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สารจากประธานกรรมการ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างการจัดการ
การก�ำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
1st Trading Day

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้
จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.comseven.com
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นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
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สารจากประธานกรรมการ
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ฟืน้ ตัวค่อนข้างช้า เนือ่ งจากปัญหาเศรษฐกิจทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม
ด้วยแรงสนับสนุนจากการลงทุน และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ ประกอบกับการขยายตัวของภาคการ
ท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชนที่ดีขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน�้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง และอัตราเงินเฟ้อ
ทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ 
่ เป็นทีค่ าดกันว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตสูงกว่าร้อยละ 2.5 เพียงเล็กน้อย ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ก็ได้ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสของเทคโนโลยี การเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ออกมาอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการค่ายต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นค่ายแอปเปิล ค่ายซังซุง ตลอดจนค่ายอื่นๆ ที่ต่างยังคงพัฒนา และออกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งการ
ประมูลคลื่นความถี่ 4G ที่ผ่านมา ซึ่งได้ท�ำให้เกิดการแข่งขันทางด้านการบริการ และการเข้าถึงความรวดเร็วในการสื่อสาร
ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาสนใจในเทคโนโลยีมากขึ้น โดยปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจค้าปลีกไอที
เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 หลักทรัพย์ของบริษทั “COM7”  ได้เข้าท�ำการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างเป็นทางการเป็นวันแรก ซึง่ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทีส่ ำ� คัญอีกก้าวหนึง่ ของบริษทั ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในปี 2558
ที่มีความผันผวนดังกล่างข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อีกทั้งยังสามารถมีผลการด�ำเนิน
งานของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม 14,991.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.31
จากปี 2557 และมีก�ำไรสุทธิ 268.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.00 จากปี 2557
บริษัทได้ค�ำนึงถึงการตอบแทนกลับคืนสู่สังคมมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้เข้าท�ำการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการจัดท�ำ 2 โครงการหลักเป็นประจ�ำทุกปีต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ได้แก่ โครงการ
ห้องคอมของหนู และโครงการยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น ส�ำหรับโครงการห้องคอมของหนู บริษัทได้มอบอาคารเรียนจ�ำนวน
1 หลัง และเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 20 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในชนบทที่ขาดโอกาสในการรับรู้ข่าวสารและเทคโนโลยี
เพื่อให้นักเรียน ครู ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการในพื้นที่นั้นๆ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับ
ความรู้ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกผ่านอุปกรณ์ อันทันสมัยภายในห้องคอมของหนู ส่วนโครงการยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่นนั้น
เป็นโครงการช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่โดยก�ำเนิด โดยการมอบเงินบริจาคจ�ำนวนหนึ่งให้แก่ครอบครัวของเด็ก
ที่พิการเพื่อให้สามารถเข้ารับการผ่าตัดรักษาจนหายขาด และกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุข
คณะกรรมการขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงาน และชุมชนต่างๆ เป็น
อย่างยิ่ง ที่ได้ไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่อให้ปี 2559 เป็นอีก
ปีหนึ่งที่บริษัทจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป
								
(นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการบริษัท
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ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

4

3

1  นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ
2  นายสุระ คณิตทวีกุล
3  นางสาวอารี ปรีชานุกูล
4  นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
5  นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล
6  นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
7  นายคัชพล จุลชาต

2

1

7

5
6

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริหาร

6

4

1  นายสุระ คณิตทวีกุล
2  นางสาวอารี ปรีชานุกูล
3  นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
4  นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล
5  นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
6 นางวาสนา พงศ์แสงลึก
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3

5

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการจัดการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
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นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 10 กุมภาพันธ์ 2557
อายุ  61  ปี
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี
ไม่มี

ประวัติการศึกษา					
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Sul Ross University, USA
ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP 2/2003)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. คอมเซเว่น
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. บางกอก เชน ฮอลปิทอล
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

บริษัทจ�ำกัด/องค์กรอื่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินฟินิท อิเลคทริค
(ประเทศไทย)

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
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นายสุระ คณิตทวีกุล

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง  1 มกราคม 2540
อายุ  47  ปี
รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
น้อง นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์

32.72%

ประวัติการศึกษา					
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Indiana University, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP 176/2013)
หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP 103/2013)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2540 - ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บมจ. คอมเซเว่น

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
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นางสาวอารี ปรีชานุกูล

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง  1 พฤศจิกายน 2546
อายุ 48  ปี
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการจัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

5.88%
ไม่มี

ประวัติการศึกษา					
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP 113/2014)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2546 - ปัจจุบนั

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ายการจัดการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บมจ. คอมเซเว่น

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
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นายกฤชวัฒน์ วรวานิช

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง  1 มกราคม 2545
อายุ 48  ปี
กรรมการ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

3.15%
ไม่มี

ประวัติการศึกษา					
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP 181/2013)
หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP 104/2013)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายกฎหมาย / ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
บมจ. คอมเซเว่น

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
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นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง  1 กรกฎาคม 2556
อายุ 46  ปี
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

2.25%
ไม่มี

ประวัติการศึกษา					
ปริญญาตรี ครุศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP 112/2014)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง บมจ. คอมเซเว่น

บริษัทจ�ำกัด/องค์กรอื่น
2540 - 2556

กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. แม็คโซน

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
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นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 10 กุมภาพันธ์ 2557
อายุ  43  ปี
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี
ไม่มี

ประวัติการศึกษา					
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Columbia University,
New York, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP 189/2014)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บมจ. คอมเซเว่น  

บริษัทจ�ำกัด/องค์กรอื่น
2554 - ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. อีลเิ ชีย่ น ดิเวลลอปเม้นท์
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บุราส่าหรี กรุ๊ป
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอคทีฟ เนชั่น

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
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นายคัชพล จุลชาต

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 16 ตุลาคม 2557
อายุ  46  ปี
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร

ไม่มี
ไม่มี

ประวัติการศึกษา

				
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University,
Bakersfield, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP 116/2015)

ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี
บริษทั จดทะเบียน
2557 - ปัจจุบนั

2558 - ปัจจุบนั
2553 - 2558
2545 - 2553

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บมจ. คอมเซเว่น
รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายก�ำกับกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ
บมจ. ธนาคารธนชาต
เลขานุการบริษทั
บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ
เลขานุการบริษทั
บมจ. หลักทรัพย์คนั ทรีก่ รุป๊

ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา
ไม่มี
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นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 2 เมษายน 2553  
อายุ  48  ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
พี่ นายสุระ คณิตทวีกุล

3.00%

ประวัติการศึกษา					
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
บริษทั จดทะเบียน
2553 - ปัจจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บมจ. คอมเซเว่น

บริษทั จ�ำกัด/องค์กรอืน่
2540 - 2553

Division Manager บจก. คลับ 21
(ประเทศไทย)

ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา
ไม่มี  
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นางวาสนา พงศ์แสงลึก

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง  16 มิถุนายน 2557
อายุ  46 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี
  
และการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี
ไม่มี

ประวัติการศึกษา

										
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wales in
Cardiff, UK
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
		
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี					
บริษัทจดทะเบียน											
2557 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี
และการเงิน / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บมจ. คอมเซเว่น
2556 - 2557 AVP Finance & Accounting Division
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

บริษัทจ�ำกัด/องค์กรอื่น
2553 - 2555

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. เอเซียบุ๊คส์

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
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นางสาวศศิภา สว่างไสว

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง  28 พฤศจิกายน 2557
อายุ  31  ปี
เลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี
ไม่มี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP 63/2015 )

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี					
บริษัทจดทะเบียน											
2557 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. คอมเซเว่น
2556 - 2557 เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. คอมเซเว่น

บริษัทจ�ำกัด/องค์กรอื่น
2555 - 2556

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ  
บจก. แอคคิวเรท เทคโนโลยี

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
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นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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3.นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประกอบธุรกิจหลักในการค้าปลีกสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์
แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ แท็บเล็ต
และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง โดยธุรกิจของบริษัทเริ่มต้นในปี
2539 จากการเป็นส�ำนักงานขายสินค้าไอที และร้านค้าปลีก
สินค้าไอทีในห้างพันธุท์ พิ ย์พลาซ่า ต่อมากลุม่ ผูก้ อ่ ตัง้ ได้เล็งเห็น
ถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสินค้าไอที ซึ่งในขณะนั้น
ประเทศไทยมีสดั ส่วนประชากรทีเ่ ข้าถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์
ไม่ถงึ ร้อยละ 10 ของจ�ำนวนประชากรทัง้ ประเทศ กลุม่ ผูก้ อ่ ตัง้
จึงได้รวมตัวกันก่อตัง้ บริษทั ขึน้ เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547
เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าไอทีในลักษณะขายส่งให้กับร้านค้าปลีก
ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในขณะนั้น รวมทั้ง
ขายปลีกผ่านหน้าร้านขายของตัวเองภายในห้างพันธุ์ทิพย์
พลาซ่า ต่อมาผู้บริหารของบริษัทเห็นว่าธุรกิจขายปลีกสินค้า
ไอที มีโอกาสในการเติบโตและมีข้อดีมากกว่าการขายส่ง จึง
ได้ปรับนโยบายการท�ำธุรกิจของบริษัท ให้เน้นการขายปลีก
สินค้าไอทีมากกว่าการขายส่ง โดยการเพิม่ จ�ำนวนช่องทางร้าน
ค้าขายปลีกให้มากยิง่ ขึน้ ผ่านการขยายสาขาร้านค้าของบริษทั
ไปยังศูนย์การค้าต่างๆ
ร้านค้าของบริษทั สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ
ร้านค้าที่ขายสินค้าไอทีทั่วไป (รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
แท็บเล็ต) และร้านค้าที่ขายสินค้าแบรนด์ Apple โดยร้านค้า
ของบริษัทในแต่ละลักษณะมีประวัติความเป็นมา ดังนี้
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(1) ร้านขายสินค้าไอทีทั่วไป – จากนโยบายของ
บริษทั ทีต่ อ้ งการเพิม่ ช่องทางการขายปลีกไปยังศูนย์การค้าใน
ปี 2552 บริษัทได้ท�ำการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านค้าขาย
สินค้าไอทีทงั้ หมด ซึง่ ในขณะนัน้ มีจำ� นวนประมาณ 100 สาขา
จากเดิมที่มีชื่อร้านหลากหลายมาใช้ชื่อร้าน “BaNANA IT”
เหมือนกันทั้งหมดเพื่อให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่จดจ�ำ  รวม
ทั้งปรับภาพลักษณ์และบรรยากาศภายในร้านให้การเลือกซื้อ
สินค้าไอทีเป็นเรือ่ ง “กล้วยๆ” ง่ายส�ำหรับผูบ้ ริโภคทุกเพศทุกวัย
รองรับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มสุภาพสตรีที่มีแนวโน้มในการ
ใช้งานสินค้าไอทีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และได้เพิ่มหมวดสินค้า
ไอทีให้มีความหลากหลายครอบคลุมถึงสินค้าประเภทสมาร์ท
โฟนและแท็บเล็ต  ส�ำหรับร้าน BaNANA IT บริษัทยังคงเน้น
จ�ำหน่ายสินค้าแล็บท็อป และสินค้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ทั่วไปเป็นหลัก
นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการติดต่อ
สื่ อ สารอย่ า งรวดเร็ ว ยั ง ส่ ง ผลให้ สิ น ค้ า สมาร์ ท โฟน และ
แท็บเล็ตได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดด ในปี 2556 บริษัท
จึงได้เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ตโดยเฉพาะภายใต้ชื่อร้าน “BaNANA Mobile” เพื่อ
ให้ลูกค้าแบ่งแยกและจดจ�ำแบรนด์ของร้านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
และบริษัทยังได้เปิดร้าน “Samsung Shop” เพื่อเสริมสร้าง
ช่ อ งทางจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า สมาร์ ท โฟนและแท็ บ เล็ ต แบรนด์
Samsung ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงอีกช่องทางหนึ่ง
โดย ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2558 บริ ษั ท มี ส าขา
BaNANA IT 137 สาขา BaNANA Mobile 29 สาขา และ
Samsung Shop จ�ำนวน 4 สาขา
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(2)  ร้านขายสินค้าแบรนด์ Apple – สินค้าของ
Apple ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญต่ออุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ และสินค้าไอทีนับตั้งแต่การเปิดตัวเครื่องเล่น
เพลง iPod ในปี 2544 ต่อเนือ่ งมาถึงการเปิดตัว iPhone และ
iPad ในปี 2550 และ 2553 ตามล�ำดับ ส่งผลให้การใช้สมาร์ท
โฟนและแท็บเล็ตได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลกมา
จนถึงปัจจุบัน จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าแบรนด์
Apple บริษัทจึงได้เข้าท�ำสัญญาเป็น Authorized Reseller
กับ Apple South Asia (Thailand) Ltd. ในปี 2548 เพื่อจัด
จ�ำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ภายใต้ชื่อร้าน iStudio ร้าน
iBeat และร้าน U-Store by Comseven โดยร้าน iStudio
จะเป็นร้านขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดพื้นที่ และการตกแต่งร้าน
มากกว่าร้าน iBeat และบริษทั จะเป็นผูบ้ ริหารงานร้าน iStudio
เองทั้งหมด ส�ำหรับร้าน iBeat นอกจากบริษัทจะด�ำเนินการ
เองบางส่ ว นแล้ ว บริ ษั ท ยั ง ให้ ผู ้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสาขา iBeat ใน
ลักษณะการให้ Franchise เพิ่มเติมด้วย และส�ำหรับร้าน
U Store จะเป็นร้านขายสินค้าแบรนด์ Apple ที่เปิดภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าแบรนด์
Apple ให้กับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นว่าศูนย์ซ่อม และบริการ
สินค้า Apple ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก Apple
ยังมีจ�ำนวนศูนย์บริการน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ใน
การใช้บริการในปี 2555 บริษัทจึงได้เข้าสัญญาเป็น Apple
Authorized Service Provider กับ Apple South Asia
(Thailand) Ltd. เพื่อเปิดศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple
ขึ้นภายใต้ชื่อ “iCare” เพื่อให้บริการซ่อมแซมสินค้าแบรนด์
Apple ทั้งที่อยู่ในประกันและนอกประกัน ซึ่งจะท�ำให้ลูกค้า
เกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการซื้อสินค้าแบรนด์ Apple
จากบริษัท
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสาขาร้าน
iStudio จ�ำนวน 34 สาขา ร้าน iBeat จ�ำนวน 61 สาขา (เป็น
ร้าน iBeat ในลักษณะ Franchise จ�ำนวน 15 สาขา) ร้าน
U Store 2 สาขา และศูนย์ iCare 20 สาขา โดยบริษัท
เป็นผู้ประกอบการที่มีจ�ำนวนสาขาร้าน iStudio ร้าน iBeat
และศูนย์บริการ iCare ที่ได้รับการรับรอง มากที่สุดใน
ประเทศไทย
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ภาพรวมช่องทางในการจ�ำหน่ายสินค้าของบริษทั
ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทแบ่งตามกลุ่ม
สินค้าขายได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) ร้านจ�ำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องได้แก่ ร้าน BaNANA IT
(2) ร้านจ�ำหน่ายสินค้า และศูนย์ซ่อมและบริการ
สินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ ร้าน iStudio ร้าน iBeat ร้าน
U Store และศูนย์บริการ iCare
(3) ร้านจ�ำหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ละ
อุปกรณ์เสริม ได้แก่ ร้าน BaNANA Mobile ร้าน Samsung
Shop
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  และต่างจังหวัด รวมกว่า 50 จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทร้าน                                  ชื่อร้าน

                                จ�ำนวนสาขา
                   (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)

(1) ร้านจ�ำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ  
     คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่  
     เกี่ยวข้อง

BaNANA IT

(2) ร้านจ�ำหน่ายสินค้า
     และศูนย์ซ่อม และบริการสินค้า    
     แบรนด์  Apple

iStudio
iBeat (บริหารเอง)
iBeat (Franchised)
U Store

34
46
15
2

(3) ร้านจ�ำหน่ายสินค้า
     ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่
     และอุปกรณ์เสริม
รวม

iCare (ศูนย์บริการ)
BaNANA Mobile
Samsung Shop/1

20
29
4
287

137

หมายเหตุ : ร้าน Samsung Shop ของบริษัท มีสาขาอยู่ที่ (1) ห้างพาราไดซ์ปาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ (2) ห้างเซ็นทรัล
สุราษฎร์ธานี (3) ห้างจังซีลอน จ.ภูเก็ตและ (4) ห้างเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
วิสัยทัศน์(Vision)
บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำในการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ โดยการบริหาร
จัดการจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และยุทธวิธกี ารบริการของแต่ละธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ทั้ง พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบการให้บริการ โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และท�ำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของพนักงานและบุคคลากร ให้มีศักยภาพและความรับผิดชอบ
ต่องานและลูกค้า
มุ่งเน้นขยายช่องทางการให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพรอบด้าน และสร้างสรรค์ความส�ำเร็จร่วมกัน
แสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เพื่ออนาคต และการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสม

ปรัชญาในการด�ำเนินงานของบริษัท
S = Stability
E = Efficiency
V = Velocity
E = Economy
N = Novelty

ความมั่นคง
ความสามารถ และประสิทธิภาพ
ความรวดเร็ว
ความคุ้มค่าในด้านราคา
ความแปลกใหม่ และความหลากหลาย

                       วัฒนธรรมองค์กร
S = Simple
E = Energized
R = Relationship
V = Valiant
I  = Integrity
C = Commitment
E = Entertaining

เป็นคนเรียบง่าย
เป็นผูม้ คี วามกระตือรือร้น
เป็นผูม้ คี วามเป็นมิตร
เป็นผูม้ คี วามกล้า
เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม
เป็นผูม้ คี วามมุง่ มัน่ ต่อความส�ำเร็จ
เป็นผูม้ คี วามสนุกสนาน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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4.การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส�ำคัญ
    ปี

         พัฒนาการที่ส�ำคัญ

ปี 2547

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (ชื่อเดิมของบริษัท) เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

ปี 2548

บริษัทเข้าท�ำสัญญาเป็น Authorized Reseller กับบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อ
จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple ภายใต้ชื่อร้าน iStudio, iBeat และ U Store by Comseven

ปี 2551

ในเดือนเมษายน 2551 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วจาก 1 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ปี 2552

ในเดือนมกราคม 2552 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วจาก 20 ล้านบาท เป็น 100 ล้าน
บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
บริษทั มีสาขาครบ 100 สาขา และมีการปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์และบรรยากาศ (Rebranding) ภายใน
ร้านค้าให้ทันสมัยรองรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และท�ำการเปลี่ยนชื่อร้านค้าของบริษัททั้งหมดเป็น
ร้าน“BaNANA IT”

ปี 2553

ในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วจาก 100 ล้านบาท เป็น 225 ล้าน
บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ปี 2554

บริษัทมีจ�ำนวนสาขาครบ 200 สาขา

ปี 2556

ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
โดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อร้าน “BaNANA Mobile” และขยายสาขาเพิ่มเติมไปยังจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ
ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้เพิ่มช่องทางธุรกิจโดยการเปิดร้าน “Samsung Shop”

ปี 2557

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท แมงโก้ ช็อปปิ้ง จ�ำกัด
(“บ.แมงโก้”) โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าไอที โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้า
หมายเป็นกลุ่มชุมชนในต่างจังหวัด   โดยบริษัทถือหุ้น บ.แมงโก้ ในสัดส่วนร้อยละ 76 ของทุนจด
ทะเบียนและช�ำระแล้ว
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 มีมติดังนี้
(1) อนุมตั กิ ารแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด และเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จากหุน้
ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
(2) อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั อีก 75 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 300
ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท/หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 225 ล้านบาท เป็น 300
ล้านบาทโดยเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้ง
แรก (IPO)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และเปลี่ยนชื่อ
บริษัทจาก บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เป็นบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ปี
ปี 2558

พัฒนาการที่ส�ำคัญ
บริษัทได้ด�ำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยเปิดให้จองซื้อระหว่าง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 3 - 4 สิงหาคม 2558 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท จ�ำนวน
หุ้นที่เสนอขายทั้งหมด 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,005,000,000 บาท และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ได้ประกาศรับหลักทรัพย์ของบริษทั เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2558
และหุ้นของบริษัทเริ่มท�ำการซื้อขายเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นวันแรกเช่นเดียวกัน
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ซื้อหุ้นทั้งหมดจาก นายทรงธรรม บุญยะทรัพย์ (บริษัท แมงโก้
ช็อปปิ้ง จ�ำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จ�ำกัด) จ�ำนวน 47,999 หุ้น เป็นเงิน
จ�ำนวน 6,000,000 บาท บริษัทจึงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จ�ำกัด เป็นจ�ำนวน
199,998 หุน้ ซึง่ เป็นอัตราร้อยละ 99.98 ของหุน้ ในบริษทั ด�ำเนินการตามมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 10/2588 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนใน
บริษทั ฮอบบี้ พลัส จ�ำกัด โดยการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนจ�ำนวน 3,500 หุน้ ในราคา 10,000,000 บาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 12.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ฮอบบี้ พลัส จ�ำกัด โดยบริษัท ฮอบบี้ พลัส จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจขายของเล่น ของที่ระลึก การจัดอีเว้นต์ต่างๆ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสทาง
ธุรกิจกลุ่มนี้ ที่มีอัตราการแข่งขันน้อยและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงพิจารณาเห็นว่าจะ
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในครั้งนี้
ในปี 2558 บริษัทได้ด�ำเนินการขยายส�ำนักงานสาขาศูนย์ซ่อมสินค้ายี่ห้อ Apple ในชื่อร้านว่า
“iCare” โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวนสาขาทั้งสิ้น 20 สาขา
ในปี 2558 บริษัทมีการจัดตั้งแผนก BaNANA Business เพื่อขายสินค้าไอที ซอฟท์แวร์ ติดตัง้ และ
ดูแลระบบ ให้กบั กลุม่ ผูป้ ระกอบการขนาดเล็กถึงปานกลาง (SME) หรือหน่วยงานราชการ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ตามทีบ่ ริษทั คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) ได้มกี ารเข้าท�ำสัญญาร่วมลงทุนกับนายทรงธรรม บุญยะทรัพย์ (“นายทรงธรรม”)
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัท แมงโก้ ช็อปปิ้ง จ�ำกัด (“แมงโก้ ช็อปปิ้ง”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ร้อยละ 76 เพื่อประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายโทรศัพท์มือถือ สินค้าไอที อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ และรับบริการช�ำระ
เงินรวมทั้งการให้สิทธิการค้าแก่ผู้อื่นซึ่งในรอบปี 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
1. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ “บริษัท แมงโก้ ช็อปปิ้ง จ�ำกัด”
เปลี่ยนใหม่เป็นชื่อ “บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จ�ำกัด”
2. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดจาก นายทรงธรรม บุญยะทรัพย์
ที่มีอยู่ในบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จ�ำกัด จ�ำนวน 47,999 หุ้น ดังนั้น บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) จึงถือหุ้น
ในบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จ�ำกัดเป็นจ�ำนวน 199,998 หุ้น ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 99.98 ของหุ้นในบริษัท ด�ำเนินการ
ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2588 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
3. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท โดย นายวุฒิชัย นาควิเชียร เข้ามาเป็น
กรรมการแทนที่ นายทรงธรรม บุญยะทรัพย์
ดังนั้นจึงถือว่าสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) กับ นายทรงธรรม บุญยะทรัพย์ ได้สิ้น
สุดลง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ดังนี้

ทุมจดทะเบียน 300 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 300 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท

99%
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 20 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
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รูปภาพร้าน Apple
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รูปภาพร้าน BaNANA IT

รูปภาพร้าน BaNANA Mobile
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รูปภาพศูนย์บริการ iCare

รูปภาพ Samsung Shop
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ปัจจัยความเสี่ยง
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5.ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่
อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน และลดผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้น สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทเชื่อว่าการที่บริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
ประกอบกับกลยุทธ์ทางการตลาดความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้บริหาร ท�ำให้บริษัทได้รับผลกระทบจาก
ความเสี่ยงนี้ค่อนข้างน้อย

1.2 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูจ้ ำ� หน่ายสินค้า
1. ความเสีย่ งเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากความล้าสมัยของสินค้า รายใหญ่ (Supplier)
บริษทั จัดหาสินค้าเพือ่ น�ำมาจัดจ�ำหน่ายจากตัวแทน
คงคลัง
เนือ่ งด้วยธุรกิจหลักของบริษทั คือ การค้าปลีกสินค้า
ไอที บริษทั ต้องมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มจี ำ� นวนเพียงพอ
เพื่อจ�ำหน่ายในแต่ละร้านของบริษัท แต่สินค้าไอทีเป็นสินค้า
ทีม่ กี ารพัฒนาและเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีตลอดเวลาเพือ่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัท
ไม่สามารถจ�ำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้ทันเวลา ท�ำให้สินค้า
คงคลังล้าสมัยได้ มีต้นทุนในการบริหารสูงขึ้น และอาจต้องมี
การตัง้ ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยหรือด้อยค่าทีอ่ าจท�ำให้มผี ลกระทบ
ต่อรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้น�ำระบบ  ITEC
Stock ซึ่งเป็นระบบช่วยบริหารจัดการงานขายสินค้าและ
สินค้าคงคลังในสาขา โดยระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการ
ขายสินค้าและความต้องการของผูบ้ ริโภคของแต่ละสาขา รวม
ทัง้ สามารถตรวจสอบจ�ำนวนสินค้าคงคลังหน้าร้านของแต่ละ
สาขา ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ทราบความเคลื่อ นไหวของสิน ค้าและ
สามารถวางแผนและก�ำหนดปริมาณการส�ำรองสินค้าใน
แต่ละสาขาได้ บริษัทมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) มาช่วยในการกระตุน้ ยอดขาย
รวมทั้งการระบายสินค้าที่มีอยู่ก่อนที่สินค้าดังกล่าวจะเสื่อม
ความนิยม โดยบริษทั ได้รบั เงือ่ นไขพิเศษจากตัวแทนจ�ำหน่าย
และผู้ผลิตรายใหญ่ส�ำหรับสินค้าบางรุ่น เช่น การให้ส่วนลด
พิเศษ การเปลี่ยนคืนสินค้ารุ่นที่ล้าสมัยเพื่อแลกกับสินค้ารุ่น
ใหม่ หรือการได้รับชดเชยส่วนต่างในกรณีที่สินค้ามีการลด
ราคา (Price protection) เป็นต้นซึ่งสามารถช่วยลดปัญหา
การล้าสมัยของสินค้าคงคลังลงได้ในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยก�ำหนดให้ฝ่ายจัดซื้อ
และบริหารสินค้าเป็นผู้ติดตามความเคลื่อนไหวและการ
เปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีของสินค้าอย่างใกล้ชดิ เพือ่ คัดเลือก
สินค้าและสัง่ ซือ้ สินค้าในจ�ำนวนทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
ของตลาดมาจ�ำหน่ายและลดความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายในการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
ตามประเภทและอายุสนิ ค้าเพือ่ แสดงมูลค่าทีแ่ ท้จริงของสินค้า
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จ�ำหน่ายและผูจ้ ำ� หน่ายสินค้ารายใหญ่หลายรายทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทมียอดการซื้อสินค้าแบรนด์
Apple คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของยอดสัง่ ซือ้ ตามงบการ
เงินรวม โดยสินค้าแบรนด์ Apple บริษัทจะท�ำการสั่งซื้อ
โดยตรงจากบริษัท Apple South Asia (Thailand) Limited
(“Apple SA”) และผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั
อนุญาตให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ภายใต้
สัญญาการแต่งตัง้ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ารวมถึงให้บริการ
หลังการขายซึ่งเป็นสัญญาปีต่อปี หากสัญญาระหว่างบริษัท
และ Apple SA สิ้นสุดลงและไม่ได้รับการต่อสัญญาหรือ
บริษัทถูกยกเลิกสัญญาก็จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถสั่งซื้อ
สินค้าโดยตรงจาก Apple SA ได้ รวมถึงอาจจะไม่สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจร้านค้าที่จ�ำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ของ Apple
โดยตรง เช่น iStudio, iBeat หรือ U-store ได้เช่นกันซึ่งจะ
ท�ำให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท
การท�ำสัญญาแบบปีตอ่ ปีกบั Apple SA เป็นไปตาม
นโยบายของ Apple SA ในการทีจ่ ะท�ำสัญญารูปแบบดังกล่าว
กับตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า Apple ในประเทศไทยทุกบริษัท
อย่างไรก็ดี บริษัทด�ำเนินธุรกิจร่วมกับ   Apple SA มาตั้งแต่
ปี 2548 และได้รับการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับ Apple SA
ประกอบกับความสามารถในการท�ำยอดขายจ�ำนวนมากให้กบั
Apple SA และได้รับรางวัลต่างๆ จาก Apple SA มาโดย
ตลอด ท�ำให้ผบู้ ริหารของบริษทั เชือ่ มัน่ ว่า ถึงแม้สญ
ั ญาจะเป็น
ลักษณะสัญญาแบบปีต่อปี แต่บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการ
ไม่ได้ตอ่ สัญญาดังกล่าวและจะได้รบั การสนับสนุนจาก Apple
SA อย่างต่อเนือ่ ง ในอนาคต นอกจากนีป้ จั จุบนั บริษทั จ�ำหน่าย
สินค้าประเภทไอทีของทุกแบรนด์เพื่อให้สามารถครอบคลุม
ความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ANNUAL REPORT 2015
1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการน�ำเข้าและค้าปลีก
สินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น ซึง่ เป็นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูงไม่วา่ จะเป็นการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตด้วยกันเองในการพัฒนาสินค้าและออก
สินค้ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ให้ตอบสนองความต้องการของผู้
บริโภคให้มากทีส่ ดุ เพือ่ แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด หรือการ
แข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า ซึง่
เป็นคู่แข่งกับบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการขาย
สินค้าประเภทไอทีและโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณร้อยละ 80
ของรายได้รวมจากการขายและบริการ หากมีการแข่งขันกัน
สูงขึ้นหรือมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพสูงเข้ามา
แข่งขันในธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการรวมของ
บริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญได้ อย่างไรก็ดี บริษทั เห็นว่าผูป้ ระกอบ
การรายใหม่ทจี่ ะเข้ามาด�ำเนินธุรกิจค้าปลีกไอทีอาจมีขอ้ จ�ำกัด
ในเรือ่ งการหาพืน้ ทีท่ ำ� เลทีด่ เี หมาะสมกับการเปิดร้าน เนือ่ งจาก
ในแต่ละพืน้ ที่ จะมีผเู้ ช่าพืน้ ทีร่ ายเดิมเป็นเจ้าของอยูแ่ ล้ว และ
ส�ำหรับพืน้ ทีใ่ หม่ๆ โดยปกติเจ้าของพืน้ ทีจ่ ะเสนอพืน้ ทีใ่ ห้ผเู้ ช่า
รายเดิมทีเ่ ป็นร้านค้าทีค่ นุ้ เคยและมีภาพลักษณ์ดเี ลือกเช่าพืน้ ที่
เป็นรายแรกๆ ผู้เช่ารายเดิมจึงมีโอกาสในการเลือกเช่าพื้นที่
ทีม่ ศี กั ยภาพและท�ำเลทีต่ งั้ ทีด่ ไี ด้มากกว่าผูป้ ระกอบการรายใหม่

นอกจากนี้ ธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีจะมีอัตราก�ำไรที่
ไม่สูงและผู้ประกอบการแต่ละรายจะก�ำหนดราคาขายสินค้า
ชนิดเดียวกันไม่แตกต่างกันมากนัก การแข่งขันในธุรกิจดัง
กล่าวจึงเน้นที่ช่องทางในการจ�ำหน่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึง
ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับ
ลูกค้าในคุณภาพของสินค้าและการบริการทีป่ ระทับใจและการ
บริการหลังการขายทีล่ กู ค้าสามารถเชือ่ มัน่ และไว้วางใจได้โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า
แบรนด์ Apple ที่มีจ�ำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทยโดย
มีจ�ำนวนสาขา iStudio, iBeat และ U store รวมกันมากถึง
100 สาขาทั่วประเทศ และมีสาขาร้าน BaNANA IT และ
BaNANA Mobileมากกว่า 170 สาขาทั่วประเทศและบริษัท
ยังมีศนู ย์บริการ iCare ซึง่ เป็นศูนย์ซอ่ มและบริการทีไ่ ด้รบั การ
รับรองจาก Apple จ�ำนวน 20 สาขาทั่วประเทศ จึงมั่นใจได้
ว่าบริษัทมีช่องทางในการจ�ำหน่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึง
ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ รวมทั้งมีบริการหลังการ
ขายที่เชื่อมั่นและไว้วางใจได้ และด้วยประสบการณ์ของผู้
บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมามากกว่า 18 ปีบริษัทจึงมี
ความพร้อมและสามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการอืน่ ในธุรกิจได้
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1.4 ความเสี่ยงจากการขยายสาขา
เนือ่ งจากธุรกิจของบริษทั คือธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที
ซึง่ ช่องทางหลักในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าคือหน้าร้าน บริษทั จึง
มีนโยบายที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มช่องทางใน
การจัดจ�ำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้า
หมายให้มากที่สุด โดยในปี 2556 - 2558 บริษัทมีจ�ำนวน
สาขารวมทั้งสิ้น 265 สาขา 324สาขา และ 287 สาขา ตาม
ล�ำดับ บริษัทจึงมีความเสี่ยงในกรณีที่ผลประกอบการของ
สาขาทีเ่ ปิดใหม่ไม่เป็นไปตามทีค่ าดหมายหรือประมาณการไว้
อย่างไรก็ดี บริษัทมีหน่วยงานขยายกิจการซึ่งมีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ จะท�ำการศึกษาและวิเคราะห์อัตราผล
ตอบแทน ท�ำเลที่ตั้งของสาขา ปริมาณลูกค้า ขนาดร้าน และ
ยอดขาย โดยเทียบกับสาขาทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกันและก�ำหนด
ให้หน่วยงานปฏิบัติการติดตามผลการด�ำเนินงานของสาขา
ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ โดยหากมียอดขายหลังจากเปิดด�ำเนินการ
แล้ว 4 - 6 เดือน ไม่เป็นไปตามเป้าที่ก�ำหนด บริษัทจะหา
สาเหตุทที่ ำ� ให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าเพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิด
ขึ้น หรือพิจารณาย้ายหรือปิดสาขาที่ขาดทุนต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทจะใช้งบประมาณในการตกแต่ง
สาขาไม่ ม าก และสิ น ทรั พ ย์ ส ่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่
สามารถเคลื่อนย้ายได้ ท�ำให้หากมีการย้ายสาขาบริษัทจะไม่
ต้องลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ทั้งหมด และบริษัทจะด�ำเนินการ
เจรจาเพือ่ ขอคืนเงินมัดจ�ำกับศูนย์การค้าหรือเจ้าของพืน้ ที่ ซึง่
ที่ผ่านมาบริษัทสามารถขอคืนเงินมัดจ�ำได้ จึงท�ำให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษทั ในกรณีทตี่ อ้ งมีการย้ายหรือปิดสาขาไม่มากนัก
ประกอบกับจากประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการเลือก
ท�ำเลที่ตั้งและการบริหารงานสาขาของผู้บริหารของบริษัทที่
สะท้อนจากรายได้และจ�ำนวนสาขาของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกปี บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการขยายสาขาใหม่ของบริษัทจะ
เป็นการเพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าให้เข้าถึงกลุม่ ลูกค้า
และได้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน

1.5 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร
เนือ่ งด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั จ�ำเป็น
ต้องมีพนักงานขายและบริการจ�ำนวนมากเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามสาขาต่างๆ ของบริษัทอย่างไรก็ดี เนื่องด้วยลักษณะงาน
ของพนักงานขายและบริการทีจ่ ะต้องให้บริการและค�ำแนะน�ำ
แก่ลกู ค้ารวมถึงต้องใช้ความขยันและอดทนในการปฏิบตั งิ าน
ท�ำให้พนักงานในกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการเปลี่ยนงาน (Turn
over) ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจท�ำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากขาด
พนักงานที่มีความรู้และความสามารถในการขายสินค้าและ
ให้บริการลูกค้าและส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าของบริษทั
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บริ ษั ท ตระหนั ก ดี ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการรั ก ษา
ทรัพยากรบุคคล จึงได้ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ต่ า งๆ ให้ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการรายอื่ นในธุ ร กิ จ
เดียวกัน และบริษัทยังได้จัดให้มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทั้ง
พนักงานขายในสาขาและพนักงานส่วนสนับสนุน เพื่อเพิ่ม
เติมความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานและความรูท้ เี่ กีย่ วกับผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มี
โครงการส�ำหรับสรรหาพนักงานเพิม่ เติมเพือ่ ลดความเสีย่ งดัง
กล่าว เช่น โครงการเพื่อนแนะน�ำเพื่อน โดยให้พนักงาน
ปัจจุบนั ของบริษทั แนะน�ำหรือชักชวนผูท้ สี่ นใจให้มาสมัครงาน
กับบริษัท เป็นต้น

2. ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ
2.1 ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื
หุ้นเกินกว่าร้อยละ 25
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท คือ นายสุระ คณิตทวีกุล ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 32.72 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ซึง่ สัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าวส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ดงั กล่าว
สามารถใช้สิทธิคัดค้านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่ส�ำคัญที่
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ราย
อื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพือ่ ถ่วงดุลการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ได้
อย่างไรก็ดี บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ถ่วงดุลอ�ำนาจ จึงได้จัดโครงสร้างการจัดการให้ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นการแต่งตั้งบุคคลภายนอก
ทีม่ คี วามอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษทั
จากจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่สอบทาน
การท�ำงานและมีการถ่วงดุลอ�ำนาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือ
หุ้นรายย่อย รวมทั้งช่วยกลั่นกรองเรื่องส�ำคัญต่างๆ อาทิเช่น
ความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการระหว่างกันก่อนการน�ำ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีการก�ำหนดมาตรการในการ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม รวมถึงบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ซึง่ บุคคล
ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ
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2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
เนื่ อ งจากผู ้ บ ริ ห ารหลั ก ของบริ ษั ท เป็ น ผู ้ ที่ มี แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี จึงมีความรู้ความช�ำนาญใน
การวางกลยุทธ์การขาย การตลาด และการพิจารณาท�ำเลที่
ตั้งสาขาที่มีศักยภาพ รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จ�ำหน่าย
สินค้ารายใหญ่ ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าทีเ่ ป็นเจ้าของ
พืน้ ทีด่ งั นัน้ บริษทั อาจมีความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูบ้ ริหารหลัก
ในการบริหารงานซึง่ หากมีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารหลักของ
บริษทั ทีไ่ ม่สามารถสรรหาผูท้ เี่ หมาะสมและมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะ
สมได้ อาจส่งผลต่อการบริหารงานและผลกระทบอย่างมีนัย
ส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท
อย่างไรก็ดี บริษทั ได้สนับสนุนให้บคุ ลากรของบริษทั
มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษทั และ
ผลักดันให้เกิดการท�ำงานเป็นทีม เพื่อสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการท�ำงานให้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีการฝึก
อบรมบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการท�ำงานเพิม่ เติมอยู่
เสมอ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ
เพือ่ สืบทอดงานต่อจากผูบ้ ริหาร นอกจากนี้ กลุม่ ผูบ้ ริหารหลัก
ของบริษัทซึ่งได้แก่ นายสุระ คณิตทวีกุล และผู้บริหารที่เป็น
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นผูท้ รี่ ว่ มงานกับบริษทั มาตัง้ แต่
เริม่ ด�ำเนินธุรกิจ บริษทั จึงเชือ่ มัน่ ว่าผูบ้ ริหารหลักจะท�ำงานกับ
บริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวต่อไป

เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าบางประเภทจาก
ต่างประเทศโดยมูลค่าสั่งซื้อของบริษัทตั้งแต่ปี 2557 - 2558
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 - 6 ของต้นทุนขายรวม
อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศขึน้
อยู ่ กั บ สภาพเศรษฐกิ จโดยรวมภายในประเทศและสภาพ
เศรษฐกิจโลกซึง่ บริษทั ไม่สามารถควบคุมหรือประมาณการได้
และหากอัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางลบหรือ
มีความผันผวนมากอาจส่งผลต่อก�ำไรของบริษทั ได้ อย่างไรก็ดี
บริษัทได้มีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการเข้าท�ำสัญญาซื้อขายเงินต่าง
ประเทศล่วงหน้า (Forward) บางส่วน เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าจากมาตรการดัง
กล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยในปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 3 ล้านบาท (ปี 2557 บริษทั มีผลก�ำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 2 ล้านบาท)

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.1 ความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
สนับสนุนทางการเงินของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ที่
บริษัทมีอยู่กับธนาคารมีข้อก�ำหนดเรื่องการด�ำรงสัดส่วนการ
ถือหุน้ และการด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารหลักของนายสุระ คณิต
ทวีกลุ ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ตลอดระยะเวลาของ
สัญญาสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่าง
การเจรจากับธนาคารพาณิชย์ทเี่ กีย่ วข้องเพือ่ ขอยกเลิกเงือ่ นไข
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ทำ� สัญญากับบริษัท
(Undertaking Agreement) รับรองว่าจะรักษาสัดส่วนการ
ถือหุน้ ตามทีธ่ นาคารก�ำหนดและจะยังคงเป็นผูบ้ ริหารหลักของ
บริษทั จนกว่าธนาคารจะตกลงให้ยกเลิกข้อก�ำหนดในเรือ่ งดัง
กล่าว
บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่จะให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวเพื่อให้บริษัทได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินจากธนาคารอย่างต่อเนื่อง
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6.ข้อมูลส�ำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
1. บริษัท
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

:           บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

:

จ�ำหน่ายสินค้าไอทีประเภท คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์ แบบ
ตัง้ โต๊ะ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมทีเ่ กีย่ วข้อง การ
ให้บริการซ่อมแซมสินค้า ช�ำระค่าบริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และช�ำระ
ค่าบริการอื่นๆ

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

เลขที่ 2545 ถนนเพชรบุรี แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์

:

02-714-5777

โทรสาร

:

02-714-5875

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107557000462

โฮมเพจบริษัท

:

http://www.comseven.com

2. บุคคลอื่นๆ
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400

โทรศัพท์

:

02-009-9000

โทรสาร

:

02-009-9991
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2) ผู้สอบบัญชี

บริษัท

:

นางวราภรณ์ วรธิติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

เลขที่ 179/74-80 ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

:

02-344-1000 และ 02-824-5000

โทรสาร

:

02-344-1463

3) ที่ปรึกษาทางการเงินะ

บริษัท   

:

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซียพลัส จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

:

02-680-4000

โทรสาร

:

02-670-9291

6.2 ข้อมูลส�ำคัญอื่น
ไม่มี
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ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
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7.ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จ�ำนวนทุนจดทะเบียน และทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 300,000,000 บาท แบ่ง
เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,200,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

7.2  ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและสัดส่วนการถือหุ้น 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วัน
ที่ 28 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ล�ำดับ           รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
1

      

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

กลุ่ม นายสุระ คณิตทวีกุล
   นายสุระ คณิตทวีกุล
   นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
   นายพิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล
   นายชายณฐ พรรณรังษี
   นางสาวรดาธร พรรณรังษี
   นายชัยธวัฒน์ พาณิชย์ทวีกุล
   นางพิมพ์วรา พาณิชย์ทวีกุล
รวมกลุ่ม นายสุระ คณิตทวีกุล

392,655,200
36,000,000                  
39,250,000             
18,000,000                 
18,000,000                
11,900,000                   
9,176,600            
524,981,800

          32.72
3.00
3.27
1.50
1.50
0.99
0.77
43.75

2

   นายบัญชา พันธุมโกมล

211,024,800

17.59

3

   นางสาวอารี ปรีชานุกูล

70,600,000                

5.88

4

   นายกฤชวัฒน์ วรวานิช

37,840,000                 

3.15

5

   นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล

27,000,000                

2.25

6

   นายอ�ำนวย พิจิตรพงศ์ชัย

22,459,600                

1.87

7

   นายสุรเดช  สร้อยรุ่งเรือง

16,880,000              

1.14

8

   นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์

12,200,000               

1.02

9

   นายแสงทอง ศรีประกอบพร

11,323,500                 

0.94

10

   นายศุภกร เรืองวิชญกุล

6,738,600

0.56                                   

893,906,200

74

รวม

** การจัดกลุ่มดังกล่าวข้างต้น เป็นการรวมกลุ่มบุคคลในครอบครัวเดียวกัน มิได้เป็นการนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก�ำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ทางการเงิน และความจ�ำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิตามงบการ
เงินเฉพาะกิจการของบริษทั ย่อย หลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย ทัง้ นี้ บริษทั ย่อยจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผลโดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการด�ำเนินงานฐานะการเงิน สภาพ
คล่องทางการเงิน แผนการลงทุน และการขยายกิจการของบริษัทย่อย รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
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แผนกกฎหมาย

ผู้ช่วยประธานฯ ฝ่ายกฎหมาย
(นายกฤชวัฒน์ วรวานิช)

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา ค่าตอบแทน

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

แผนกคอลเซ็นเตอร์

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกบริการสินค้าแอปเปิ้ล

แผนกไอที

รองประธานฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคล
(นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล)

8.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนกตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายสุระ คณิตทวีสุข)

แผนกคลังสินค้า
แผนกพัฒนาธุรกิจ
แผนกจัดแสดงสินค้า
แผนกบริการ

แผนกการตลาด
แผนกบริหารสินค้า
แผนกค้าปลีก
แผนกช่องทางขายธุรกิจขนาดย่อม

รองประธานฯ ฝ่ายปฎิบัติการ
(นางสาวณัฐนันท์ กีรติยศนันท์)

แผนกช่องทางขายธุรกิจองค์กร

แผนกบริหารค่าสนับสนุนสินค้า

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แผนกกิจการทั่วไป

แผนกบันชี

แผนกการเงิน

รองประธานฯ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(นางวาสนา พงศ์แสงลึก)

ส่วนงานสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
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8.2 โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คน ได้แก่คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ซึง่ กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงผูบ้ ริหารของแต่ละคณะ
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้าง      การจัดการของบริษัท
มีดังนี้

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 7 คน ได้แก่

              ชื่อ-นามสกุล
1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
2. นายสุระ
คณิตทวีกุล
3. นางสาวอารี ปรีชานุกูล
4. นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
5. นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล
6. นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
7. นายคัชพล
จุลชาต

      ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวศศิภา สว่างไสว ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�ำนาจผูกพันบริษัท
นายสุระ คณิตทวีกุล หรือนายกฤชวัฒน์ วรวานิช หรือนางสาวอารี ปรีชานุกูล หรือนายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิด
ชอบในการบริหารจัดการและด�ำเนินกิจการของบริษัทให้เป็น
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการท�ำและรับผิดชอบต่อการจัดท�ำงบดุล
และงบก�ำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการ
ด�ำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษทั รวมถึงควบคุมก�ำกับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย
ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอ
โดยฝ่ายบริหาร
5. ติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. ด�ำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงาน
บัญชีทเี่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มกี ารรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชีทเี่ ชือ่ ถือได้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบ
การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม
7. พิจารณาก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และ
ก�ำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลก
ระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
8. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มี
อ�ำนาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะอนุกรรมการอืน่ ตามความเหมาะสม รวมถึง
การก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ทีแ่ ต่งตัง้

ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ที่ก�ำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อนื่ ใด กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
9. ก�ำกับ และดูแลการบริหารจัดการ และการด�ำเนิน
งานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ก�ำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท�ำรายการที่
เกีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญ
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
10. คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะ
กรรมการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจ
ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะ
กรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็น
สมควร
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิ
รายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�ำ
ขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อ ประกาศอื่ น ใดของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ 
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา
คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผู้
สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่ง
ตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่
รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็น
นิตบิ คุ คลให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
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แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากต� ำ แหน่ ง จ� ำ นวนหนึ่ ง ในสามเป็ น อั ต รา           
ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้
ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะ
ต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปร
สภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น  
นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
กฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ปี ระชุม และมีสทิ ธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
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การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการท�ำงานที่ดี และมีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอด
จนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัท  นอกจากนี้
ยังค�ำนึงถึงคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั
อีกด้วย เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือก
ตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ�ำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
               รายชื่อกรรมการ
1. นายศิริพงษ์
2. นายสุระ
3. นางสาวอารี
4. นายกฤชวัฒน์
5. นายคงศักดิ์
6. นางสาววรีภรณ์
7. นายคัชพล

สมบัติศิร/2ิ
คณิตทวีกุล
ปรีชานุกูล
วรวานิช
บรรณาสถิตย์กุล/1
อุดมคุณธรรม/2
จุลชาต/3

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
              ปี 2557                          ปี 2558
10/14
14/14
14/14
13/14
11/14
  9/14
  2/14

11/11
10/11
11/11
11/11
11/11
6/11
10/11

นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก (นายบัญชา
พันธุมโกมล) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
/2
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และนางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
/3
นายคัชพล จุลชาต ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก
(นายยุทธนา หยิมการุณ) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557
/1
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8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 คน ได้แก่

                        ชื่อ-นามสกุล
1. นายศิริพงษ์
2. นางสาววรีภรณ์
3. นายคัชพล  

สมบัติศิริ
อุดมคุณธรรม
จุลชาต

      ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นายศิรพิ งษ์ สมบัตศิ ริ ิ ซึง่ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการเงินและบัญชี
เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้ โดยนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Sul Ross University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท บางกอก เชน ฮอลปิทอล จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน
โดยมี นายธนภัทร วงค์วิทย์ ท�ำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 ปี  หรือเท่ากับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
3 ปี  หรือเท่ากับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งได้อีก

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจ
สอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
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(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
                       รายชื่อกรรมการ
1. นายศิริพงษ์
2. นางสาววรีภรณ์
3. นายคัชพล

     จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
                ปี 2557
                ปี 2558

สมบัติศิริ
อุดมคุณธรรม
จุลชาต/1

8/8
6/8
7/8

6/6
6/6
2/6

แต่งตัง้ นายคัชพล จุลชาต เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายยุทธนา หยิมการุณ ซึง่ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557
/1

8.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนประกอบด้ ว ยกรรมการสรรหา และพิ จารณาค่ า ตอบแทน
จ� ำ นวน 3 คน ได้แก่

                ชื่อ-นามสกุล
1. นายคัชพล
2. นายคงศักดิ์
3. นางสาวอารี

จุลชาต
บรรณาสถิตย์กุล
ปรีชานุกูล

    

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ
ของคณะๅๅกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
รวมถึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์
ประกอบของคณะกรรมการตามที่ก�ำหนดไว้
2. พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีต�ำแหน่งว่างลง
3. พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินส�ำหรับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท และ
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
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4. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อก�ำหนด
การให้โบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจ�ำปีของบริษัท โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณา
ประกอบ
5. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย
ทั้ ง นี้ การมอบหมายอ� ำ นาจของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถอนุมตั ิ
รายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อื่ น ใดกั บ
บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย และ/หรื อ บริ ษั ท ที่เกี่ยวข้อง คณะ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีอ�ำนาจอนุมัติ
การด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป
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การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
                       รายชื่อกรรมการ
1. นายคัชพล
2. นายคงศักดิ์
3. นางสาวอารี

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
                              ปี 2558

จุลชาต
บรรณาสถิตย์กุล
ปรีชานุกูล

1/1
1/1
1/1

8.2.4 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารทั้งหมด 6 คน ได้แก่

                        ชื่อ-นามสกุล
1. นายสุระ
2. นางสาวอารี
3. นายกฤชวัฒน์
4. นายคงศักดิ์
5. นางสาวณัฐนันท์
6. นางวาสนา

คณิตทวีกุล
ปรีชานุกูล
วรวานิช
บรรณาสถิตย์กุล
กีรติกรยศนันท์
พงศ์แสงลึก

      ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ด�ำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณากลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ายบริหาร และ
น�ำเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อน�ำ
เสนอต่ อ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิ จารณาและ
อนุมัติต่อไป
3. พิจารณาอนุมตั กิ ารด�ำเนินงานทีเ่ ป็นธุรกรรมปกติ
ธุรกิจของบริษัทตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษทั โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการเป็น
ไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมตั ทิ ผี่ า่ นการอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าท�ำสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

4. ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และ
ก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงิน
ในการด�ำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษทั เช่น การจัดซือ้ โดย
วงเงินส�ำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในตาราง
อ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
แต่ ไ ม่ เ กิ น งบประมาณประจ� ำ ปี ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการบริษทั รวมถึงการเข้าท�ำสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เรื่องดังกล่าว
6. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่
ส�ำคัญๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้ในงบประมาณประจ�ำปีตามที่จะได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
7. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน
การตามปกติธรุ กิจของบริษทั ตามงบประมาณทีร่ บั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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8. มีอำ� นาจในการจัดหาสถานทีเ่ พือ่ ขยายสาขาและ
อนุมัติการจัดตั้งส�ำนักงานสาขาต่างๆ รวมถึงการใช้จ่าย
ทางการเงินเพื่อใช้ในการเปิดสาขา ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผน
ธุรกิจหรืองบประมาณประจ�ำปีทคี่ ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ิ
ไว้แล้ว โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษทั แล้ว รวมถึงการเข้าท�ำสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ ง
ดังกล่าว
9. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหา
วงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท โดยวงเงิน
ส�ำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในตาราง
อ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ทัง้ นี้ ในกรณีทตี่ อ้ งใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั เป็นหลักประกัน ต้อง
น�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
10. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและอ�ำนาจการบริหาร
องค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของตั้งแต่ระดับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตรา
ก�ำลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจ�ำปี
11. ให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นใด
หนึง่ คนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด โดยอยูภ่ าย
ใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�ำนาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็น
สมควร ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารอาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจ หรือการ
มอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

12. ด�ำเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจจาก
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�ำนาจ
อนุมตั กิ ารด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว โดยเรือ่ งดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) เพือ่ อนุมตั ติ อ่ ไป ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการ
ที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก�ำหนด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
                       รายชื่อกรรมการ
1.  นายสุระ
2.  นางสาวอารี
3.  นายกฤชวัฒน์
4. นายคงศักดิ์
5. นางสาวณัฐนันท์
6. นางสาวกรวรรธ์   
7. นางวาสนา

คณิตทวีกุล
ปรีชานุกูล
วรวานิช
บรรณาสถิตย์กุล
กีรติกรยศนันท์
หิรัญรุจิพงศ์
พงศ์แสงลึก/1

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
             ปี 2557                        ปี 2558
9/13
12/13
12/13
11/13
12/13
11/13
1/13

12/13
11/13
11/13
12/13
11/13
13/13

คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 11/2557 เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2557 ได้แต่งตัง้ นางวาสนา พงศ์แสงลึก เป็นกรรมการ
บริหารแทนนางสาวกรวรรธ์ หิรัญรุจิพงศ์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
/1
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8.2.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 6 คน ได้แก่

                        ชื่อ-นามสกุล
1. นายกฤชวัฒน์
2. นางสาวอารี
3. นายคงศักดิ์
4. นางสาวณัฐนันท์
5. นางวาสนา
6. นายธนทัศน์
7. นายอรรถพล

วรวานิช
ปรีชานุกูล
บรรณาสถิตย์กุล
กีรติกรยศนันท์
พงศ์แสงลึก
ธนีสันต์
วัฒนาจินดา

      ต�ำแหน่ง
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. น�ำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ต่อคณะกรรมการ
   ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและก�ำหนดเป็นนโยบายให้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
2. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท
3. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยง และการจัดการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
                       รายชื่อกรรมการ
1. นายกฤชวัฒน์
2. นางสาวอารี
3. นายคงศักดิ์
4. นางสาวณัฐนันท์
5. นางวาสนา
6. นายธนทัศน์
7. นายอรรถพล

วรวานิช
ปรีชานุกูล
บรรณาสถิตย์กุล
กีรติกรยศนันท์
พงศ์แสงลึก
ธนีสันต์
วัฒนาจินดา

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
                                  ปี 2558
2/3
3/3
1/3
3/3
3/3
3/3
3/3
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8.3  ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัทมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่

                        ชื่อ-นามสกุล
1. นายสุระ
2. นางสาวอารี
3. นายกฤชวัฒน์
4. นายคงศักดิ์
5. นางสาวณัฐนันท์
6. tนางวาสนา

คณิตทวีกุล
ปรีชานุกูล
วรวานิช
บรรณาสถิตย์กุล
กีรติกรยศนันท์
พงศ์แสงลึก

      ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการจัดการ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการ และ/หรือบริหาร
งานประจ�ำวันของบริษัท
2. จัดท�ำ  และน�ำเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
แผนการด�ำเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการ
บริหารงานของบริษัท และหลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
3. ด�ำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย
แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
4. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานหรือการปฏิบตั งิ านของ
บริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก�ำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการด�ำเนินงานการบริหาร
จั ด การรวมถึ ง ความคื บ หน้ า ในการด� ำ เนิ น งานต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท
พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติ
ธุรกิจของบริษัทตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษทั โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการเป็น
ไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมตั ทิ ผี่ า่ นการอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าท�ำสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
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6. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงิน
ในการด�ำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อ
โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ตารางอ�ำนาจอนุมตั ทิ ผี่ า่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษทั รวมถึงการเข้าท�ำสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เรื่องดังกล่าว
7. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่
ส�ำคัญๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้ในงบประมาณประจ�ำปีตามที่จะได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
8. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน
การตามปกติธรุ กิจของบริษทั ตามงบประมาณทีร่ บั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการเข้าท�ำสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
9. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การ
ว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส
และการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับ C2 ลงไป
10. มีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท
และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การท�ำงานภายในองค์กร
11.  ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้การด�ำเนินการทางธุรกิจ
รวมทัง้ การบริหารความเสีย่ งของบริษทั เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และข้อบังคับ รวมทัง้ นโยบายของบริษทั ตามหลัก  ธรรมาภิบาล

ANNUAL REPORT 2015
8.4 เลขานุการบริษัท
12. มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบ
หมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ�ำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้
ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจ และ/หรือ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือบริษัทได้ก�ำหนดไว้
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็น
คราวๆ ไป
ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารหรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั และ/หรือบริษทั
ย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไม่มีอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดัง
กล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ อนุมตั ติ อ่ ไป ยกเว้นเป็นการ
อนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามธุรกิจปกติและเงือ่ นไขการค้าปกติ
ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วัน
ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวศศิภา
สว่างไสว ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 89/15 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ซึ่ง
ก�ำหนดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
1. จัดท�ำ และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(1)  ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปีของบริษัท
(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน
โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนก�ำหนด

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.5.1  ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ได้กำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดยจ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนเท่านัน้ และไม่มนี โยบาย
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหารโดยอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเป็นดังนี้
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม2558 ได้มีมติก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
   บริษัทเป็นดังนี้

                      ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

            ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)
30,000
20,000
40,000
30,000

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีต�ำแหน่งมากกว่าหนึ่งต�ำแหน่งตามที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในต�ำแหน่งที่สูงสุดเพียงอัตราเดียว
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ในปี 2557 และ 2558

                รายชื่อกรรมการ

                             ปี 2557

1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
2. นายสุระ
คณิตทวีกุล
3. นางสาวอารี ปรีชานุกูล
4. นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
5. นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล
6. นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
7. นายคัชพล
จุลชาต
รวม

(หน่วย : บาท)

                       ปี 2558

350,000
330,000
220,000
220,000
220,000
330,000
1,670,000

480,000
240,000
240,000
240,000
240,000
360,000
360,000
2,160,000

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน/ค่าตอบแทนอื่นๆ
-ไม่มี-

8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2557 - 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัท
และบริษัทย่อย ดังนี้

               ประเภทค่าตอบแทน

                          ปี 2557 (ล้านบาท)

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

29.51
0
29.51

    ปี 2558 (ล้านบาท)
27.24
0
27.24

8.6 บุคลากร
8.6.1 จ�ำนวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานและบุคลากรทั้งสิ้น1,946 คน 1,926 คน และ
1,974 คน ตามล�ำดับ โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

             ลักษณะบุคลากร                       31 ธันวาคม2556      31 ธันวาคม2557       31 ธันวาคม2558
       (คน)
             (คน)
          (คน)
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายจัดการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายกฎหมายและตรวจสอบภายใน
พนักงานบริษัทย่อย
รวม

58

8
65
1,572
234
54
13
1,946

7
63
1,643
73
57
17
66
1,926

6
77
1,732
58
73
15
13
1,974
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8.6.2 ผลตอบแทนพนักงาน
บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ
เช่น ค่าคอมมิชชั่นค่าต�ำแหน่งค่ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม หรือค่ายานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การจ้างงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผลตอบแทนพนักงานดังกล่าวไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร โดยในปี 2556 2558 สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

             ประเภทผลตอบแทน

             ปี 2556                     ปี 2557                  ปี 2558
  (ล้านบาท)          (ล้านบาท)               (ล้านบาท)

เงินเดือน
โบนัส
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

275.85
6.8
163.06
445.71

281.56
7.96
177.88
467.40

302.54
8.37
163.49
474.40

8.6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะพนักงานขายที่ประจ�ำตามสาขา
ต่างๆ จึงมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ สรุปดังนี้
1. ด้าน Training
เน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกต�ำแหน่งงาน ด้วยการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้กบั พนักงานใหม่และ
พนักงานปัจจุบนั โดยมุง่ เน้นให้พนักงานมีความรูเ้ กีย่ วกับสินค้าและการให้บริการ เพือ่ ให้พนักงานมีความรู้ ความช�ำนาญ และ
มีความพร้อมต่อการให้บริการลูกค้า ซึ่งจะท�ำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและประทับใจในการได้รับการบริการ
2. ด้าน Mentoring
เน้นการจัดท�ำระบบพี่เลี้ยงเพื่อดูแลสอนงานและให้ค�ำแนะน�ำในการท�ำงานให้กับพนักงานใหม่ โดยจัดท�ำเป็นคู่มือ On the
Job Learning Guidelines
3. ด้าน Coaching และ Follow Up
เน้นการจัดท�ำระบบ สร้างเครื่องมือ (App IT Easy) ที่เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่มีมาตรฐาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า, ราย
ละเอียดการปฏิบัติงานต่างๆ, โปรโมชั่น, ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ฯลฯ และใช้ในการสอนงาน [Coaching Recognition System
(CRS)], การวัดความรู้ [Knowledge Training Online (KTO)] รวมถึงการติดตามยอดขายของพนักงานผ่านระบบ ซึง่ สามารถ
ท�ำให้เกิดการจดจ�ำและการให้รางวัลกับพนักงาน
4. ด้าน Development
เน้นการจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรทุกต�ำแหน่งงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และสร้างมาตรฐานเกณฑ์การ
พิจารณาการปรับต�ำแหน่งตามความสามารถ (Competency)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
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9. การก�ำกับดูแลกิจการ
9.1  นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และตระหนักว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะน�ำไปสู่ความ
เชือ่ มัน่ และประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย  ตัง้ แต่
พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  ดังนั้น ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการขึ้น โดยครอบคลุมหลักการส�ำคัญตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่
กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือ
หุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิ
ในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้
รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษทั สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูล
ของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักดีว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางส�ำคัญที่ผู้
ถือหุน้ ของบริษทั จะสามารถใช้สทิ ธิของตนในฐานะผูถ้ อื หุน้ ได้
บริษัทได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้ง
ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อ
ให้    ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะจัดส่งเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
1.2) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ทีบ่ ริษทั จะจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม

1.3) อ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่า
เทียมกันในการเข้าร่วมประชุม ทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลา
ที่เหมาะสม
1.4)   ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะด�ำเนินการประชุม
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะพิจารณา และ
ลงคะแนนเรียงตามล�ำดับวาระที่ก�ำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลง
ข้อมูล ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 ของบริษทั
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการ
ประชุมก่อนที่หลักทรัพย์ของบริษัทจะเข้าเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงอาจยังไม่ได้
ด�ำเนินการในบางเรื่องที่ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อน
ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
ก�ำหนด และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผูเ้ ข้าประชุมแทน โดย
ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่น�ำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม ที่เป็นสาระส�ำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดย
ไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้      
ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ
1.5) เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือ
หุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่เป็นหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้
อย่างสะดวก และครบถ้วน  
1.6) ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดย
พร้อมเพรียงกัน
1.7) จดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูก
ต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิด
เห็นที่ส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการ
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ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกวีดีทัศน์
ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง และบริษัทจะน�ำส่ง
รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วไปยั ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก�ำหนด
รวมถึงน�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
บริษัทจะจัดประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น ประจ�ำ
ปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือ
หุ้นครั้งแรกของบริษัทภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทพยายามจะด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้เป็นไปตามที่นโยบายก�ำหนด โดยในครั้งนี้บริษัทจะจัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ และบริษทั จะแจ้ง
ก�ำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 ไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 ทาง
เว็บไซด์ของบริษัท คือ www.comseven.com
นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถเข้าดูขอ้ มูลต่างๆ ของ
บริษัททางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.comseven.com เพื่อ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

หมวดที่  2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและ   ผู้
ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้
2.1)  บริษทั จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูล
ประกอบการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
ตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนด เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถาม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไปยังเลขานุการบริษัท และบริษทั จะ
รวบรวมเพือ่ น�ำค�ำถามทีส่ ำ� คัญไปชีแ้ จงในทีป่ ระชุมต่อไป
2.2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอวาระ
การประชุมเพิม่ เติมได้กอ่ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยจะก�ำหนด
เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
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2.3) อ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย
1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้
โดยจะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น
2.4) บริษทั จะก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล รวมถึง
ได้กำ� หนดบทลงโทษเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั หรือ
น�ำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตาม
นโยบายการป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวม
ทัง้ ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รวมถึง    คูส่ มรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ซือ้ ขายหลัก
ทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และสถานะของ
บริษัทให้แก่สาธารณชนทราบ
2.5) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวม
ถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงิน
ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่
ต้องจัดท�ำ  และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน
คู ่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ตลอดจนการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.6) บริษัทจะด�ำเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร
ที่ด�ำเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นๆ
ให้เลขานุการบริษทั ทราบเพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป
บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของบริษทั โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารไว้
อย่างชัดเจนและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั และจะแจ้ง
ก�ำหนดการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าหรือเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
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หมวดที่  3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่   ผู้ถือหุ้น  
พนักงาน  และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  ได้แก่  ลูกค้า  คู่ค้า  
เจ้าหนี้   คู่แข่งทางการค้า สังคม รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่
เกีย่ วข้อง  ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกัน
ระหว่างบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การ
ด�ำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว จึงได้มีการ
ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

ชุมชนและสังคม
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบ
ถ้วน เน้นการปลูกฝังจิตส�ำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุน
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสังคม

สิ่งแวดล้อม

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และพนักงานเอาใจใส่ต่อกิจการที่จะเสริมสร้างคุณภาพด้าน
ผู้ถือหุ้น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มี
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มาตรการประหยั ด พลั ง งานและการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
และมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และต่อ ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
เนือ่ ง เพือ่ สร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และเพือ่ หมวดที่  4  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
เพิ่มมูลค่าของบริษัท โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติ
พนักงานจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
และซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่จะ เข้าข่ายมี เปิดเผยข้อมูล โดยบริษทั จะให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยอย่าง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทาง
พนักงาน
การเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ที่
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่าง เกีย่ วข้องทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภาย
เท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่ หลังจากทีบ่ ริษทั ได้เข้าเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
พนั ก งานอย่ า งเหมาะสม ตามความรู ้ ค วามสามารถของ แห่ ง ประเทศไทยแล้ ว บริ ษั ท จะท� ำ การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
พนักงานแต่ละคน ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู  ้ ความ สารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่อง
สามารถของพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการท�ำงานให้มี ทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประสิทธิภาพสูงขึน้ รวมทัง้ มีการจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท
ส�ำหรับพนักงาน การประกันชีวิตแบบกลุ่ม  
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความส�ำคัญ
ต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงิน
คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้ และผลการประกอบการทีแ่ ท้จริงของบริษทั โดยอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอา ของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม
เปรียบ รวมทัง้ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามสัญญา ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริง มาตรฐานทางการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และบริษัท
จะเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กรรมการแต่ ล ะท่ า น ตลอดจน
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
บทบาท และหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะ
ลูกค้า
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อ กรรมการชุดย่อยของบริษทั รวมถึงจะเปิดเผยค่าตอบแทนของ
ลูกค้า เช่น การจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ การรักษาความลับ กรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงในรายงานประจ�ำปีของบริษทั
ของลูกค้า โดยบริษัทมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ท�ำหน้าที่ดูแล (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ
56-1)
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบายที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการ
แข่งขันทีด่ ี ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการ
ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต  หรือไม่เหมาะสม และไม่ท�ำลายชื่อ
เสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
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ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษทั ได้แต่ง
ตัง้ นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กลุ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ายบริหาร ท�ำหน้าทีด่ แู ลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงบุคคลใดๆ ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบ
ถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง โดยนักลงทุนสามารถสอบถาม
ข้อมูลโดยติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์   02-714-5777 ต่อ
5551 อีเมล์ kongsak@comseven.com
โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมกิจการที่
น�ำเสนอข้อมูลของบริษัท ดังนี้
1. การน�ำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ (Analyst
Meeting) จ�ำนวน 8 ครั้ง
2. ให้ขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นแก่สอื่ อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจอย่างเพียงพอ ในการวิเคราะห์ และหาข้อสรุป

หมวดที่  5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท การก�ำกับดูแลกิจการให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
ฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และ
มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสีย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะ
ดูแลให้มีการจัดท�ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย
ทิศทางการด�ำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ
ประจ�ำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดง
ความคิดเห็น เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วม
กันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงาน
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดถือแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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1. โครงสร้างกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ       
ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนก�ำกับดูแลให้
คณะผู ้ บ ริ หาร มี ก ารบริ หารงานให้ เ ป็ นไปตามนโยบายที่
ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์
สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่   ี เพือ่ เพิม่ มูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ และความมัน่ คงสูงสุดให้แก่ผู้
ถือหุน้
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน
7 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 4 คน
และเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็น
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด ซึง่ ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ�ำนวน 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ และใช้
ดุลยพินจิ อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ  
โดยสามารถตัง้ ค�ำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณี
ทีม่ คี วามเห็นขัดแย้งในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ
ระหว่างการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงาน
ประจ�ำ ทัง้ นี้ บริษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมี
การถ่วงดุลอ�ำนาจการด�ำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัท
ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ขณะทีผ่ บู้ ริหารท�ำหน้าทีบ่ ริหาร
งานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด
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5. การประชุมทุกครัง้ ต้องมีการจดบันทึกการประชุม
บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน
ส�ำหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน (Code of Best Practices) การรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ ี่
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะ เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
กรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับ
4.รายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการบริษัท
ชอบของตนในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงาน
กฎหมาย  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติ ทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ของ
ในรายงานประจ�ำปี การจัดท�ำรายงานทางการเงินเป็นการจัด
ท�ำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือ นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติสม�่ำเสมอ และใช้
หุ้นเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย ดุลยพินจิ อย่างระมัดระวังในการจัดท�ำ รวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี าร
เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ นโยบายการบริหาร เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
ความเสี่ยง ตลอดจนงบประมาณประจ�ำปี และก�ำกับดูแลให้ การเงิน  โดยคณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ ตรวจสอบเป็นผูด้ แู ลเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
งบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจาก
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
นี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการจัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการ
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจมาตรฐาน เสริมความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร โดยให้กรรมการและ
ด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
ผู้บริหารแต่ละท่านเข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน
3.การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการ
บริษทั ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการ และผู้บริหารทุกคน
บริษัทดังนี้  
1. คณะกรรมการบริษัทมีการก�ำหนดการประชุมไว้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจ�ำเป็น และเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน และการประชุมทุกครัง้ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็น
องค์ประชุม
2. มีการก�ำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารร่วมกันพิจารณาเรือ่ ง
ที่จะเข้าเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่
ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมเป็นเวลาเพียงพอส�ำหรับการศึกษา และพิจารณาเรือ่ ง
เพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน
3. จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอทีฝ่ า่ ยจัดการจะเสนอ
เอกสารข้ อ มู ล เพื่ อ อภิ ป ราย และเพี ย งพอส� ำ หรั บ คณะ
กรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นส�ำคัญ เปิดโอกาสและ
สนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุป
ความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
4. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่ง
มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียง หาก
เป็นการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยง กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

2.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะเพื่อ
ช่วยเหลือในการบริหารงาน และการก�ำกับดูแลการบริหาร
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการก�ำหนดขอบเขต
อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละ
คณะไว้อย่างชัดเจน โดยได้แสดงไว้ในหมวด “การจัดการและ
การก�ำกับดูแลกิจการ”ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผล
ประโยชน์สว่ นตนจากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2557 เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2557 จึงมีมติอนุมตั กิ ารก�ำหนด
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้  
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว น�ำความลับและ/หรือข้อมูลทางธุรกิจของ
บริษทั ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด โดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้า ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่กต็ าม รวมถึงการน�ำไปใช้เพือ่ ท�ำธุรกิจแข่งขัน
กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ถึงแม้จะพ้นสภาพการเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทไปแล้ว
2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินทีเ่ ป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดท�ำ
และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. ก�ำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินทีเ่ ป็นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ส่งผ่านมายังเลขานุการบริษัท ก่อนน�ำส่งส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ โดยให้
จัดท�ำและน�ำส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการนับ
แต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น  
4. ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินทีเ่ ป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดัง
กล่าว ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ  ซึ่งมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบการเงิน

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารใหม่ของบริษัท   โดยพิจารณาจากความรู้ ความ
สามารถ ความช�ำนาญ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญในแต่ละ
ด้าน ความเป็นอิสระ (ส�ำหรับกรรมการอิสระ) เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมถึงต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ก่อน
เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ หรือทดแทนกรรมการ/ผูบ้ ริหาร
เดิมที่ลาออก แล้วแต่กรณี

9.4   นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
บริษทั จะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละ
ประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ เป็นตัวแทน
ในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ
เพือ่ ก�ำหนดนโยบายทีส่ ำ� คัญและควบคุมการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมดังกล่าว ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ เป็น
ตัวแทนของบริษทั จะต้องท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลบริษทั ย่อย
และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือด�ำเนินงานต่างๆ
ตามนโยบายที่บริษัทก�ำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตาม
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทที่อนุมัติในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัทย่อยและ/หรือ
บริษทั ร่วม เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั และเพือ่ การ
เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีการลงทุนใน
บริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท บานาน่ากรุ๊ป จ�ำกัด (“บจก.
บานาน่ากรุ๊ป”) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100
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หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงิน และสถานะของบริษัท
จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดย
บริษทั จะแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ดั การ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วง
หน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน  และในช่วงระยะ
เวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่
สาธารณชนแล้ว   รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระ
ส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
บริษทั ได้กำ� หนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่าฝืน
น�ำ ข้ อ มู ล ภายในไปใช้ ห าประโยชน์ ส ่ ว นตน ซึ่ ง เริ่ ม ตั้ ง แต่      
การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้
รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระท�ำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปีบัญชี 2556 - 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้

           ประเภทผลตอบแทน
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(Audit Fee)

                      ปี 2556                    ปี 2557                   ปี 2558
              (บาท)                      (บาท)                      (บาท)
1,800,000

2,150,000

2,650,000

ทั้งนี้  บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

68

ANNUAL REPORT 2015

10.ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะบริหารงาน และด�ำเนิน
ธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility
– CSR) เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กรทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2557 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการด�ำเนินงานด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กรอย่างชัดเจน เพือ่
เป็นแนวทางให้ยึดถือปฏิบัติภายในองค์กร ตามหลักการดังนี้

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม สร้างความน่าเชือ่ ถือโดยยึดหลักการบริหารงานด้วย
ความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และยึดหลักการ
ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า คูค่ า้ และคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม  
เสมอภาค ไม่เอาเปรียบ หรือไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการโจมตี
ให้ร้ายหรือท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง บริษัทจะส่งเสริมการ
แข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
บริการให้ดีขึ้น หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการที่อาจน�ำไปสู่
การกระท�ำที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้อง นอกจาก
นี้ บริษัทยังมุ่งเน้นใส่ใจการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอเกี่ยวกับสินค้า และบริการ ตลอดจน
รับฟังและให้ค�ำแนะน�ำวิธีการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วย
เหลือแก่ลูกค้า

2) ไม่กระท�ำหรือสนับสนุนให้มกี ารทุจริตคอร์รปั ชัน่
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่จ�ำกัดเฉพาะการให้
หรือรับสินบน ของขวัญ ของก�ำนัล สิ่งของ การเลี้ยงรับรอง
เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับ
บริษัท หรือให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยราชการใดๆ
3) จัดให้มแี นวปฏิบตั ใิ นการรับหรือให้ของขวัญหรือ
ของก�ำนัลหรือทรัพย์สนิ การเลีย้ งรับรอง การบริจาคเงิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดไว้อย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงก�ำหนดมาตรการลงโทษผู้ที่กระท�ำ
ทุจริต
4) จัดให้มีช่องทางส�ำหรับการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริต และก�ำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
ของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกกล่าวโทษ เพื่อไม่ให้ผู้
ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกกล่าวโทษได้รับความเดือด
ร้อนจากการให้ข้อมูลทุจริตดังกล่าว

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญและเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน ไม่เอาเปรียบลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ปฏิบัติต่อ
ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่กระท�ำการใดที่
เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลใดๆ ทัง้ ทางตรง และทางอ้อม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทั ตระหนักดีวา่ พนักงานเป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ย
ส่งเสริมให้บริษทั ประสบความส�ำเร็จ และเติบโตตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ บริษัทจึงใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีน
โยบายทีจ่ ะปฏิบตั กิ บั พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ส่งเสริมการ
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความก้าวหน้าด้วยการจัดอมรม
จึงมีการก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ พัฒนาทักษะในการท�ำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ป้องกันการทุจริต ท�ำงานและสร้างโอกาสความเจริญก้าวหน้าในสายงาน
คอร์รัปชั่น และเป็นแนวทางให้กรรมการผู้บริหาร   และ
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
พนักงานในทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการทุ
บริษทั มุง่ เน้นการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและ
จริตคอร์รปั ชัน่ เกิดขึน้ และก�ำกับดูแลการปฏิบตั เิ พือ่ เพิม่ ความ ได้รบั รองมาตรฐานสากล ด�ำเนินการขายทีไ่ ม่เอาเปรียบ ผูบ้ ริโภค
เชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีแนวทางการปฏิบัติ มีบริการหลังการขาย และมีการรับประกันสินค้าเพือ่ ให้ผบู้ ริโภค
ดังนี้
มัน่ ใจในการซือ้ ผลิตภัณฑ์จากบริษทั มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ บริษทั
1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้อง มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์
ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยต้องไม่เข้าไป ผ่านพนักงานของบริษทั หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่ละเลย ฝ่ายคอลเซ็นเตอร์เป็นผูร้ บั ผิดชอบค�ำร้องเรียน เพือ่ ตรวจสอบ
หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายเป็นการทุจริต และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า รวมทั้งก�ำหนดมาตรการเพื่อ
คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ�้ำจากสาเหตุเดียวกันอีก
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
แม้ว่าธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
โดยตรงต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ บ ริ ษั ท มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้
พนักงานให้ความส�ำคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในองค์กร เช่นรณรงค์การใช้ไฟฟ้าและน�้ำประปาอย่าง
ประหยัด ลดการใช้ปริมาณกระดาษโดยการน�ำกระดาษกลับ
มาใช้ใหม่ หรือเพิ่มการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
เป็นต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
ร่วมสร้างสรรค์สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่
ด�ำเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ บริษทั ก�ำหนด
ให้มกี ารจัดสรรงบประมาณส่วนหนึง่ เพือ่ น�ำมาด�ำเนินกิจกรรม
ทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา และการส่ง
เสริมคุณภาพชีวติ เช่น สร้างห้องคอมฯ ของหนูให้กบั โรงเรียน
ทุรกันดารปีละ 2 ห้องการสนับสนุนทุนการศึกษา การร่วม
บริจาคสิ่งของ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ใช้ในการศึกษา เป็นต้น
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10.1.2 การด�ำเนินงาน

10.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption
บริษัทจะจัดท�ำแผนการด�ำเนินการด้านความรับผิด Policy)

ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำทุกปี และรายงาน
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของบริหารงานและ
ผลการด�ำเนินการตามแผนให้คณะกรรมการทราบ
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการด�ำเนิน
10.1.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ ธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จึงได้มีมติ
สิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process)
บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท� ำ อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นเพื่อให้
กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมไป
โดยเฉพาะการสนับสนุนทางด้านการศึกษา กิจกรรมที่บริษัท ถึงผู้รับสิทธิ (Franchisee) หรือบุคคลใดๆ ที่กระท�ำการแทน
ในนามบริ ษั ท หลี ก เลี่ ย งการกระท� ำ อั น ใดที่ อ าจเป็ น การ
กระท�ำในปี 2558 ได้แก่
1. โครงการสร้างห้องคอมฯ ของหนูให้กับโรงเรียน เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ทุ ก รู ป แบบไม่ ว ่ า จะเพื่ อ
ทีย่ ากจนในถิน่ ทุรกันดาร โดยสร้างเป็นอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน
พร้อมกับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับตน
โปรเจคเตอร์ และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ให้กับ
โรงเรียนดังกล่าวเพื่อใช้ในการเรียนการสอนซึ่งโครงการดัง
กล่าวบริษัทได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2 และ
สามารถสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนแล้วจ�ำนวน 3
แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านแม่สแลป จังหวัดเชียงราย โรงเรียน
ค�ำกุงประชานุกูล จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนบ้านทุ่งทอง
จังหวัดนครสวรรค์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 2 แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนวัดปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดนครนายก
(ก�ำหนดการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1 ของปี 2559)
2. โครงการยิม้ สดใสจากใจคอมเซเว่น โดยพนักงาน
มีส่วนร่วมกับเงินที่จะบริจาคให้กับมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อเป็น
ทุนสนับสนุนในการรักษาเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่
จังหวัดขอนแก่น อย่างน้อยปีละ 2 ราย ซึ่งโครงการดังกล่าว
บริษทั ได้ดำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 4 ซึง่ สามารถช่วย
เด็กดังกล่าวแล้วจ�ำนวน12 คน

10.2.1  หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้ฝ่าย
จัดการน�ำนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ ส อบทาน
รายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการ
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงน้อย
ที่สุดที่จะเกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษทั รวมถึงมีความเหมาะสมกับ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ฝ่ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
สือ่ สารไปยังพนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายเพือ่ ให้มกี ารน�ำ
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและ
เคร่งครัด รวมถึงต้องหมัน่ ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
ดังกล่าวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หรือข้อ
ก�ำหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
4. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ ก� ำ หนดไว้ และเสนอ
รายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการ
ประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับการทุจริตทีเ่ กิดจากการตรวจสอบ
ระบบการควบคุ ม ภายในให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและ/หรือรับทราบ รวมถึงจะต้องปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย เช่นเรือ่ งการตรวจสอบ
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจ
สอบภายในที่ก�ำหนดไว้
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10.2.2   นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษทั ต้อง
ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างเคร่งครัด
โดยจะต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการทุจริตทัง้ ทางตรงและทาง
อ้อม ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท
ต้องไม่กระท�ำการใดๆ ทีม่ พี ฤติกรรมหรือมีสว่ นร่วมทีแ่ สดงให้
เห็นว่าเป็นการให้หรือรับสินบนแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งทีต่ น
ท�ำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ
จากคู่ค้าหรือผู้ที่ท�ำธุรกิจกับบริษัท การให้หรือ
รับของขวัญ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้ด�ำเนินการได้ตาม
ที่ก�ำหนดในจรรยาบรรณ
2. การใช้เงินหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั เพือ่ บริจาคการ
กุศลหรือให้เงินสนับสนุนต้องกระท�ำในนามบริษทั เท่านัน้ โดย
การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็นมูลนิธิ สถานศึกษา องค์กร
สาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กร
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และ
ด�ำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
3. บริษทั มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุน
การปฏิบัติตามกฎหมาย จะไม่ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
ทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมอันอาจน�ำไปสู่การได้สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อัน
มิชอบ

10.2.3 การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
บุคคลใดหากพบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว
ควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตาม
ที่ได้ก�ำหนด ดังนี้
1) แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของคณะกรรมการตรวจ
สอบที่ whistleblower@comseven.com
2) แจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-7145777
(เลขานุการบริษัท)
3) แจ้งผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือยื่นโดยตรงมาที่
ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2545 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
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10.2.4 มาตรการคุม้ ครอง และรักษาความลับ
เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส ร้องเรียน
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีก่ ระท�ำโดยเจตนาสุจริต บริษทั จะปกปิดชือ่ ที่
อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้ และจะ
เก็บรักษาข้อมูลแหล่งนั้นไว้เป็นความลับ โดยจ�ำกัดเฉพาะผู้ที่
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการด� ำ เนิ น การตรวจสอบเท่ า นั้ น ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ ประธานเจ้ า
หน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็น
สมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน
และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับ
ความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรมใดๆ อัน
เกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการ
ให้ขอ้ มูลทัง้ นี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ข้างต้นมีหน้า
ที่เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานไว้เป็นความลับ ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด

10.2.5 ขั้นตอนการด�ำเนินการสืบสวน และ
บทลงโทษ
1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจ
สอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กลั่นกรอง
สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบ
หมายให้ตวั แทน (ผูบ้ ริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้
ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนทราบ
3. หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลัก
ฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระท�ำการ
ทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าว
หา และพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ทีแ่ สดงให้เห็นว่าตนไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกระท�ำอันทุจริต
ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท�ำการทุจริตจริง การ
ทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระท�ำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริต
หรื อ จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จะต้ อ งได้ รั บ การ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ และ
หากการกระท�ำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระท�ำผิดอาจจะต้อง
ได้รับโทษทางกฎหมายด้วย
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสีย่ ง
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัท ได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ เน้นให้มกี ารจัดวางระบบ
การควบคุมภายในทีส่ อดคล้องกับกรอบโครงสร้างการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) ครอบคลุมกระบวนการท�ำงานและกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ
มีการติดตามก�ำกับดูแลให้มีการด�ำเนินการไปตามแผนและ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทีเ่ กิด
ขึ้น โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�ำกับดูแลการ
บริหารจัดการความเสีย่ งของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลและ
รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน กระบวนการ
ปฏิบัติงาน กฎหมาย และกฎระเบียบ
การดูแลป้องกันสินทรัพย์
การด�ำเนินงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั และเป้าหมายของ
การด�ำเนินงาน
กระบวนการดังกล่าวก�ำหนดขึ้นเพื่อช่วยให้บริษัท
บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และช่วยลดความเสี่ยงจากการ
เกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่ได้คาดหวังโดยช่วยก�ำหนดทิศทาง ควบคุม
ดูแล และวัดผลการใช้ทรัพยากรของบริษัท รวมถึงการมี
บทบาททีส่ ำ� คัญในการป้องกันและตรวจจับการกระท�ำทีม่ ชิ อบ
การดูแลรักษาทรัพย์สนิ และการลดผลกระทบในทางลบทีอ่ าจ
เกิดขึ้น
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทประกอบไปด้วย
5 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
บริษัท มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออ�ำนวยต่อ
การบริ ห ารงานของฝ่ า ยบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการก�ำหนดเป้าหมายการ
ด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงความเป็นไป
ได้ของเป้าหมายทีก่ ำ� หนด และจัดให้มกี ารสือ่ สารเป้าหมายดัง
กล่าวไปยังพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
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(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัท ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสีย่ งภายใต้การเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลกระทบต่อธุรกิจทัง้
จากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความ
เสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของทุกกระบวนการในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้
ก�ำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กรทีพ่ นักงานทุก
คนต้องปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเสี่ยงในระดับ
ปฏิบัติการ ส�ำหรับความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่างๆ
และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบการปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ ทัง้ นี้ มีการจัดตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่บริหารความเสี่ยง
ในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าทีร่ บั ผิด
ชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสีย่ งให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในค�ำ
บรรยายหน้าทีง่ าน (Functional Description) ของทุกหน่วยงาน
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
คณะกรรมการบริหาร มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการทบทวน
รายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงิน และมี
การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อ
บังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ มีการ
ก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
เช่น การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกระดับ โดย
ก�ำหนดเป็นดัชนีวัดผลการด�ำเนินงาน (Key Performance
Indicators: KPIs) เพือ่ ให้การควบคุมกิจกรรมด้านการบริหาร
มีความเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตามได้
นอกจากนี้ ยังมีการระบุการด�ำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยง
ส�ำคัญและก�ำหนดกลไกในการควบคุมเพือ่ ป้องกัน และลดข้อ
ผิดพลาด มีการสอบทานผลการด�ำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร
อย่างสม�่ำเสมอ เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน และการบริหาร
ทัว่ ไป มีการมอบหน้าทีอ่ ย่างเป็นระบบให้กบั กลุม่ บุคลากรเพือ่
ความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบและคานอ�ำนาจกันได้ โดยมี
การแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการอนุมตั ิ การประมวลผลข้อมูล
การบันทึกรายการ หรือการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน การ
สอบทานการตรวจสอบและการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจาก
กันโดยเด็ดขาด มีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี
เกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร
และเงินยืมทดรองจ่าย
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การตรวจสอบภายใน
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
    (Information & Communication)
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการ
สือ่ สารข้อมูล เพือ่ ให้การสือ่ สารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ผู้
ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจของ
บริษทั มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
อย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดท�ำหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทัง้ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาก่อนการประชุม
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามกฎหมายก�ำหนด
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษทั มีกระบวนการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยผูบ้ ริหารทุกระดับรับทราบ และตระหนักถึงความ
รับผิดชอบที่มีต่อการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนงาน เช่น จัดให้มีการประชุมภายในฝ่ายเพื่อติดตามผล
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติ
งาน (KPIs) มีการจัดท�ำรายงานผลการปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายตามแผนงาน หรืองบประมาณ เสนอต่อผูบ้ ริหาร
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่าง
สม�่ำเสมอ
ทั้งนี้ จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท และการเปิดเผยข้อมูล มี
ความครบถ้วนเชือ่ ถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลัก
การบัญชีรับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอสิระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่
สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด�ำเนิน
ธุรกิจ

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอสิระจากฝ่าย
จัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้าน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้า
หน้าทีบ่ ริหารในด้านงบบริหารหน่วยงาน โดยหน่วยงานตรวจ
สอบภายในมีหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการ
ก�ำกับดูแลกิจการ รวมทัง้ เป็นทีป่ รึกษา เพือ่ สนับสนุนให้บริษทั
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ
แผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) โดยครอบคลุมกระบวนการด�ำเนินธุรกิจทีส่ ำ� คัญและ
รายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณา รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและหน่วย
งานก�ำกับดูแลเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการ
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ เสนอแนะที่ พ บจากการตรวจสอบอย่ า ง
สม�่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการแสดงความเห็น และไม่มปี ระเด็นทีม่ คี วาม
ขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและฝ่ายตรวจสอบภายในที่ยัง
หาข้อยุติไม่ได้
หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดถือกรอบโครงสร้าง
การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
และกฎบัตรของหน่วยงาน
ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ ง ที่
1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้แต่ตั้ง นายธนภัทร
วงค์วิทย์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถด�ำเนินการตามที่คณะ
กรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้ ทัง้ นี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ
แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทต้องผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของ
ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายในปรากฏใน
เอกสารแนบ
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รายการระหว่างกัน

76

ANNUAL REPORT 2015

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการตกลงเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของ
บริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บริษัทมีนโยบายเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลัก
เกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธเี ปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียน ส�ำหรับงวดบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 บริษัทมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการ
เป็นการท�ำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตาม
ปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
               บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1. บริษัท อินเตอร์ วิชั่นบิสซิเนสกรุ๊ป จ�ำกัด    
(“Inter Vision”) ด�ำเนินธุรกิจบริการเขียนซอฟท์แวร์
2. บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จ�ำกัด (“ITEC Software”)
เดิมชื่อ บริษัท ซอฟท์บ็อกซ์ จ�ำกัด (“Softbox”) ด�ำเนิน
ธุรกิจผลิต จ�ำหน่าย พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทุกชนิดและให้ค�ำปรึกษาในการติดตั้ง และ
วางระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์รับจ้าง
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. ริษัท ดับเบิ้ลแวลู จ�ำกัด(“Double Value”)
(เดิมชื่อบริษัท ดับเบิ้ล เซเว่น จ�ำกัด)
ด�ำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

4. บริษัท เซเว่น ซาลอน จ�ำกัด (“7Salon”) ด�ำเนินธุรกิจ
ร้านเสริมสวย

5. บริษัท คลับ ซักเซ่ซ จ�ำกัด(“Club Success”) (เดิมชื่อ
บริษัท คลับ เซเว่น จ�ำกัด) ด�ำเนินธุรกิจร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม

        ความสัมพันธ์
มีกรรมการร่วมกันคือนายสุระ คณิตทวีกุล
น.ส.อารี  ปรีชานุกูล และนายกฤชวัฒน์ วรวานิช
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นใน
สัดส่วน 49.9%
นายนิธศิ สทร ลักษณ์ เป็นกรรมการ และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน    
สัดส่วน 92.55%
นายนิธศิ สทร ลักษณ์ เป็นคูส่ มรสของ น.ส.อารี ปรีชานุกลู     
ซึ่งเป็นกรรมการของCom7
มีกรรมการร่วมกันคือนายสุระ คณิตทวีกุล
น.ส.อารี  ปรีชานุกูล และนายกฤชวัฒน์วรวานิช
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่ นายสุระ คณิตทวีกุล
นายบัญชา พันธุมโกมล น.ส.อารี ปรีชานุกูล
นายกฤชวัฒน์ วรวานิช และนายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กลุ
ถือหุน้ ในสัดส่วน 41.63%, 23.45%, 7.84%, 4.2% และ
3.00% ตามล�ำดับ
มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุระ คณิตทวีกุล และ
น.ส.อารี ปรีชานุกูล
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และ
น.ส.อารี ปรีชานุกลู ถือหุน้ ในสัดส่วน 87.9% และ 6.1%  
ตามล�ำดับ  
มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และ
น.ส.อารี ปรีชานุกูล
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล
และน.ส.อารี ปรีชานุกลู   ถือหุน้ ในสัดส่วน 45.05% และ
30.52% ตามล�ำดับ
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6. บริษทั ซักเซ่ซมาร์ช จ�ำกัด (“Success March”) (เดิมชือ่
บริษทั เซเว่นสมาร์ท จ�ำกัด) ด�ำเนินธุรกิจร้านอาหารและ
เครือ่ งดืม่
7. บริษัท แอลแอนด์ที แอสเสท จ�ำกัด (“L&T Asset”)
ด�ำเนินธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
8. บริษัท ออร์แกนนิค โซน จ�ำกัด (“Organic”) (เดิมชื่อ
บริษัท พี.ซี. โซน จ�ำกัด) ด�ำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
9. บริษทั โยคะแมทเทอร์ จ�ำกัด(“Yoga Matters”) ด�ำเนิน
ธุรกิจบริการสถานที่ออกก�ำลังกาย
10. บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จ�ำกัด (“BaNANA Group”)
เดิมชื่อ บริษัท แมงโก้ช้อปปิ้ง จ�ำกัด
11. นายสุระ คณิตทวีกุล (“นายสุระ”)
12. นายบัญชา พันธุมโกมล (“นายบัญชา”)
13. น.ส.อารี ปรีชานุกูล  (“น.ส.อารี”)
14. นายนิธิศ สทรลักษณ์ (“นายนิธิศ”)
15. นายกฤชวัฒน์ วรวานิช (“นายกฤชวัฒน์”)
16. นายคงศักดิ์  บรรณาสถิตย์กุล(“นายคงศักดิ์”)
17. นางวาสนา  พงศ์แสงลึก
18. น.ส.ณัฐนันท์  กีรติกรยศนันท์
19. นายสุรเดช  สร้อยรุ่งเรือง
20. นายศิริพงษ์      สมบัติศิริ
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        ความสัมพันธ์
มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และ
น.ส.อารี ปรีชานุกูล
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายบัญชา พันธุมโกมล
นายสุระ คณิตทวีกุล และน.ส.อารี ปรีชานุกูล ถือหุ้น
ในสัดส่วน 18%, 55.25%, และ 13.75% ตามล�ำดับ
มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุระ คณิตทวีกุล
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นใน
สัดส่วน 10.0%
มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นใน
   สัดส่วน 99.9%
มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นใน
สัดส่วน 37.5%
บริษัทย่อยร้อยละ 99.99
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558
กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่
ผู้ถือหุ้นใหญ่ / อดีตกรรมการบริษัท Com7
กรรมการ และผู้ถือหุ้น
คู่สมรสของน.ส.อารี ปรีชานุกูล
กรรมการ และผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้ถือหุ้น
ผู้บริหาร
กรรมการของบริษัททวีชัยวาสนาดี จ�ำกัด
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ประธานกรรมการ  
กรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้
บมจ. ธนาคารทหารไทย
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011)
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012)
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013)
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014)
บจก.เอพี เอ็มอี 2
บจก.เอพี เอ็มอี 3
บจก. เอพี (รัชโยธิน)
บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น
บจก. เดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
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21. น.ส.วรีภรณ์  อุดมคุณธรรม

22. นายคัชพล จุลชาต

        ความสัมพันธ์
บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์
บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส
บจก. อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น
บจก. ไทยบิ๊กเบลลี่
กรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังต่อไปนี้
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้
บริษัท อีลิเชี่ยน ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท อีลิเชี่ยน เซอร์วิสเซสแมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท แฟชั่น พีเพิล จ�ำกัด
บริษัท เกาะมะพร้าว ไอส์แลนด์จ�ำกัด
บริษัทเซี่ยงไฮ้ อินน์ จ�ำกัด
บริษัท เดอะเรดดราก้อน จ�ำกัด
บริษัท บุราส่าหรี กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท พานาลี จ�ำกัด
บริษัท ภูเก็ต ป่าตอง คลับ จ�ำกัด
บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ทคลับ จ�ำกัด
บริษัท อาร์แอล พี จ�ำกัด
บริษัท โกลบอล แบรนด์ เน็ทเวิร์ค จ�ำกัด
บริษัท ยูเอสไอ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ภูเก็ตสแควร์ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท แอคทีฟเนชั่น จ�ำกัด
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
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1. Inter Vision

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

1) ค่าเขียนระบบ : ค่าเขียนโปรแกรม
EDM (E-mail Direct Marketing) ซึ่งเป็นระบบ
การส่งข้อความและค่าบริการจัดท�ำระบบส�ำหรับ
การจอง iPhone 6
2) ค่าบ�ำรุงรักษาระบบiDo : สิน้ สุดสัญญา
30/9/2558
iDo เป็นระบบทีใ่ ช้ในการตรวจสอบการซ่อมสินค้า
การจองสิ น ค้ า การรั บ สิ น ค้ า พรี เ มี ย มและเป็ น
โปรแกรมทีช่ ว่ ยติดตามการบริการหลังการขายและ
ค่าบริการในการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ iDo รวม
ถึงความช่วยเหลือด้านการใช้งานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3) ค่าติดตั้งและเก็บรักษาดูแล Server
:ต่อสัญญาถึง 31/12/2559 ส�ำหรับปี 2557 และ
2558 ขอบเขตการด�ำเนินงาน แบ่งเป็น
1) ค่าบริการเช่าพื้นที่ส�ำหรับวาง
Co-Location Server Hosting ซึ่งเป็น Server
ส�ำหรับใช้งานระบบของเว็บไซต์ของ BaNANA IT
2) ค่าบริการเช่าพื้นที่ส�ำหรับวาง
Co-Location Server Hosting ซึ่งเป็น Server
ส�ำหรับงานระบบเว็บไซต์ของบริษทั และระบบอืน่ ๆ

ลักษณะรายการ

2. รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2.1 รายการที่เป็นการรับ และจ่ายเงิน

101,000

87,000

227,500

25,000

24,000

96,000

- 112,500

25,000

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ไตรมาส
ปี 2557                         ปี
2558
4/2558

รายการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของ
รายการ โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท เนื่องจาก
Inter Vision เป็นบริษทั ทีม่ คี วามช�ำนาญในการเขียนโปรแกรม
การตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อสินค้าให้กับบริษัทมาเป็นเวลา
นาน และเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเนื่องจากงานที่ว่า
จ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับฐานลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็น
ข้อมูลส�ำคัญและจ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจ
Inter Vision เป็นบริษัทที่พัฒนาระบบ iDo ซึ่งมีความช�ำนาญ
ในโปรแกรมดังกล่าว อีกทั้งเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
เนือ่ งจากงานทีว่ า่ จ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเกีย่ วกับฐานลูกค้าของ
บริษทั ซึง่ เป็นข้อมูลส�ำคัญและจ�ำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษทั
การ Set-upServer ต้องอาศัยผูช้ ำ� นาญการในการด�ำเนินงาน
เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ว่าระบบเครือข่ายของบริษทั จะมีความ
เสถียร เพราะระบบเครือข่ายจะเป็นศูนย์กลางซึ่งท�ำหน้าที่ใน
การให้บริการหรือสนับสนุนการท�ำงานของเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ที่เป็นลูกข่าย (Client) ประกอบกับการให้บริการของ Inter
Vision ที่ผ่านมาสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัท
ด้วยดีตลอดมา

เหตุผลและความจ�ำเป็นของการท�ำรายการความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. ITEC Software

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

1) ค่าบริการดูแลระบบ ITECStock :ต่อสัญญาถึง
31/12/2559 ITECStockเป็นระบบที่ใช้ส�ำหรับบริ
หารงานขายหน้าร้านและบริหารงานสินค้า รายการ
ดังกล่าวเป็นค่าบริการส�ำหรับการดูแลระบบฐาน
ข้อมูลของโปรแกรม ITECStock เป็นรายปีสญ
ั ญา
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มกราคม 2556 อัตราค่าบริการปี
ละ 600,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการช�ำระเงินทุก
เดือนแบ่งเป็น 12 งวดๆ ละ 50,000 บาท บริษัท
ได้ต่อสัญญาจากเดิมสัญญาใหม่สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการเช่น
เดียวกันปี 2557

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

4) ค่าบริหารจัดการเว็บไซต์ : ค่าบริการจัดการ
เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทซึ่งมีขอบเขตของงานดังนี้
Web Maintenance, Support and
Consultant
Server and Technical Maintenance
and Technical Support for Comseven.com,
BaNANAIT.com และMaccomseven.com
5) ค่าบริการรายปี Reid SSL : ค่าบริการ SSL
(Secure Socket Layer) ซึ่งเป็นระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลให้กับเว็บไซต์ของบริษัท โดย
เฉพาะการท�ำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต

ลักษณะรายการ

2,035
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7,035

575,000
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600,000

     13,375             -       8,560

-

-

18,000

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ไตรมาส
ปี 2557                         ปี
2558
4/2558

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมี
ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบริษัท เนื่องจากระบบ ITECStock ใช้
ส�ำหรับการบริหารงานขายหน้าร้านและบริหารงานสินค้า ซึ่ง
เป็นโปรแกรมที่บริษัทใช้มาตั้งแต่เริ่มด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้นหาก
มีการเปลี่ยนแปลงระบบอาจท�ำให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงักได้
ประกอบกับโปรแกรมดังกล่าวมีความยืดหยุ่นในการรองรับ
ความต้องการของบริษัท เช่น การปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมฟังชั่น
งานใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท

เหตุผลและความจ�ำเป็นของการท�ำรายการความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

82

3) ค่าบริการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม : ค่าจ้างเขียน 1,760,000
โปรแกรมเพือ่ สนับสนุนงานขายหน้าร้าน ซึง่ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้มีการว่าจ้าง ส�ำหรับปี
2558 ประกอบไปด้วย
ค่าพัฒนาระบบ Service
ระบบเปิดบิลขายส�ำหรับ Mango Shopping
ส�ำหรับให้หน้าร้าน Com7 ขาย/เปิดบิล/ส่งข้อมูล
การขายและอื่นๆ
ค่าบริการเขียนเพิ่มการส่ง E-mail ราย
ละเอียดการซื้อสินค้าให้ลูกค้า/เขียน Web Application/แก้ไขหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับ Sell/ออกแบบและ
Patch Database/หน้าแสดงรายงนผลการส่ง
E-mail ให้ลูกค้า

650,000 2,255,000

300,000

75,000

2) ค่ า บริ ก ารตรวจสอบการใช้ ง าน :
รายงานข้อมูลการใช้งานโปรแกรม ITECStockทีม่ ี
พฤติกรรมเข้าข่ายต้องสงสัย โดยจัดท�ำสัญญาราย
ปีเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มกราคม 2556 มีอายุ 1 ปี อัตรา
ค่าบริการปีละ 300,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการ
ช�ำระเงินทุกเดือนๆ ละ 25,000 บาทบริษัทได้ต่อ
สัญญาจากเดิมสัญญาใหม่สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการเช่นเดียวกันปี
2557

275,000

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ไตรมาส
ปี 2557                         ปี
2558
4/2558

ลักษณะรายการ

รายการดังกล่าวมีความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของ
รายการ โดยอัตราค่าจ้างโปรแกรมเมอร์ต่อคนต่อวัน เท่ากับ
10,000 บาท ซึ่ ง อยู ่ ใ นอั ต ราเดี ย วกั น กั บ ที่ Softboxให้บริการกับผู้ว่าจ้างรายอื่น

เหตุผลและความจ�ำเป็นของการท�ำรายการความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. Double Value

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ไตรมาส
ปี 2557                         ปี
2558
4/2558

450,000
เงินประกันการเช่า
1,800,000 450,000 1,800,000
ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่ 199 ตร.ม.
เป็นอาคารพาณิชย์หน้ากว้าง 14.9 เมตร จ�ำนวน
3 ชั้น เลขที่ 1/65 ม.6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นสาขา BaNANA IT โดย
มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอัตราค่าเช่าและค่า
บริการรายเดือนๆ ละ 150,000 บาท (คิดเป็นค่า
เช่า 753.77 บาท/ตร.ม.)
    ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด         -             -              -

ออกแบบและเขียน Patch Database เพื่อเก็บ
ข้อมูลการขายสินค้าFIFO, ค�ำนวณหาสินค้า FIFO,
ระบบท� ำ การรั บ สิ น ค้ า ที่ มี ก ารโอนท� ำ รั บ เข้ า
อัตโนมัติ ,พัฒนารายงานการขายสินค้าที่ไม่ได้ขาย
สินค้าFIFO
แก้ไขค�ำนวณหน้าขายสินค้า ออกแบบและพัฒนา
หน้าบันทึกโปรโมชั่น
4) ค่าสินค้า : เป็นต้นทุนในการซื้อโปรแกรม
124,299
- 124,299
ITECStock 2007 และ ITECFood 2007
เพื่อขายต่อ
    ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด          -             -      187,250

ลักษณะรายการ

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไป
เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ซึง่ จะท�ำให้หน้าร้านมีพนื้ ทีม่ ากขึน้ กว่า
เดิม (จากเดิม 4 เมตร เป็น 14.9 เมตร) ส่งผลดีในการดึงดูด
ลูกค้าได้มากขึ้น
รายการดังกล่าวมีความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของ
รายการ เนื่องจากอัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรถูกลงจาก
พื้นที่เดิมซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน โดยจากเดิมค่าเช่าต่อเดือน
973.50 บาท/ตร.ม. ลดลงเหลือ 753.77 บาท/ตร.ม.

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความ
เป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�ำ
รายการกับบุคคลภายนอก

เหตุผลและความจ�ำเป็นของการท�ำรายการความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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84

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
เป็นรายได้จากการขายสินค้าประเภทไอทีและวัสดุ
สิ้นเปลืองที่ใช้ในส�ำนักงาน และรายได้จากค่า
บริการอื่นๆ
รายได้ค่าเช่าพื้นที่
เป็นการเช่าพืน้ ทีบ่ ริเวณส�ำนักงานใหญ่ เพือ่ ใช้เป็น
ส�ำนักงานและเก็บเอกสาร ขนาดพื้นที่ 28 ตร.ม.
ตามสัญญาเช่าลงวันที่ 1 มกราคม 2556 ก�ำหนด
ระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอัตราค่าเช่ารวมค่า
สาธารณูปโภครายเดือนๆ ละ 30,000 บาทต่อมา
Club Success ได้ด�ำเนินการยกเลิกสัญญาเช่าลง
วันที่ 20 เมษายน 2557 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2557
          ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

เงินกู้ยืมจากกรรมการ- Com7 :
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด
(ลดลง) ระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
ดอกเบี้ยจ่าย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

5. นายสุระ

ลักษณะรายการ

4. Club Success

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

-

-

150,000

76,464,000
(76,464,000)
997,174
-

-

-

        -            -            -

-

-

113,171

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ไตรมาส
ปี 2557                         ปี
2558
4/2558

เงินกูย้ มื จากกรรมการอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี ในปี 2557 ซึง่ เป็น
อัตราดอกเบีย้ เป็นอัตราเดียวกับทีบ่ ริษทั กูย้ มื จากสถาบันการเงินอืน่
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการเนือ่ งจากในปี
2557 บริษทั มีความจ�ำเป็นในการกูย้ มื เพือ่ ใช้ในการบริหารและจัดการ
หมุนเวียน ภายในบริษทั ปัจจุบนั ได้มกี ารช�ำระคืนครบถ้วนแล้ว
รายการกู้ยืมเงินจากกรรมการจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต หากมี
ความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าวจะต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนท�ำรายการ

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการมีความเป็น
ธรรมของราคาและเงื่ อ นไขของรายการ และเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ของบริษัท
อย่ า งไรก็ ต าม รายการดั ง กล่ า วจะไม่ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ในอนาคต
เนื่องจากไม่มีการต่อสัญญาดังกล่าวกับ Club Success

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความ
เป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�ำ
รายการกับบุคคลภายนอก

เหตุผลและความจ�ำเป็นของการท�ำรายการความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ANNUAL REPORT 2015

6. นายกฤชวัฒน์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

เงินกู้ยืมจากกรรมการ - BaNANA IT:
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิ่ม ขึ้นระหtว่างงวด
(ลดลง) ระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
ดอกเบี้ยจ่าย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
เงินกู้ยืมจากกรรมการ - Com7:
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด
(ลดลง) ระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
ดอกเบี้ยจ่าย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

เงินกู้ยืมจากกรรมการ - BaNANA IT :
tยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด
(ลดลง) ระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
ดอกเบี้ยจ่าย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

ลักษณะรายการ

-

-

3,780,000
(3,780,000)
49,295
-

-

-

999,700
(999,700)
         -             -            -

1,000,000
(1,000,000)
-

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ไตรมาส
ปี 2557                         ปี
2558
4/2558

เงินกูย้ มื จากกรรมการอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี ในปี 2557 ซึง่
เป็นอัตราดอกเบีย้ เป็นอัตราเดียวกับทีบ่ ริษทั กูย้ มื จากสถาบันการเงินอืน่
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการเนือ่ งจากในปี 2557
บริษทั มีความจ�ำเป็นในการกูย้ มื เพือ่ ใช้ในการบริหารและจัดการ
หมุนเวียนภายในบริษัท ปัจจุบันได้มีการช�ำระคืนครบถ้วนแล้ว
รายการกู้ยืมเงินจากกรรมการจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต หากมี
ความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าวจะต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนท�ำรายการ

รายการกู้ยืมเงินจากกรรมการจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต หากมี
ความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าวจะต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนท�ำรายการ

รายการดังกล่าวได้มีการช�ำระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มี
มติการจดเลิกบริษทั ในเดือนเมษายน 2557 และอยูร่ ะหว่างการ
ช�ำระบัญชี
ปัจจุบันได้ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

เหตุผลและความจ�ำเป็นของการท�ำรายการความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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86
7,056,000
(7,056,000)
92,018
-

2,700,000
(2,700,000)
35,211
-

เงินกู้ยืมจากกรรมการ - Com7 :
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด
(ลดลง) ระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
ดอกเบี้ยจ่าย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

8. นายคงศักดิ์
-

-

-

-

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ไตรมาส
ปี 2557                         ปี
2558
4/2558

เงินกู้ยืมจากกรรมการ - Com7 :
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด
(ลดลง) ระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
ดอกเบี้ยจ่าย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

ลักษณะรายการ

7. นางสาวอารี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

เงินกูย้ มื จากกรรมการอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี ในปี 2557 ซึง่
เป็นอัตราดอกเบีย้ เป็นอัตราเดียวกับทีบ่ ริษทั กูย้ มื จากสถาบันการ
เงินอื่น
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการเนือ่ งจากในปี 2557
บริษทั มีความจ�ำเป็นในการกูย้ มื เพือ่ ใช้ในการบริหารและจัดการ
หมุนเวียนภายในบริษทั ปัจจุบนั ได้มกี ารช�ำระคืนครบถ้วนแล้ว
รายการกูย้ มื เงินจากกรรมการจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคต หากมีความ
จ�ำเป็นจะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั กิ อ่ น
ท�ำรายการ

เงินกูย้ มื จากกรรมการอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี ในปี 2557 ซึง่
เป็นอัตราดอกเบีย้ เป็นอัตราเดียวกับทีบ่ ริษทั กูย้ มื จากสถาบันการ
เงินอื่น
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการเนือ่ งจากในปี 2557
บริษทั มีความจ�ำเป็นในการกูย้ มื เพือ่ ใช้ในการบริหารและจัดการ
หมุนเวียนภายในบริษทั ปัจจุบนั ได้มกี ารช�ำระคืนครบถ้วนแล้ว
รายการกูย้ มื เงินจากกรรมการจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคต หากมีความ
จ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าวจะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูพ้ จิ ารณาอนุมตั กิ อ่ นท�ำรายการ

เหตุผลและความจ�ำเป็นของการท�ำรายการความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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10. BaNANA Group
เดิมชื่อ แมงโก้ช้อปปิ้ง

9. นายทรงธรรม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ไตรมาส
ปี 2557                         ปี
2558
4/2558

รายได้จากการขายสินค้า :
เป็นการขายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่
อุปกรณ์ไอที ในราคาที่ตกลงร่วมกัน คือราคา
ทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

295,906

23,505,954

-

-

- 1,661,278

        -             -           -

ค่าเช่าจ่าย
- 210,000 854,737
บริษัทได้ท�ำสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์/ตึกแถว เลข
ที่24-24/1 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบกิจการจ�ำหน่า
อุปกรณ์ ไอที/อุปกรณ์ต่อพ่วง สัญญาเช่าลงวันที่
1 มกราคม 2558 ก�ำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2560 มีอัตราค่าเช่ารายเดือนๆ ละ
70,000 บาท
   ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด           -          -             เงินกู้ยืมจากกรรมการบริษัทย่อย
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
- 10,000,000
เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด
3,000,000
(ลดลง) ระหว่างงวด
               -             ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
   3,000,000 10,000,000
ดอกเบี้ยจ่าย
- 529,090
-

ลักษณะรายการ

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความ
เป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�ำ
รายการกับบุคคลภายนอก
รายการดั ง กล่ า วไม่ น� ำ มาจั ด ท� ำ งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท
เนื่องจากเป็นบริษัทย่อย  ร้อยละ 99.99

เป็นเรื่องปกติส�ำหรับธุรกิจที่เริ่มด�ำเนินการ

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นประโยชน์
แก่บริษทั โดยเป็นการเพิม่ โอกาสทางการขายจากการเช่าพืน้ ที่
รายการดังกล่าวมีความเป็นธรรมของราคา โดยอัตราค่าเช่าเดือนละ
35,000 บาทต่อห้อง เป็นราคาตลาดเทียบเคียงอาคารพาณิชย์ทอ่ี ยู่
ใกล้เคียงกัน

เหตุผลและความจ�ำเป็นของการท�ำรายการความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

88

ค่าซื้อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ :
เป็นการซื้อทรัพย์สินประกอบด้วยของตกแต่ง
และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทางบริษัท Com7 ขอ
ซื้อในราคาตามบัญชีบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม 1%
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

รายได้จากการขายสินค้า :
เป็นการขายทรัพย์สินประกอบด้วยของ
ตกแต่งและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทางบริษัท
Com7 ส�ำรองจ่ายไปก่อนในการเปิดสาขา
แมงโก้ ช็อปปิ้ง พื้นที่ต่างจังหวัดโดยคิดตาม
ราคาทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
รายได้จากค่าบริหารจัดการ :
เป็นการว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการ
กิจการภายในและเป็นทีป่ รึกษาด้านธุรกิจให้แก่
แมงโก้ ชอปปิง้ สัญญาลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ระยะเวลา 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าบริหาร
จัดการตามยอดขายที่ตกลงร่วมกัน
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

ลักษณะรายการ

48,553

-

371,283

249,560

51,952

294,678

-

-

-

863,973

- 1,596,150 2,512,560

-

6,918,012

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ไตรมาส
ปี 2557                         ปี
2558
4/2558

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความ
เป็นธรรมของราคา เนื่องจากเป็นการขายทรัพย์สินซึ่งสามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยคิดในราคาตามบัญชีบวกก�ำไรส่วน
เพิ่มตามที่ตกลงกัน
รายการดั ง กล่ า วไม่ น� ำ มาจั ด ท� ำ งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท
เนื่องจากเป็นบริษัทย่อย  ร้อยละ 99.99

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการเนือ่ งจากอัตรา
ค่าบริหารจัดการคิดตามสัดส่วนของยอดขาย อีกทัง้ แมงโก้ ช้อป
ปิ้ง เป็นบริษัทย่อยที่เพิ่งเริ่มด�ำเนินธุรกิจจึงจ�ำเป็นต้องอาศัย
บริษทั Com7 ในการให้คำ� ปรึกษา อีกทัง้ เป็นการท�ำระยะสัน้ จึง
ท�ำให้สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่เป็นการผูกมัดฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งจนเกินไป

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความ
เป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�ำ
รายการกับบุคคลภายนอก
รายการดั ง กล่ า วไม่ น� ำ มาจั ด ท� ำ งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท
เนื่องจากเป็นบริษัทย่อย  ร้อยละ 99.99

เหตุผลและความจ�ำเป็นของการท�ำรายการความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

4,825,219

ค่าสินค้า :
- 4,824,054
เป็นการซือ้ สินค้าประเภทไอที ตามราคาทีต่ กลงกัน
คือ ราคาขายบวกก�ำไรส่วนเพิม่ ตามทีต่ กลงกัน
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย
- 28,300,000
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
20,000,000 10,000,000
เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด
               -              (ลดลง) ระหว่างงวด
20,000,000 38,300,000
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
447,534 503,402
ดอกเบี้ยรับ
447,534 2,073,803
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
1,626,270
2,073,803

5,170,904

863,973

-

- 1,596,150 2,512,560

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ไตรมาส
ปี 2557                         ปี
2558
4/2558

-

ค่าซื้อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ :
เป็นการซื้อทรัพย์สินประกอบด้วยของตกแต่ง
และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทางบริษัท Com7 ขอ
ซื้อในราคาตามบัญชีบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม 1%
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

ลักษณะรายการ

รายการดังกล่าวไม่นำ� มาจัดท�ำงบการเงินรวมของบริษทั เนือ่ งจาก
เป็นบริษัทย่อย  ร้อยละ 76

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความ
เป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�ำ
รายการกับบุคคลภายนอก

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความ
เป็นธรรมของราคา เนื่องจากเป็นการขายทรัพย์สินซึ่งสามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยคิดในราคาตามบัญชีบวกก�ำไรส่วนเพิม่
ตามที่ตกลงกัน
รายการดังกล่าวไม่นำ� มาจัดท�ำงบการเงินรวมของบริษทั เนือ่ งจาก
เป็นบริษัทย่อย  ร้อยละ 99.99

เหตุผลและความจ�ำเป็นของการท�ำรายการความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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11. กรรมการ
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ไตรมาส
ปี 2557                         ปี
2558
4/2558

  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

รายได้จากการขายสินค้า
เป็นรายได้จากการขายสินค้าต่างๆ ให้กับ
กรรมการและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
929,997

1,101,248

          -             -              -

-

รวม รายได้จากบานาน่า กรุ๊ป
31,242,783 551,955 3,582,225
รวม รายจ่ายจากบานาน่า กรุ๊ป
315,154 6,421,370 7,337,780
รวม เงินให้กู้ยืมทั้งหมด
20,000,000 38,300,000 38,300,000
51,952
51,952
รวม ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวดทัง้ หมด ด้านลูกหนี้
993,000
863,973
รวม ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวดทัง้ หมดด้านเจ้าหนี้
- 863,973

ลักษณะรายการ

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความ
เป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ท�ำ
รายการกับบุคคลภายนอก

เหตุผลและความจ�ำเป็นของการท�ำรายการความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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2.2 รายการระหว่างกันในอนาคต
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เช่าอาคาร
ส�ำนักงานแห่งใหม่ โดยมีรายละเอียดตามบันทึกข้อตกลง สรุปดังนี้
คู่สัญญา

บริษัท ออร์แกนิค โซน จ�ำกัด (“ผู้ให้เช่า”) กับ บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน

ความสัมพันธ์

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล

สถานที่และที่ตั้ง

อาคารส�ำนักงาน ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี
2559-2560)

พื้นที่เช่า

ประมาณ 9,000 - 14,000 ตร.ม.โดยแบ่งเป็นพื้นที่ส�ำนักงานประมาณ 5,000 - 8,000ตร.ม. และ
พื้นที่คลังสินค้ประมาณ 4,000 - 6,000 ตร.ม.

ระยะเวลาเช่า

ระยะเวลาเช่ารวมแล้วไม่เกิน 21 ปี โดยอาจท�ำเป็นสัญญาเช่าระยะยาวไม่เกิน 21 ปี หรือสัญญาเช่า
ระยะสัน้ คราวละ 3 ปี และมีขอ้ ตกลงให้ตอ่ อายุออกไปอีก 6 คราวๆ ละ 3 ปี รวมแล้วไม่เกิน 21 ปี

อัตราค่าเช่า

อ้ตราค่าเช่าส�ำหรับพื้นที่ส�ำนักงานประมาณ  480 บาทต่อตร.ม. และพื้นที่คลังสินค้าประมาณ
190 บาทต่อ ตร.ม. โดยผู้ให้สัญญามีสิทธิขึ้นค่าเช่าทุก 3 ปี คราวละไม่เกินร้อยละ 15 ของค่า
เช่าเดิมในปีก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงสภาวะของตลาด และสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น
ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าที่ปรับขึ้นดังกล่าวจะไม่สูงกว่าอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด ณ เวลานั้นๆ

การต่อสัญญาเช่า

บริษัทมีสิทธิขอต่ออายุได้เมื่อครบก�ำหนดสัญญาเช่า

เงื่อนไขที่ส�ำคัญ

หากผู้เช่าไม่เช่าทรัพย์ดังกล่าวด้วยอันไม่สมควร ผู้เช่ายินดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าตาม
อัตราค่าเช่าที่ต้องช�ำระให้แก่ผู้ให้เช่าในกรณีที่มีการเข้าใช้ทรัพย์สินที่เช่า จนกว่าผู้ให้เช่าจะ
สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่ได้แต่ไม่เกิน 3 ปีนบั แต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้เช่าแจ้งส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าและผูเ้ ช่า
ปฏิเสธการเข้าใช้ทรัพย์สินที่เช่า
หากผูใ้ ห้เช่าไม่สมารถส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าภายในก�ำหนด หรือเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ผูใ้ ห้เช่า
ตกลงชดเชยเงินส่วนต่างจากอัตราค่าเช่าที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าในการณีที่มีการเช่า
ทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งจะต้องจ่ายไปในการเช่าพื้นที่อื่นแทนเนื่องจากการไม่ได้เข้าใช้ทรัพย์สินที่
เช่า จนกว่าผูใ้ ห้เช่าจะสามารถส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าและพร้อมใช้งานได้ เว้นแต่เป็นกรณีทผี่ เู้ ช่า
ปฏิเสธไม่ใช้สิทธิ์ซื้อก่อนตามที่ก�ำหนดในข้อตกลงการเช่า
หากผู้ให้เช่าประสงค์จะขายจะต้องให้สิทธิบริษัทซือ้ ก่อน และหากบริษัทปฏิเสธไม่ซื้อ ผู้ให้เช่าจะ
ขายบุคคลภายนอกในราคาเดียวกับหรือสูงกวี่เสนอขายให้กับบริษัท

เหตุผล และความจ�ำเป็นของการท�ำรายการ
ในปัจจุบัน พื้นที่ที่บริษัทเช่าเพื่อใช้เป็นส�ำนักงานนั้นไม่เพียงพอกับการใช้งานท�ำให้บริษัทต้องเช่าพื้นที่ในบริเวณ
อืน่ เพือ่ ท�ำคลังสินค้าซึง่ ไม่สะดวกในการบริหารจัดการ ทางฝ่ายจัดการของบริษทั จึงมีความเห็นว่า บริษทั ควรหาสถานทีเ่ ช่า
แห่งใหม่ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอกับการใช้งานและรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต ประกอบกับ นายสุระ คณิตทวีกุล ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานเพื่อให้เช่าน่าจะเป็นประโยชน์
กับบริษัทในระยะยาว
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2.3 การจ�ำนองและการค�้ำประกัน
วงเงินกู้ยืมของบริษัทเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีการใช้ทรัพย์สินของกรรมการจ�ำนอง และกรรมการ/บริษัท
ที่เกี่ยวข้องค�้ำประกันบุคคล/นิติบุคคล ดังต่อไปนี้

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม
ณ 31 ธ.ค. 58
(ลบ.)

รายละเอียดสินทรัพย์การค�้ำประกัน/
จ�ำนอง

1. วงเงิน UOB
  OD, L/C, T/R, DL/C, L/G, P/N
  Forward Contract วงเงิน 100 ล้านบาท

560

ด� ำ เนิ น การปลดบุ ค คลค�้ ำ ประกั น ให้ กั บ บริ ษั ท
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ตาม
หนังสือเลขที่ 029/2558 ลว. 17 ธันวาคม 2558

2. วงเงิน Citibank
  OD, B/G, P/N, T/R

200

ด� ำ เนิ น การปลดบุ ค คลค�้ ำ ประกั น ให้ กั บ บริ ษั ท
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ตาม
หนังสือแจ้งของสถาบันการเงินลว. 24 ธันวาคม 2558

3. วงเงิน BBL
   P/N, L/C, T/R, L/G, loan

1,172

ด� ำ เนิ น การปลดบุ ค คลค�้ ำ ประกั น ให้ กั บ บริ ษั ท
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ตาม
หนังสือแจ้งของสถาบันการเงินลว. 24 ธันวาคม
2558

4. วงเงิน KBANK
   L/I, DL/C, L/C, T/R, P/N
   Forward Contract วงเงิน 3.55 ล้าน    
   เหรียญสหรัฐ

854

ด�ำเนินการปลดจ�ำนองหลักประกันและปลดบุคคล
ค�้ำประกันให้กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2558 ตามหนังสือแจ้งของสถาบันการเงิน
เลขที่ สห.11400/0846/1558 ลว. 23 ธันวาคม 2558

815
(165+650)

สถาบันการเงินด�ำเนินการปลดบุคคลค�้ำประกันให้
กับบริษัทเรียบร้อยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ตาม
หนั ง สื อ แจ้ ง ของสถาบั น การเงิ น เลขที่ พสช.
111/2558 ลว. 21 ธันวาคม 2558

5. วงเงิน BAY
   OD, L/C, T/R, DL/C, L/G
   Forward Contract วงเงิน 5.6 ล้าน
   เหรียญสหรัฐ
วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (พ.ย.-ธ.ค. 58)
จ�ำนวนเงิน 650 ล้านบาทส�ำหรับการสั่งซื้อ
สินค้าประเภท IPhone 6s และ 6sPlus
เท่านั้น ไม่มีหลักประกัน
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ข้อมูลการเงินที่ส�ำคัญ
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
      ประจ�ำงวด

ผู้สอบบัญชี

                          สรุปรายงานการตรวจสอบ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่            นางวราภรณ์วรธิติกุล ผู้สอบบัญชี
31ธันวาคม 2556
รับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส
จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.

ผู ้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ด� ำ เนิ น การตรวจสอบบั ญ ชี ต าม
มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปและให้
ความเห็นว่า งบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดง
ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแส   
เงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่            นางวราภรณ์วรธิติกุล ผู้สอบบัญชี
31ธันวาคม 2557
รับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้
รั บ ความเห็ น ชอบจากส� ำ นั ก งาน
ก.ล.ต.

ผู ้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ด� ำ เนิ น การตรวจสอบบั ญ ชี ต าม
มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปและให้
ความเห็นว่า งบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดง
ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแส   
เงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่            นางวราภรณ์วรธิติกุล ผู้สอบบัญชี
31ธันวาคม 2558
รับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้
รั บ ความเห็ น ชอบจากส� ำ นั ก งาน
ก.ล.ต.

ผู ้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ด� ำ เนิ น การตรวจสอบบั ญ ชี ต าม
มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปและให้
ความเห็นว่า งบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดง
ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแส   
เงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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13.1 ตารางสรุปงบการเงิน
13.2.1 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการ

ปี 2556                        ปี 2557
        ปี 2558
          (ตรวจสอบ)                  (ตรวจสอบ)
      (ตรวจสอบ)
     ล้านบาท      ร้อยละ   ล้านบาท     ร้อยละ       ล้านบาท     ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุน(ก�ำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน (สุทธิ)
ค่าใช้จ่ายรวม  
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
ส่วนแบ่งก�ำไร : ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวม

13,921.14 99.78%
31.39 0.22%
13,952.53 100.00%

14,080.11 99.84%
22.35 0.16%
14,102.46 100.00%

14,965.76 99.83%
25.97 0.17%
14,991.73 100.00%

12,392.88
945.64
368.17
(2.86)
13,703.83
248.70

88.82%
6.78%
2.64%
(0.02%)
98.22%
1.78%

12,399.39 87.92%
1,065.55 7.55%
332.77 2.36%
(2.04) (0.01%)
13,795.67 97.82%
306.79 2.18%

13,075.05
1,186.88
346.64
3.05
14,611.62
380.11

87.21%
7.92%
2.31%
0.02%
97.46%
2.54%

21.33
227.37
54.80
172.57

0.15%
1.63%
0.39%
1.24%

42.86
337.25
74.79
262.46

0.29%
2.25%
0.50%
1.75%

172.57
-   
172.57

38.43
268.36
61.52
206.84
209.72
(2.88)
206.84

0.27%
1.90%
0.44%
1.47%

268.46
(6.00)
262.46
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รายการ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผล
ประโยชน์พนักงาน – สุทธิจากภาษี
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จ:ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวม
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)1/

ปี 2556                        ปี 2557
        ปี 2558
          (ตรวจสอบ)                  (ตรวจสอบ)
      (ตรวจสอบ)
     ล้านบาท      ร้อยละ   ล้านบาท     ร้อยละ       ล้านบาท     ร้อยละ

172.57

(3.30)
203.54

262.46

172.57
-   
172.57
0.19
0.25
900,000

206.42
(2.88)
203.54
0.23
0.25
900,000

268.46
(6.00)
262.46
0.26
0.25
1,018,356

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่4/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจึงท�ำการปรับปรุง
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานใหม่เสมือนว่าบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทมาตั้งแต่ปี 2555
1/

รายได้อื่น เช่น รายได้จากค่าบริหารจัดการ Franchise, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น  

2/
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13.2.2 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน)
รายการ

ปี 2556                        ปี 2557
        ปี 2558
          (ตรวจสอบ)                  (ตรวจสอบ)
      (ตรวจสอบ)
     ล้านบาท      ร้อยละ   ล้านบาท     ร้อยละ       ล้านบาท     ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุน(ก�ำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน (สุทธิ)
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
ส่วนแบ่งก�ำไร : ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวม

13,921.14 99.78%
31.39 0.22%
13,952.53 100.00%

14,062.08 99.83%
23.52 0.17%
14,085.60 100.00%

14,940.78 99.80%
30.67 0.20%
14,971.45 100.00%

12,392.88 88.82%
945.64 6.78%
368.07 2.64%
(2.86) (0.02%)
13,703.73 98.22%
248.80 1.78%

12,386.79 87.94%
1,053.78 7.48%
325.20 2.31%
(2.04) (0.01%)
13,763.73 97.72%
321.87 2.28%

13,050.87 87.17%
1,170.90 7.82%
339.86 2.27%
3.05 0.02%
14,564.68 97.28%
406.77 2.72%

21.33
227.47
54.80
172.67
172.67
-   
172.67

0.15%
1.63%
0.39%
1.24%

38.27
283.60
64.40
219.20
219.20
219.20

0.27%
2.01%
0.46%
1.55%

42.11
364.66
72.42
292.24

0.28%
2.44%
0.49%
1.95%

292.24
-   
292.24
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รายการ

ปี 2556                        ปี 2557
        ปี 2558
          (ตรวจสอบ)                  (ตรวจสอบ)
      (ตรวจสอบ)
     ล้านบาท      ร้อยละ   ล้านบาท     ร้อยละ       ล้านบาท     ร้อยละ

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผล
ประโยชน์พนักงาน – สุทธิจากภาษี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จ :    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
   ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวม
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)1/

172.67

(3.21)
215.99

292.24

172.67
-   
172.67
0.19
0.25
900,000

215.99
215.99
0.24
0.25
900,000

292.24
-   
292.24
0.29
0.25
1,018,356

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจึงท�ำการปรับปรุง
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานใหม่เสมือนว่าบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทมาตั้งแต่ปี 2555
1/

รายได้อื่น เช่น รายได้จากค่าบริหารจัดการ Franchise, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

2/
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สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าอื่น- สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
สิทธิการเช่าส่วนที่ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถานบันการเงินติดภาระค�้ำประกัน
อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน– สุทธิ
สิทธิการเช่า – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจ�ำ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

สินทรัพย์

รายการ

255.23 5.82%
179.41 4.09%
-    0.00%
2,812.26 64.14%
7.35 0.17%
98.29 2.24%
3,352.54 76.46%
372.21 8.49%
335.06 7.64%
8.42 0.19%
46.05 1.05%
18.25 0.42%
252.26 5.75%
1,032.25 23.54%
4,384.79 100.00%

11.48%
6.51%
0.03%
54.12%
0.26%
0.82%
73.22%

185.50 6.38%
322.84 11.11%
6.58 0.23%
17.21 0.59%
26.87 0.93%
219.01 7.54%
778.01 26.78%
2,905.66 100.00%

333.61
189.01
1.00
1,572.58
7.54
23.91
2,127.65

16.59%
7.82%
0.00%
51.12%
0.39%
1.25%
77.17%
6.03%
265.42
7.42%
326.53
0.32%
14.13
2.88%
126.76
0.47%
20.51
5.71%
251.36
1,004.71 22.83%
4,401.78 100.00%

730.25
344.42
-   
2,250.16
17.13
55.11
3,397.07

ณ 31 ธันวาคม 2556
ณ 31 ธันวาคม 2557             ณ 31 ธันวาคม 2558                
             (ตรวจสอบ)                       (ตรวจสอบ)
                  (ตรวจสอบ)
       ล้านบาท      ร้อยละ                 ล้านบาท     ร้อยละ                   ล้านบาท     ร้อยละ

13.2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
   รวมสินทรัพย์

รายการ

1,897.72
1,879.08
0.85
3.00
13.97
21.74
3,816.36
-   
0.28
12.51
31.70
44.49
3,860.85

33.12%
51.33%
0.00%
0.13%
0.03%
0.49%
2.41%
87.51%

-    0.00%
3.45 0.12%
7.87 0.27%
- 0.00%
35.96 1.24%
47.28 1.63%
2,590.06 89.14%

962.35
1,491.45
3.81
1.00
14.14
70.03
2,542.78
0.00%
0.01%
0.29%
0.00%
0.72%
1.01%
88.05%

43.28%
42.85%
0.00%
0.02%
0.07%
0.32%
0.49%
87.03%

53.61
0.02
15.42
0.90
33.70
103.65
2,637.54

1.22%
0.00%
0.35%
0.03%
0.76%
2.36%
59.92%

693.18 15.75%
1,767.88 40.16%
0.32%
14.34
0.01%
0.26
-    0.00%
0.84%
37.04
0.48%
21.19
2,533.89 57.56%

ณ 31 ธันวาคม 2556
ณ 31 ธันวาคม 2557             ณ 31 ธันวาคม 2558                
             (ตรวจสอบ)                       (ตรวจสอบ)
                  (ตรวจสอบ)
       ล้านบาท      ร้อยละ                 ล้านบาท     ร้อยละ                   ล้านบาท     ร้อยละ

13.2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ก�ำไรสะสม
  - จัดสรรแล้วส�ำรองตามกฎหมาย
  - ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ

7.74%
7.74%
0.00%

22.50
0.77%
68.10
2.34%
315.60 10.86%
0.00%
315.60 10.86%
2,905.66 100.00%

225.00
225.00
-   

6.84%
5.13%
0.00%

30.00
0.68%
267.02
6.09%
522.02 11.91%
1.92
0.04%
523.94 11.95%
4,384.79 100.00%

300.00
225.00
-   

30.00
535.48
1,764.24
-   
1,764.24
4,401.78

300.00
300.00
898.76

0.68%
12.16%
40.08%
0.00%
40.08%
100.00%

6.82%
6.82%
20.42%

ณ 31 ธันวาคม 2556
ณ 31 ธันวาคม 2557             ณ 31 ธันวาคม 2558                
             (ตรวจสอบ)                       (ตรวจสอบ)
                  (ตรวจสอบ)
       ล้านบาท      ร้อยละ                 ล้านบาท     ร้อยละ                   ล้านบาท     ร้อยละ

13.2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)
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สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าอื่น- สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
สิทธิการเช่าส่วนที่ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค�้ำประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน– สุทธิ
สิทธิการเช่า – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจ�ำ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

สินทรัพย์

รายการ

11.48%
6.51%
0.00%
54.12%
0.26%
0.82%
73.19%
6.38%
0.03%
11.11%
0.23%
0.59%
0.93%
7.54%
26.81%
100.00%

333.61
189.01
1,572.58
7.54
23.91
2,126.65
185.50
1.00
322.84
6.58
17.21
26.87
219.01
779.01
2,905.66

364.71 8.35%
16.20 0.37%
324.60 7.43%
7.29 0.17%
46.05 1.05%
15.46 0.35%
250.75 5.74%
1,025.06 23.46%
4,368.75 100.00%

252.44 5.78%
176.85 4.04%
20.00 0.46%
2,792.75 63.93%
7.35 0.17%
94.30 2.16%
3,343.69 76.54%

16.43%
7.77%
0.86%
50.69%
0.39%
1.18%
77.32%
5.81%
257.92
0.34%
15.20
7.35%
326.15
0.23%
10.30
2.86%
126.76
0.45%
20.09
5.64%
250.46
1,006.88 22.68%
4,438.97 100.00%

729.19
344.92
38.30
2,250.16
17.13
52.39
3,432.09

ณ 31 ธันวาคม 2556
ณ 31 ธันวาคม 2557             ณ 31 ธันวาคม 2558                
             (ตรวจสอบ)                       (ตรวจสอบ)
                  (ตรวจสอบ)
       ล้านบาท      ร้อยละ                 ล้านบาท     ร้อยละ                   ล้านบาท     ร้อยละ

13.2.4 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน)
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หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียน อื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ

33.12%
51.33%
0.00%
0.13%
0.03%
0.49%
2.41%
87.51%
0.00%
0.12%
0.27%
0.00%
1.24%
1.63%
89.14%

962.35
1,491.35
3.81
1.00
14.14
70.03
2,542.68
      -   
3.45
7.87
35.96
47.28
2,589.96

      -   
0.28
11.86
31.70
43.84
3,837.05

1,882.64
1,874.14
0.85
13.97
21.61
3,793.21
0.00%
0.01%
0.27%
0.00%
0.72%
1.00%
87.83%

43.09%
42.90%
0.00%
0.02%
0.00%
0.32%
0.50%
86.83%

53.61
0.02
14.65
0.90
33.70
102.88
2,641.28

693.18
1,772.44
14.34
0.26
37.03
21.15
2,538.40

1.21%
0.00%
0.33%
0.02%
0.76%
2.32%
59.50%

15.61%
39.93%
0.32%
0.01%
0.00%
0.83%
0.48%
57.18%

ณ 31 ธันวาคม 2556
ณ 31 ธันวาคม 2557             ณ 31 ธันวาคม 2558                
             (ตรวจสอบ)                       (ตรวจสอบ)
                  (ตรวจสอบ)
       ล้านบาท      ร้อยละ                 ล้านบาท     ร้อยละ                   ล้านบาท     ร้อยละ

13.2.4 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) (ต่อ)
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ก�ำไรสะสม
  จัดสรรแล้วส�ำรองตามกฎหมาย
  ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ

7.74%
7.74%
0.00%

22.50
0.77%
68.20
2.34%
315.70 10.86%
0.00%
315.70 10.86%
2,905.66 100.00%

225.00
225.00
            -   

6.87%
5.15%
0.00%

30.00 0.69%
276.70 6.33%
531.70 12.17%
- 0.00%
531.70 12.17%
4,368.75 100.00%

300.00
225.00
            -   

30.00
568.93
  1,797.69
-   
  1,797.69
4,438.97

0.67%
12.68%
40.50%
0.00%
40.50%
100.00%

300.00 6.76%
300.00 6.76%
898.76 20.25%

ณ 31 ธันวาคม 2556
ณ 31 ธันวาคม 2557             ณ 31 ธันวาคม 2558                
             (ตรวจสอบ)                       (ตรวจสอบ)
                  (ตรวจสอบ)
       ล้านบาท      ร้อยละ                 ล้านบาท     ร้อยละ                   ล้านบาท     ร้อยละ

13.2.4 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) (ต่อ)
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13.2.5 งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการ

ปี 2556             ปี 2557            ปี 2558
         (ตรวจสอบ)        (ตรวจสอบ)        (ตรวจสอบ)
           (ล้านบาท)          (ล้านบาท)           (ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
     ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
     รายการปรับปรุง
          ค่าเสื่อมราคา
          ค่าตัดจ�ำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
          ค่าตัดจ�ำหน่าย - สิทธิการเช่า
          (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
          (กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
          ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
          ขาดทุน(ก�ำไร)จากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
          ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
          ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
          ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
          ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
          ดอกเบี้ยรับ
          ดอกเบี้ยจ่าย
     ก�ำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
     สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
          ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
          สินค้าคงเหลือ
          สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
          เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
          หนี้สินหมุนเวียนอื่น
          เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
          หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
     เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)
     กิจกรรมด�ำเนินงาน
          จ่ายดอกเบี้ย
          จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมด�ำเนินงาน

227.37

268.36

337.26

110.82
0.93
4.67
-   
-   
1.63
-   
33.39
-   
-   
21.33
400.14

115.75
0.92
8.52
(8.90)
(52.01)
5.08
0.37
7.69
(0.27)
(3.40)
38.43
380.54

128.25
0.85
13.62
3.31
1.82
2.91
(2.16)
14.10
0.33
2.13
(0.27)   
(5.68)
42.86
539.33

(43.43)
(297.15)
45.48
(68.63)
7.23
52.29
-   
14.01
109.94

9.85
(1,187.67)
(74.38)
(24.61)
587.91
(48.29)
(4.57)
(4.26)
(365.48)

(168.32)
560.28
43.26
0.90
(114.45)
(0.48)
2.00
862.52

(27.19)
(114.90)
(32.15)

(37.76)
(52.24)
(455.48)

(44.17)
(54.06)
764.29
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13.2.5 งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)
รายการ

ปี 2556             ปี 2557            ปี 2558
         (ตรวจสอบ)        (ตรวจสอบ)        (ตรวจสอบ)
           (ล้านบาท)          (ล้านบาท)           (ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
   เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค�้ำประกัน
(45.28)
   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(0.82)
   เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
(112.62)
   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
(15.15)
   เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
37.00
   เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
2.22
   เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   ดอกเบี้ยรับ
               -   
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
(134.65)
กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
  -   
   เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
   เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
   เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    เงินสดจ่ายค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการเพือ่ การเพิม่ ทุนหุน้ สามัญ
   เงินสดรับจากการออกหุ้นของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นอื่น
   เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
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(186.71)
(2.91)
(146.85)
(37.17)
1.00
9.88
0.14
3.40
(359.22)

106.79
(6.50)   
(132.87)
(104.11)
6.31
5.68
(124.70)

93.00

7.00   

(5.00)
(91.00)
3,792.95
7,467.01
(3,327.35)
(6,531.36)
(10.77)                -   

(6.00)
7,396.22
(8,602.62)
71.54
(3.59)

(6.26)
(180.25)
263.32

(6.13)
4.80
(200.00)
736.32

(0.88)
1,005.00
(31.24)
(164.57)

96.52
237.09
333.61

(78.38)
333.61
255.23

475.02
255.23
730.25
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13.2.6 งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน)
รายการ

ปี 2556             ปี 2557            ปี 2558
         (ตรวจสอบ)        (ตรวจสอบ)        (ตรวจสอบ)
           (ล้านบาท)          (ล้านบาท)           (ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
     ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
     รายการปรับปรุง
          ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจ�ำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
          ค่าตัดจ�ำหน่าย - สิทธิการเช่า
          (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
          (กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
          รายได้จากการยกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากรรมการ
          ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
          ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
          ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
          ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
          ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
          ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
          ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
          ดอกเบี้ยรับ
          ดอกเบี้ยจ่าย
     ก�ำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
    สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
          ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
          สินค้าคงเหลือ
          สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
          เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
          หนี้สินหมุนเวียนอื่น
          เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
          หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
     เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)
     กิจกรรมด�ำเนินงาน
          จ่ายดอกเบี้ย
          จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมด�ำเนินงาน

227.37

283.60

364.66

110.82
0.93
4.67
-   
-   
1.63
-   
33.39
-   
21.33
400.14

114.74
0.92
8.52
(8.90)
(52.15)
4.54
(0.17)
7.69
(0.27)
(3.84)
38.27
392.95

126.48
0.76
13.62
2.78
1.96
(4.00)
2.79
0.21
(0.58)
9.85
0.33
2.13
(0.27)
(7.20)
42.11
555.63

(43.43)
(297.15)
45.48
(68.63)
7.23
52.29
-   
14.01
109.94

12.40
(1,168.02)
(70.38)
(23.10)
583.08
(48.42)
(4.57)
(4.26)
(330.32)

(169.73)
540.64
41.90
0.29
(104.44)
(0.47)
2.00
865.82

(27.19)
(114.90)
(32.15)

(37.60)
(52.35)
(420.27)

(43.94)
(53.99)
767.89
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13.2.6 งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน)  (ต่อ)
รายการ

ปี 2556             ปี 2557            ปี 2558
         (ตรวจสอบ)        (ตรวจสอบ)        (ตรวจสอบ)
           (ล้านบาท)          (ล้านบาท)           (ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค�้ำประกัน
   เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
   เงินจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   เงินสดรับคืนทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
   เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
   เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
   เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นยืมจากกรรมการ
   เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
   เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
   เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    เงินสดจ่ายค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการเพือ่ การเพิม่ ทุนหุน้ สามัญ
   จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
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(45.28)
(1.00)
(0.82)
(112.62)
(15.15)
38.00
2.22
               -   
(134.65)

(179.21)
(15.20)
(1.77)
(134.61)
(37.17)
(20.00)
9.64
0.14
3.84
(374.34)

106.79
(3.71)   
(133.01)
(104.11)
(14.30)
0.79
0.82
6.08
(140.65)

-   

90.00

-   

(5.00)
3,792.95
(3,327.35)
(10.77)

(91.00)
7,439.95
(6,519.38)
              -   

7,381.45
(8,572.77)
71.54
(3.59)   

(6.26)
(180.25)
263.32

(6.13)
(200.00)
713.44

(0.88)
1,005.00
(31.24)
-   
(150.49)

96.52
237.09
333.61

(81.17)
333.61
252.44

476.75
252.44
729.19
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13.3 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
งบการเงินรวมของบริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการ
หน่วย
ปี 2556            ปี 2557           ปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง
     อัตราส่วนสภาพคล่อง
     อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
     อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
     อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
     ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
     อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
     ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
     อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
     ระยะเวลาช�ำระหนี้
     วงจรเงินสด
อัตราส่วนแสดงความสามารถ
ในการหาก�ำไร
     อัตราก�ำไรขั้นต้น
     อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
     อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
     อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ
     อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงาน
     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
     อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล**

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.84
0.21
(0.01)
78.58
4.58
8.70
41.37
10.80
33.32
12.62

0.88
0.11
(0.14)
74.90
4.81
5.66
63.65
8.30
43.38
25.08

1.34
0.42
0.24
57.14
6.30
5.17
69.69
7.58
47.48
28.51

%
%
%
%
%

10.98
1.63
(0.14)
1.24
41.14

11.94
1.91
(1.70)
1.47
49.27

12.63
2.25
2.27
1.75
22.94

%
%
เท่า

6.44
83.41
5.20

5.67
98.07
3.87

5.97
79.34
3.41

เท่า
เท่า
เท่า
%

8.21
11.66
1.60
104.45

7.37
7.98
1.61
96.69

1.49
8.87
4.93
-   

หมายเหตุ :
**อัตราการจ่ายเงินปันผลค�ำนวณจากจ�ำนวนเงินที่จ่ายปันผลส�ำหรับผลประกอบการในปีนั้นๆ
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14. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 ผลการด�ำเนินงาน
1. รายได้
โครงสร้างรายได้ แยกตามกลุ่มธุรกิจ

รายการ
สินค้าไอที
สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่
สินค้าอื่นๆ และบริการ
รวม

ปี 2557                                  ปี 2558  
ล้านบาท
   %         ล้านบาท              %
4,279
7,291
2,510
14,080

ภาพรวม
ปี 2558 บริษัทมียอดขายและบริการรวมจ�ำนวน
14,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 886 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.29 เมื่อเทียบกับปี 2557 เป็นการเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม
ประเภทสินค้า โดยเฉพาะกลุม่ สินค้าประเภทโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ซึง่ มียอดขายในปี 2558 จ�ำนวน 8,070 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 779
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.68 จากปี 2557 ทั้งนี้เกิดจาก
การปรับกลยุทธ์ในเรือ่ งการคัดสรรสินค้ามาจ�ำหน่ายและการ
ท�ำกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งปี
สินค้าประเภทไอที
ปี 2558 บริษัทมียอดขายสินค้าไอทีจ�ำนวน 4,357
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.82 จากปี 2557 เนือ่ งจากการปรับเปลีย่ นในเรือ่ งการคัดสรร
สิ น ค้ า และการท�ำกิจ กรรมทางการตลาด ส่งผลให้ บ ริ ษั ท
สามารถรักษาอัตราการเติบโต ไม่ให้มกี ารถดถอยตามแนวโน้ม
ของตลาดสินค้ากลุ่มไอที
สินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี 2558 บริษัทมียอดขายสินค้าประเภทโทรศัพท์
เคลื่อนที่จ�ำนวน 8,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 779 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.68 เมือ่ เทียบกับปี 2557 เนือ่ งจาก
สินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนเป็น
ส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจ�ำวันของคนในปัจจุบัน รวมทั้ง
การพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการแบรนด์สินค้าที่มี
พัฒนาการที่ดีตอบรับการใช้งานของผู้บริโภค ในขณะที่น�ำ
เสนอราคาทีส่ ามารถท�ำให้ผบู้ ริโภคในกลุม่ เป้าหมายต่างๆ เข้า
ถึงได้งา่ ยขึน้ อีกทัง้ บริษทั มีการน�ำเสนอการขายสินค้าโทรศัพท์
เคลือ่ นทีค่ วบคูก่ บั ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายสัญญาณมือถือ รวมถึง
การเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และเพิ่มช่องทางการ

30.39%
51.78%
17.83%
100.00%

14,146357
28,117070
2,653958
314,921966

29.2311%
53.9992%
16.7897%
100.00%

จ�ำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวผ่านทางทุกแบรนด์ของบริษทั
ไม่ว่าจะเป็นร้าน BaNANA IT ร้าน BaNANA Mobile หรือ
iStudio
สินค้าอื่นๆ และบริการ
ปี 2558 บริษัทมียอดขายสินค้าอื่นๆ และบริการ
จ�ำนวน 2,539 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 29 ล้านบาทหรือเพิม่
ขึ้นร้อยละ 1.16 เมื่อเทียบกับปี 2557 สาเหตุหลักมาจากการ
เพิม่ ขึน้ ของสินค้าทีเ่ ป็นอุปกรณ์พว่ งกับสินค้าประเภทโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ ไม่วา่ จะเป็นฟิลม์ กันรอย สายชาร์จ และเคส เป็นต้น
ซึ่ ง เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ค้ า
ประเภท
สมาร์ทโฟน

2. ต้นทุนขายและการให้บริการ
ปี 2558 บริษทั มีตน้ ทุนขายและการให้บริการจ�ำนวน
13,075 ล้านบาท เทียบเป็นอัตราร้อยละ 87.37 ของยอดขาย
ลดลงร้อยละ 0.78 เมือ่ เทียบกับปี 2557 สาเหตุสำ� คัญหลักมา
จากบริษัทมีอ�ำนาจในการต่อรองกับผู้จ�ำหน่ายสูงขึ้น

3. ก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 12.63 ของยอดขายสินค้าและบริการ สูงขึ้นจากปี
2557 ทีไ่ ด้มาร้อยละ 11.94 เนือ่ งมาจากบริษทั มีประสิทธิภาพ
ในการต่อรองจากการที่บริษัทเป็นผู้น�ำในการขายสินค้าใน
แต่ละชนิดจึงท�ำให้บริษัทได้ต้นทุนในราคาที่ดี โดยรวมไปถึง
การที่บริษัทวางแผนจัดการสินค้าก่อนที่จะล้าสมัยได้ดีขึ้น
ท�ำให้ช่วยลดค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยลงได้
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4.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

9.  ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
จ�ำนวน 1,534 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 135 ล้านบาท เทียบ
จากรายได้จากการขายและการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 10.25
ในปี 2558 และคิดเป็นร้อยละ 9.92 ในปี 2557 โดยสาเหตุ
ที่เพิ่มขึ้นมาจากในปีนี้บริษัทได้มีการเปิดสาขา ที่อยู่ในห้าง
สรรพสินค้าชื่อดัง เช่น ดิเอ็มควอเทียร์ และ เซ็นทรัลเวสเกต
เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือ
หุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) จ�ำนวน 1,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1,242 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเสนอขายหุ้นใหม่ให้
แก่ประชาชนทัว่ ไปครัง้ แรกจ�ำนวน 899 ล้านบาท การเพิม่ ทุน
จดทะเบียนก่อนการเสนอขายหุน้ ฯ จ�ำนวน 75 ล้านบาท และ
จากผลประกอบการของปี 2558 จ�ำนวน 268 ล้านบาท

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

5. ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (ก่อนต้นทุนทางการเงิน
ณ สิ้นปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชี
เท่ากับ 0.58 บาทต่อหุ้น และ 1.47 บาทต่อหุ้น ตามล�ำดับ
และภาษีเงินได้)

ปี 2558 บริษัทมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
380 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 23.90 เมื่อเทียบกับปี 2557 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่ม 10.  การเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้ แรก
ขึ้นของการขายสินค้าที่มีก�ำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นประกอบกับปี
แหล่งทีม่ าของเงินทุนของบริษทั จากเงินทีไ่ ด้รบั จาก
2558 มียอดขายเพิ่มขึ้น
การเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั จ�ำนวน 300 ล้านหุน้ มูลค่า
ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดยจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้รบั ขึน้ อยูก่ บั ราคา
6.  ต้นทุนทางการเงิน
ปี 2558 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจ�ำนวน 42.9 เสนอขาย ทัง้ นี้ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 4.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ประชาชนในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุน
11.53 เมื่อเทียบกับปี 2557 ในภาพรวม ซึ่งสาเหตุมาจากการ ช�ำระแล้วเพิ่มเป็น 300.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
กู้เงินในครึ่งปีแรกได้เพิ่มขึ้นมาจากในการซื้อสินค้าเพื่อขาย จ�ำนวน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท

มากขึ้น แต่ได้ลดน้อยลงในไตรมาสสุดท้ายเนื่องจากบริษัทได้ 11.  ความเพียงพอของสภาพคล่อง
มีการช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
7.  ก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับปี 2558 บริษทั มีกระแสเงินสดได้มาจากการ
ปี 2558 บริษัทมีก�ำไรจ�ำนวน 268.5 ล้านบาท เพิ่ม ด�ำเนินงานจ�ำนวน 764 ล้านบาท เป็นผลมาจากก�ำไรจากการ
ขึ้น 58.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.01 เมื่อเทียบกับปี ด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
2557 ซึ่งมาจากความสามารถในการท�ำอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ดี
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ขึ้น อันเนื่องมาจากการวางแผนเลือกซื้อและจัดการสินค้า
สภาพคล่องของบริษทั โดยหลักมาจากความสามารถ
รวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มี ในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ การเรียกช�ำระเงินของลูกหนี้
ประสิทธิภาพ
การค้า และการช�ำระเงินคืนเจ้าหนี้การค้า โดยระหว่างปี
8.  แหล่งที่มาของเงินทุน
2557 – 2558 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่
สนับสนุนสภาพคล่องดังกล่าวแสดงดังตารางด้านล่าง
8.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคาร
จ�ำนวน 693 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมที่
ร้อยละ 15.75 ลดลง 1,205 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 63.47
สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนจากการด�ำเนิน
งานดีขนึ้ จึงมีเงินเพือ่ น�ำมาจ่ายช�ำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
ธนาคารในระหว่างปี

8. 2 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ สิ้ น ปี 2558 บริ ษั ท มี เ งิ น กู ้ ยื ม ระยะยาวจาก
ธนาคารจ�ำนวน 67.95 ล้านบาท (2557: ไม่มี) เพื่อน�ำมาจ่าย
ค่าสิทธิการเช่าในการเปิดสาขา
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            อัตราส่วนสภาพคล่อง                                หน่วย                     ปี 2557
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย
Cash Cycle
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย : ในปี 2557 - 2558
บริษทั มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากการขยาย
สาขาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้บริษัทต้องสต็อกสินค้าหน้า
ร้านเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการบริหารสินค้าคงเหลือ
ได้ดีขึ้น
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย: ในปี 2557 - 2558 บริษัทมีระยะ
เวลาช�ำระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากบริษัทมีอ�ำนาจใน
การต่อรองเพิ่มขึ้น ท�ำให้ได้ Credit Term ที่เพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดจากการลงทุน
ปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนสุทธิจ�ำนวน
124.70 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการลงทุน
ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่าเพื่อขยายสาขาใหม่
รวมถึงการปรับปรุงสาขาใหม่ดูทันสมัยมากขึ้น
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในการจัดหาเงินสุทธิ
จ�ำนวน 164.57 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายช�ำระ
หนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนจา
การด�ำเนินงานที่เพียงพอ

วัน
วัน
วัน
วัน

814.81
63.65
43.38
25.0825.08

          ปี 2558
306.30
69.6969.69
7.4847.48
28.5128.51

13. ภาระผูกผันและหนี้สินที่อาจะเกิดขึ้น
(Off-Balance Sheet Arrangements)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพัน
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สรุปดังนี้
ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่าย
ทุน จ�ำนวน 6.79 ล้านบาท (ปี 2557 +: 7.28 ล้านบาท)
ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าด�ำเนิน
งาน – กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า จ�ำนวน 754.18 ล้านบาท
(ปี 2557 : 412.95 ล้านบาท)
สิทธิการเช่า จ�ำนวน 53.03 ล้านบาท (ปี 2557 :
124.46 ล้านบาท)
ประมาณการหนี้ สิ น ค่ า รื้ อ ถอนสิ น ทรั พ ย์ ถ าวร
จ�ำนวน 0.90 ล้านบาท (ปี 2557 : ไม่มี)
สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับบริษัทอื่นและบุคคลอื่น
อัตราค่าบริการเดือนละ 0.19 ล้านบาท (ปี 2557 : 0.15 ล้าน
บาท)
สัญญาบริการกับบริษัทอื่น อัตราค่าบริการเดือนละ
0.20 ล้านบาท (ปี 2557 : 0.23 ล้านบาท)
12. โครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการช�ำระหนี้
สัญญาการบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับ
บริษัทอื่น อัตราค่าบริการเดือนละ 0.18 ล้านบาท (ปี 2557 :
และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (Covenant)
แหล่งจัดหาเงินทุนหลักของบริษัทมาจากเงินกู้ยืม 0.38 ล้านบาท)
ระยะสั้นจากธนาคาร โดย ณ สิ้นปี 2557 - 2558 บริษัทมี
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ   7.37 เท่า
และ 1.49 เท่า ตามล�ำดับ  โดยในปี 2558 อัตราส่วนดังกล่าว
ลดลง เป็นผลจากบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการ
เสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายศิรพิ งษ์ สมบัตศิ ริ ิ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายคัชพล จุลชาต และนางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ทัง้ 3 ท่านมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ได้
ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับคูม่ อื การปฏิบตั งิ านคณะกรรมการตรวจสอบของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและ
ขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจ
สอบภายใน และผู้สอบบัญชีจ�ำนวน 8 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังมีปรากฏอยู่ในตาราง
แสดงจ�ำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในส่วนการก�ำกับดูแลกิจการ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงินทั้งรายไตรมาส และประจ�ำปี 2558 ซึ่งผ่านการ
สอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตลอดจนหารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อ
พิจารณาถึงนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ การประมาณการทางบัญชี และการใช้ดลุ ยพินจิ ต่างๆ เพือ่ ประกอบการจัด
ท�ำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในด้านการจัดท�ำรายงานทางการเงิน และรับทราบแผนการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชี รวมถึงเข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อปรึกษาหารือ
กันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงิน รวมทั้งประเด็นที่พบจากการสอบทานและตรวจ
สอบงบการเงินคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากระบวนการจัดท�ำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษทั มีระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมซึง่ ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนิน
งานของบริษทั อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบทานมาตรการและ
แนวทางการป้องกันการทุจริตในสายงานต่างๆ เพื่อให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการด�ำเนินธุรกิจ
4. พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้มี
การว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จ�ำกัด (P&L) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในที่
ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะ
กรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี และรายงานผลการตรวจสอบภายใน
จากผูต้ รวจสอบ รวมถึงติดตามผล และความคืบหน้าในการแก้ไข (ถ้ามี) กับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนือ่ ง จากรายงาน
การตรวจสอบภายในของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเหมาะสม
และเพียงพอ
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าว ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จากความรู้ทางธุรกิจ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมของค่าตอบแทน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้มีการพิจารณา
แต่งตั้งนางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้
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สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และนายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และนาย
วิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ต่ออีกวาระหนึง่ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้เสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2559 ต่อไป
จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยสรุปว่าในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนฝ่ายจัดการของบริษัท มีจริยธรรม และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทีต่ งั้ ไว้อย่างมีคณ
ุ ภาพเยีย่ งมืออาชีพ โดยให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ

  (นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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