนอร�ค�  

และอ�จนำ�ไปบอกกล่�วจนทำ�ให้บริษัทเสื่อมเสียภ�พพจน์

4. จัดทำ�สัญญ�ที่เป็นธรรม และปฏิบัติต�มข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้�และ/หรือเจ้�หน้ี กรณีที่ค�ดว่�จะไม่ส�ม�รถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจ�กับคู่ค�้ 

และ/หรือเจ้�หนี้โดยเร็ว เพื่อร่วมกันห�แนวท�งแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดคว�มเสียห�ย

5. ใช้สินค้�และบริก�รท่ีมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และเคร่ืองหม�ยก�รค้�ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้�หรือก�รกระทำ�ท่ีเป็นก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�

6. ละเว้นก�รกระทำ�ใดๆ ที่ช่วยให้คู่ค้�และ/หรือเจ้�หนี้ ไม่ต้องเสียภ�ษีที่พึงจะเสียให้แก่รัฐ

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทต้ังมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งเป็นธรรม โดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและปฏิบัติต�มกรอบกติก�ก�รแข่งขันที่ดี โดยไม่แสวงห�ข้อมูล 

ที่เป็นคว�มลับของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยวิธีก�รที่ไม่สุจริต หรือไม่เหม�ะสม ไม่ทำ�ล�ยช่ือเสียงของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยก�รกล่�วห�ในท�งร้�ย  

ไม่ทำ�ข้อตกลงใดที่มีลักษณะจำ�กัดก�รแข่งขันท�งก�รค้�และให้คว�มร่วมมือเพื่อเสริมศักยภ�พท�งธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่�งยั่งยืน 
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ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทมีคว�มมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีโดยปฏิบัติต�มกฎหม�ย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด เน้นก�รปลูกจิตสำ�นึก

คว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดข้ึนภ�ยในองค์กรอย่�งต่อเน่ือง มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่�ง ๆของชุมชน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรม 

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยและระเบียบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่�งเคร่งครัด ส่งเสริมให้ผู้บริห�รและพนักง�นเอ�ใจใส่ต่อกิจกรรม

ที่และส่งเสริมก�รปลูกจิตสำ�นึกด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีม�ตรก�รประหยัดพลังง�นและก�รใช้ทรัพย�กร

อย่�งมีประสิทธิภ�พและคุ้มค่� 

7. จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจ�กนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้�ที่ติดต่อสื่อส�ร เปิดเผยข้อมูล ข่�วส�ร 

และกิจกรรมต�่งๆ ของบริษัท ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ นักลงทนุทัง้ร�ยบคุคลและสถ�บนั นักวเิคร�ะห ์ผูส้ือ่ข่�ว ภ�ครัฐทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนประช�ชนทัว่ไป  

อย่�งถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส ทั่วถึง ทันต่อเวล�และเหตุก�รณ์ต่�งๆ ที่เกิดข้ึน รวมถึงสร้�งคว�มเช่ือมั่น และเสริมสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดี 

ให้แก่บริษัท นอกจ�กน้ี ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของข้อมูลของบริษัททั้งที่เก่ียวกับก�รเงินและที่ไม่เก่ียวกับก�รเงิน ซึ่งล้วนมีผลต่อก�รตัดสินใจ

ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย โดยก�รให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยส�รสนเทศต่�งๆ จึงได้จัดให้มี “จรรย�บรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” 

เพื่อให้บุคล�กรของหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์รวมทั้งบุคล�กรที่มีหน้�ที่เก่ียวข้องกับก�รเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้เป็นแนวท�ง 

ในก�รปฏิบัติง�นอย่�งถูกต้องและเหม�ะสม ส่งเสริมให้ก�รดำ�เนินง�นของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ตั้งอยู่บนหลักจริยธรรม เป็นไปต�มหลัก

ก�รกำ�กับดแูลกิจก�รทีด่ ีและจรรย�บรรณท�งธรุกจิ โดยเน้นใหม้กี�รเปดิเผยข้อมลู รักษ�ข้อมลูภ�ยใน และก�รปฏิบตัติ�มกฎหม�ยและกฎเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด และยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยเป็นสำ�คัญ

กรรมก�ร ผู้บริห�รระดับสูง นักลงทุนสัมพันธ์ และพนักง�นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภ�ยใน และง�นนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ยึดมั่น

ปฏิบัติต�ม “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” อย่�งเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ก�รเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญและจำ�เป็นต่อก�รตัดสินใจลงทุนอย่�งถูกต้อง เพียงพอ และทันเวล�

1.1 เปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญและจำ�เป็นต่อก�รตัดสินใจลงทุนหรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อย่�งถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส ทั่วถึง ทันต่อเวล�

และเหตุก�รณ์ต่�งๆ ที่เกิดข้ึน รวมทั้งเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย ์

และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.2 ใช้วิจ�รณญ�ณในก�รให้ข้อมูลต่�งๆ ด้วยคว�มระมัดระวังและรอบคอบ ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลที่เป็นคว�มลับท�งก�รค้�หรือข้อมูล 

ที่อ�จทำ�ให้บริษัทเสียเปรียบหรือสูญเสียคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันได้

1.3 เปดิเผยข้อมลูอย�่งสม่ำ�เสมอ มีคว�มชัดเจน และมรี�ยละเอยีดเพยีงพอตอ่ก�รทำ�คว�มเข้�ใจ ทัง้ขอ้เทจ็จริงเชิงบวกและลบ เพือ่หลกีเลีย่ง 

คว�มเข้�ใจผิดหรือก�รตีคว�มผิด

1.4 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่เป็นก�รประม�ณก�รหรือค�ดคะเนเหตุก�รณ์ล่วงหน้� ก่อนจะมีก�รเปิดเผยข้อมูลต่อส�ธ�รณะ 

เพื่อผลักดันให้มีก�รซื้อหุ้นของบริษัท

1.5 ช้ีแจงข้อเท็จจริงให้แก่ส�ธ�รณะภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสมต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยง�นที่เก่ียวข้อง  

ในกรณีทีม่ข่ี�วลอื ข่�วร่ัว ทำ�ใหเ้กิดคว�มคล�ดเคลือ่นของผูม้สีว่นไดเ้สยี หรือไดท้ร�บข้อมลูใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกับบริษทัทีอ่�จสง่ผลกระทบ 

อย่�งมีนัยสำ�คัญต่อก�รตัดสินใจลงทุนหรือส่งผลกระทบต่อร�ค�หรือมูลค่�ของหลักทรัพย์

1.6 ตอบคำ�ถ�มและข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคร�ะห์ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย ได้อย่�งถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส และทันต่อเวล� 

และเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้น

1.7 ไม่ให้ข้อมูลในเชิงลบหรือให้ร้�ยแก่บริษัทคู่แข่งหรือผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ

1.8 กำ�หนดช่องท�งก�รเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้รับทร�บอย่�งเท่�เทียมกัน โดยผ่�นท�งเว็บไซด์บริษัท  

(www.comseven.com/investor-relations/) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และผ่�นช่องท�งก�รเปิดเผยส�รสนเทศของตล�ดหลักทรัพย์ฯ
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2. ก�รดูแลและรักษ�ข้อมูลภ�ยใน

2.1 รักษ�คว�มลับ ไม่เปิดเผย และไม่ใช้ข้อมูลภ�ยในใด ๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ เพื่อแสวงห�ผลประโยชน์แก่ตนเอง 

และ/หรือ บุคคลอื่นทร�บจนกว่�จะมีก�รเปิดเผยข้อมูลต่อส�ธ�รณะต�มกฎเกณฑ์ต่�งๆแล้ว

2.2 ปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ รวมทั้งนโยบ�ยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับก�รดูแลรักษ�ข้อมูลภ�ยในให้ถูกต้อง โดยข้อมูล

ที่มีนัยสำ�คัญต่อผลก�รดำ�เนินง�น ควรมีก�รเปิดเผยในช่องท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนเปิดเผยให้ผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งโดยเฉพ�ะเจ�ะจง

2.3 งดเว้นก�รจัดประชุมหรือช้ีแจงข้อมูล ตอบคำ�ถ�ม เก่ียวกับผลประกอบก�รในอน�คตอันใกล้ ให้กับนักลงทุน นักวิเคร�ะห์  

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยอย่�งน้อย 2 สัปด�ห์ ก่อนเปิดเผยงบก�รเงินร�ยไตรม�ส/ร�ยปีของบริษัท (Quiet Period)

3. ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม

3.1 จัดให้มีกิจกรรมสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต�่งๆ ต�มคว�มเหม�ะสม เพื่อเปิดโอก�สให้บุคคลแต่ละกลุ่มเข้�ถึงข้อมูลอย่�งเท่�เทียมกัน 

และเป็นธรรม ไม่ทำ�ให้ฝ่�ยหนึ่งฝ่�ยใดเสียเปรียบหรือเสียโอก�สในก�รลงทุน

3.2 จดัใหม้ช่ีองท�งทีเ่ปดิโอก�สใหผู้้มีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ส�ม�รถเข้�ถงึ ติดตอ่และสอบถ�มข้อสงสยัไดต้�มคว�มเหม�ะสม โดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

ที่จะติดต่อเฉพ�ะกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดเป็นพิเศษ แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด หรือต้องได้รับคว�มยินยอม 

จ�กบคุคลต�่งๆ เสยีกอ่น โดยส�ม�รถสอบถ�มข้อมลูผ�่นท�งอเีมล ์Ir@comseven.com หรือ โทรศพัทห์ม�ยเลข 02-017-7777 ตอ่ 7710

3.3 เปิดเผยข้อมูลที่นำ�เสนอในก�รประชุมเฉพ�ะกลุ่ม เช่น Roadshow Presentation และ Analyst Presentation ก�รประชุมนักวิเคร�ะห์

หรือกองทุน ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทหลังก�รประชุมในแต่ละครั้งเสร็จสิ้น เพื่อให้ส�ธ�รณชนได้ทร�บข้อมูลโดยเท่�เทียมกัน

3.4 ใช้คว�มระมดัระวังในก�รสือ่ส�รข้อมูลผ่�นท�งเครือข่�ยท�งสงัคม (Social Network) โดยห�กพบประเดน็ทีก่่อใหเ้กิดคว�มเข้�ใจคล�ดเคลือ่น 

หรือเข้�ใจผิด จำ�เป็นต้องมีก�รชี้แจงข้อมูลผ่�นท�งระบบของตล�ดหลักทรัพย์ฯ ให้ทุกฝ�่ยที่เกี่ยวข้องรับทร�บโดยทั่วกัน เพื่อป้องกัน

ปัญห�ก�รให้ข้อมูลเฉพ�ะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

3.5  ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มต�มแนวท�ง ดังนี้

(1) ก�รปฏิบัติต่อนักลงทุน 

• ปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน ไม่ว่�จะเป็นนักลงทุนร�ยใหญ่หรือร�ยเล็ก 

• ให้โอก�สแก่นักลงทุนร�ยบุคคลได้เข้�ถึงข้อมูลในระดับที่เท่�เทียมกับนักวิเคร�ะห์ และนักลงทุนสถ�บัน

• ไม่เลือกปฏิบัติในก�รรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับนักลงทุนสถ�บันหรือกลุ่มนักลงทุน 

(2) ก�รปฏิบัติต่อนักวิเคร�ะห์ 

• เชิญและเปิดโอก�สให้นักวิเคร�ะห์จ�กทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้�ร่วมประชุมนักวิเคร�ะห์ (Analyst Meeting) อย่�งเท่�เทียมกัน 

• ไม่ให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่นักวิเคร�ะห์เพื่อจูงใจหรือโน้มน้�วให้เขียนบทวิเคร�ะห์ให้แก่บริษัท และ/หรือ ให้เขียน 

บทวิเคร�ะห์ในเชิงบวกเท่�นั้น

• เค�รพในผลง�นและคว�มเห็นของนักวิเคร�ะห์ โดยส�ม�รถช้ีแจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องได้ ห�กเห็นว่�มีก�รใช้หรือให้ข้อมูล 

ที่คล�ดเคลื่อน

(3) ก�รปฏิบัติต่อสื่อมวลชน 

• เปิดโอก�สให้สื่อมวลชนได้รับทร�บข้อมูลต�มคว�มเหม�ะสม อย่�งถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็นอย่�งเท่�เทียมกัน 

• ไม่ใช้เง่ือนไขในก�รทำ�ธุรกิจกับส่ือมวลชน โดยก�รลงโฆษณ�ในส่ือ เพ่ือให้ส่ือมวลชนนำ�เสนอข่�วหรือให้คว�มเห็นในเชิงบวกแก่บริษัท

• ไม่ให้ข้อมูลข่�วส�รท่ีกำ�ลังจะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชนหรือส่ือมวลชนร�ยใดร�ยหน่ึงก่อนเป็นพิเศษ

• ไม่ให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจหรือโน้มน้�วให้สื่อมวลชนเขียน บทคว�มหรือข่�วให้แก่บริษัท 

ในเชิงสร้�งข่�วที่ไม่เป็นจริง 
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(4) ก�รปฏิบัติต่อหน่วยง�นท�งก�ร 

• ให้คว�มร่วมมือในก�รให้ข้อมูลที่จำ�เป็นและเหม�ะสมแก่หน่วยง�นท�งก�รต�มที่ถูกร้องขอ

• ไม่ให้ของขวัญแก่เจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�นท�งก�รเพื่อให้คว�มช่วยเหลือใดๆ เป็นกรณีพิเศษ 

(5) ก�รปฏิบัติต่อบุคคลภ�ยในองค์กร 

• จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริห�รของบริษัทได้พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ ต�มโอก�สที่สมควร 

• ร�ยง�นใหค้ณะกรรมกำ�รและผูบ้ริห�รไดรั้บทร�บถงึขอ้มลูต�่งๆ ทีจ่ะช่วยสร้�งมลูค�่เพิม่ใหแ้กอ่งคก์ร เช่น ผลก�รดำ�เนินกจิกรรม

ด้�นนักลงทุนสัมพันธ์คว�มเห็นจ�กนักวิเคร�ะห์ และนักลงทุน และข้อมูลคว�มเคลื่อนไหวในตล�ดทุน เป็นต้น 

• ส่ือส�รให้พนักง�นในองค์กรได้รับทร�บถึงจรรย�บรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือให้มีแนวท�งในก�รปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์

(6) ก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 

• เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ  อย่�งถูกต้อง เพียงพอ ทันเวล� และเท่�เทียมกัน ในกรณีที่มีคว�มจำ�เป็นต้องเปิดเผยข้อมูล

เพื่อดำ�เนินธุรกิจต้องดำ�เนินก�รด้วยคว�มระมัดระวังภ�ยใต้เงื่อนไขก�รรักษ�คว�มลับ

4. ก�รปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต

4.1 ปฏิบัติหน้�ที่นักลงทุนสัมพันธ์ด้วยคว�มรู้คว�มส�ม�รถอย่�งเต็มที่ มีคว�มรับผิดชอบ และมีคว�มเป็นมืออ�ชีพ ตลอดจนมีคว�มซื่อสัตย์

สจุริตในวิช�ชีพ และดำ�รงตนอยูบ่นพืน้ฐ�นของหลกัของคว�มถกูตอ้งและคว�มเท�่เทยีมกนั โดยไมม่กี�รเลอืกปฏิบตับินอ�มสิสนิจ�้งใดๆ  

ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคล และเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือต่อบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งม�กกว่�ผลประโยชน์ของบริษัท 

และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

4.2 ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ประก�ศ กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติต่�งๆ ของหน่วยง�นกำ�กับดูแลที่เก่ียวข้อง เช่น สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตล�ดหลักทรัพย์ฯ) รวมถึงข้อบังคับและนโยบ�ย

ของกลุ่มบริษัทอย่�งเคร่งครัด 

4.3 งดเวน้ก�รซือ้ข�ยหลกัทรัพยข์องบริษัทในช่วงเวล�ห�้มก�รซือ้ข�ยหลกัทรัพย ์(Blackout Periods) ต�มนโยบ�ยเกีย่วกบัข้อมลูทีไ่มพ่งึเปดิเผย 

ต่อส�ธ�รณะและก�รป้องกันก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน 

4.4 ในกรณีรับทร�บก�รฝ่�ฝืนหลักปฏิบัติข้อใดข้อหน่ึงของ “จรรย�บรรณนักลงทุนสัมพันธ์” ให้ร�ยง�นก�รฝ่�ฝืนและผลกระทบที่เกิดข้ึน 

โดยไม่ชักช้�ต่อหัวหน้�ฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์ และ/หรือ ผู้บังคับบัญช�ระดับผู้บริห�ร และ/หรือ คณะกรรมก�รบริห�รของบริษัทฯ  

(แล้วแต่กรณี)

8. จริยธรรมต่อการดำาเนินธุรกิจ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัทมีคว�มมุ่งม่ันที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบ ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริห�รง�นด้วยคว�มโปร่งใส สอดคล้องต�ม 

หลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่แีละปรัชญ�ก�รดำ�เนินธุรกจิของบริษทั จงึไดก้ำ�หนดนโยบ�ยก�รร้องเรียน ก�รแจง้เบ�ะแสก�รกระทำ�ผดิและก�รทจุริต  

ก�รสอบสวน และก�รคุ้มครองข้อมูล เพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติ

คำ�นิย�ม

ทุจริตหรือคอร์รัปชัน หม�ยถึง “ก�รปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติในตำ�แหน่งหน้�ที่ หรือใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหน้�ที่โดยมิชอบที่เป็น 

ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ย ระเบียบหรือนโยบ�ยของบริษัท รวมทั้งขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม เพื่อแสวงห�ประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่�งๆ เช่น  

รับ เสนอ ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ก�รยักยอก ก�รช่วยเหลือท�งก�รเมือง รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้�หน้�ที่ของรัฐ บริษัทเอกชน บุคคลอื่นใด  

และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำ�ธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น”

ผู้เกี่ยวข้อง หม�ยถึง คู่สมรส บุตร บิด�ม�รด� พี่น้อง/ญ�ติสนิท ของกรรมก�ร ผู้บริห�รและพนักง�นทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อย
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รูปแบบของก�รทุจริต ประกอบด้วย 4 รูปแบบหลัก

(1) การช่วยเหลือทางการเมือง หม�ยถึง ก�รให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์ต่�งๆ ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม เพื่อเป็นก�รช่วยเหลือ 

สนับสนุน หรือเพือ่ประโยชน์อืน่ใดแกพ่รรคก�รเมอืง นักก�รเมอืง หรือบคุคลทีม่คีว�มเกีย่วขอ้งท�งก�รเมอืง ตลอดจนกจิกรรมท�งก�รเมอืง

(2) การบริจาคเพื่อการกุศล อ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงต่อบริษัท เน่ืองจ�กกิจกรรมดังกล่�วเก่ียวข้องกับก�รใช้จ่�ยเงินโดยไม่มีผลตอบแทน 

ที่มีตัวตน และอ�จจะใช้เป็นข้ออ้�งหรือเส้นท�งสำ�หรับก�รทุจริต และเพื่อไม่ให้ก�รบริจ�คเพ่ือก�รกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง  

บริษัทจึงกำ�หนดนโยบ�ยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล กระบวนก�รสอบท�น และร�ยละเอียดก�รควบคุมไว้ ดังต่อไปนี้

(2.1) ต้องพิสูจน์ได้ว่�มีกิจกรรมต�มโครงก�รเพื่อก�รกุศลจริง และมีก�รดำ�เนินก�รเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงก�ร 

ประสบผลสำ�เร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่�งแท้จริง

(2.2) ต้องพิสูจน์ได้ว่�ก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศลไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่�งตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยง�นใด ยกเว้น 

ต�มธรรมเนียมปฏิบตัทิัว่ไป เช่น ก�รติดตร�สญัลกัษณ์ (Logo) ก�รประก�ศร�ยช่ือ ณ สถ�นทีจ่ดัง�น หรือในส่ือเพือ่ก�รประช�สมัพนัธ์อืน่  

เป็นต้น

(3) เงินสนับสนุน (Sponsorships) หม�ยถึง เงินที่จ่�ยให้หรือได้รับจ�กลูกค้� คู่ค้� โดยมีวัตถุประสงค์ในท�งธุรกิจ เช่น เป็นประโยชน์ในก�ร

สร้�งคว�มน่�เช่ือถอืท�งก�รค�้ หรอืช่วยกระชับคว�มสมัพนัธ์ท�งธุรกจิต�มคว�มเหม�ะสมแกโ่อก�ส บริษทักำ�หนดนโยบ�ยและหลกัเกณฑ ์

เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนก�รสอบท�น และร�ยละเอียดก�รควบคุม รวมทั้งก�รประเมินผลที่ได้รับไว้ ดังต่อไปนี้

(3.1) ตอ้งพสิจูน์ไดว้�่ผู้ขอเงนิสนับสนุนไดท้ำ�กจิกรรมต�มโครงก�ร และเปน็ก�รดำ�เนินก�รเพือ่สนับสนุนใหว้ตัถปุระสงค์ของโครงก�รประสบ

ผลสำ�เร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่�งแท้จริง

(3.2) ต้องพิสูจน์ได้ว่�ก�รให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีส�ม�รถคำ�นวณเป็นตัวเงินได้ เช่น ก�รห�ท่ีพักและอ�ห�ร เป็นต้น  

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่�งตอบแทนให้กับบุคคลใดหรือหน่วยง�นใด ยกเว้นต�มธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

(4) ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ หม�ยถึง สิ่งของใดๆ ที่มีมูลค่�ท�งก�รเงิน เช่น สิ่งที่ใช้แทนเงินสด  

สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้�หรือบริก�ร เช่น คูปองสมน�คุณ คูปองส่วนลด ก�รเลี้ยงอ�ห�รและเครื่องดื่ม ค่�ชมก�รแสดง/กีฬ� รวมถึง 

ค่�เดินท�ง เช่น ค่�ตั๋วเครื่องบิน ค่�พ�หนะเดินท�ง ค่�ที่พัก เป็นต้น

แนวปฏิบัติ

(1) กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับ ต้องปฏิบัติต�มนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตหรือคอร์รัปชัน และต้องไม่เข้�ไปเกี่ยวข้อง

กับก�รทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่�ท�งตรงหรือท�งอ้อม

(2) ไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่แสดงถึงเจตน�ว่�เป็นก�รทุจริตหรือคอร์รัปชัน ก�รให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนที่เก่ียวข้องกับบริษัท 

และบริษัทย่อย ในเรื่องที่ตนมีอำ�น�จรับผิดชอบทั้งท�งตรงและท�งอ้อม เพื่อให้ได้ม�ซึ่งผลประโยชน์แก่บริษัท ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) ผูบ้ริห�รตอ้งตระหนักว�่กระบวนก�รในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษทัมคีว�มเสีย่งจ�กก�รใหส้นิบน ก�รทจุริตหรือคอร์รัปชัน เพือ่จดัก�รประเมนิ

คว�มเสี่ยง รวมทั้งทบทวนม�ตรก�รป้องกันคว�มเสี่ยงดังกล่�วด้วย

(4) ในก�รดำ�เนินก�ร หรือก�รปฏิบัติง�นใดๆ ที่อ�จจะมีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดก�รทุจริตหรือคอร์รัปชัน และ/หรือขัดต่อนโยบ�ยเก่ียวกับ 

ก�รต่อต้�นก�รทุจริตหรือคอร์รัปชัน พนักง�นทุกระดับรวมถึงบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติในเรื่องต่�งๆ อย่�งระมัดระวัง ดังต่อไปนี้ 

(4.1) ก�รให ้รับ ของขวัญ ของกำ�นัล ก�รเลีย้งรับรอง ใหป้ฏิบตัติ�มแนวท�งก�รกำ�กบัดแูลกิจก�รทีด่ ีและจรรย�บรรณของก�รดำ�เนินธุรกจิ  

รวมถึงนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตหรือคอร์รัปชัน

(4.2) ไมเ่รียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพยส์นิ ของขวญั ของกำ�นัล ประโยชน์อืน่ใดจ�กลกูค้� ผูค้้� คู่แขง่ รวมทัง้บคุคลอืน่ใดทีท่ำ�ธุรกจิกบับริษทั  

หรือก�รเลี้ยงรับรองที่พิสูจน์ได้ว่�เกินคว�มเหม�ะสมอันเป็นก�รชักนำ�ให้เกิดก�รละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ ห�กแต่มีคว�มจำ�เป็น 

ต้องรับควรตรวจสอบให้แน่ใจว่�ได้ปฏิบัติถูกต้องต�มกฎหม�ย และสิ่งของที่ให้แก่กันในหน้�ที่น้ันควรมีมูลค่�ที่เหม�ะสม ยกเว้น 

ของขวัญต�มเทศก�ลประเพณีนิยม หรือก�รเลีย้งรับรองท�งธุรกจิปกต ิเพือ่เปน็ก�รแลกเปลีย่นต�มธรรมเนียมนิยม แตห่�กสิง่เหล�่น้ัน 

มีมูลค่�เกินกว่� 3,000 บ�ท (ส�มพันบ�ทถ้วน) ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญช�ทร�บทันที
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(4.3) ก�รใช้จ่�ยสำ�หรับก�รเลี้ยงรับรองท�งธุรกิจและค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ส�ม�รถกระทำ�ได้  

และเป็นค่�ใช้จ่�ยที่สมเหตุสมผล โดยต้องดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มขั้นตอนของบริษัทรวมทั้งส�ม�รถตรวจสอบได้

(4.4) ก�รใหเ้งินบริจ�คเพือ่ก�รกุศลแกอ่งคก์รใดๆ ต้องกระทำ�ในน�มบริษทั และตอ้งเปน็องคก์รทีเ่ช่ือถือได ้มวีตัถุประสงคเ์พือ่เปน็ประโยชน์

ต่อสังคม ไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนท�งธุรกิจ มีใบรับรอง และใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งต้องมีก�รติดต�มและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ 

ว่�ก�รบริจ�คนั้นตรงต�มวัตถุประสงค์และไม่ได้ถูกนำ�ไปใช้เพื่อเป็นข้อกล่�วอ้�งในก�รติดสินบน

(4.5) ก�รให้ก�รสนับสนุนเพื่อส่งเสริมธุรกิจ รวมทั้งภ�พลักษณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่�จะเป็นเงิน ก�รให้บริก�ร วัตถุหรือทรัพย์สิน 

แก่โครงก�รหรือกิจกรรมใดๆ ต้องมีก�รระบุช่ือบริษัท บริษัทย่อย และต้องดำ�เนินก�รด้วยคว�มโปร่งใส ถูกกฎหม�ย รวมทั้ง 

เป็นไปต�มขั้นตอนที่บริษัทกำ�หนด และส�ม�รถตรวจสอบได้

(5) บริษัทจัดให้มีก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม สม่ำ�เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักง�นมีก�รปฏิบัติที่ไม่เหม�ะสม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งง�น 

ด้�นก�รข�ย ก�รตล�ด รวมถึงก�รจัดซื้อ จัดจ้�ง ต้องดำ�เนินก�รผ่�นขั้นตอนต�มระเบียบของบริษัท มีคว�มโปร่งใส และตรวจสอบได้

(6) จดัใหม้กี�รอบรมพนักง�นทกุระดบัอย�่งสม่ำ�เสมอในเร่ืองก�รต่อต�้นก�รใหส้นิบน ก�รทจุริตหรือคอร์รัปชัน เพือ่ใหต้ระหนักถึงนโยบ�ยฉบบัน้ี  

โดยจะบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของก�รปฐมนิเทศพนักง�นหรือก่อนก�รเข้�รับตำ�แหน่งของพนักง�นใหม่ทุกคนของบริษัท

(7) ให้ผู้บังคับบัญช�ทุกระดับมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รสื่อส�รพร้อมทั้งทำ�คว�มเข้�ใจกับผู้ใต้บังคับบัญช� รวมทั้งควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่�

พนักง�นทกุระดบัมทีกัษะเพยีงพอตอ่ก�รนำ�ม�ตรก�รและแนวท�งน้ีม�ปฏบิตัใินกจิกรรมทีต่นเองรับผดิชอบอยูอ่ย�่งเหม�ะสม และใหท้ร�บ

คว�มค�ดหวังของบริษัทและทร�บถึงบทลงโทษห�กไม่ปฏิบัติต�มนโยบ�ยฉบับนี้

(8) ไมล่ะเลย หรือเพกิเฉยเมือ่พบเหน็ก�รกระทำ�ทีเ่ข้�ข่�ยทจุริตหรือคอร์รัปชันทีเ่กีย่วกบับริษทัและบริษทัยอ่ย โดยจะตอ้งแจง้ใหแ้กผู่บ้งัคบับญัช�  

หรือผู้ที่รับผิดชอบทร�บทันทีผ่�นช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสหรือร้องเรียนก�รทุจริตหรือคอร์รัปชันต�มที่กำ�หนดไว้ในนโยบ�ยฉบับน้ี  

รวมทั้งให้คว�มร่วมมือในก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง

(9) บริษัทจะให้คว�มเป็นธรรมและคุ้มครองพนักง�น หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบ�ะแสหรือหลักฐ�นก�รกระทำ�ทุจริตหรือคอร์รัปชันที่เก่ียวข้อง 

กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักง�นที่ปฏิเสธต่อก�รกระทำ� โดยใช้ม�ตรก�รคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้คว�มร่วมมือในก�รร�ยง�น

ก�รทุจริตหรือคอร์รัปชันต�มที่กำ�หนดไว้ในนโยบ�ยฉบับนี้

(10) ผู้ที่กระทำ�ก�รทุจริตหรือคอร์รัปชันถือเป็นก�รกระทำ�ผิดต�มนโยบ�ยฉบับนี้ ซึ่งจะต้องได้รับก�รพิจ�รณ�โทษท�งวินัย รวมถึงอ�จได้รับโทษ

ต�มกฎหม�ยห�กกระทำ�ผิดกฎหม�ยด้วย

(11) บริษัทจะสอบท�นแนวปฏิบัติและม�ตรก�รดำ�เนินง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงของกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 

กับสภ�พก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

ขอบเขตก�รร้องเรียน และแจ้งเบ�ะแสก�รทุจริต

(1) ก�รกระทำ�ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลหรือพนักง�นง�นในบริษัทติดสินบน  

หรือ รับสินบนเจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�นรัฐบ�ล หรือ หน่วยง�นเอกชน

(2) ก�รกระทำ�ที่ทำ�ให้บริษัทเสียผลประโยชน์ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม หรือ กระทบชื่อสียงของบริษัท

(3) ก�รกระทำ�ที่ผิดข้ันตอนต�มระเบียบปฏิบัติของบริษัทและบริษัทย่อย หรือมีผลต่อระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท จนทำ�ให้สงสัยได้ว่�  

อ�จเป็นช่องท�งก�รทุจริต

(4) ก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย ผิดศีลธรรม จรรย�บรรณท�งธุรกิจ

(5) ก�รไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมในก�รปฏิบัติง�น

กรณีมีข้อสงสัย

พนักง�นทกุคนส�ม�รถขอคำ�แนะนำ�หรือขอคำ�ช้ีแจงข้อสงสยัใดๆ เกีย่วกบันโยบ�ยน้ี หรือ ก�รกระทำ�ทีอ่�จถือเปน็ก�รทจุริตหรือก�รคอร์รปัชัน 

ควรปรึกษ�ผูบ้งัคบับญัช�โดยตรง หรือ แผนกตรวจสอบภ�ยใน หรือ ฝ�่ยทรัพย�กรบคุคล หรือ ห�กไมแ่น่ใจว�่ก�รกระทำ�น้ันๆ เข้�ข่�ยก�รทจุริต 

หรือต้องก�รห�รือก่อนก�รร้องเรียนส�ม�รถส่งอีเมล์ม�ที่ whistleblower@comseven.com
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ก�รแจ้งเบ�ะแส และม�ตรก�รคุ้มครอง

(1) กระบวนการหาข้อเทจ็จริง บริษัทกำ�หนดช่องท�งในก�รตดิตอ่และรับเร่ืองร้องเรียนไวบ้นเว็บไซต ์ในร�ยง�นประจำ�ปหีวัข้อก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร  

และในคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�น โดยกำ�หนดกระบวนก�รห�ข้อเท็จจริงที่รวดเร็วและเป็นระบบ ประกอบด้วย

(1.1) คว�มชัดเจนเพยีงพอ ส�ระสำ�คญั เบ�ะแสหรือข้อเทจ็จริง โดยผูรั้บเร่ืองจะพจิ�รณ�ส่งใหค้ณะกรรมก�รสอบสวน ซึง่มสีม�ชิกประกอบดว้ย 

หน่วยง�นอิสระ (Internal Audit) หน่วยง�นทรัพย�กรบุคคล หน่วยง�นต้นเร่ืองของผู้ถูกร้องเรียน และหน่วยง�นต้นเร่ือง 

ของผู้แจ้งเบ�ะแสหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเป็นพนักง�น) เพื่อขย�ยผลห�ข้อเท็จจริง

(1.2) ผู้แจ้งเบ�ะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับคว�มคุ้มครองสิทธิอย่�งเท่�เทียมกัน ไม่ว่�จะเป็นพนักง�นหรือบุคคลภ�ยนอก

(1.3) ผู้แจ้งเบ�ะแสหรือผู้ร้องเรียนส�ม�รถเลือกที่จะไม่เปิดเผยช่ือ ที่อยู่ หรือหม�ยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้งเบ�ะแส 

หรือผู้ร้องเรียนเห็นว่�ก�รเปิดเผยข้อมูลจะทำ�ให้บริษัทส�ม�รถร�ยง�นคว�มคืบหน้� หรือสอบถ�มข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม  

หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทร�บหรือบรรเท�คว�มเสียห�ยได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

(2) กระบวนการใหค้วามเปน็ธรรม คณะกรรมก�รตรวจสอบและ/หรือประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่ริห�ร มหีน้�ทีใ่นก�รใช้ดลุยพนิิจสัง่ก�รต�มทีเ่หน็สมควร 

เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแส หรือผู้ร้องเรียน พย�น และบุคคลที่ให้ข้อมูลในก�รสืบสวนห�ข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับคว�มเดือดร้อน อันตร�ย  

หรือคว�มไม่ชอบธรรมใดๆ อันเน่ืองม�จ�กก�รแจ้งเบ�ะแส ร้องเรียน ก�รเป็นพย�น หรือก�รให้ข้อมูล โดยจะเก็บข้อมูลและปกปิด 

ช่ือ ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ส�ม�รถระบุผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และจะเก็บรักษ�เป็นคว�มลับ โดยจำ�กัดให้ผู้มีหน้�ที่รับผิดชอบ 

ในก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่�นั้นที่จะส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้

(3) กระบวนการรายงาน คณะกรรมก�รสอบสวนมีหน้�ที่ร�ยง�นข้อเท็จจริงตรงต่อประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและ/หรือคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

และ/หรือคณะกรรมก�รบริษัท ขึ้นอยู่กับคว�มเหม�ะสมของเรื่องที่เกิดขึ้น โดยก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของก�รนำ�เสนออยู่ในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมก�รสอบสวน ซึ่งกำ�หนดกรอบก�รพิจ�รณ�ไว้ ดังต่อไปนี้

(3.1) ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (Chief Executive Officer) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�นปกติทั่วไป และอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล

ของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

(3.2) คณะกรรมก�รตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และ/หรือก�รจงใจ 

กระทำ�ก�รทุจริตต่อหน้�ที่ที่ส่งผลกระทบอย่�งร้�ยแรง

(3.3) คณะกรรมก�รบริษัท (Board of Directors) เปน็เร่ืองทีค่ณะกรรมก�รตรวจสอบพิจ�รณ�แลว้เหน็ว่�สมควรร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษทั  

เพื่อทร�บ และ/หรือเพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล และ/หรือเร่ืองที่มีผลกระทบ 

ต่อผู้บริห�รระดับสูง

(4) กระบวนการลงโทษ และแจ้งการดำาเนินงาน

(4.1) ก�รลงโทษ ให้เป็นต�มระเบียบว่�ด้วยวินัยพนักง�นของบริษัท และ/หรือข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

(4.2) กรณีที่ส�ม�รถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลก�รดำ�เนินก�รให้ทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษร

(4.3) หัวหน้�ส�ยง�นที่เกี่ยวข้องต้องติดต�มผลก�รปรับปรุงแก้ไข (ถ้�มี) และร�ยง�นให้ผู้มีอำ�น�จทร�บ

การควบคุมภายใน

คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ที่โดยตรงในก�รกำ�กับดูแลระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีก�รจัดว�งระบบก�รควบคุมภ�ยใน

ที่สอดคล้องกับกรอบโครงสร้�งก�รควบคุมภ�ยในต�มม�ตรฐ�นส�กล (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission (COSO)) ครอบคลุมกระบวนก�รทำ�ง�นและกิจกรรมที่สำ�คัญ มีส�ยง�นตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่ตรวจสอบก�รปฏิบัติง�น 

ต�มฐ�นคว�มเสี่ยง รวมทั้งให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับก�รว�งระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ที่ในก�รพิจ�รณ�แผนก�รตรวจสอบ กำ�กับ ติดต�ม ตลอดจนให้ข้อแนะนำ�ต่อก�รปฏิบัติง�น ตลอดจน

พิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน โดยก�รพิจ�รณ�และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้�ย รวมถึงพิจ�รณ�ประเมินผลก�รปฏิบัติ

ง�นหัวหน้�ฝ่�ยง�นตรวจสอบ
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การปกป้องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�รใช้ข้อมูลภ�ยในซึ่งเป็นข้อมูลในก�รดำ�เนินก�รและบริห�รกิจก�ร และเพื่อเป็นก�รปกป้องกรณีที่กรรมก�ร 

และผูบ้ริห�รใช้ข้อมลูภ�ยในเพือ่แสวงห�ผลประโยชน์ใหแ้กต่นเองหรือผูอ้ืน่ในท�งมชิอบ โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ข้อมลูภ�ยในทีย่งัไมเ่ปดิเผยต่อส�ธ�รณะ 

หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อแผนยุทธศ�สตร์องค์กร ก�รดำ�เนินธุรกิจ ก�รเจรจ�ต่อรองท�งก�รค้� และร�ค�หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นก�รเอ�เปรียบ 

และก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทกำ�หนดหลักบรรษัทภิบ�ลสำ�หรับผู้บริห�ร และกำ�หนดโทษสถ�นหนักในกรณีที่มีก�รฝ่�ฝืน 

หรือกระทำ�ก�รใดๆ ในลักษณะที่จงใจไม่ปฏิบัติไว้ในหัวข้อหลักบรรษัทภิบ�ลสำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง

อนึ่ง บริษัทกำ�หนดระดับก�รเข้�ถึงข้อมูลภ�ยในสำ�หรับพนักง�นต�มคว�มเหม�ะสมกับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ และได้กำ�หนดบทลงโทษไว้

ในข้อบังคับก�รทำ�ง�น

9. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
บริษัทกำ�หนดให้เป็นหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคน จะต้องทำ�คว�มเข้�ใจและปฏิบัติต�มนโยบ�ย

ที่กำ�หนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�นน้ีอย่�งเคร่งครัด มิใช่เป็นก�รปฏิบัติต�มสมัครใจ และไม่ส�ม�รถอ้�งอิง 

ว่�ไม่ทร�บแนวปฏิบัติที่กำ�หนดขึ้น

ผู้บริห�รทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสำ�คัญที่จะต้องดำ�เนินก�รให้พนักง�นภ�ยใต้ส�ยบังคับบัญช�ของตน 

ทร�บ เข้�ใจ และปฏิบัติต�มคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�นอย่�งจริงจัง

คณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รตรวจสอบกำ�หนดให้มีก�รทบทวนคู่มือ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�น” เป็นประจำ�ทุกปี

10.  การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก

• ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  

549/1 ถนนสรรพ�วุธ แขวงบ�งน�ใต้ เขตบ�งน� กรุงเทพมห�นคร 10260

• สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)  

549/1 ถนนสรรพ�วุธ แขวงบ�งน�ใต้ เขตบ�งน� กรุงเทพมห�นคร 10260

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ whistleblower@comseven.com 

กล่องรับความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ได้แก่ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  

นายคัชพล จุลชาต และดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ และมีนางสาวปิยพร บรรดาศักดิ์ หัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศ 

ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  

ซึง่เปน็ผูม้คีวามรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงนิ ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัหิน้าทีภ่ายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ

ตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 

ในรอบบัญชีปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรวม 4 คร้ัง  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุป

สาระสำาคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน : สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี 2564  

ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งได้จัดทำาข้ึนโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ  

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์อย่างครบถว้นเพยีงพอและเช่ือถอืได ้รวมทัง้ไดห้ารือเปน็การเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ฝีา่ยบริหารเข้าร่วม เพือ่รับทราบประเดน็

ปญัหาทีพ่บจากการสอบบญัชี ตลอดจนพจิารณาและเสนอความเหน็ตอ่ผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีกอ่นเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือ่พจิารณา

2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน : กำากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้

วิธีการประเมินความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO - Internal Control Integrated Framework ตลอดจนพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำาปี ซึ่งจัดทำาข้ึนโดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมทั้งแผนอัตรากำาลัง แผนการพัฒนา

บุคลากร และงบประมาณการดำาเนินงาน ในการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบได้ให้คำาแนะนำาทั้งต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

3. การปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างสม่ำาเสมอ โดยมีความเห็นว่า รายการที่บริษัท 

ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธุรกจิทีไ่ดส้อบทานน้ันมคีวามเพยีงพอ  

และกำาชับให้ฝ่ายบริหารติดตามสาระสำาคัญของการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เก่ียวข้อง 

รวมทั้งรายงานเพื่อทราบและพิจารณาอย่างใกล้ชิด

รายงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
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4. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน : พิจารณาทบทวนนโยบาย แนวทางปฏิบัติในการดำาเนินงานตามนโยบายต่อต้าน

การทุจริต ตลอดจนจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งบริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิก 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำาหรับในปี 2564 บริษัทอยู่ระหว่าง

ขั้นตอนการขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 

มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน : พิจารณาการทำารายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิประจำาปแีละรายไตรมาส ตลอดจนใหค้วามเหน็โดยอสิระตอ่รายการไดม้าและจำาหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ในการลงทนุในโครงการ

สำาคัญต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย

6. การคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี : พจิารณาการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชีในปทีีผ่า่นมาและคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี จากความรู้ 

ทางธุรกิจ ประสบการณ์ ความเหมาะสมของค่าตอบแทน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้ง 

นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795  

หรือนายชัยศิริ เรืองฤทธ์ิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977  

จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติ 

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 แล้ว

7. การกำากับดูแลกิจการที่ดี : ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง ให้ความเห็นการปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร จรรยาบรรณธุรกิจ 

และข้อพงึปฏบิตัใินการทำางาน รวมทัง้ใหแ้นวทางและขอ้แนะนำาทีจ่ำาเปน็เพือ่การพฒันา ซึง่ในปน้ีีบริษทัไดรั้บการจดัอยูใ่นกลุม่ทีม่คีะแนนระดบั 5 ดาว  

(ดีเลิศ) จากการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำาปี 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย และในปี 2564 บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ 

ทุจริต (CAC) รวมทั้งบริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยประจำาปี 2564 โดยบริษัทมุ่งม่ันที่จะพัฒนากระบวนการในการกำากับดูแลกิจการที่ดี คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน  

เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

8. การบริหารความเสี่ยง : กำากับให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยได้รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ 

และให้ข้อแนะนำาการปรับปรุง รวมทั้งมุมมองด้านความเสี่ยง 

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ในเร่ืองการทำาหน้าที่โดยรวม การสอบทานการจัดทำางบการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การกำากับ 

ให้มีการบริหารความเสี่ยง การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง 

ผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีกระบวนการจัดทำาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเช่ือถือได้  

รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

อย่างยั่งยืน

(นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



347 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 7 
                

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี

ประจำ�งวด ผู้สอบบัญชี สรุปร�ยง�นก�รตรวจสอบ

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันว�คม 2562

น�ยพงทวี รัตนะโกเศศ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 7795 จ�กบริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮ�ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

คว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�น ก.ล.ต.

ผู้สอบบัญชีได้ดำ�เนินก�รตรวจสอบบัญชีต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีที่

รับรองทัว่ไปและใหค้ว�มเหน็ว่� งบก�รเงนิทีไ่ดต้รวจสอบไดแ้สดงฐ�นะ

ก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้อง

ต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันว�คม 2563

น�ยพงทวี รัตนะโกเศศ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 7795 จ�กบริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮ�ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

คว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�น ก.ล.ต.

ผู้สอบบัญชีได้ดำ�เนินก�รตรวจสอบบัญชีต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีที่

รับรองทัว่ไปและใหค้ว�มเหน็ว่� งบก�รเงนิทีไ่ดต้รวจสอบไดแ้สดงฐ�นะ

ก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้อง

ต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันว�คม 2564

น�ยพงทวี รัตนะโกเศศ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 7795 จ�กบริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮ�ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

คว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�น ก.ล.ต.

ผู้สอบบัญชีได้ดำ�เนินก�รตรวจสอบบัญชีต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีที่

รับรองทัว่ไปและใหค้ว�มเหน็ว่� งบก�รเงนิทีไ่ดต้รวจสอบไดแ้สดงฐ�นะ

ก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้อง

ต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป

ตารางสรุปงบการเงิน

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ

รายได้     

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร 51,126,442,939 99.8% 37,306,107,513 99.6% 33,362,462,790 99.8%

ร�ยได้อื่น - สุทธิ 28,217,786 0.0% 46,791,138 0.1% 27,730,077 0.1%

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมและก�รร่วมค้� 96,476,077 0.2% 101,005,005 0.3% 38,576,703 0.1%

รวมรายได้ 51,251,136,802 100.0% 37,453,903,656 100.0% 33,428,769,570 100.0%

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
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ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ

ค่าใช้จ่าย    

ต้นทุนข�ยและก�รให้บริก�ร (44,280,503,258) (86.4%) (32,595,897,570) (87.0%) (28,946,224,663) (86.6%)

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย (2,913,534,808) (5.7%) (2,347,582,653) (6.3%) (2,381,084,301) (7.1%)

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร (847,944,845) (1.6%) (638,480,835) (1.7%) (543,772,337) (1.6%)

กำ�ไร(ข�ดทุน)จ�กอัตร�แลกเปลี่ยน - สุทธิ 21,925,962 0.0% 4,298,058 0.0% (704,362) 0.0%

รวมค่าใช้จ่าย (48,020,056,949) (93.7%) (35,577,663,000) (95.0%) (31,871,785,663) (95.3%)

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,231,079,853 6.3% 1,876,240,656 5.0% 1,556,983,907 4.7%

ต้นทุนท�งก�รเงิน (47,885,240) (0.1%) (53,147,096) (0.1%) (52,450,757) (0.2%)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,183,194,613 6.2% 1,823,093,560 4.9% 1,504,533,150 4.5%

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ (554,710,859) (1.1%) (328,237,513) (0.9%) (288,734,104) (0.9%)

กำาไรสำาหรับปี 2,628,483,754 5.1% 1,494,856,047 4.0% 1,215,799,046 3.6%

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:

ร�ยก�รที่จะไม่จัดประเภทร�ยก�รใหม่ไปยังกำ�ไรหรือ 

 ข�ดทุนภ�ยหลังก�รวัดมูลค่�ใหม่ของภ�ระผูกพันผล 

  ประโยชน์หลังออกจ�กง�น - (9,758,925) (16,852,255)

 ภ�ษีเงินได้ของร�ยก�รที่จะไม่จัดประเภทร�ยก�รใหม่

  ไปยังกำ�ไรหรือข�ดทุนภ�ยหลัง - 1,951,785  3,370,450  

 ส่วนแบ่งกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมและ

  ก�รร่วมค้�วิธีส่วนได้เสีย 952,789 (840,619)  -  

ร�ยก�รที่จะจัดประเภทใหม่ไปยังกำ�ไรหรือข�ดทุน

 ภ�ยหลังส่วนแบ่งกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัท 

  ร่วมและก�รร่วมค้�วิธีส่วนได้เสีย 1,223,729 (14,799,778)  -  

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,176,518 (23,447,537)  (13,481,805)  

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2,630,660,272 1,471,408,510  1,202,317,241  

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน):     

ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้�ของของบริษัทใหญ่ 2,630,392,186 1,490,681,664  1,216,323,139  

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม (1,908,432) 4,174,383  (524,093)  

รวม 2,628,483,754 1,494,856,047  1,215,799,046  

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)
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ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้�ของของบริษัทใหญ่ 2,632,568,704 1,467,234,127  1,202,979,819  

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม (1,908,432) 4,174,383  (662,578)  

รวม 2,630,660,272 1,471,408,510  1,202,317,241  

กำาไรต่อหุ้น     

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น (บ�ท) 2.19 1.24  1.01  

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ

รายได้     

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร 49,931,662,963 99.5% 36,383,242,484 99.3% 32,677,960,929 99.8%

ร�ยได้อื่น - สุทธิ 249,357,236 0.5% 261,677,826 0.7% 67,399,320 0.2%

รวมรายได้ 50,181,020,199 100.0% 36,644,920,310 100.0% 32,745,360,249 100.0%

ค่าใช้จ่าย   

ต้นทุนข�ยและก�รให้บริก�ร (43,582,919,955) (86.9%) (31,960,738,943) (87.2%) (28,524,327,164) (87.1%)

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย (2,980,737,445) (5.9%) (2,362,620,488) (6.4%) (2,382,682,705) (7.3%)

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร (724,988,184) (1.4%) (576,382,544) (1.6%) (490,174,208) (1.5%)

กำ�ไร(ข�ดทุน)จ�กอัตร�แลกเปลี่ยน - สุทธิ 21,942,350 0.0% 4,489,901 0.0% (116,647) 0.0%

รวมค่าใช้จ่าย (47,266,703,234) (94.2%) (34,895,252,074) (95.2%) (31,397,300,724) (95.9%)

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,914,316,965 5.8% 1,749,668,236 4.8% 1,348,059,525 4.1%

ต้นทุนท�งก�รเงิน (46,097,432) (0.1%) (53,781,047) (0.1%) (54,324,927) (0.2%)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,868,219,533 5.7% 1,695,887,189 4.6% 1,293,734,598 4.0%

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ (508,823,121) (1.0%) (288,871,359) (0.8%) (249,818,492) (0.8%)

กำาไรสำาหรับปี 2,359,396,412 4.7% 1,407,015,830 3.8% 1,043,916,106 3.2%

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:     

ร�ยก�รที่จะไม่จัดประเภทร�ยก�รใหม่ไปยังกำ�ไรหรือ 

 ข�ดทุนภ�ยหลังก�รวัดมูลค่�ใหม่ของภ�ระผูกพัน

  ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น - (9,163,881)  (16,175,211)  

ภ�ษีเงินได้ของร�ยก�รที่จะไม่จัดประเภทร�ยก�รใหม่ไป 

 ยังกำ�ไรหรือข�ดทุนภ�ยหลัง - 1,832,776  3,235,042  

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)
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ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี - (7,331,105) (12,940,169)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2,359,396,412 1,399,684,725  1,030,975,937  

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน):     

ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้�ของของบริษัทใหญ่ 2,359,396,412 1,407,015,830  1,043,916,106  

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม - -  -  

รวม 2,359,396,412 1,407,015,830  1,043,916,106  

การแบ่งปันกำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้�ของของบริษัทใหญ่ 2,359,396,412 1,399,684,725  1,030,975,937  

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม - -  -  

รวม 2,359,396,412 1,399,684,725  1,030,975,937  

กำาไรต่อหุ้น     

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น (บ�ท) 1.97 1.17  0.87  

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,656,882,222 10.4% 872,146,450 9.5% 1,304,048,571 14.2%

สินทรัพย์ท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ด้วย

 มูลค่�ยุติธรรมผ่�นกำ�ไรหรือข�ดทุน 193,691,951 1.2% 249,229,759 2.7% - 0.0%

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น - สุทธิ 2,707,270,470 16.9% 864,303,332 9.4% 925,820,655 10.1%

ลูกหนี้ก�รค้�ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงินที่ครบกำ�หนด 

 รับชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 462,458,325 2.9% 37,643,598 0.4% 11,907,984 0.1%

สินทรัพย์ที่เกิดจ�กสัญญ� 78,349,427 0.5% 105,807,769 1.1% - 0.0%

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 306,316,304 1.9% 6,416,304 0.1% 50,000,000 0.6%

สินค้�คงเหลือ - สุทธิ 6,207,899,899 38.9% 3,664,401,153 39.8% 4,819,464,888 52.6%

สิทธิก�รเช่�ส่วนที่ครบกำ�หนดภ�ยในหนึ่งปี - - - 0.0% 18,461,560 0.2%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 273,289,301 1.7% 60,718,256 0.7% 87,075,932 1.0%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,886,157,899 74.4% 5,860,666,621 63.7% 7,216,779,590 78.8%

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) (ต่อ)



351 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 7 
                

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 237,235,285 1.5% - 0.0% 962,903 0.0%

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่ติดภ�ระค้ำ�ประกัน 1,414,578 0.0% 2,422,757 0.0% - 0.0%

ลูกหนี้ก�รค้�ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน 97,398,903 0.6% 48,147,599 0.5% 36,315,523 0.4%

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - 0.0% - 0.0% - 0.0%

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและก�รร่วมค้� 773,666,424 4.8% 675,013,828 7.3% 513,183,358 5.6%

สินทรัพย์ท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ด้วย

 มูลค่�ยุติธรรมผ่�นกำ�ไรหรือข�ดทุน 180,000,000 1.1% - -

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ - สุทธิ 614,919,099 3.9% 505,707,356 5.5% 531,953,021 5.8%

สินทรัพย์สิทธิก�รใช้ - สุทธิ 1,186,340,243 7.4% 1,265,214,211 13.7% - 0.0%

ค่�คว�มนิยม - สุทธิ 123,691,216 0.8% 123,691,216 1.4% 122,530,326 1.3%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 173,661,862 1.1% 158,585,059 1.7% 128,042,934 1.4%

สิทธิก�รเช่� - สุทธิ - 0.0% - 0.0% 113,041,424 1.2%

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 107,740,953 0.7% 70,794,936 0.8% 61,549,938 0.7%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 583,513,010 3.7% 496,474,447 5.4% 435,315,047 4.8%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,079,581,573 25.6% 3,346,051,409 36.3% 1,942,894,474 21.2%

รวมสินทรัพย์ 15,965,739,472 100.0% 9,206,718,030 100.0% 9,159,674,064 100.0%

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     

หนี้สินหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 3,800,990,825 23.8% 1,282,509,647 13.9% 2,138,503,355 23.3%

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 524,664,097 3.3% 498,115,529 5.4% 7,904,273 0.1%

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 5,105,791,469 32.0% 2,464,340,173 26.8% 3,348,583,281 36.6%

ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย 288,683,043 1.8% 166,547,437 1.8% 113,824,889 1.2%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 30,905,910 0.2% 18,380,714 0.2% 20,425,872 0.2%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,751,035,344 61.1% 4,429,893,500 48.1% 5,629,241,670 61.4%



352แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 7

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

หนี้สินต�มสัญญ�เช่� 677,402,910 4.2% 707,633,378 7.7% 5,227,189 0.1%

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น 102,722,318 0.6% 88,602,555 1.0% 63,896,338 0.7%

ประม�ณก�รหนี้สินค่�รื้อถอนสินทรัพย์ถ�วร 23,648,000 0.2% 22,176,000 0.2% 19,136,000 0.2%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 110,180,545 0.7% 87,584,027 1.0% 66,016,054 0.7%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 913,953,773 5.7% 905,995,960 9.9% 154,275,581 1.7%

รวมหนี้สิน 10,664,989,117 66.8% 5,335,889,460 58.0% 5,783,517,251 63.1%

ส่วนของเจ้าของ     

ทุนเรือนหุ้น     

 ทุนจดทะเบียน     

   หุ้นส�มัญ จำ�นวน 1,200,000,000 หุ้น     

   มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 0.25 บ�ท 300,000,000 1.9% 300,000,000 3.3% 300,000,000 3.3%

 ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว     

   หุ้นส�มัญ จำ�นวน 1,200,000,000 หุ้น     

   ชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว หุ้นละ 0.25 บ�ท 300,000,000 1.9% 300,000,000 3.3% 300,000,000 3.3%

ส่วนเกินมูลค่�หุ้น 898,760,685 5.6% 898,760,685 9.8% 898,760,685 9.8%

กำ�ไรสะสม     

 จัดสรรแล้ว - ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย 30,000,000 0.2% 30,000,000 0.3% 30,000,000 0.4%

 ยังไม่ได้จัดสรร 4,069,677,849 25.5% 2,638,332,874 28.6% 2,145,030,523 23.4%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้�ของ (13,576,049) (0.1%) (14,799,778) (0.2%) - 0.0%

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 5,284,862,485 33.1% 3,852,293,781 41.8% 3,373,791,208 36.9%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 15,887,870 0.1% 18,534,789 0.2% 2,365,605 0.0%

รวมส่วนของเจ้าของ 5,300,750,355 33.2% 3,870,828,570 42.0% 3,376,156,813 36.9%

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 15,965,739,472 100% 9,206,718,030 100.0% 9,159,674,064 100.0%



353 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 7 
                

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,138,686,887 7.5% 706,490,983 8.1% 1,234,089,661 13.9%

สินทรัพย์ท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ด้วย

 มูลค่�ยุติธรรมผ่�นกำ�ไรหรือข�ดทุน 156,855,506 1.0% 187,209,909 2.1% - 0.0%

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น - สุทธิ 2,250,704,067 14.9% 812,581,955 9.3% 792,039,429 8.9%

ลูกหนี้ก�รค้�ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงินที่ครบกำ�หนด 

 รับชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 12,993,106 0.0% 12,524,067 0.1% 11,907,984 0.1%

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 1,200,000,000 7.9% - 0.0% 175,000,000 2.0%

สินค้�คงเหลือ - สุทธิ 5,749,330,992 38.0% 3,641,679,200 41.5% 4,816,586,937 54.3%

สิทธิก�รเช่�ส่วนที่ครบกำ�หนดภ�ยในหนึ่งปี - 0.0% - 0.0% 18,461,560 0.2%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 206,500,643 1.4% 43,911,113 0.5% 82,676,255 0.9%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,715,071,201 70.7% 5,404,397,227 61.6% 7,130,761,826 80.3%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 237,235,285 1.6% - 0.0% 962,903 0.0%

ลูกหนี้ก�รค้�ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน 11,163,679 0.1% 24,317,984 0.3% 36,315,523 0.4%

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 988,834,366 6.5% 302,547,066 3.5% 22,835,366 0.2%

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและก�รร่วมค้� 593,575,203 3.9% 593,575,203 6.8% 449,750,203 5.1%

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ - สุทธิ 613,630,692 4.1% 504,242,353 5.8% 531,377,226 6.0%

สินทรัพย์สิทธิก�รใช้ - สุทธิ 1,178,255,234 7.8% 1,256,726,103 14.3% - 0.0%

ค่�คว�มนิยม - สุทธิ 45,655,040 0.3% 45,655,040 0.5% 45,655,040 0.5%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 97,215,552 0.6% 78,259,973 0.9% 61,237,246 0.7%

สิทธิก�รเช่� - สุทธิ - 0.0% - 0.0% 113,041,424 1.3%

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 105,773,863 0.7% 82,863,427 0.9% 68,868,803 0.8%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 559,515,746 3.7% 475,241,034 5.4% 418,036,614 4.7%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,430,854,660 29.3% 3,363,428,183 38.4% 1,748,080,348 19.7%

รวมสินทรัพย์ 15,145,925,861 100.0% 8,767,825,410 100.0% 8,878,842,174 100.0%



354แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
(รายงานประจำาปี)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 7

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) (ต่อ)

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     

หนี้สินหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 3,754,095,570 24.8% 1,219,568,773 13.9% 2,138,503,355 24.1%

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 518,734,640 3.4% 492,600,864 5.6% 7,904,273 0.1%

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 4,704,009,654 31.1% 2,160,494,834 24.6% 3,179,423,605 35.8%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 325,000,000 2.1% 338,000,000 3.9% 210,000,000 2.4%

ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย 266,818,172 1.8% 158,390,159 1.8% 97,438,340 1.1%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 28,133,707 0.2% 15,104,440 0.2% 14,403,057 0.1%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,596,791,743 63.4% 4,384,159,070 50.0% 5,647,672,630 63.6%

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

หนี้สินต�มสัญญ�เช่� 674,547,786 4.4% 704,805,488 8.0% 5,227,189 0.1%

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น  88,623,904 0.6% 76,303,353 0.9% 58,945,999 0.7%

ประม�ณก�รหนี้สินค่�รื้อถอนสินทรัพย์ถ�วร  23,648,000 0.2% 22,176,000 0.3% 19,136,000 0.2%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  110,120,543 0.7% 87,584,026 1.0% 66,016,054 0.7%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 896,940,233 5.9% 890,868,867 10.2% 149,325,242 1.7%

รวมหนี้สิน 10,493,731,976 69.3% 5,275,027,937 60.2% 5,796,997,872 65.3%



355 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 7 
                

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) (ต่อ)

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ บ�ท ร้อยละ

ส่วนของเจ้าของ     

ทุนเรือนหุ้น     

 ทุนจดทะเบียน     

   หุ้นส�มัญ จำ�นวน 1,200,000,000 หุ้น     

   มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 0.25 บ�ท 300,000,000 2.0% 300,000,000 3.4% 300,000,000 3.4%

 ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว     

   หุ้นส�มัญ จำ�นวน 1,200,000,000 หุ้น     

   ชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว หุ้นละ 0.25 บ�ท  300,000,000 2.0% 300,000,000 3.4% 300,000,000 3.4%

ส่วนเกินมูลค่�หุ้น  898,760,685 5.9% 898,760,685 10.3% 898,760,685 10.1%

กำ�ไรสะสม     

 จัดสรรแล้ว - ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย  30,000,000 0.2% 30,000,000 0.3% 30,000,000 0.3%

 ยังไม่ได้จัดสรร  3,423,433,200 22.6% 2,264,036,788 25.8% 1,853,083,617 20.9%

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 4,652,193,885 30.7% 3,492,797,473 39.8% 3,081,844,302 34.7%

รวมส่วนของเจ้าของ 4,652,193,885 30.7% 3,492,797,473 39.8% 3,081,844,302 34.7%

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 15,145,925,861 100.0% 8,767,825,410 100.0% 8,878,842,174 100.0%

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท บ�ท บ�ท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน   

 กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,183,194,613 1,823,093,560 1,504,533,150

  ค่�เสื่อมร�ค� 182,781,793 167,082,815 170,522,414

  ค่�เสื่อมร�ค� - สินทรัพย์สิทธิก�รใช้ 592,526,026 452,567,843 -

  ค่�ตัดจำ�หน่�ย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12,168,016 10,377,704 8,066,404

  ค่�ตัดจำ�หน่�ย - สิทธิก�รเช่� - - 21,320,352

  ค่�เผื่อผลข�ดทุนลูกหนี้ก�รค้� 65,705,812 2,964,215 3,704,888
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ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท บ�ท บ�ท

  หนี้สูญ - 2,959,676 -

  (กลับร�ยก�ร) ค่�เผื่อสินค้�เคลื่อนไหวช้�และมีร�ค�ทุนสูงกว่�มูลค่�สุทธิที่จะได้รับ 11,666,999 (6,510,663) 9,215,907

  ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น 14,119,763 8,805,374 13,258,306

  ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในก�รร่วมค้� - - -

  (กำ�ไร) ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยอ�ค�รและอุปกรณ์ (259,701) 3,733,227 (1,195,253)

  ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยอ�ค�รและอุปกรณ์ 4,750,395 5,934,493 11,199,220

  ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 162,241 - 16,029

  ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยสิทธิก�รเช่� - - 2,577,000

  ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของบริษัทย่อย - - -

  ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์สิทธิก�รใช้ 363,806 1,045,861 -

  ตัดจำ�หน่�ยกำ�ไรจ�กก�รข�ยสินทรัพย์และเช่�กลับคืน (639,332) (1,539,512) (1,598,311)

  ก�รด้อยค่�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ 2,724,536 7,419,204 3,252,307

  ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 1,353,626 3,979,422

  กำ�ไรจ�กส่วนลดค่�เช่� (144,963,735) (5,671,211) -

  กำ�ไรจ�กก�รวัดมูลค่�สินทรัพย์ท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ด้วย มูลค่�ยุติธรรมผ่�น  

   กำ�ไรหรือข�ดทุน (126,028) (1,229,760) -

  กำ�ไรจ�กก�รข�ยสินทรัพย์ท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ผ่�นกำ�ไรหรือข�ดทุน (4,336,646) - -

  ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมและก�รร่วมค้� (96,476,077) (63,912,397) (38,576,703)

  กำ�ไรจ�กก�รซื้อก�รร่วมค้�ในมูลค่�ต่ำ�กว่�มูลค่�ยุติธรรม - (37,092,608) -

  กำ�ไรจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม - (1,449,174) -

  กำ�ไรจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสัดส่วนก�รถือหุ้นบริษัทย่อย 163,615 - (250,504)

  ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 1,076,513 -

  (กลับร�ยก�ร) ก�รด้อยค่�เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - -

  ดอกเบี้ยรับ (5,312,302) (5,284,928) (7,831,655)

  ร�ยได้เงินปันผล - - -

  ต้นทุนท�งก�รเงิน 47,885,240 53,147,096 52,450,757

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท บ�ท บ�ท

การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน   

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น (2,076,318,047) 203,519,747 (35,866,660)

ลูกหนี้ก�รค้�ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน (512,099,724) (17,794,630) (23,319,949)

สินทรัพย์ที่เกิดจ�กสัญญ� 27,458,342 (105,807,769) -

สินค้�คงเหลือ (2,555,165,743) 1,161,574,397 (993,504,043)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (257,511,276) 29,672,967 (33,171,059)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (91,778,493) (57,881,351) (59,365,258)

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 2,634,447,453 (995,944,020) 436,408,976

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12,525,196 (5,058,271) (10,376,350)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 23,235,850 23,107,486 21,799,972

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน   

เงินสดได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 1,070,892,592 2,654,259,510 1,057,249,359

จ่�ยต้นทุนท�งก�รเงิน (45,848,034) (55,366,011) (51,309,744)

จ่�ยภ�ษีเงินได้ (465,236,424) (290,519,607) (279,703,315)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 559,808,134 2,308,373,892 726,236,300

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงินติดภ�ระค้ำ�ประกัน 1,008,179 7,985,723 -

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อธุรกิจ - - -

เงินสดจ่�ยเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม  

ผ่�นกำ�ไรหรือข�ดทุน (119,999,518) (248,000,000) -

เงินสดจ่�ยเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและก�รร่วมค้� - (143,825,000) (122,500,209)

เงินสดจ่�ยเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย - (15,299,400) -

เงินสดรับจ�กก�รจัดตั้งธุรกิจ 12,500,100 - -

เงินสดจ่�ยเพื่อก�รรับโอนธุรกิจจ�กบริษัทย่อยท�งอ้อม - - -

เงินสดรับจ�กเงินลงทุนในบริษัทย่อยท�งอ้อม (774,058) (1,312,000) (698,839)
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท บ�ท บ�ท

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้ออ�ค�รและอุปกรณ์ (297,676,273) (212,856,607) (167,369,978)

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (27,407,060) (25,255,126) (7,091,923)

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อสิทธิก�รเช่� - - (600,000)

เงินสดจ่�ยสำ�หรับสินทรัพย์สิทธิก�รใช้ (3,912,371) (2,826,861) -

เงินสดรับจ�กเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมก�ร 100,000

เงินสดรับจ�กเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมและก�รร่วมค้� - 50,000,000 40,000,000

เงินสดรับจ�กเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - -

เงินสดจ่�ยเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมและก�รร่วมค้� (300,000,000) - (90,000,000)

เงินสดจ่�ยเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - -

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยอ�ค�รและอุปกรณ์ 2,288,411 1,506,859 2,029,402

เงินสดรับจ�กลูกหนี้อื่นจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ย - - -

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในก�รร่วมค้� - - -

ก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (282,141) -

เงินปันผลรับ - 68,808,312 -

ดอกเบี้ยรับ 18,696,034 5,413,051 7,459,079

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (715,176,556) (515,943,190) (338,772,468)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินสดสุทธิจ�กเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 2,518,481,178 (908,145,088) 463,698,993

เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบริษัทย่อย - - -

เงินสดรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกรรมก�ร - 4,080,000 -

เงินสดจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบริษัทย่อย - - -

เงินสดจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน - - -

เงินสดจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกรรมก�ร - (4,080,000) -

เงินสดจ่�ยคืนหนี้สินภ�ยใต้สัญญ�เช่� (366,457,958) (356,268,521) (14,008,000)

เงินสดรับจ�กก�รข�ยและเช่�กลับคืน - - 10,339,453



359 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ   l   เอกสารแนบ 7 
                

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท บ�ท บ�ท

เงินสดรับจ�กส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมจ�กก�รข�ย เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - -

เงินสดจ่�ยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (13,402,203) - (2,441,481)

เงินปันผลจ่�ย (1,198,516,823) (959,919,214) (599,964,955)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 940,104,194 (2,224,332,823) (142,375,990)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 784,735,772 (431,902,121) 245,087,842

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี 872,146,450 1,304,048,571 1,058,960,729

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,656,882,222 872,146,450 1,304,048,571

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม   

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติมประกอบด้วยร�ยละเอียด ดังนี้   

 ก�รได้ม�ซึ่งสิทธิก�รใช้สินทรัพย์ภ�ยใต้สัญญ�เช่� 543,623,716 359,599,206 5,169,727

 กำ�ไรรอก�รรับรู้จ�กก�รข�ยและเช่�กลับคืนสินทรัพย์ ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน - - 1,120,863

 ซื้ออ�ค�รและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำ�ระเงิน 818,845 5,834,248 12,389,477

 ข�ยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ยที่ยังไม่ได้รับชำ�ระเงิน -  -  -

 ประม�ณก�รหนี้สินค่�รื้อถอนสินทรัพย์ถ�วร 3,456,000 4,352,000 6,496,000
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งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท บ�ท บ�ท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน   

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,868,219,533 1,695,887,189 1,293,734,598

ค่�เสื่อมร�ค� 181,927,586 166,175,675 169,781,790

ค่�เสื่อมร�ค� - สินทรัพย์สิทธิก�รใช้ 585,429,040 449,983,070 -

ค่�ตัดจำ�หน่�ย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6,576,267 4,915,604 4,709,185

ค่�ตัดจำ�หน่�ย - สิทธิก�รเช่� - - 21,320,352

ค่�เผื่อผลข�ดทุนลูกหนี้ก�รค้� 27,996,481 2,107,846 3,709,888

หนี้สูญ - 2,959,676 -

(กลับร�ยก�ร)ค่�เผื่อสินค้�เคลื่อนไหวช้�และมีร�ค�ทุนสูงกว่�มูลค่�สุทธิที่จะได้รับ 9,220,692 (7,831,152) 9,215,907

ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น 12,320,551 8,193,473 12,589,021

(กำ�ไร)ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยอ�ค�รและอุปกรณ์ (259,701) 3,675,980 (1,195,253)

ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยอ�ค�รและอุปกรณ์ 4,750,385 5,934,493 7,370,027

ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 162,241 - -

ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยสิทธิก�รเช่� - - -

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของบริษัทย่อย - - -

ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์สิทธิก�รใช้ 363,806 1,045,861 -

ตัดจำ�หน่�ยกำ�ไรจ�กก�รข�ยสินทรัพย์และเช่�กลับคืน (639,332) (1,539,512) (1,598,311)

ก�รด้อยค่�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ 2,724,536 7,419,204 2,861,622

กำ�ไรจ�กส่วนลดค่�เช่� (144,963,735) (5,671,211) -

กำ�ไรจ�กก�รวัดมูลค่�สินทรัพย์ท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ด้วย มูลค่�ยุติธรรมผ่�น

 กำ�ไรหรือข�ดทุน (125,601) (1,209,909) -

กำ�ไรจ�กก�รข�ยสินทรัพย์ท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ผ่�นกำ�ไรหรือข�ดทุน (3,680,070) - -

(กลับร�ยก�ร)ก�รด้อยค่�เงินลงทุนในบริษัทย่อย - (276,100) -

ดอกเบี้ยรับ (7,881,668) (5,616,669) (12,639,356)

ร�ยได้เงินปันผล (219,986,800) (218,799,312) (29,998,200)

ต้นทุนท�งก�รเงิน 46,097,432 53,781,047 54,324,927
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งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน)(ต่อ)

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท บ�ท บ�ท

การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน   

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น (1,657,428,664) (28,880,678) 48,089,967

ลูกหนี้ก�รค้�ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน 12,685,266 11,381,456 (23,319,949)

สินค้�คงเหลือ (2,116,872,484) 1,182,738,889 (990,599,485)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (207,529,757) 38,765,142 (35,866,392)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (84,729,798) (60,307,691) (63,826,108)

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 2,538,143,216 (1,014,864,041) 466,985,543

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13,029,267 701,383 (5,003,741)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 23,175,848 23,107,484 21,916,472

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน   

เงินสดได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 1,888,724,537 2,313,777,197 952,562,504

จ่�ยต้นทุนท�งก�รเงิน (45,692,467) (54,736,058) (51,502,165)

จ่�ยภ�ษีเงินได้ (423,305,541) (240,081,387) (250,912,935)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,419,726,529 2,018,959,752 650,147,404
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งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) (ต่อ)

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท บ�ท บ�ท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงินติดภ�ระค้ำ�ประกัน - - -

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อธุรกิจ - - -

เงินสดจ่�ยเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม 

 ผ่�นกำ�ไรหรือข�ดทุน 34,160,074 (186,000,000) -

เงินสดจ่�ยเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและก�รร่วมค้� - (143,825,000) (122,500,209)

เงินสดจ่�ยเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย (686,287,300) (284,999,700) (2,441,481)

เงินสดจ่�ยเพื่อก�รรับโอนธุรกิจจ�กบริษัทย่อยท�งอ้อม - (56,642,902)

เงินสดจ่�ยค่�รื้อถอนสินทรัพย์ถ�วร (774,058) (1,312,000) (448,000)

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้ออ�ค�รและอุปกรณ์ (296,998,651) (211,727,756) (165,183,957)

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (25,694,087) (21,938,331) (4,268,725)

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อสิทธิก�รเช่� - (600,000)

เงินสดจ่�ยสำ�หรับสินทรัพย์สิทธิก�รใช้ (3,912,371) (2,826,861) -

เงินสดรับจ�กเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมและก�รร่วมค้� - 50,000,000 40,000,000

เงินสดรับจ�กเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 1,980,000,000 280,000,000 105,000,000

เงินสดจ่�ยเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมและก�รร่วมค้� (300,000,000) - (90,000,000)

เงินสดจ่�ยเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (2,880,000,000) (155,000,000) -

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยอ�ค�รและอุปกรณ์ 2,288,411 1,249,593 1,433,156

เงินสดรับจ�กลูกหนี้อื่นจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ย - - -

ก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 5,564,100 -

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในก�รร่วมค้� - - -

เงินปันผลรับ 219,986,800 218,799,312 29,998,200

ดอกเบี้ยรับ 6,896,682 9,850,203 9,704,452

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,950,334,500) (442,166,440) (255,949,466)
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งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำากัด (มหาชน) (ต่อ)

ร�ยก�ร

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

บ�ท บ�ท บ�ท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินสดสุทธิจ�กเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 2,534,526,797 (918,934,582) 463,698,993

เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบริษัทย่อย 430,000,000 408,000,000 250,000,000

เงินสดจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบริษัทย่อย (443,000,000) (280,000,000) (40,000,000)

เงินสดจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน - -

เงินสดจ่�ยคืนหนี้สินภ�ยใต้สัญญ�เช่� (360,206,099) (353,538,194) (14,008,000)

เงินสดรับจ�กก�รข�ยและเช่�กลับคืน - 10,339,453

เงินปันผลจ่�ย (1,198,516,823) (959,919,214) (599,964,955)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 962,803,875 (2,104,391,990) 70,065,491

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 432,195,904 (527,598,678) 464,263,429

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี 706,490,983 1,234,089,661 769,826,232

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,138,686,887 706,490,983 1,234,089,661

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม   

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติมประกอบด้วยร�ยละเอียด ดังนี้   

ก�รได้ม�ซึ่งสิทธิก�รใช้สินทรัพย์ภ�ยใต้สัญญ�เช่� 536,929,829 348,526,145 5,169,727

กำ�ไรรอก�รรับรู้จ�กก�รข�ยและเช่�กลับคืนสินทรัพย  

      ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน - - 1,120,863

ซื้ออ�ค�รและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำ�ระเงิน 818,845 5,834,248 12,389,477

ข�ยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ยที่ยังไม่ได้รับชำ�ระเงิน - - -

ประม�ณก�รหนี้สินค่�รื้อถอนสินทรัพย์ถ�วร 3,456,000 4,352,000 6,496,000
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

งบก�รเงินรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 หน่วย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง   

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง เท่� 1.2 1.3 1.3

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว เท่� 0.6 0.5 0.4

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์

อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้� เท่� 26.8 41.7 36.7

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย วัน 13.6 8.8 9.9

อัตร�ก�รหมุนของสินทรัพย์ถ�วร เท่� 91.5 72.2 63.1

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้ เท่� 11.7 11.2 9.3

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้ วัน 31.2 32.5 39.2

วงจรเงินสด วัน 23.1 23.7 25.2

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ เท่� 9.0 7.7 6.7

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย วัน 40.7 47.5 54.5

อัตร�ก�รหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่� 4.1 4.1 4.0

อัตราส่วนที่แสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่� 2.0 1.4 1.7

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย เท่� 67.5 35.3 29.7

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น % 13.4 12.6 13.2

อัตร�ส่วนกำ�ไรสุทธิ % 5.1 4.0 3.6

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ % 25.7 20.4 18.6

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 57.6 41.3 39.6

* คำ�นวณจ�กลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น - สุทธิที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนรวมกัน






