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เป็นที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากปัจจัยความผันผวนในทิศทาง
ของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนจากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายเงินภายในประเทศ
และภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง กอปรกับการสนับสนุนของภาครัฐบาลที่ใช้นโยบายขาดดุลร้อยละ 2.6 ของ
GDP เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น คณะกรรมการ
นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ว่า GDP จะขยายตัวจากร้อยละ 3.2 เป็นร้อยละ
3.4 และในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเป็นร้อยละ 3.6
สำ�หรับพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสของเทคโนโลยี และความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบ
การค่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่ายแอปเปิล ซังซุง ออปโป้ หรือหัวเว่ย และค่ายอื่นๆ ที่ต่างพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ต่อยอดจากการประมูลคลื่นความถี่ 4G ในช่วงที่ผ่านมา ได้ทำ�ให้เกิดการ
แข่งขันทางด้านการบริการและการเข้าถึงด้วยความรวดเร็วในการสื่อสาร และได้ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาสนใจในเทคโนโลยี
มากขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจค้าปลีกไอที
ในปี 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจอีกปีหนึ่งของประเทศไทย แต่ท่ามกลางความผันผวน
ดังกล่าว Com7 ก็ได้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงได้แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม 17,211.60 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.80 และมีกำ�ไรสุทธิ 406.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.58 จากปี 2558
บริษัทยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงการคำ�นึงถึงการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม
มาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้เข้าทำ�การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการจัดทำ� 2
โครงการหลักเป็นประจำ�ทุกปี ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว ได้แก่ โครงการ “ห้องคอมฯ ของหนู” และโครงการ
“ยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น” สำ�หรับโครงการห้องคอมฯ ของหนูนั้น ในปี 2559 บริษัทได้มอบอาคารเรียนจำ�นวน 1 หลัง
และเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 20-30 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเชื่อมต่อต่างๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนใน
ชนบทที่ขาดโอกาสในการรับรู้ข่าวสารและเทคโนโลยี เพื่อให้ครู นักเรียน ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการในพื้นที่นั้นได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับความรู้ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกผ่านอุปกรณ์อันทันสมัยภายในห้อง
คอมฯ ของหนู ส่วนโครงการยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่นนั้น เป็นโครงการช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่โดยกำ�เนิด
ด้วยการมอบเงินบริจาคจำ�นวนหนึ่งให้แก่ครอบครัวของเด็กที่พิการ เพื่อให้สามารถเข้ารับการผ่าตัดรักษาจนหายขาด และ
กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุข
คณะกรรมการขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงาน และชุมชนต่างๆ เป็น
อย่างยิ่ง ที่ได้ไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า เพื่อให้ปี 2560 เป็น
อีกปีหนึ่งที่บริษัทจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

												
											

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
ประธานกรรมการบริษัท

นโยบาย และภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2559

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย
				 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประกอบธุรกิจหลักในการค้าปลีกสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์
แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่
แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง โดยธุรกิจของบริษัท
เริ่มต้นในปี 2539 จากการเป็นร้านค้าปลีกสินค้าไอทีในห้าง
พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ต่อมากลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงโอกาสใน
การเติบโตของธุรกิจสินค้าไอที ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทย
มี สั ด ส่ วนประชากรที่เข้าถึง การใช้ง านคอมพิว เตอร์ไม่ถึง
ร้อยละ 10 ของจำ�นวนประชากรทั้งประเทศ กลุ่มผู้ก่อตั้ง
จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2547 เพื่อจำ�หน่ายสินค้าไอทีในลักษณะขายส่งให้กับร้าน
ค้าปลีกทั่วประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในขณะนั้น
รวมทั้งขายปลีกผ่านหน้าร้านของตัวเองภายในห้างพันธุ์ทิพย์
พลาซ่า ต่อมาผู้บริหารของบริษัทเห็นว่าธุรกิจขายปลีก
สิ น ค้ า ไอที มี โ อกาสในการเติ บ โตและมี ข้ อ ดี ม ากกว่ า การ
ขายส่ง จึงได้ปรับนโยบายการทำ�ธุรกิจของบริษัทให้เน้นการ
ขายปลีกสินค้าไอทีมากกว่าการขายส่ง โดยการเพิ่มจำ�นวน
ช่องทางร้านค้าขายปลีกให้มากยิ่งขึ้นผ่านการขยายสาขา
ร้านค้าของบริษัทไปยังศูนย์การค้าต่างๆ
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			 ในปี 2559 บริษัทได้ประกอบธุรกิจที่เป็นการ
สนับสนุนธุรกิจหลักเพื่อความครบวงจรในธุรกิจไอที เช่น
ธุรกิจขายสินค้าไอทีเจาะกลุ่มตลาด SME และงานรัฐบาล
ซึ่งดำ�เนินงานภายใต้แบรนด์ “BaNANA Business” ธุรกิจ
ขายสินค้าไอทีผ่านทางออนไลน์ภายใต้แบรนด์ “BaNANA
Store” (บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำ�กัด) ธุรกิจจัดจำ�หน่าย
คอมพิวเตอร์มือสองภายใต้แบรนด์ “BaNANA Sure”
(บริษัท บานาน่า ชัวร์ จำ�กัด) ธุรกิจการเข้าบริหารจัดการ
ร้าน TRUE Shop (บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำ�กัด) ตามที่บริษัท
ได้รับสิทธิจากบริษัท ทรูดิสทรีบิวชั่น แอนด์เซลส์ จำ�กัด
(TDS) และธุรกิจการให้บริการด้านซอฟท์แวร์ (บริษัท ไอ
เทค ซอฟท์แวร์ จำ�กัด)
			 ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทธุรกิจได้ทั้งหมด 4
ประเภทดังนี้
			 1. ธุรกิจค้าปลีก
			 2. ธุรกิจบริการ
			 3. ธุรกิจเชิงพาณิชย์
			 4. ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์
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		 1. ธุรกิจร้านค้าปลีกของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น
2 ลักษณะคือ ร้านค้าที่ขายสินค้าไอทีทั่วไป (รวมถึงโทรศัพท์
เคลือ่ นทีแ่ ละแท็บเล็ต) และร้านค้าทีข่ ายสินค้าแบรนด์ Apple
โดยร้านค้าของบริษัทในแต่ละลักษณะมีประวัติความเป็นมา
ดังนี้
			 (1) ร้านขายสินค้าไอทีทั่วไป – จากนโยบายของ
บริษัทที่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายปลีกไปยังศูนย์การค้า
ในปี 2552 บริษัทได้ทำ�การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านค้า
ขายสินค้าไอทีทั้งหมด ซึ่งในขณะนั้นมีจำ�นวนประมาณ
100 สาขา จากเดิมที่มีชื่อร้านหลากหลาย มาใช้ชื่อร้าน
“BaNANA IT” (ปัจจุบันชื่อร้าน “BaNANA”) เหมือนกัน
ทั้งหมด เพื่อให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่จดจำ� รวมทั้งปรับ
ภาพลักษณ์และบรรยากาศภายในร้านให้การเลือกซื้อสินค้า
ไอทีเป็นเรื่อง “กล้วยๆ” ง่ายสำ�หรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
รองรับ กลุ่มผู้ บริโ ภคที่เ ป็นกลุ่มสุภาพสตรีที่มีแนวโน้มใน
การใช้งานสินค้าไอทีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และได้เพิ่มหมวด
สินค้าไอทีให้มีความหลากหลายครอบคลุมถึงสินค้าประเภท
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต สำ�หรับร้าน BaNANA บริษัทยัง
คงเน้นการจำ�หน่ายสินค้าแล็ปท็อป และสินค้าที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นหลัก
		 นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการติดต่อ
สือ่ สารอย่างรวดเร็วยังส่งผลให้สนิ ค้าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดด ในปี 2556 บริษัทได้เพิ่ม
ช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
โดยเฉพาะภายใต้ชื่อร้าน “BaNANA Mobile” เพื่อให้ลูกค้า
แบ่งแยกและจดจำ�แบรนด์ของร้านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
บริษัทยังได้เปิดร้าน “Samsung Shop” เพื่อเสริมสร้าง
ช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแบรนด์

Samsung ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงอีกช่องทางหนึง่
และในปี 2559 บริษัทได้ซื้อทรัพย์สินร้านค้าขายอุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม ภายใต้แบรนด์ “BKK”
เพื่อเสริมช่องทางการจำ�หน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าทุกประเภท
เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 44 สาขา (ประกอบด้วย Samsung Shop
จำ�นวน 6 สาขา และร้าน BKK จำ�นวน 38 สาขา)

รายงานประจำ�ปี 2559

		 นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ได้ เ ล็ ง เห็ น ว่ า ตลาดคอมพิ ว เตอร์
มื อสองยั ง มี โอกาสในการทำ�ตลาด ซึ่ง ที่ผ่านมาการใช้
คอมพิ ว เตอร์ ใ นประเทศไทยยั ง มี อั ต ราที่ ตํ่ า เมื่ อ เที ย บกั บ
จำ�นวนประชากรทั้งหมด และกลุ่มผู้ใช้ที่เข้าถึงก็เป็นเพียง
กลุ่มบุคคลที่มีฐานรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อ
เป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังระดับกลางลงไป ทั้งในกลุ่ม
ลูกค้า SME และบุคคลทั่วไป ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่นำ�เข้ามา
ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและราคาไม่แพง
		 ในปี 2559 บริษทั จึงได้จดั ตัง้ บริษทั บานาน่า ชัวร์
จำ�กัด เพื่อดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์มือสองโดย
การนำ�เข้า คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว
จากต่างประเทศ อาทิเช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อเมริกา
และอีกหลายแห่ง โดยมีช่องทางการจัดจำ�หน่ายสินค้า
คอมพิวเตอร์มือสองผ่านหน้าร้าน BaNANA กว่า 60 สาขา
ทั่วประเทศ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสาขาร้าน
BaNANA จำ�นวน 142 สาขา BaNANA Mobile จำ�นวน 21
สาขา BKK จำ�นวน 38 สาขา และ Samsung Shop จำ�นวน
10 สาขา ทั่วประเทศ
		 (2) ร้านขายสินค้าแบรนด์ Apple สินค้าของ Apple
ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ สำ � คั ญ ต่ อ อุ ต สาหกรรม
คอมพิวเตอร์และสินค้าไอทีนับตั้งแต่การเปิดตัวเครื่องเล่น
เพลง iPod ในปี 2544 ต่อเนื่องมาถึงการเปิดตัว iPhone
และ iPad ในปี 2550 และ 2553 ตามลำ�ดับ ส่งผลให้การใช้
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
ทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน
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		 จากการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งของสินค้าแบรนด์ Apple
บริษทั ได้เข้าทำ�สัญญาเป็น Authorized Reseller กับ Apple
South Asia (Thailand) Ltd. (Apple) ในปี 2548 เพื่อจัด
จำ�หน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ภายใต้ชื่อร้าน iStudio ร้าน
iBeat และร้าน U-Store by Comseven โดยร้าน iStudio
เป็ น ร้ า นขนาดใหญ่ ซึ่ ง มี ข นาดพื้ น ที่ แ ละการตกแต่ ง ร้ า น
มากกว่าร้าน iBeat และบริษทั เป็นผูบ้ ริหารงานร้าน iStudio
เองทั้งหมด สำ�หรับร้าน iBeat นอกจากบริษัทจะดำ�เนินการ
เองบางส่วนแล้ว บริษัทยังให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสาขา iBeat ใน
ลักษณะการให้ Franchise เพิ่มเติมด้วย และสำ�หรับร้าน
U-Store เป็นร้านขายสินค้าแบรนด์ Apple ที่เปิดภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นช่องทางจำ�หน่ายสินค้าแบรนด์
Apple ให้กับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

10

ANNUAL REPORT 2016

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 บริษัทได้มีการรีแบรนด์ดิ้งร้าน
ค้ า ภายใต้ ช ื ่ อ ร้ า น iStudio ร้าน iBeat และร้าน U-Store
by Comseven เปลี่ยนมาเป็นชื่อร้าน Studio7 ทั่วประเทศ
เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่าง สร้างโอกาสความสามารถ
ในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า และ
เป็นการสร้างมูลค่าในแบรนด์ Studio7 ซึ่งปัจจุบันยอดขาย
ของสินค้า Apple ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องตามยอดขาย Apple
ทั่วโลก
		 ณ วั น ที ่ 31 ธันวาคม 2559 บริษ ัท มีสาขาร้าน
Studio7 ทั้งสิ้น 94 สาขา ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการที่มี
จำ�นวนสาขาร้านในลักษณะ iStudio ที่ได้รับการรับรองจาก
Apple มากที่สุดในประเทศไทย

		 2. ธุ ร กิ จ บริ ก ารของบริ ษั ท สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น
2 ลักษณะคือ ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ใน
ประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “iCare” และร้านให้บริการ TRUE
Shop ภายใต้ชื่อ “TRUE by Comseven” โดยร้านค้า
แต่ละลักษณะมีประวัติความเป็นมาดังนี้
			 (1) ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple เนื่องจาก
บริษัทเล็งเห็นว่าศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ใน
ประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก Apple ยังมีจ�ำ นวนน้อย
และไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการ ในปี 2555
บริษัทจึงเข้าทำ�สัญญาเป็น Apple Authorized Service
Provider กับ Apple South Asia (Thailand) Ltd.
เพื่อเปิดศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ขึ้นภายใต้ชื่อ
“iCare” เพื่อให้บริการซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple ทั้ง
ที่อยู่ในประกันและนอกประกัน ซึ่งจะทำ�ให้ลูกค้าเกิดความ
มัน่ ใจและไว้วางใจในการซือ้ สินค้าแบรนด์ Apple จากบริษทั

รายงานประจำ�ปี 2559

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีศูนย์ iCare
19 สาขา ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการที่มีจำ�นวนสาขาศูนย์
บริการ iCare ที่ได้รับการรับรองจาก Apple มากที่สุด
ในประเทศไทย
			 (2) ร้านให้บริการ TRUE by Comseven จาก
ความสัมพันธ์อนั ดีของผูบ้ ริหาร ระหว่างบริษทั ทรู คอรปอเรชัน่
จำ�กัด (มหาชน) “TRUE” กับบริษัท รวมทั้งได้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ร่วมกันจากการลงนามในสัญญาความร่วมมือทาง
ธุรกิจครั้งนี้ บริษัทได้รับสิทธิในการบริหารร้าน TRUE Shop
(สัญญา) จากบริษัท ทรูดิสทรีบิวชั่นแอนด์เซลส์ จำ�กัด (TDS)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TRUE ณ วันที่ 26 เมษายน 2559
เพื่อรับมอบสิทธิ์ในการร่วมบริหารจัดการร้าน โดยบริษัท
ทําหน้าที่ขายสินค้าและบริการในร้าน TRUE Shop ที่ได้
รับสิทธิจาก TDS ภายใต้ชื่อ TRUE by Comseven ซึ่ง
ตั้งอยู่ในห้างบิ๊กซี และห้างโลตัส ทั่วประเทศ จำ�นวน 166
สาขา ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ารวมทั้งเสริมสร้างช่องทางจัดจำ�หน่ายสินค้าไอที
เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง
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		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีร้านให้บริการ
TRUE by Comseven จำ�นวน 44 สาขา โดยบริษัทมีแผน
ที่จะเปิดครบทั้ง 166 สาขาในสิ้นปี 2560
		 3. ธุรกิจเชิงพาณิชย์
		 จากการเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ของสิ น ค้ า ไอที ที่ มี
ประโยชน์และความจำ�เป็นแก่ทุกหน่วยงาน อาทิเช่น ธุรกิจ
การค้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ หรือองค์กร
ของภาครัฐ บริษัทจึงได้จัดตั้งหน่วยงานที่ให้บริการแก่ภาค
ธุรกิจข้างต้นภายใต้ชื่อ BaNANA Business โดยมุ่งเน้น
ในภาคธุรกิจ SME ในด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ เพือ่ ช่วยเหลือ
การดำ�เนินธุรกิจในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้เปิดร้านโชว์รูมและจัด
จำ�หน่ายสินค้าโซลูชน่ั ภายใต้ชอ่ื ร้าน “BaNANA Experience
Business Center” รวมทัง้ การขยายธุรกิจเข้าไปสูภ่ าคส่วน
Education มากขึ้นตามมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองต่อ
การเป็นผู้นำ�ทางไอทีในทุกด้าน โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัทในส่วนของอุปกรณ์ไอทีต่างๆ และได้รับการสนับสนุน
สินค้าจำ�พวกโปรแกรมการจัดการธุรกิจผ่าน บริษัท ไอเทค
ซอฟท์แวร์ จำ�กัด (ไอเทค) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
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		 4. ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์
			 จากพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตาม
เทคโนโลยีทก่ี า้ วหน้า ซึง่ ผูบ้ ริโภคนิยมสัง่ ซือ้ สินค้าทางออนไลน์
บริษัทจึงได้ก่อตั้งบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำ�กัด เพื่อจัดตั้งช่อง
ทางการให้บริการสัง่ ซือ้ สินค้าทางออนไลน์ภายใต้ชอ่ื BaNANA
Store (www.bananastore.com)

พันธกิจ (Mission)

ปรัชญาในการดำ�เนินงานของบริษัท
S = Stability ความมั่นคง
E = Efficiency ความสามารถและประสิทธิภาพ
V = Velocity ความรวดเร็ว
E = Economy ความคุ้มค่าในด้านราคา
N = Novelty ความแปลกใหม่และความหลากหลาย
			
			

วัฒนธรรมองค์กร
S = Simple
เป็นคนเรียบง่าย
E = Energized
เป็นผู้มีความกระตือรือร้น
R = Relationship เป็นผู้มีความเป็นมิตร
V = Valiant
เป็นผู้มีความกล้า
I = Integrity
เป็นผู้มีคุณธรรม
C = Commitment เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อความสำ�เร็จ
E = Entertaining เป็นผู้มีความสนุกสนาน

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

		 ในปี 2559 บริษัทมีเป้าหมายขยายสาขาเพิ่มเติม
โดยเริ่มขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มลูกค้านิติบุค คล เช่ น
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME หรือ SMB) สถานศึกษา
หรือหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตลาดดังกล่าวมี
มูลค่าประมาณ 44,000 ล้านบาท และบริษัทได้พัฒนาการ
ขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ซึ่งเริ่มในช่วงครึ่ง
หลังของปี 2559 รวมถึงการขยายธุรกิจศูนย์บริการ iCare
เพิ่มเติม โดยใช้ร้านแบรนด์ Apple ซึ่งได้แก่ Studio7 ที่
ปัจจุบันมีอยู่จำ�นวน 94 สาขา เป็นจุดรับสินค้า (Drop Point)
		 ในปี 2560 ผลจากการขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่ม
ลูกค้านิตบิ คุ คลดังกล่าว การขยายการขายสินค้าผ่านช่องทาง
E-Commerce และการขยายธุรกิจศูนย์บริการ iCare
เพิ่มเติม จะส่งผลต่อรายได้เต็มปีของปี 2560 โดยเมื่อ

		 - พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และยุทธวิธกี ารบริการ
ของแต่ละธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและระบบการให้
บริการโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและทำ�ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
		 - ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำ�เนิน ของพนักงานและบุคคลากร ให้มศี กั ยภาพและความรับผิดชอบ
ธุรกิจของบริษัท
ต่องานและลูกค้า
		 - มุ่งเน้นขยายช่องทางการให้บริการที่เข้าถึงลูกค้า
วิสัยทัศน์ (Vision)
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใน
		 บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำ�ในการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพรอบด้าน และสร้างสรรค์ความสำ�เร็จ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ โดยการ ร่วมกัน
บริหารจัดการจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
		 - แสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เพื่ออนาคต และการ
สร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสม

		 เป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจที่สำ�คัญที่สุดของกลุ่ม
บริษัท คือ การนำ�เสนอสินค้าที่มีคุณภาพดี การพัฒนาระบบ
การให้บริการที่ดีเลิศ และการทำ�งานเพื่อสร้างประสบการณ์
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมทั้งการรักษาความ
เป็นผู้นำ�ในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที สมาร์ทโฟน และสินค้า
ดิจิตอล ควบคู่ไปกับการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสินค้าไอที
สมาร์ทโฟน และสินค้าดิจิตอล บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะ
ขยายช่องทางการขายสินค้าของบริษัทผ่านช่องทางใหม่ๆ
เช่น ระบบ E-Commerce หรือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายภายในปี 2560
บริษัทจะมียอดการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
มูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2559
รวมกับยอดขายของบริษัทซึ่งในช่วงปี 2558-2559 มีการ
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.4 ต่อปี บริษัทคาดว่าในปี 2560
น่าจะทำ�รายได้รวมของกลุม่ บริษทั เพิม่ ขึน้ ได้ประมาณร้อยละ
15 จากรายได้รวมในปี 2559
		 จากการขยายช่องทางธุรกิจใหม่ๆ เป็นธุรกิจที่มี
อัตรากำ�ไรขัน้ ต้นสูงกว่าอัตรากำ�ไรขัน้ ต้นในปัจจุบนั ของบริษทั
โดยเฉพาะธุ ร กิจ บริก ารซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple
“iCare” ซึ่งโดยปกติมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นประมาณ 40%
ประกอบกับแผนการปรับปรุงการดำ�เนินงานภายในของบริษทั
เช่น การปรับประเภทผลิตภัณฑ์ที่ขายในร้าน การลดระยะ
เวลาในการขนส่ง และการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า
เป็นต้น บริษัทคาดว่าน่าจะสามารถเพิ่มอัตรากำ�ไรขั้นต้นได้
14% ต่อปีในปี 2560
		 การต่อยอดจากศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านไอที
“BaNANA” สู่ “BaNANA Business” เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า
SME ในยุคปัจจุบันด้วยโซลูชั่นส์ โดย BaNANA Business
จะเน้นให้บริการด้านสินค้า ตลอดจนให้ค�ำ ปรึกษาด้านระบบ
ไอทีแก่กลุ่ม SME เป็นหลักโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งยังเน้น
การให้บริการ Onsite Service ทีม่ กี ารให้บริการแบบรายครัง้
รายเดือน และรายปี โดยโซลูชั่นส์ ที่เปิดให้บริการประกอบ
ด้วย
		 1. Product Solution เน้นโชว์โซลูชน่ั ส์เพือ่ ตอบสนอง
การให้บริการตามประเภทของธุรกิจ แบ่งเป็น 5 โซนหลักๆ
ได้แก่ Retail Solution, Office Solution, Home Automation, Hotel Solution และ Education Solution
		 2. Brand Solution เน้นการโชว์โซลูชน่ั ส์จากแบรนด์
ไอทีชน้ั นำ�ของโลก ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละ
ธุรกิจให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี BaNANA
ศูนย์รวมสินค้าไอทีสำ�หรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปอีกด้วย
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		 บริษัทได้เตรียมพร้อมกับนวัตกรรมของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่จะมีเพิ่มเติมอีกในอนาคต ตลอดจนการจัดสินค้า
ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ในสาขาของบริษัท
ทั่วประเทศ การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้พนักงานได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ�และรวดเร็ว เพื่อที่จะทำ�ให้ลูกค้าได้
มีประสบการณ์ความพึงพอใจสูงสุด รองรับการเติบโตของ
บริษัทที่มั่นคงและยั่งยืน
		 ในปี 2560 นอกเหนือจากการพัฒนาช่องทางการ
ขายใหม่ๆ ให้ใกล้ชิดลูกค้า เช่น การซื้อขายผ่านระบบ
E-Commerce ของบริษัท การให้ข้อมูลต่างๆ และการ
สื่อสารปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ
ของบริษัทแล้ว บริษัทยังให้ความสำ�คัญกับการมีปฏิสัมพันธ์
กับฐานลูกค้ากลุ่มเดิม ที่เป็นลูกค้าเก่าซึ่งบริษัทได้จัดเก็บ
ข้อมูลฐานลูกค้าไว้มากกว่า 1 ล้านรายชื่อ สามารถแยกตาม
พื้นที่ของลูกค้าในโซนต่างๆ ได้ และกลุ่มสินค้าที่ลูกค้าเคย
ซื้อไปแล้วได้ และบริษัทมีแผนพัฒนาระบบ CRM เพื่อเจาะ
กลุ่มและตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า และเพื่อ
ให้ลูกค้าเก่าของบริษัทยังคงเป็นลูกค้าของบริษัทตลอดไป
		 โดยบริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะขยายฐานลู ก ค้ า ไปยั ง กลุ่ ม
Education และมีแผนที่จะเพิ่มสาขาของร้าน Studio7 ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำ�ให้ใกล้ชิดกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสใน
การขายให้กบั กล่มุ ดังกล่าวและโปรเจ็คของสถานศึกษาต่อไป
รวมทั้ ง บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะขายกล้ อ งถ่ า ยรู ป และอุ ป กรณ์
ที่ ส ามารถให้ ลู ก ค้ า ใช้ เ ป็ น โซลู ชั่ น ในการบั น ทึ ก ภาพหรื อ
ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าได้ในราคาทีล่ กู ค้าทัว่ ไป
สามารถซื้อมาใช้งานได้ เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีและไลฟ์
สไตล์ที่เปลี่ยนไปของลูกค้า
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1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
ปี					

พัฒนาการที่สำ�คัญ

ปี 2547 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (ชื่อเดิมของบริษัท) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
			 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ปี 2548 • บริษัทเข้าทำ�สัญญาเป็น Authorized Reseller กับบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อ
			 จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple ภายใต้ชื่อร้าน iStudio, iBeat และ U Store by Comseven
ปี 2551 • ในเดือนเมษายน 2551 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้วจาก 1 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท เพื่อ
			 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ปี 2552 •
			
		
•
			
			

ในเดือนมกราคม 2552 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้วจาก 20 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
บริษัทมีสาขาครบ 100 สาขา และมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และบรรยากาศ (Rebranding) ภายใน
ร้านค้าให้ทันสมัยรองรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และทำ�การเปลี่ยนชื่อร้านค้าของบริษัททั้งหมดเป็นร้าน
“BaNANA IT”

ปี 2553 • ในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้วจาก 100 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท
			 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ปี 2554

• บริษัทมีจำ�นวนสาขาครบ 200 สาขา

ปี 2556 •
			
			
		
•

ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทเพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตโดย
เฉพาะภายใต้ชื่อร้าน “BaNANA Mobile” และขยายสาขาเพิ่มเติมไปยังจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ใกล้เคียงในภาคเหนือ
ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทเพิ่มช่องทางธุรกิจโดยการเปิดร้าน “Samsung Shop”

ปี 2557 • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท แมงโก้ ช็อปปิ้ง จำ�กัด
			 (“บ.แมงโก้”) โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมี
			 วัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าไอที โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
			 เป็นกลุ่มชุมชนในต่างจังหวัด โดยบริษัทถือหุ้น บ.แมงโก้ ในสัดส่วนร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนและ
			 ชำ�ระแล้ว
		
• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 มีมติดังนี้
			 (1) อนุมตั กิ ารแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจำ�กัด และเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จากหุน้ ละ 100 บาท
				 เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
			 (2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีก 75 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 300 ล้านหุ้น
				 มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 225 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดย
			 เห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
		
• เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจำ�กัดเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด และเปลี่ยนชื่อ
			 บริษัทจากบริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด เป็นบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559
ปี				
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ปี 2558 • บริษัทได้ดำ�เนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่
			 31 กรกฎาคม 2558 และ 3 - 4 สิงหาคม 2558 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท จำ�นวนหุ้นที่เสนอ
			 ขายทั้งหมด 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,005,000,000 บาท และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
				ประกาศรับหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และหุ้น
				ของบริษัทเริ่มทำ�การซื้อขายเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นวันแรกเช่นเดียวกัน
		
• เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ซื้อหุ้น (บริษัท แมงโก้ช็อปปิ้ง จำ�กัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท
			 บานาน่า กรุ๊ป จำ�กัด) ทั้งหมดจาก นายทรงธรรม บุญยะทรัพย์ จำ�นวน 47,999 หุ้น เป็นเงินจำ�นวน
			 6,000,000 บาท บริษัทจึงมีการถือหุ้นในบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำ�กัด เป็นจำ�นวน 199,998 หุ้น ซึ่งเป็น
			 อัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นในบริษัทดังกล่าว เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2588
			 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
		
• ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท
			 ฮอบบี้ พลัส จำ�กัด โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำ�นวน 3,500 หุ้น ในราคา 10,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน
			 ร้อยละ 12.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ฮอบบี้ พลัส จำ�กัด ซึ่งประกอบธุรกิจขายของเล่น ของที่
			 ระลึก การจัดอีเว้นต์ต่างๆ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจกลุ่มนี้ที่มีอัตราการแข่งขันน้อยและ
			 ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงพิจารณาเห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในครั้งนี้
		
• ในปี 2558 บริษัทขยายสำ�นักงานสาขาศูนย์ซ่อมสินค้ายี่ห้อ Apple ในชื่อร้านว่า “iCare” โดย ณ วันที่
			 31 ธันวาคม 2558 มีจำ�นวนสาขาทั้งสิ้น 20 สาขา
		
• ในปี 2558 บริษัทมีการจัดตั้งแผนก BaNANA Business เพื่อขายสินค้าไอที ซอฟท์แวร์ติดตั้ง และดูแล
			 ระบบให้กับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงปานกลาง (SME) หรือหน่วยงานราชการ
ปี 2559 •
			
			
			
			
			
		
•
			
			
			
			
			
		
•
			
			

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท
ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำ�กัด (ไอเทค ซอฟท์แวร์) โดยการซื้อหุ้นจาก นายนิธิศ สธรลักษณ์ จำ�นวน 1,020 หุ้น
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของไอเทค ซอฟท์แวร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน
8,000,000 บาท โดยไอเทค ซอฟท์แวร์ ให้บริการในการเขียนโปรแกรมต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทจะต้อง
ใช้บริการไอเทค ซอฟท์แวร์ในการเขียนโปรแกรมดังกล่าว รวมทั้งให้การสนับสนุนแผนก BaNANA
Business ในการดูแลไอที ซอฟท์แวร์ติดตั้ง และระบบ
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 มีมติให้เข้าร่วมทุนกับนายธนวัฒน์
แซ่เจียง ด้วยการก่อตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า “บริษัท บานาน่า ชัวร์ จำ�กัด” (บานาน่า ชัวร์) โดยบริษัทถือหุ้น
จำ�นวน 306,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบานาน่า ชัวร์ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 30,600,000 บาท โดยบานาน่า ชัวร์ ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำ�เข้าและเป็นตัวแทนจำ�หน่าย
คอมพิวเตอร์ใช้แล้ว เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะมีกลุ่มลูกค้าจำ�นวนมาก เป็นการ
ขยายฐานลูกค้าจากระดับกลางลงไป ซึง่ สอดคล้องตามนโยบายการเป็นผูน้ �ำ สินค้าด้านไอทีอย่างครบวงจร
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 บริษัทเข้าลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจการบริหารจัดการร้าน
TRUE Shop (สัญญา) กับบริษัท ทรู ดิสทรีบิวชั่น แอนด์เซลส์ จำ�กัด (TDS) เพื่อรับมอบสิทธิในการร่วม
บริหารจัดการร้าน TRUE Shop จำ�นวนทั้งสิ้น 166 ร้าน เป็นระยะเวลา 3 ปี
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พัฒนาการที่สำ�คัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพิ่ม
เติมตามสัดส่วนใน บริษัท ฮอบบี้ พลัส จำ�กัด เป็นจำ�นวน 875 หุ้น คิดเป็นเงินจำ�นวน 2,500,000 บาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้นหลังการเพิ่มทุนที่ร้อยละ 12.5 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
และนำ�ไปใช้ในการเปิดร้านจำ�หน่ายเครือ่ งเล่น โมเดลหุน่ ยนต์ และอุปกรณ์ รวมทัง้ บริษทั ได้ให้เงินกูย้ มื แก่
ไอเทค ซอฟท์แวร์ เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 2,040,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 โดยชำ�ระเมื่อ
ทวงถามแต่ไม่เกินระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ได้เบิกใช้เงินกู้จำ�นวนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและ
เพิ่มสภาพคล่องในการดำ�เนินธุรกิจของไอเทค ซอฟท์แวร์
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2559 ของบริษัท 26 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยในนาม
บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำ�กัด (ดับเบิ้ลเซเว่น) เพื่อรองรับการเข้าบริหารจัดการร้าน TRUE Shop ด้วยทุน
จดทะเบียนจำ�นวน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจำ�นวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
คิดเป็นสัดส่วนการถือร้อยละ 100
ในปี 2559 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อร้านจากเดิมคือ iStudio iBeat และ U-Store by Comseven มาใช้ภาย
ใต้ชื่อ “Studio 7”
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท
บานาน่า ชัวร์ จำ�กัด จากนายธนวัฒน์ แซ่เจียง จำ�นวน 294,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนบานาน่า ชัวร์ เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าหาก
ปล่อยให้ นายธนวัฒน์ แซ่เจียง ขายหุ้นจำ�นวนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก อาจมีปัญหาในการจัดการได้
บริษัทจึงซื้อหุ้นเพื่อให้เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมทั้งมีมติให้บริษัทขายหุ้นบริษัท ฮอบบี้ พลัส จำ�กัด ที่บริษัทถืออยู่เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 4,375 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 12,500,000 บาท เท่ากับมูลค่า
ที่ให้ลงทุน เนื่องจากรายได้ที่ผ่านมาของ บริษัท ฮอบบี้ พลัส จำ�กัด ไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันครั้งเมื่อ
ได้เข้าลงทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัท ซื้อทรัพย์สิน
ของบริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จำ�กัด (บจก. บางกอก) โดยการรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจเป็นเงินทั้งสิ้น 184,000,000 บาท

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
		 ปัจจุบัน บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) มีบริษัท
ย่อยที่ดำ�เนินธุรกิจอยู่ทั้งสิ้น 4 บริษัท ดังต่อไปนี้
		 1. บริษัท บานาน่าชัวร์ จำ�กัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจำ�นวน 60 ล้าน
บาท ดำ�เนินธุรกิจนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์
มือสอง
		 2. บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำ�กัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ใน
อัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำ�ระเต็มแล้วจำ�นวน 20
ล้านบาท ดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าไอทีออนไลน์

		 3. บริษัท ไอเทค ซอฟท์ จำ�กัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ใน
อัตราร้อยละ 51 มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจำ�นวน 2 ล้าน
บาท ดำ�เนินธุรกิจให้บริการการเขียนโปรแกรมการจัดการ
ต่างๆ
		 4. บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำ�กัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่
ในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจำ�นวน
5 ล้านบาท ดำ�เนินธุรกิจบริหารจัดการ TRUE Shop ภายใต้
ชื่อ TRUE by Comseven

รายงานประจำ�ปี 2559
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แผนภาพโครงสร้าง

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 300 ล้านบาท

บริษัท บานาน่า ชัวร์ จำ�กัด บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำ�กัด บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำ�กัด บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน
ชำ�ระแล้ว 60 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียน
ชำ�ระแล้ว 20 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี -

ทุนจดทะเบียน
ชำ�ระแล้ว 2 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท

ทุนจดทะเบียน
ชำ�ระแล้ว 5 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2559
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

		 (3) บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำ�กัด (บานาน่ากรุ๊ป)
		 ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจดังต่อ ประกอบธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์
		 (4) บริ ษ ั ท ไอเทค ซอฟท์ แวร์ จำ � กั ด (ไอเทค)
ไปนี้
		 (1) บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเขียนโปรแกรมเชิงพาณิชย์
ประกอบธุ ร กิ จ จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ไอที แ ละการให้ บ ริ ก าร 		 (5) บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำ�กัด (ดับเบิ้ลเซเว่น)
ประกอบธุรกิจบริหารการจัดการ TRUE by Comseven
ซ่อมแซมสินค้า
		 (2) บริษัท บานาน่า ชัวร์ จำ�กัด (บานาน่าชัวร์)
ประกอบธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์มือสอง
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจำ�หน่ายสินค้าและการให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		
1. สินค้าแล็บท็อป
2. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
3. สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่
4. สินค้าแท็บเล็ต
5. สินค้าอุปกรณ์เสริมและอื่นๆ
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ*
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ

2557
ล้านบาท ร้อยละ

2558
ล้านบาท ร้อยละ

2559
ล้านบาท ร้อยละ

3,507
771
4,096
3,195
2,408
13,977
103
14,080

3,650
707
5,577
2,493
2,431
14,858
108
14,966

3,702
575
7,075
2,476
2,948
16,776
360
17,136

24.9
5.5
29.1
22.7
17.1
99.3
0.7
100.0

24.4
4.2
37.3
16.7
16.2
99.3
0.7
100.0

21.6
3.4
41.3
14.4
17.2
97.9
2.1
100.0

*รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วย รายได้จากการขายประกันสินค้า และรายได้จากการให้บริการซ่อมแซมสินค้าชำ�รุด

1 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)
1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
		 บริ ษ ั ท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท)
ประกอบธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์
แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่
แท็บเล็ตและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการ
จำ�หน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมสินค้าแบรนด์
Apple ดังนี้
		 1) ร้ า นจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเช่น ร้าน BaNANA
		 2) ร้านจำ�หน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ภายใต้ชื่อร้าน
Studio 7

		 3) ร้านจำ�หน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อุปกรณ์เสริม (“Mobile”) ซึ่งครอบคลุมร้าน BaNANA
Mobile ร้าน Samsung Shop และร้าน BKK
		 4) ร้านจำ�หน่ายสินค้าและโชว์รมู Business Solution
ทีห่ า้ งสรรพสินค้า พันธุท์ พิ ย์ พลาซ่า ภายใต้ชอ่ื ร้าน BaNANA
Business Experience Center
		 5) ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่
ร้าน iCare
		 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีสาขาจำ�หน่ายสินค้ารวม 325 สาขาตั้งอยู่ในห้าง
สรรพสินค้าชั้นนำ�และห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอาทิ
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เช่น ห้างสยามพารากอน ห้างเอ็มโพเรียม ห้างเซ็นทรัลทุก
สาขา ห้างเดอะมอลล์ทุกสาขา ห้างโรบินสัน ห้างแฟชั่น
ไอซ์แลนด์ ห้างซีคอนสแควร์ทุกสาขา ห้างฟิวเจอร์พาร์ค
ห้างโลตัส ห้างบิ๊กซี และห้างท้องถิ่นในจังหวัดสำ�คัญต่างๆ
ในปี 2559 บริษัทได้พิจารณาซื้อทรัพย์สินจาก BKK (Asset
Transfer) ประกอบด้วย หน้าร้าน และอุปกรณ์ตกแต่งร้าน
ต่างๆ โดยไม่รวมสินค้าคงคลังและสินค้าหน้าร้านจากผูถ้ อื หุน้
เดิมของบริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จำ�กัด เป็นจำ�นวน
ทั้งสิ้น 44 สาขา (ประกอบด้วย Samsung shop จำ�นวน
6 สาขา และร้าน BKK จำ�นวน 38 สาขา) เพื่อรองรับกลุ่ม
ลู ก ค้ า สมาร์ ท โฟนและแท็ บ เล็ ต ที่ มี ร ายได้ ป านกลางและ
รายได้ตํ่า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายให้ครอบคลุมกลุ่ม
ลูกค้าทุกประเภท นอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโต
		 ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก บริษัท
จึงได้เปิดร้านจำ�หน่ายสินค้าและโชว์รูม ภายใต้การดูแล
ของ BaNANA Business ที่ห้างสรรพสินค้า พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า
ภายใต้ชื่อร้าน BaNANA Experience Business Center
บนเนื้อที่กว่า 1,000 ตรม. ประกอบด้วยโซนสินค้าโซลูชั่น
ต่างๆ อาทิเช่น โซน Education, Conference, Home
Automation, Security, Signage, Network และ Hostel

รูปภาพร้าน BaNANA

รูปภาพร้าน Studio7

เป็นต้นโดยหากพิจารณาจำ�นวนหน้าร้านที่มีทั้งหมด บริษัท
เป็นผู้ค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีที่มีจำ�นวนสาขามากที่สุด
ในประเทศไทย
		 จากจำ�นวนผู้ใช้งานสินค้าแบรนด์ Apple ที่เพิ่ม
สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายธุรกิจศูนย์บริการ
ซ่อมแซมสินค้าภายใต้ชื่อ iCare โดยมีลักษณะเป็นการ
ให้บริการซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple ซึ่งประกอบด้วย
iPod, iPhone, iPad, iMac, MacBook และสินค้าอื่นๆ
ภายใต้แบรนด์ Apple ที่มีการชำ�รุดเสียหายอันเกิดจาก
ผู้ผลิตหรือจากการใช้งานของลูกค้าทั้งที่อยู่ในประกันและ
นอกประกัน สำ�หรับสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาประกันนั้น
Apple จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนสินค้าให้ทั้งหมด รวมทั้งให้ผลตอบแทนค่าบริการ
กับบริษัท ส่วนสินค้าที่อยู่นอกระยะเวลาประกัน บริษัท
สามารถทำ�การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าโดย
คิดค่าอะไหล่ และค่าบริการกับลูกค้าได้โดยตรง ส่งผลให้
ลูกค้าเกิดความสะดวกและได้รับการบริการที่รวดเร็วมากขึ้น
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีศูนย์บริการ iCare
จำ�นวน 19 แห่ง จัดว่าเป็นผูท้ ม่ี ศี นู ย์ให้บริการซ่อมแซมสินค้า
แบรนด์ Apple มากที่สุดในประเทศไทย

รายงานประจำ�ปี 2559

รูปภาพร้าน iCare

รูปภาพร้าน BaNANA Mobile

รูปภาพร้าน SAMSUNG Shop

รูปภาพร้าน BKK
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1. สินค้าคอมพิวเตอร์แล็บท็อป (Laptop)
		 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ล็ บ ท็ อ ปถู ก ออกแบบมาให้ มี
ขนาดเล็ก สามารถขนย้ายหรือพกพาได้สะดวก โดยปกติ
จะมีนํ้าหนักอยู่ที่ประมาณ 1 - 3 กิโลกรัม การทำ�งานของ
แล็บท็อปจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ และในขณะ
เดียวกันก็ยังสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจากการ
เสียบปลั๊กไฟ ประสิทธิภาพของแล็บท็อปโดยทั่วไปนั้นเทียบ
เท่ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบปกติ ในขณะที่ราคาของ
แล็บท็อปจะสูงกว่า โดยส่วนที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์

ทัว่ ไปคือ จอภาพจะเป็นลักษณะจอแอลซีดี และจะมีทชั แพด
ที่ ใช้ สำ � หรั บ ควบคุ ม การทำ � งานของลู ก ศรบริ เวณหน้ า จอ
บริษัทเป็นตัวแทนจำ�หน่ายแล็บท็อปทุกรุ่นภายใต้แบรนด์
Apple, Lenovo, Acer, Asus, Microsoft, HP, MSI และ
Dell ผ่านช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าทีห่ ลากหลายของบริษทั
โดยสินค้าแล็บท็อปที่จำ�หน่ายมีราคาตั้งแต่ 9,900 ถึง
124,000 บาท จุดเด่นของบริษัทคือ การมีสินค้าให้เลือก
ครบทุกแบรนด์และมีความหลากหลายตั้งแต่ราคาตํ่าสุดถึง
สูงสุดอีกทั้งมีสินค้ารุ่นใหม่พร้อมขายตลอดเวลา

ภาพตัวอย่างสินค้าแล็บท็อป
2. สินค้าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop)
		 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ
มาเพื่อใช้งานตามบ้านหรือสำ�นักงานทั่วไป มีการแยก
ชิ้นส่วนประกอบเป็น ซีพียู จอภาพ และแป้นพิมพ์ เป็นต้น
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะมีการผลิตที่เน้นให้มีความ
สวยงาม น่าใช้มากขึ้น และได้รับความนิยมในการใช้งาน
อย่างมาก เนื่องจากมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์
แล็บท็อปที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
		 บริษัทจำ�หน่ายชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ทุกประเภท ครอบคลุมกว่า 50 แบรนด์ รวมรายการสินค้า
กว่า 500 รายการ อาทิเช่น Case, VGA, RAM, Monitor,
M/B, PC Brand, Optical Drive, CPU, Hard Disk เป็นต้น

โดยสินค้าดังกล่าวมีราคาตั้งแต่ 7,900 ถึง 90,000 บาท ทั้งนี้
บริษัทเป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่มี
ความหลากหลายของคุณสมบัติ ส่งผลให้สามารถส่งมอบชิ้น
ส่วนคอมพิวเตอร์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะ
เจาะจงได้ เช่น กลุ่มลูกค้าที่ชอบเล่นเกมส์ กลุ่มลูกค้าที่ใช้
งานด้านกราฟฟิกดีไซเนอร์ กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานด้านสถาปนิก
หรือวิศวกรรม กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และกลุ่ม
ลูกค้าที่ใช้งานทั่วไป นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดหาสินค้ารุ่น
ใหม่มาจำ�หน่ายอย่างต่อเนื่องในระดับราคาขายที่แข่งขัน
ได้ จ ากประสบการณ์ ใ นการจั ด หาและจั ด จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า
ประเภทดั ง กล่ า วของที ม งานมื อ อาชี พ ที่ มี ป ระสบการณ์
ยาวนานกว่า 18 ปี

ภาพตัวอย่างสินค้าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
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3. สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)
		 โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ พ กพาที่ ใช้ สำ � หรั บ
การสื่อสารสองทาง กล่าวคือผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถ
สื่อสารกันได้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบหลักคือ
		 1) โทรศัพท์เคลื่อนที่ธรรมดา (Feature Phone)
เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าไม่สามารถประมวลผลข้อมูลต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ Feature Phone มีระบบการใช้งาน
ที่ไม่หลากหลาย เช่น โทรออก, รับสาย และถ่ายภาพนิ่ง
แบบความละเอียดตํ่า
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		 2) โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีระบบประมวลผลความเร็วสูงภายใน
เครื่องส่งผลให้สามารถใช้งานได้หลากหลายนอกเหนือไป
จากการโทรเข้าโทรออก เช่น การถ่ายภาพเคลื่อนไหวการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ และ
การสื่อสารแบบเห็นหน้า (Face-to-Face) เป็นต้น
		 บริษัทเน้นการจำ�หน่ายสินค้า Smartphone เป็น
หลัก โดยเป็นตัวแทนจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้
แบรนด์ Apple, True, Asus, Samsung, OPPO, Huawei,
Wiko และ Vivo ในช่วงราคาตั้งแต่ 1,900 ถึง 39,500 บาท

ภาพตัวอย่างสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่
4. สินค้าแท็บเล็ต (Tablet)
		 แท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ทม่ี หี น้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่
มีนํ้าหนักค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์แล็บท็อป
และคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะทั่วไป ทำ�ให้สามารถพกพา
ได้สะดวก สามารถใช้งานผ่านการสัมผัสหน้าจอได้โดยตรง
นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่นมากมายให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะ
รับ-ส่งอีเมล์ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ดูหนังฟังเพลง เล่นเกมส์

หรือแม้กระทั่งใช้ทำ�งานเอกสาร โดยข้อดีของแท็บเล็ตคือ
มีหน้าจอที่กว้าง ทำ�ให้มีพื้นที่การใช้งานมาก สามารถพกพา
และใช้ทำ�งานทดแทนคอมพิวเตอร์ได้ในระดับหนึ่ง แท็บเล็ต
จึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาที่ผ่านมา
		 บริษัทเป็นตัวแทนจำ�หน่ายแท็บเล็ตภายใต้แบรนด์
Apple, Samsung, Lenovo, Acer, Microsoft, HP, Huawei
และ Asus ในช่วงราคาตั้งแต่ 1,990 ถึง 82,900 บาท

ภาพตัวอย่างสินค้าแท็บเล็ต

24

ANNUAL REPORT 2016

5. สินค้าอุปกรณ์เสริม (Accessories)
		 อุปกรณ์เสริมเป็นสินค้าที่มีการใช้งานร่วมกับสินค้า
หลัก 4 ประเภทข้างต้น ซึ่งได้แก่ สินค้าคอมพิวเตอร์
แล็บท็อป สินค้าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สินค้าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ และสินค้าแท็บเล็ต โดยสินค้าอุปกรณ์เสริมจะทำ�
หน้าที่เพิ่มเติมคุณสมบัติให้กับสินค้าหลัก อาทิเช่น การสวม
ใส่เพื่อความสวยงาม การให้แสงและเสียงเพิ่มเติมโดยเชื่อม
ต่อเข้ากับสินค้าหลักต่างๆ เป็นต้น โดยทั่วไปสินค้าอุปกรณ์
เสริมจะถูกจำ�หน่ายแยกจากสินค้าหลัก จึงเป็นที่มาของชื่อ
เรียกสินค้าอีกชื่อหนี่งว่า สินค้าประเภท Beyond The Box
(“BTB”)
		 บริ ษั ท มี ก ารจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า อุ ป กรณ์ เ สริ ม ภายใต้
แบรนด์ชั้นนำ�กว่า 500 แบรนด์ มีรายการสินค้ารวมกว่า
5,000 รายการ บริษัทจัดหาสินค้าทั้งจากในประเทศและนำ�
เข้าจากต่างประเทศเพื่อสร้างความหลากหลายในรูปลักษณ์
สีสันและราคาที่เหมาะสม โดยสินค้ามีช่วงราคาตั้งแต่ 49
ถึง 48,000 บาท โดยสินค้าอุปกรณ์เสริมที่บริษัทจำ�หน่าย
สามารถแยกประเภทตามการใช้งานออกเป็น 6 ประเภท
ดังนี้

		 (1) Mobile & Tablet Accessories เป็นอุปกรณ์
ที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต เช่น เคสสวมใส่
ฟิล์มป้องกันรอย สายชาร์จไฟ สายเชื่อมต่อข้อมูล เป็นต้น
		 (2) Harddisk & Media เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูล
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถพกพาหรื อ นำ � ติ ด ตั ว ไปยั ง สถานที่
ต่างๆ ได้
		 (3) ลำ�โพงและหูฟัง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยาย
เสียงจากอุปกรณ์หลักอื่นๆ เช่น แล็บท็อป โทรศัพท์เคลื่อนที่
และแท็บเล็ต
		 (4) Computer Accessories เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อม
ต่อกับคอมพิวเตอร์ ทั้งที่เป็นคอมพิวเตอร์แล็บท็อปและ
คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ เช่น Mouse, Keyboard, Joystick,
Network เป็นต้น
		 (5) Printers เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ออกมาในรูปของกระดาษ
		 (6) Others เป็นสินค้าจำ�พวกอืน่ ๆ เช่น UPS, Battery,
Power Bank เป็นต้น

ภาพตัวอย่างสินค้าอุปกรณ์เสริม

รายงานประจำ�ปี 2559
1.2 ช่องทางในการจำ�หน่ายสินค้าและการให้บริการ
		 ช่องทางการจำ�หน่ายหลักของบริษัทมี 4 ช่องทาง
ได้แก่
		 1) ร้านจำ�หน่ายสินค้าเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้าน BaNANA
		 2) ร้านจำ�หน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ซึ่งครอบคลุม
ร้าน Studio 7
		 3) ร้านจำ�หน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อุปกรณ์เสริมซึ่งครอบคลุมร้าน BaNANA Mobile ร้าน
Samsung Shop และร้าน BKK
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		 4) ร้านโชว์รูมและจำ�หน่ายสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า
พันธุท์ พิ ย์ พลาซ่า ได้แก่ ร้าน BaNANA Experience Business
Center
		 นอกจากการจำ�หน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางข้างต้น
แล้ว บริษัทยังมีการขยายช่องทางสำ�หรับให้บริการรับ
ซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple ผ่านศูนย์บริการ iCare โดย
ในปี 2557 -2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำ�นวนสาขา รวม
ทั้งสิ้น 265 สาขา 287 สาขา และ 325 สาขา ตามลำ�ดับ

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั มีสาขาทัง้ หมดจำ�นวน 325 สาขา โดยรายละเอียดของสาขาแสดงดังตารางต่อไปนี้
จำ�นวน
ประเภทสินค้าและบริการ
สถานที่ตั้ง
				
สาขา
1. ร้านจำ�หน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
141 สินค้าหลัก
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�
		 และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง		
• สินค้าแล็บท็อป
และศูนย์ไอทีต่างๆ
		 - มีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานของหน้าร้าน		
• สินค้าคอมพิวเตอร์แบบ ซึ่งแบ่งตามภูมิภาค
			 เดียวกันในทุกสาขา ดำ�เนินการภายใต้ชื่อร้าน			 ตั้งโต๊ะ
ได้ดังนี้
			 “BaNANA”		
• สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ • กรุงเทพฯ และ
		 - มีการจัดวางสินค้าแยกตามประเภทสินค้า		
• สินค้าแท็บเล็ต		 ปริมณฑล 31 สาขา
			 ที่จำ�หน่ายและมีสต็อกจัดเก็บสินค้าที่มีปริมาณ		
• สินค้าแบรนด์ Apple
• ภาคกลาง 33 สาขา
			 เพียงพอในการให้บริการแก่ลูกค้า		
• สินค้าแบรนด์ Samsung • ภาคตะวันออก 22 สาขา
		 - ขนาดพื้นที่ร้าน 50 - 500 ตร.ม.		
สินค้าเพิ่มเติม
• ภาคเหนือ 8 สาขา
					
• อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง • ภาคตะวันออก
								 เฉียงเหนือ 24 สาขา
							
• ภาคใต้ 21 สาขา
							
• ภาคตะวันตก 3 สาขา
2. ร้านจำ�หน่ายสินค้าแบรนด์ Apple
94		
		 • Studio7 (เดิมชื่อ iStudio by Comseven)
17 • สินค้าแบรนด์ Apple
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�
		 - มีลักษณะรูปแบบของร้านและการจัดวางสินค้า			 ได้แก่
ศูนย์ไอทีต่างๆ ซึ่งแบ่ง
			 ตามมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาซึ่งถูกกำ�หนด		
- iPod
ตามภูมิภาคได้ดังนี้
			 โดยบริษทั Apple South Asia (Thailand) Ltd.		
- iPhone
• กรุงเทพฯ และ
			 ดำ�เนินการภายใต้ชื่อร้าน “Studio 7”		
- iPad		 ปริมณฑล 7 สาขา
		 - ขนาดพื้นที่ 150 – 400 ตร.ม.		
- Mac
• ภาคกลาง 3 สาขา
					
- Apple Watch
• ภาคตะวันออก 1 สาขา
					
- อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับสินค้า • ภาคเหนือ 2 สาขา
						 Apple
• ภาคตะวันออก
								 เฉียงเหนือ 3 สาขา
							
• ภาคใต้ 1 สาขา
ช่องทางการจำ�หน่าย
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สถานที่ตั้ง

• Studio7 (เดิมชื่อ iBeat by Comseven)
75 • สินค้าแบรนด์ Apple
ร้านที่มีการบริหารงาน
- มีลักษณะรูปแบบของร้านและการจัดวางสินค้า			 ได้แก่
โดยบริษัทมีจำ�นวน
		 ตามมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาซึ่งถูกกำ�หนด		
- iPod
69 สาขา แบ่งตาม
		 โดยบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. 		
- iPhone
ภูมิภาคดังนี้
		 ดำ�เนินการภายใต้ชื่อร้าน “Studio7”		
- iPad
• กรุงเทพฯ และ
- การบริหารงานของร้าน Studio7 (iBeat) จะมีใน		
- Mac 		 ปริมณฑล 7 สาขา
		 2 รูปแบบ คือ 1) แบบบริษัทบริหารงานเอง 		
- Apple Watch
• ภาคกลาง 16 สาขา
		 2) แบบให้ Franchisee เป็นผู้บริหารงาน สำ�หรับ		
- อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับ
• ภาคตะวันออก 9 สาขา
		 ร้านในรูปแบบที่ Franchisee เป็นผู้บริหารงานนั้น 			 สินค้า Apple
• ภาคเหนือ 12 สาขา
		 Franchisee จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ		
		
• ภาคตะวันออก
		 ตกแต่งร้านรวมถึงการซ่อมบำ�รุงร้านทั้งหมด และ					 เฉียงเหนือ 11 สาขา
		 เป็นผู้จัดหาพนักงานขายภายในร้านเอง โดยสินค้า				
• ภาคใต้ 10 สาขา
		 ที่วางขายจะเป็นสินค้าของบริษัทจนกว่าจะ				
• ภาคตะวันตก 4 สาขา
		 จำ�หน่ายออกไปได้ และบริษัทจะแบ่งรายได้ให้กับ 				
		 Franchisee ตามสัดส่วนยอดขาย				
ร้านที่มีการบริหารงาน
- ขนาดพื้นที่ระหว่าง 70 – 120 ตร.ม.				
โดย Franchisee
							
มีจำ�นวน 6 สาขาแบ่ง
							
ตามภูมิภาคดังนี้
							
• ภาคกลาง 1 สาขา
							
• ภาคตะวันออก 1 สาขา
							
• ภาคเหนือ 1 สาขา
							
• ภาคตะวันออกเฉียง
								 เหนือ 1 สาขา
							
• ภาคใต้ 2 สาขา
		 • Studio 7 (เดิมชื่อ U Store by Comseven)
2
•
		 - เป็นร้านจำ�หน่ายสินค้า Apple ที่มีลักษณะ			
			 รูปแบบและมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา		
			 ซึ่งถูกกำ�หนดโดยบริษัท Apple South Asia 		
			 (Thailand) Ltd. ดำ�เนินการภายใต้ชื่อร้าน		
			 “Studio 7” โดยตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ�		
			 ต่างๆ		
		 - ขนาดพื้นที่ระหว่าง 20 - 50 ตร.ม.		
						

สินค้าแบรนด์ Apple
• ภาคเหนือ 1 สาขา
ได้แก่
• ภาคตะวันออก
iPod		 เฉียงเหนือ 1 สาขา
iPhone
iPad
Mac
Apple Watch
อุปกรณ์เสริมที่ใช้สินค้า
Apple
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สถานที่ตั้ง

3. ร้านจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม
69		
		
• BaNANA Mobile
22 • สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ห้างสรรพสินค้าชัน้ นำ�และ
		 - มีการจัดวางสินค้าตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าทดลอง			 แท็บเล็ตและอุปกรณ์เสริม ศูนย์ไอทีต่างๆ ซึ่งแบ่ง
			 ใช้งานรวมทั้งมีสินค้าอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับ			 ที่เกี่ยวข้อง
ตามภูมิภาคได้ ดังนี้
			 โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตเพื่อให้ลูกค้า		
• แท็บเล็ตและอุปกรณ์เสริม • กรุงเทพฯ และ
			 สามารถเลือกซื้อพร้อมกับอุปกรณ์			 ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้น		 ปริมณฑล 9 สาขา
		 - มีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานของหน้าร้าน			 จำ�หน่ายสินค้าแบรนด์ • ภาคกลาง 2 สาขา
			 เดียวกันในทุกสาขา ดำ�เนินการภายใต้ชื่อร้าน 			 Samsung
• ภาคตะวันออก 5 สาขา
			 “BaNANA Mobile”				
• ภาคตะวันออก
		 - ขนาดพื้นที่ระหว่าง 30 – 100 ตร.ม.					 เฉียงเหนือ 2 สาขา
							
• ภาคใต้ 3 สาขา
							
• ภาคตะวันตก 1 สาขา
• Samsung Shop
10			
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�
		 - จัดวางสินค้าแบรนด์ Samsung รวมถึง 				
และศูนย์ไอทีต่างๆ
			 Accessories สำ�หรับสินค้าแบรนด์ Samsung				
ซึ่งแบ่งตามภูมิภาคได้
		 - มีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานของหน้าร้าน				
ดังนี้
			 เดียวกันในทุกสาขาซึ่งถูกกำ�หนดโดย				
• กรุงเทพฯ และ
			 Samsung (Thailand)					 ปริมณฑล 5 สาขา
		 - ขนาดพื้นที่ระหว่าง 80 - 200 ตร.ม.				
• ภาคกลาง 1 สาขา
							
• ภาคเหนือ 2 สาขา
							
• ภาคใต้ 2 สาขา
• BKK Shop
38			
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�
		 - มีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานของหน้าร้าน				
และศูนย์ไอทีต่างๆ
			 เดียวกันในทุกสาขาดำ�เนินการภายใต้ชื่อร้าน 				
ซึ่งแบ่งตามภูมิภาคได้
			 “BKK”				
ดังนี้
		 - มีการจัดวางสินค้าแยกตามประเภทสินค้า				
• กรุงเทพฯ และ
			 ที่จำ�หน่าย และมีสต็อกจัดเก็บสินค้าที่มีปริมาณ					 ปริมณฑล 10 สาขา
			 เพียงพอในการให้บริการแก่ทางลูกค้าได้				
• ภาคกลาง 11 สาขา
		 - ขนาดพื้นที่ร้าน 50 ตร.ม.				
• ภาคตะวันออก 4 สาขา
							
• ภาคเหนือ 4 สาขา
							
• ภาคตะวันออก
								 เฉียงเหนือ 8 สาขา
							
• ภาคใต้ 1 สาขา
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4. ร้านจำ�หน่ายสินค้าและโชว์รูม Business Solution 1
บนเนื้อที่กว่า 1,000 ตรม. ดำ�เนินการภายใต้ชื่อ		
ร้านค้า “BaNANA Business Experience Center”		
					
					
					
					
					
					

•
-

สินค้า Solution ได้แก่
Home Automation
Securities
Network
Itec
Conference
Signage
Hostel
Education

สถานที่ตั้ง
ห้างสรรพสินค้า
พันธุ์ทิพย์พลาซ่า
กรุงเทพมหานคร

5. iCare
19 • ซ่อมแซมสินค้า Apple ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�
- เป็นศูนย์บริการรับซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple 				
และศูนย์ไอทีต่างๆ
		 โดยจะไม่มีการวางจำ�หน่ายสินค้า				
ซึ่งแบ่งตามภูมิภาคได้
- มีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานของหน้าร้าน				
ดังนี้
		 เดียวกันในทุกสาขา ซึ่งถูกกำ�หนดโดยบริษัท 				
• กรุงเทพฯ และ
		 Apple South Asia (Thailand) Ltd.					 ปริมณฑล 5 สาขา
							
• ภาคกลาง 6 สาขา
							
• ภาคตะวันออก 1 สาขา
							
• ภาคเหนือ 3 สาขา
							
• ภาคตะวันออก
								 เฉียงเหนือ 3 สาขา
							
• ภาคใต้ 1 สาขา
1.3 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
		 (2) กลุ่มลูกค้านิติบุคคล
		 กลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 			 1. บริษัทเอกชน (Corporate)
ลูกค้าขายปลีก ลูกค้าขายส่ง และลูกค้านิติบุคคล
			 2. สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย
			 3. กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
		 (1) กลุ่มลูกค้าขายปลีก/ลูกค้ารายย่อยทั่วไป
(SME)
			 1. ลูกค้าหน้าร้านทั่วไป ได้แก่ ลูกค้ารายย่อย
ที่ซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านสาขาของบริษัทซึ่งประกอบด้วย 		 (3) กลุ่มลูกค้าขายส่ง
ร้าน BaNANA, Studio7, BaNANA Mobile, BKK และ 			 1. ลูกค้าร้านคอมพิว เตอร์ทั่ว ไปที่ซื้อสินค้า ไป
Samsung Shop
เพื่อจำ�หน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง
			 2. ลูกค้านักเรียน และนักศึกษาที่ซื้อสินค้าผ่าน 			 2. บริ ษั ท จำ � หน่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ ป็ น ผู้ จั ด หา
ร้าน Studio7 (เดิมชื่อร้าน U Store) ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณ อุปกรณ์ไอทีให้กับภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน
มหาวิทยาลัยโดย กลุ่มลูกค้าดังกล่าวจะสามารถซื้อสินค้า ขนาดใหญ่ ปัจจุบันฐานลูกค้าส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้า
Apple ได้ในราคาที่มีส่วนลดพิเศษจากบริษัท Apple ขายปลีกทีซ่ อ้ื สินค้าจากหน้าร้าน อย่างไรก็ดี บริษทั ได้เล็งเห็น
South Asia (Thailand) Ltd. ซึ่งมีนโยบายในการสนับสนุน ถึงความสำ�คัญของการมีฐานรายได้ที่หลากหลาย จึงได้เริ่ม
นักเรียน นักศึกษาให้ใช้สินค้า Apple
ดำ�เนินนโยบายขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มลูกค้านิติบุคคล
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ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการขยายตัวที่ดีในช่วงที่ผ่านมา โดยบริษัทได้
มีการอำ�นวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว ทั้งใน
เรือ่ งของการประสานงานการขาย การขนส่งสินค้า การบริการ
Onsite Service รวมไปถึงการให้เครดิตเทอมในซื้อขายอีก
ด้วย
1.4 นโยบายในการกำ�หนดราคา
		 (1) สินค้าไอที โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต
			 ราคาขายของสินค้าอุปกรณ์ไอทีประเภท สินค้า
แบรนด์ Apple สินค้าแบรนด์ Samsung และแบรนด์ชั้นนำ�
อื่นๆจะถูกกำ�หนดโดยคู่ค้าของบริษัทซึ่งเป็นราคาเดียวกัน
ทั่วประเทศ สำ�หรับทุกรูปแบบหน้าร้านและทุกสาขา ยกเว้น
บางสาขาที่มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษในบางช่วงเวลา ทั้งนี้
บริษัทจะดำ�เนินการปรับราคาขายสินค้าทุกครั้งตามราคา
และเงือ่ นไขทีค่ คู่ า้ ของบริษทั กำ�หนด โดยหากภายหลังสินค้า
มีการปรับราคาลง บริษัทจะได้รับชดเชยส่วนต่างราคาของ
สิ น ค้ า รุ่ น ที่ มี ก ารปรั บ ราคาตามเงื่ อ นไขและระยะเวลาที่
กำ�หนดโดยคู่ค้าแต่ละราย
		 (2) สินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
			 โดยทั่วไปบริษัทมีนโยบายให้ Supplier มาฝาก
ขาย และเป็นผู้กำ�หนดราคาสินค้า โดยบริษัทจะได้กำ�ไรจาก
ส่วนต่างราคาของสินค้านั้นๆ สำ�หรับสินค้าอุปกรณ์เสริมอื่น
ที่มิใช่เป็นสินค้าฝากขาย บริษัทจะสามารถกำ�หนดราคาได้
ด้วยตนเอง ทั้งนี้ราคาขายของสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
และสภาพการแข่งขัน
1.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
		 (1) สินค้าไอทีทว่ั ไป (ไม่รวมสินค้าแบรนด์ Apple)
			 บริษทั และบริษทั ย่อยมีแนวทางการจัดหาสินค้าดังนี้
			 1. การจัดหาสินค้าจากต่างประเทศ
					 บริษัทได้มีการส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
งานแสดงสินค้าระดับโลก รวมถึงเยีย่ มชมร้านค้าทีข่ ายสินค้า
ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับบริษัท เพื่อให้เกิดมุม
มองและได้เห็นโอกาสจัดซื้อสินค้าที่ทันสมัยมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว และนำ�มาพิจาณาจัดซื้อสินค้าที่มีศักยภาพต่อไป
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			 2. การจัดหาสินค้าจากในประเทศ
					 ในการจัดหาสินค้าในประเทศโดยปกติจะมี
ผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าไอที (Supplier) นำ�สินค้ามาเสนอแก่
บริษัท เนื่องจากบริษัทเป็นร้านจำ�หน่ายสินค้าไอทีรายใหญ่
ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศและมียอดขายสินค้าต่อปีที่สูง
ส่งผลให้บริษทั มีอ�ำ นาจในการต่อรองกับ Supplier ในประเทศ
ค่อนข้างสูง ดังนั้นบริษัทจึงสามารถทำ�การต่อรองและเลือก
ข้อเสนอที่ดีที่สุดได้
			 3. การจัดหาสินค้าผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต
					 อินเตอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดหา
สินค้าของบริษัท โดยบริษัทมีทีมงานในการสืบค้นหาสินค้า
และข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าที่นำ�สมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สินค้า
ที่บริษัทจำ�หน่ายสอดคล้องและตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า
		 ในการจัดหาสินค้า บริษทั จะพิจารณาถึงคุณภาพของ
ตัวสินค้า เช่น คุณสมบัติและการออกแบบที่ตรงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ร่วมกับการคัดเลือกคูค่ า้ ซึง่ เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้า
ให้กับบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของ
ผู้จัดจำ�หน่าย จำ�นวนสั่งซื้อขั้นตํ่า โครงสร้างราคาสินค้า
การขนส่ง เงื่อนไขการชำ�ระเงิน ระยะเวลาการจัดส่งหรือ
ระยะเวลาการผลิต การสนับสนุนและบริการหลังการขาย
และการสนับสนุนด้านการตลาดต่างๆ เป็นต้น
		 นอกจากนี้จากการที่บริษัทเป็นผู้จำ�หน่ายสินค้าไอที
ชั้นนำ�มาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี บริษัทจึงมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทั้งผู้จัดจำ�หน่ายและผู้ผลิตสินค้า ทำ�ให้
บริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ารุ่นใหม่ รวมถึง
แนวโน้มของอุตสาหกรรมในความเห็นของคูค่ า้ อย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์แนวโน้ม และกำ�หนด
กลยุทธ์ของบริษัท
		 (2) สินค้าแบรนด์ Apple และการให้บริการที่
เกี่ยวข้อง
				 1. บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็น Authorized
Premium Reseller เพื่อดำ�เนินงานเปิดร้านจำ�หน่ายสินค้า
แบรนด์ Apple อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จาก
บริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd.
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				 2. บริษทั ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็น Apple Authorized
Reseller เพื่อจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Apple
โดยบริษัทจะสามารถสั่งซื้อสินค้าประเภท iPhone, iPod,
iPad, Mac และ Apple Watch จากบริษัท Apple South
Asia (Thailand) Ltd. เพื่อวางจำ�หน่ายที่ร้านค้าของบริษัท
ได้โดยตรง
				 3. บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็น Authorized
Service Provider จากบริษัท Apple South Asia
(Thailand) Ltd. โดยอนุญาตให้บริษัทสามารถให้บริการ
รับซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple ภายใต้ชื่อร้าน “iCare”
ได้ทั้งสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาประกันและนอกระยะเวลา
ประกัน

		 สำ�หรับสาขา iBeat ที่บริหารงานโดย Franchisee
ซึ่งในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดหาสินค้าแบรนด์ Apple
ให้ กรณีที่บริษัทไม่สามารถต่อสัญญาเป็นตัวแทนจำ�หน่าย
สินค้าแบรนด์ Apple ในประเทศไทยได้อีกต่อไป บริษัทจะ
ยังคงเป็นผู้จัดหาสินค้าแบรนด์ Apple จากตัวแทนจำ�หน่าย
รายอื่น จนกระทั่งครบอายุสัญญา iBeat Franchise ราย
นั้นๆ
		 ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี พั น ธมิ ต รคู่ ค้ า ที่ เ ป็ น ผู้ จั ด จำ � หน่ า ย
สินค้าให้กับบริษัท จำ�นวนมากกว่า 200 ราย ซึ่งบริษัท
มีความสัมพันธ์ที่ดีและได้ทำ�การค้าร่วมกันมาเป็นระยะเวลา
นาน โดยกลุ่มคู่ค้าหลักของบริษัทแบ่งตามประเภทและ
แบรนด์ของสินค้าได้ดังนี้

ตารางแสดงประเภทสินค้า ผู้ผลิตและตัวแทนจำ�หน่ายรายหลักของแต่ละประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า

สินค้า

แบรนด์

ผู้ผลิตและตัวแทนจำ�หน่าย

1. คอมพิวเตอร์แล็บท็อป Laptop
(Laptop) 		
				
				
				
				
				
				

Lenovo
Acer
Asus
Asus
Apple
HP
MSI
Dell

Lenovo (Thailand) Ltd.
บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำ�กัด
บมจ. เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
The Value System Co.,Ltd.
Apple South Asia (Thailand) Ltd.
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ไมโคร สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำ�กัด

2. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC Brand
		 (Desktop)		
				
				
				
				
			
CPU
				
			
Hard Drive
				
			
Motherboard
			
Monitor

Lenovo
Acer
HP
Asus
Asus
Dell
INTEL
AMD
WD
Seagate
MSI
LG

Lenovo (Thailand) Ltd.
บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำ�กัด
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บมจ. เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
The Value System Co.,Ltd.
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ซีเกท ประเทศไทย จำ�กัด
บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท แอลจี อีเลกทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2559
ประเภทสินค้า

สินค้า

แบรนด์

ผู้ผลิตและตัวแทนจำ�หน่าย

3. สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone
		 (Mobile Phone)
Smart Phone
				
				
				
				
				
			
Smart Phone
			
and Tablet
				
				
				

Apple
OPPO
VIVO
WiKo
AIS
Huawei
DTAC
Acer
ASUS
True Smart
Lenovo
Samsung

Apple South Asia (Thailand) Ltd.
บริษัท ไทย ออปโป้ จำ�กัด
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บมจ. เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำ�กัด
บมจ. เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลส์ จำ�กัด
Lenovo (Thailand) Limited
บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็คโทรนิคส์ จำ�กัด

4. สินค้าแท็บเล็ต
iPad
		 (Tablet)
Smart Phone
			
and Tablet
			
Tablet
				
				

Apple
Lenovo
Acer
ASUS
True Smart
Microsoft

Apple South Asia (Thailand) Ltd.
Lenovo (Thailand) Ltd.
บมจ. เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลส์ จำ�กัด
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

5. สินค้าอุปกรณ์เสริม
Speaker
JBL, Harman
		 (Accessories)		
Karnon,
				
Denon
				
Marshall
			
Accessories
Adonit
			
Accessories
Wacom
			
Protection
Moshi
			
Cabling
Belkin
			
HDD Ext
Western
				
Digital
			
Headphone
Jabra
				
Beats
			
Mouse &
Logitech
			
Keyboards
Microsoft
			
Printer
Epson
				
HP
					
			
Sim
True Smart
				
AIS
				
DTAC
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บริษัท มหาจักร ดีเวลอปเมนท์จำ�กัด
บริษัท Ash Asia จำ�กัด
บริษัท เจนเนอเรชั่นเอส จำ�กัด
บริษัท ไดเวอร์ซิเทคดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
Aevoe International Ltd.
Belkin Asia Pacific Ltd.
Western Digital (s.e.asia) Pte Ltd.
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำ�กัด
บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลส์ จำ�กัด
บมจ. เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
บมจ. เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน)
บมจ. เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลส์ จำ�กัด
บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำ�กัด
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1.6 การบริหารสินค้าคงคลัง
		 บริษัทได้เริ่มว่าจ้างบริษัท อจิลิตี้ จำ�กัด ให้เป็น
ผูบ้ ริหารจัดการคลังสินค้าตัง้ แต่ชว่ งไตรมาสที่ 2 ของปี 2558
จนถึงปัจจุบัน โดยบริษัท อจิลิตี้ จำ�กัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี
2532 ดำ�เนินกิจการการบริหารจัดการการขนส่ง (Freight
Management) คลังสินค้าและขนส่ง (Warehouse &
Logistic) เป็นบริษัทที่มีศักยภาพและมีมาตรฐาน โดย
ให้บริการด้านต่างๆ กับบริษัทชั้นนำ�หลายบริษัท ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ มีลูกค้าสำ�คัญในหลายกลุ่มธุรกิจ
เช่น ลูกค้ากลุ่มอุปกรณ์ ไฮเทคและอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้า
กลุม่ ยานยนต์ และอืน่ ๆ ซึง่ การทีบ่ ริษทั ให้บริษทั อจิลติ ้ี จำ�กัด
เป็นผู้บริหารจัดการคลังสินค้าจะช่วยทำ�ให้บริษัทสามารถ
ประหยัดงบลงทุนในการก่อสร้างคลังสินค้าและค่าใช้จ่ายใน
การว่าจ้างพนักงานในคลังสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
		 นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการเข้าตรวจสอบการ
จัดการคลังสินค้าของบริษัท อจิลิตี้ จำ�กัด อย่างต่อเนื่อง โดย
มีการตรวจนับสินค้าคงคลังทุก 3 เดือน และมีการตรวจนับ
ร่วมกับฝ่ายบัญชีของบริษัทพร้อมกับมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกปี
		 ในการจั ด การคลั ง สิ น ค้ า และการขนส่ ง สิ น ค้ า ของ
บริษัทจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบออนไลน์เชื่อมต่อ
กับทุกช่องทางการจำ�หน่ายของบริษัท ซึ่งจะทำ�ให้เจ้าหน้าที่
ส่วนกลางสามารถรับรูข้ อ้ มูล การสัง่ ซือ้ การรับเข้า การจัดส่ง
การโอนย้ายสินค้า รวมไปถึงยอดคงเหลือของสินค้าคงคลัง
ได้ตลอดเวลา (Real-Time) อีกทั้งการขายสินค้าของบริษัท
จะใช้ ร ะบบการสแกนบาร์โค้ดสินค้าและใช้ระบบการจัด
สินค้าเข้าออกแบบ FIFO ทำ�ให้ฝ่ายบริหารสามารถรับรู้ถึง
อายุของสินค้าทุกรุ่น และสามารถกำ�หนดกลยุทธ์จัดการกับ
สินค้าคงค้างได้อย่างทันเวลา

		 2) การกระจายสินค้าให้สาขา
			 - การกระจายสินค้า จะมีการวางแผนล่วงหน้า
โดยคำ�นวณจากสถิติยอดขายของแต่ละสาขา เพื่อประมาณ
การยอดคงเหลือที่แต่ละสาขาควรจะมี (Run Rate) ในกรณี
ที่ปริมาณสินค้าคงเหลือที่หน้าร้านแต่ละช่องทางต่ำ�กว่าจุด
สั่งสินค้าที่กำ�หนดไว้ ระบบจะทำ�การสั่งสินค้าให้เข้าไปเติมที่
หน้าร้านได้อย่างทันเวลา
		 3) การตรวจปล่อยและบรรจุสินค้า
			 - ก่อนขนส่งสินค้าออกจากคลังสินค้า จะมี
กระบวนการตรวจเช็คสินค้าก่อนนำ�สินค้าไปบรรจุกล่อง ทั้ง
จำ�นวน และสภาพสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่บรรจุลง
กล่องทุกกล่องมีจำ�นวนตรงและอยู่ในสภาพปกติ หลังจาก
ตรวจสอบผ่านกระบวนการข้างต้น แผนกคลังสินค้าจะ
ทำ�การบรรจุสินค้าและติดสติ๊กเกอร์ Carton No. เพื่อระบุ
ชนิด และจำ�นวนสินค้าภายใน (Packing List)
		 4) การจัดส่งสินค้า
			 - การจัดส่งสินค้า รถขนส่งทุกคันก่อนออกจาก
คลังสินค้า จะต้องทำ�การตรวจสอบจำ�นวนกล่องและปลายทาง
เพือ่ ให้ตรงกับผูร้ บั และทุกครัง้ ทีแ่ ผนกขนส่งทำ�การส่งสินค้า
ไปยังปลายทางจะต้องมีการยืนยันการรับสินค้าทุกครั้งโดย
ยืนยันทั้งผ่านการเซ็นรับและผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้
ความรับผิดชอบต่อการสูญหายของสินค้าจะอยู่กับบริษัท
ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก ารเซ็ น รั บ สิ น ค้ า จากพนั ก งานของบริ ษั ท แล้ ว
เท่านั้น

กระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง
		 1) การตรวจรับเข้าสินค้าและการจัดเก็บสินค้า
			 - การรับสินค้า จะมีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อน
การรับสินค้าเข้าระบบและจัดเก็บทุกครั้ง โดยหลังจากที่
สินค้าผ่านการตรวจสอบและรับจัดเก็บแล้ว ผู้ให้บริการ
บริหารคลังสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือ
สูญหายของสินค้าดังกล่าวทั้งหมด

1.7 การเลือกทำ�เลในการเปิดสาขา
		 บริษัทมีนโยบายการขยายสาขา โดยมุ่งเน้นในพื้นที่
ของห้างสรรพสินค้าต่างๆ การเลือกพื้นที่จะพิจารณาจาก
ลักษณะสำ�คัญโดยรอบของห้างสรรพสินค้านั้นๆ ดังต่อไปนี้
		 (1) ความหนาแน่นของจำ�นวนประชากร ในระดับ
จังหวัดหรืออำ�เภอ

ระยะเวลาการส่งสินค้า
		 - การส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใน 2
วัน จัดส่งโดยบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)
		 - การส่งสินค้าในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ภายใน 3
วัน จัดส่งโดยบริษัท อจิลิตี้ จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2559
		 (2) รายได้ต่อหัวของประชากรและอัตราการเติบโต
ของรายได้ประชากรในพื้นที่
		 (3) ปริมาณของคู่แข่งที่ประกอบธุรกิจคล้ายกันใน
พื้นที่
		 (4) ข้อมูลสถิติการขายจากสาขาของบริษัทที่อยู่ใน
พื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเปรียบเทียบกำ�ลังซื้อในพื้นที่
		 (5) การคมนาคมขนส่ง และความสะดวกในการ
จัดการของบริษัท ในเรื่องของเส้นทางการส่งสินค้า และการ
จัดหาพนักงานสาขา
		 โดยภายหลังจากการเลือกพื้นที่และวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนแล้ว บริษัทจะนำ�แผน
การศึกษาความเป็นไปได้เสนอคณะกรรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณา หากสาขาใดที่ได้เปิดแล้วมีผลประกอบการไม่เป็น
ไปตามแผนที่วางไว้ บริษัทจะติดตามผลการดำ�เนินงานของ
สาขาดังกลาวอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งหาสาเหตุที่ทำ�ให้
		 ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น หรือดำ�เนินการปรับสินค้าที่ขายในสาขาให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพด้านพนักงานและ
บริการ หากยังไม่สามารถปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ได้ บริษัทมีนโยบายที่จะย้ายสาขาไปยังทำ�เลอื่นที่เหมาะสม
ต่อไป
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		 นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะเป็นพันธมิตรกับ
ผู้พัฒนาและบริหารพื้นที่ค้าปลีกเพื่อหาโอกาสในการดำ�เนิน
ธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งยังมีการกระจายการเช่าพื้นที่ที่มีความ
หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงเจ้าของพื้นที่เช่า
รายใดรายหนึ่ง
1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและกลยุทธ์การแข่งขัน
		 1.8.1 ภาวะอุตสาหกรรมสินค้าไอที
		 สินค้าไอที
		 สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ได้ทำ�การเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้าน ICT ของ
ประเทศไทยในปี 2558 และคาดการณ์ในปี 2559 ว่ามีมูลค่า
การใช้จ่ายด้าน Hardware เพิ่มขึ้นโดยมีมูลค่ารวม 8,304
ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 0.2% Packaged
Software เพิ่มขึ้นเป็น 1,020 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตรา
การเติบโตอยู่ที่ 8.9% โดยส่งผลให้การใช้จ่าย ICT โดยรวม
ของประเทศไทยในปีคิดเป็นเติบโต 4.2% ซึ่งปัจจัยที่ทำ�ให้
ตลาดโตขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ตอบรับกระแสความทันสมัยของ
เทคโลยีที่มากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ
จากภาครัฐตามนโยบายต่างๆ

การใช้จ่ายด้าน ICT ของประเทศไทยในปี 2558 และ 2559
มูลค่า(ล้านเหรียญสหรัฐ)
		
2558
2559
1. Hardware
8,284
8,304
2. Packaged Software
937
1,020
3. IT Services
2,227
2,471
4. Telecom Services
10,132
10,693
รวม
46,202
54,954
ที่มา: สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ วันที่ 27 กันยายน 2559
ประเภท

		 มูลค่าการตลาดอุปกรณ์การสื่อสาร
		 ภาพรวมตลาดการสื่อสารประจำ�ปี 2558 และ
ปี 2559 จากภาพรวมของมูลค่าตลาดสื่อสารปี 2558 พบว่า
ตลาดยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2557 ที่
ผ่านมา โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 535,989 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเติบโต 7.3% โดยตลาดบริการสื่อสารมีมูลค่าทั้งสิ้น
309,450 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 1.4% ในขณะ

อัตราการเติบโต
(%)
0.2
8.9
11
5.5
4.2

ที่ตลาดอุปกรณ์สื่อสารมีมูลค่า 226,539 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการเติบโต 13.6% โดยในปี 2559 คาดการณ์ว่ามูลค่า
ตลาดสื่อสารรวมจะมีมูลค่าทั้งสิ้น 597,584 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราการเติบโต 11.5% โดยตลาดอุปกรณ์สื่อสารจะมี
มูลค่า 255,734 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 12.9%
ขณะที่ตลาดบริการสื่อสารจะมีมูลค่า 341,850 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการเติบโต 10.5% ดังภาพ
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มูลค่าตลาดสื่อสารปี 2558 และ 2559
2558

รายการ

			
ล้านบาท
%
ล้านบาท
อุปกรณ์สื่อสาร				
		 เครื่องโทรศัพท์
105,020
12.5
108,114
		 อุปกรณ์โครงข่ายหลัก
69,680
9.3
78,780
		 อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย
16,030
7.0
17,980
		 อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
35,809
31.0
50,860
รวมอุปกรณ์สื่อสาร
226,539
13.6
255,734
บริการสื่อสาร				
		 บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่
14,809
-7.4
13,016
		 บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
216,404
3.2
246,559
		 บริการอินเทอร์เน็ต
53,578
0.1
59,396
		 บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
10,357
-16.6
7,808
		 บริการสื่อสารข้อมูล
14,302
5.2
15,071
รวมบริการสื่อสาร
309,450
1.4
341,850
มูลค่ารวม
535,986
7.3
597,584
ที่มา: สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ วันที่ 27 กันยายน 2559

2559

%
2.9
13.1
12.2
42.0
12.9
-12.1
13.9
10.9
-24.6
5.4
10.5
11.5

		 สินค้าแท็บเล็ต (Tablet)
Worldwide Tablet Share Forecast by OS 2015-2020
OS
2015
2016 Forecast
Android
67.4%
66.2%
iOS
23.9%
22.4%
Windows
8.6%
11.3%
Total
100.0%
100.0%
Source: IDC Worldwide Quarterly Tablet Tracker, August 30, 2016

2020 Forecast
57.8%
22.9%
19.3%
100.0%

ที่มา: IDC Worldwide ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559
- ในปี 2559 คาดว่าขายแท็บเล็ตได้ทง้ั หมด 183.4 ล้าน
- โดยในปี 2559 คาดว่ายอดขายของแท็บเล็ตราวกว่า
เครื่อง ซึ่งลดลง -11.5% จากปีก่อน
55% จะเป็นแท็บเล็ตขนาดเล็กหน้าจอไม่เกิน 9 นิ้ว
- แท็บเล็ตแบบ Android IDC คาดว่าส่วนแบ่งทางการ
ตลาดมีแนวโน้มลดลงจาก 67.4% เป็น 66.2% ในปี 2559
ซึ่งแท็บเล็ตโดยระบบปฎิบัติการแบบ Windows จะมีมูลค่า
ตลาดที่สูงขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2559
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Top Five Tablet Venders, Shipments, Market Share, and Growth, Second Quarter 2016
(Preliminary Results, Shipments in millions)
2Q16 Unit 2Q16 Market 2Q15 Unit
		
Shipments
Share
Shipments
1. Apple
10.0
25.8%
11.0
2. Samsung
6.0
15.6%
8.0
3. Lenovo
2.5
6.6%
2.5
4. Huawei
2.2
5.6%
1.3
5. Amazon.com 1.6
4.0%
0.1
0.3%
others
16.4
42.4%
21.3
Total
38.7
100.0%
44.1
Source : IDC Worldwide Quarterly Tablet Tracker, August 1, 2016
Vendor

ที่มา: IDC Worldwide ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

2Q15 Market Year-OverShare
Year Growth
24.9%
-9.2%
18.2%
-24.5%
5.6%
3.1%
2.9%
71.0%
1208.9%
48.2%
-22.9%
100.0%
-12.3%

ฟอร์เมชันจะมุ่งเน้นไปที่ความชำ�นาญด้านดิจิทัลทั้งในเรื่อง
ของความสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน และสินค้าหรือบริการที่มี
		 สำ�หรับ 5 อันดับของผู้ผลิตที่มียอดจำ�หน่ายแท็บเล็ต ฐานมาจากข้อมูล
ประจำ�ไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 นั้น เป็นไปตามตารางด้าน
บน ซึ่ง Apple ยังคงครองอันดับที่ 1 ถึงแม้ว่ายอดส่งออก 		 2. คลาวด์จะกลายเป็นการลงทุนพืน้ ฐานทางด้านไอที
จะลดลงถึง 9.2% เมื่อคิดแบบต่อปี สำ�หรับอันดับที่ 2 นั้น 			 ภายในปี 2561 การลงทุนด้านคลาวด์จะมีสดั ส่วน
ยังคงเป็น Samsung ที่ยอดส่งออกลดลงถึง 24.5% เมื่อคิด เป็นอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของค่าใช้จ่ายด้านไอทีทั้งหมด และ
แบบปีต่อปีเช่นเดียวกัน ในขณะที่อันดับที่ 3 อย่าง Lenovo ภายในปี 2563 คาดว่า 30% ของการลงทุนด้านโครงสร้าง
นั้นสามารถทำ�ส่วนแบ่งได้ดีขึ้นบ้างคืออยู่ในแดน + (เพิ่มขึ้น) พื้นฐานไอทีทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับคลาวด์ ในขณะที่สัดส่วน
แต่ก็ไม่มากนักเพราะอยู่ที่ 3.1% เมื่อคิดแบบปีต่อปี ส่วน ของคลาวด์จะสูงถึง 30-35% ของค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์
อันดับที่ 4 คือ Huawei ที่ยอดส่งออกเพิ่มขึ้นมากถึง 71.0% เซอร์วิส และเทคโนโลยีทั้งหมด
เมื่อคิดแบบต่อปี และอันดับที่ 5 คือ Amazon.com นั้นมี 			 ภายในปี 2563 การใช้จ่ายขององค์กรสำ�หรับ
อัตราการเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบแบบปีต่อปีที่ 1,208.9%
บริการผ่านคลาวด์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุน
บริการผ่านคลาวด์ และการบริการเพื่อใช้งานและจัดการ
		 แนวโน้มและการพัฒนาในอนาคต
บริการผ่านคลาวด์จะมีมลู ค่าสูงกว่า 350 ล้านดอลลาห์สหรัฐ
		 แนวโน้ ม สำ � คั ญ ภาคธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ใ น ซึ่งถือเป็นการเติบโตขึ้น 100% จากปัจจุบัน ฮาร์ดแวร์และ
ประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในปี 2560 และ 2561 ที่น่าจับตา ซอฟต์แวร์สว่ นใหญ่ทเ่ี วนเดอร์ผลิตก็จะเป็นแบบ “คลาวด์เฟิรส์ ”
มองและเตรียมปรับตัวมีดังนี้
เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงของบริการผ่านคลาวด์จากความ
เป็นสถาปัตยกรรม “ใหม่” ไปสู่ความเป็นเทคโนโลยีขั้นพื้น
		 1. ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น
ฐานนั้นจะมีนัยสำ�คัญสำ�หรับผู้นำ�ด้านไอทีและธุรกิจ
			 จะเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันการลงทุนทาง
ไอทีขององค์กรในปี 2559 เป็นต้นไป โดยดิจิทัลทรานส์ 		 3. ผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะเพิ่มขึ้นอีก 25 ล้านคน
ฟอร์เมชั่นนั้นเป็นการนำ�เทคโนโลยีแพลตฟอร์มรุ่นที่ 3 นำ� 			 ภายในปี 2561 ประเทศไทยจะมี ผ ู ้ เข้ า ถึ ง
มาพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภค และเพิ่ม อินเทอร์เน็ตด้วยสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์แรกประมาณ 50
ประสิทธิภาพในการทำ�งานให้สูงขึ้น เชื่อว่ากลยุทธ์ทรานส์ ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 73% ของประชากรทั้งหมด
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			 การที่มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกว่า
50 ล้านคนนั้น จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้าง
ต่อองค์กรต่างๆ พบเห็นการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ
ทางธุรกิจภายในองค์กร เช่น กลยุทธ์และการพัฒนาแอปพลิ
เคชันสำ�หรับสมาร์ทโฟน องค์กรต่างๆ ต้องสร้างวิธีใหม่ๆ ใน
การนำ�เสนอสินค้าและบริการผ่านทางมือถือมากขึ้นแบบ
โมบายล์เฟิร์ส การปรับให้เหมาะสมกับตลาดท้องถิ่น และ
การนำ�เครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้เป็นมิติใหม่ในการมี
ส่วนร่วมของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงนี้ยังผลักดันให้เกิดการ
ใช้ระบบคอกนิทีฟในการวิเคราะห์ การรองรับการใช้งาน
แบบออฟไลน์ และประสิทธิภาพของข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง
มาก เนื่องจากข้อมูลทั้งที่มีอยู่ และที่เกิดขึ้นใหม่นั้นจะถูกจัด
เก็บในรูปแบบดิจิตอลซึ่งพร้อมใช้งานได้ทันทีเพื่อตอบสนอง
ผู้ใช้ 50 ล้านราย
		 4. รูปแบบธุรกิจแบบใหม่จะประสบความสำ�เร็จ
			 ภายในปี 2560 กว่า 20% ขององค์กรขนาด
ใหญ่จะได้รับผลกระทบจากนวัตกรรมทางโมเดลธุรกิจรูป
แบบใหม่นี้ และจำ�เป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ดำ�เนินงานอย่างแน่นอน ในอดีตนั้นผลกระทบต่างๆ มักเกิด
จากนวัตกรรมทางสินค้าและบริการ แต่อินเทอร์เน็ตและ
องค์ประกอบของแพลตฟอร์มรุ่นที่ 3 นั้น จะช่วยให้ธุรกิจ
สามารถสร้างรูปแบบการนำ�เสนอสินค้าและบริการที่แตก
ต่างไปจากเดิมได้ ในไม่ช้าธุรกิจแบบเดิมจะได้รับผลกระทบ
จากธุรกิจแบบใหม่ที่กำ�ลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่เกิดจากการนำ�ทรัพยากรที่ไม่ได้รับการใช้งานเต็มที่ต่างๆ
มารวมเข้าไว้ด้วยกัน จนก่อให้เกิดสินค้า บริการ และตลาด
ใหม่ที่ตัวเองเป็นเจ้าของผู้เดียวได้
		 5. รูปแบบใหม่ของการชำ�ระเงิน
			 ภายในปี 2560 ผู้นำ�ในภาคอุตสาหกรรมค้าปลีก
10 อันดับแรก จะมีการใช้การตรวจสอบหลายขั้นตอน
สำ�หรับการชำ�ระเงินในร้าน โดยระบบ Near Field
Communication (NFC) สแกนนิ้วมือ และไร้สัมผัสจะมี
บทบาทที่สำ�คัญ ภายในตุลาคม 2561 นโยบาย “การปรับ
ภาระความรับผิดชอบ” จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย
และทำ�ให้ร้านค้าทั่วประเทศต้องระวางโทษต่อการทุจริต
ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตในร้าน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าการละเมิดความ
ปลอดภัยนั้น ส่งผลกระทบต่อลูกค้านับล้านรายและมีค่าใช้
จ่ายสูงมาก ซึ่งร้านค้าปลีกในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นขนาด
ใดต่างก็มีความกังวลอย่างเห็นได้ชัด

			 เนื่องจากการซื้อขายส่วนมากนั้นเกิดขึ้นภายใน
ร้าน แน่นอนว่าร้านค้าปลีกมีหน้าที่ป้องกันการฉ้อโกง ทั้งนี้
ยังมีร้านค้าออนไลน์อีกหลายร้านต้องทำ�ให้การซื้อขายผ่าน
อินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยด้วย หนึ่งในช่องโหว่ที่พบบ่อย
คือการตรวจสอบตัวตนโดยเฉพาะกระบวนการการตรวจ
สอบการชำ�ระเงินและการอนุมัติ การตรวจสอบหลายขั้น
ตอนนี้สามารถช่วยหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงได้ไม่ว่าจะเป็นช่อง
ทางการเข้าถึงลูกค้าใดๆ ก็ตาม
			 ในปี 2560 ร้านค้าปลีกรายใหญ่ต่าง ๆ จะนำ�
ระบบชำ�ระเงินในบริเวณใกล้เคียงมาใช้โดยเฉพาะระบบที่ใช้
NFC ระบบดังกล่าวนี้จะช่วยผลักดันความสะดวกให้แก่การ
ตรวจสอบหลายขั้นตอนอย่างมีนัยสำ�คัญ
		 6. เครื่องพิมพ์ประเภทสมาร์ทมัลติฟังก์ชัน
			 ภายในปี 2561 เครื่องพิมพ์ประเภทสมาร์ท
มัลติฟังก์ชั่น (Multifunction Printers – MFPs) จะกลายเป็น
อุปกรณ์พื้นฐานที่ตอบโจทย์โซลูชั่นการพิมพ์จำ�นวนมากที่ใช้
ในออฟฟิศขนาดใหญ่ ไม่นานมานี้ องค์กรต่างๆ ได้เริ่มนำ�
เอารูปแบบความสามารถขั้นสูงเข้าไปใช้กับกลุ่มเครื่องพิมพ์
ประเภทมั ล ติ ฟั ง ก์ ชั่ น ผ่ า นสถาปั ต ยกรรมโครงสร้ า งของ
อุปกรณ์ ซึ่งเริ่มต้นจากความสามารถในการสแกนแบบ
พื้นฐานและ/หรือสามารถรองรับการจัดการด้านเอกสาร
ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ไอดีซีคาดว่าโซลูชั่นดังกล่าวจะได้รับ
การใช้งานแพร่หลายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การเปลี่ยน
อุปกรณ์สำ�หรับพิมพ์หรือทำ�สำ�เนามาเป็นอุปกรณ์สำ�หรับ
ดำ � เนิ น งานแบบอั จ ฉริ ย ะของเครื่ อ งพิ ม พ์ ป ระเภทมั ล ติ
ฟังก์ชั่น จะเด่นชัดมากขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า เมื่อองค์กร
ต่างๆ เริ่มคำ�นึงถึงขอบเขตความสามารถที่กว้างขึ้นของ
เครื่องพิมพ์ประเภทนี้
			 การซัพพอร์ทด้านความปลอดภัย โมบิลิตี้ และ
คลาวด์จะกลายเป็นมาตรฐานหลัก โดยฟีเจอร์เหล่านี้ต่าง
ช่วยส่งเสริมโครงสร้างอุปกรณ์การพิมพ์ให้ประสิทธิภาพ
ที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุน และในขณะเดียวกันก็
ยังผลักดันประสิทธิภาพขององค์กร องค์กรต่างๆ ที่ใช้งาน
เครื่องพิมพ์ประเภทนี้นั้นจะได้รับประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุด
		 7. การเปลีย่ นสถานะของซัพพลายเออร์และพาร์ทเนอร์
			 ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่กำ�ลังเกิดขึ้นจะสร้าง
ผลกระทบและแนวโน้มใหม่ๆ ตลอดจนผูเ้ ล่นรายใหม่เกิดขึน้
ในตลาด ทำ�ให้เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อซัพพลายเออร์
ไอที แ บบดั้ ง เดิ ม และผลั ก ดั น ให้ ผู้ เ ล่ น รายใหม่ ก ลายเป็ น
ผู้นำ�ในตลาด ในช่วงหลายปีข้างหน้านั้นเราจะพบเห็นการ

รายงานประจำ�ปี 2559
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเวนเดอร์ โดยหนึ่งในสาม
ของซัพพลายเออร์ชั้นนำ�ในปัจจุบันจะมีการควบรวมกิจการ
ลดขนาด หรือเปลีย่ นสถานะอย่างมีนยั สำ�คัญ ยกตัวอย่างดังนี้
			 • จะมีผู้ให้บริการผ่านคลาวด์อยู่เพียงไม่กี่รายซึ่ง
ครองส่วนแบ่งการตลาดมากถึง 75-80%
			 • กลุ่มเทคโนโลยี IOT จะมีการควบรวมกิจการ
			 • บริษทั StartUp จะมีความสำ�คัญเพิม่ ขึน้ อีกมาก
			 เนื่องจากแพลทฟอร์มที่ 3 และดิจิตอลทรานส์
ฟอร์ เ มชั่ น จะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากในช่ ว งหลายปี ข้ า งหน้ า
ซัพพลายเออร์บางส่วนนั้นจะประสบความสำ�เร็จ ในขณะที่
บางส่วนนั้นจะดับสูญไป
		 8. การเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคที่มากขึ้นในวงกว้าง
			 ในปี 2560 บริษัทไทยจะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ
เข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคที่มากขึ้น ทั้งทางอุปกรณ์พกพา
ออมนิแชนแนล และโซเชียลมีเดีย องค์กรในไทยนั้นประสบ
ความสำ�เร็จในการสร้างฐานลูกค้าใหม่มากขึ้น ผ่านการ
สร้างความผูกพันทางดิจิตอลกับลูกค้า ช่องทางเหล่านี้มี
ข้อมูลจำ�นวนมากซึ่งพร้อมสำ�หรับการวิเคราะห์ เนื่องจาก
โครงสร้างและเครื่องมือที่หาได้ง่ายและมีราคาถูกกว่าเมื่อ
ก่อน หากแต่ว่าช่องทางเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพ เพราะขาดวิสัยทัศน์และความรู้ความชำ�นาญ
ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในเรื่องวิทยาศาสตร์ข้อมูลนี้ องค์กร
และสถาบันการศึกษาได้รับรู้ถึงการขาดแคลนความชำ�นาญ
ดังกล่าว และเริ่มสร้างความเชี่ยวชาญที่จำ�เป็นออกสู่ตลาด
ในขณะเดียวกันมีเพียงไม่กี่องค์กรเท่านั้นที่เพิ่งจะเริ่มดำ�เนิน
กลยุทธ์บิ้กดาต้า ไอดีซีเชื่อว่าในปี 2560 บริษัทจะสามารถ
นำ�แนวความคิด “การเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคที่มากขึ้นใน
วงกว้าง” มาใช้อย่างมีนัยสำ�คัญได้มากขึ้น
		 9. เน็ ก ซ์ เจนเนอเรชั น ซี เ คี ย วริ ตี้ แ ละการจั ด การ
ความเสี่ยง
			 ภายในปี 2560 กว่า 30% ของฝ่ายไอที่ในองค์กร
จะเปลี่ยนความสนใจจากการวางแนวกันด้านรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีระบบ มาเป็นมุ่ง
เน้น “จำ�กัดและควบคุม” ความเสียหายแทน
			 ในเมื่ อ องค์ ก รเริ่ ม กระบวนการทำ � ดิ จิ ต อล
ทรานส์ฟอร์เมชัน ย่อมมีการใช้งานเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม
ที่ 3 อย่างเข้มข้นขึ้น ซึ่งถึงแม้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะสามารถ
สร้างประโยชน์อย่างมากมาย แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น
ด้วย เนื่องจากทำ�ให้ “พื้นที่” ที่สามารถถูกโจมตีได้ เพิ่มขึ้น
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อย่างก้าวกระโดด อีกทั้งภัยคุกคามเองก็อันตรายขึ้นเรื่อยๆ
นั่นหมายความว่าการสร้าง “แนวกั้น” เพื่อป้องกันการโจมตี
นั้นไม่ใช่ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป แต่จะมาเน้นการ
“จำ�กัดและควบคุม” ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแทน
ผ่านการจำ�กัดการเข้าถึงข้อมูลและเพิ่มการตรวจตราด้านซี
เคียวริตี้มากขึ้น
		 10. กลุ่มธุรกิจประกันภัยจะเป็นผู้นำ�ด้าน IOT
			 ภายในปี 2560 การเพิ่มขึ้นของงบประมาณด้าน
ไอที และจำ�นวนนวัตกรรมในกลุ่มธุรกิจประกันภัยจะสูงกว่า
กลุ่มธุรกิจธนาคาร เนื่องมาจากโครงการ IOT ในกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัยนั้นจะได้การลัดขั้นตอน
			 เราจะพบกรณีตัวอย่างการใช้งาน IOT ในกลุ่ม
ธุรกิจประกันภัยรถยนต์เป็นครั้งแรก ไอดีซีคาดว่าโซลูชัน
สำ�หรับรถยนต์นั้น จะเติบโตอย่างมากในอีกห้าปีถัดไป ซึ่ง
จะก่อให้เกิดสินค้าประกันภัยจากเทคโนโลยีเทเลมาติกส์
โปรเจคนำ�ร่องที่ประสบความสำ�เร็จโดยบริษัทประกันภัย
ในระดับภูมิภาค จะส่งผลให้เกิดการนำ�เทคโนโลยีนั้นมาใช้
อย่างแพร่หลาย กรณีตัวอย่างอื่นๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
IOT เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและเชื่อมโยงกับเบี้ยประกัน
สุขภาพ และการใช้เซ็นเซอร์ในการประกันอัคคีภัยและการ
ขนส่งสินค้า
ทีม่ า : http://www.it24hrs.com#sthash.BDwAJAJj.dpuf
		 1.8.3 ภาวะการแข่งขัน
					 บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นผู้นำ�ด้านการจำ�หน่าย
สินค้าไอทีผา่ นช่องทางแบบค้าปลีก กล่าวคือเน้นการจำ�หน่าย
สินค้าให้กบั ผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้าย (End-User) โดยตรง ดังนั้น
คู่แข่งของบริษัทคือผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีการจำ�หน่าย
สินค้าไอทีประเภทเดียวกัน เช่น ร้านจำ�หน่ายสินค้าแล็บท็อป
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ตและ
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ โดยกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวจะมีทั้ง
ในลักษณะที่เป็นเจ้าของคนเดียว มีจำ�นวนหน้าร้านเพียง
1-2 ร้าน (Single Shop) และบริษัทเอกชนที่มีหน้าร้านเป็น
จำ�นวนมาก (Chain Store) นอกจากนี้ยังมีคู่แข่งที่ประกอบ
ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นลั ก ษณะของศู น ย์ ก ารค้ า
และไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ที่มีการจัดสรรพื้นที่ภายใน
ศูนย์การค้าของตนเองสำ�หรับจำ�หน่ายสินค้าไอทีและเครือ่ งใช้
ไฟฟ้า (Consumer Electric) โดยคู่แข่งปัจจุบันเมื่อเปรียบ
เทียบกับหน้าร้านของบริษัทมีดังนี้
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			 (1) ร้านจำ�หน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่
บริษัท
ชื่อหน้าร้าน
บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)
BaNANA, BaNANA Mobile, BKK
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
IT City
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำ�กัด
J.I.B.
บริษัท แอดไวซ์โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำ�กัด
Advice
บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
Power Buy
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด
Power Mall
บริษัท เจ มาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
Jaymart
บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด
Tesco Lotus
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Big C
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำ�กัด
TG FONE
ที่มา: ข้อมูลของบริษัท และการประมาณการจากการเก็บข้อมูลของบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2559
			 (2) ร้านจำ�หน่ายสินค้าแบรนด์ Apple
				 สำ�หรับร้านจำ�หน่ายสินค้าแบรนด์ Apple นัน้
ผู้ประกอบการจำ�เป็นที่จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อให้ได้รับสิทธิใน
การเป็นตัวแทนจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการจึงจะสามารถ
ดำ�เนินงานได้ ส่งผลให้มีจำ�นวนคู่แข่งที่น้อยรายกว่าร้าน
จำ�หน่ายสินค้าไอทีทั่วไป นอกจากนี้ลักษณะการตกแต่งร้าน
การจัดวางสินค้าภายในร้าน โปรโมชั่นและราคาขายสินค้า
จะถูกควบคุมจากทาง Apple ทั้งหมด ดังนั้นจุดสำ�คัญของ

การแข่ ง ขั น จึ ง อยู่ ที่ ทำ � เลที่ ตั้ ง ของร้ า นว่ า อยู่ ใ นตำ � แหน่ ง ที่
เหมาะสมหรือไม่ อีกทั้งนโยบายของ Apple จะไม่อนุญาต
ให้มีร้าน Apple ประเภทเดียวกันอยู่ภายในศูนย์การค้า
เดียวกัน ส่งผลให้การมีสาขาในบริเวณที่ทำ�เลดีและเปิด
ดำ�เนินการมาก่อนเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง โดยในปัจจุบัน
บริษัทเป็นผู้ประกอบการร้านจำ�หน่ายสินค้าแบรนด์ Apple
ที่ มี จำ � นวนสาขามากที่ สุ ด และครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง ในเขต
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมากที่สุดในประเทศไทย

บริษัท
จำ�นวนหน้าร้าน
บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)
94
บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำ�กัด
18
บริษัท เอสพีวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
23
บริษัท ยูฟิคอน จำ�กัด
7
บริษัท กราฟฟิก แสกน จำ�กัด
1
ที่มา: ข้อมูลของบริษัท และการประมาณการจากการเก็บข้อมูลของบริษัท ณ 31ธ.ค. 2559
		 นอกจากนี้บริษัทยังได้ประกอบธุรกิจศูนย์ให้บริการ แต่งตั้งจากบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd.
ซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple (iCare) เพื่ออำ�นวยความ เพื่อให้ได้รับสิทธิในการเป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการจึง
สะดวกให้กับลูกค้าและเป็นช่องทางหารายได้เพิ่มเติม โดย จะสามารถดำ�เนินงานได้ ส่งผลให้มีจำ�นวนคู่แข่งที่น้อยราย
ศูนย์บริการดังกล่าวผู้ประกอบการจำ�เป็นที่จะต้องได้รับการ

รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท
จำ�นวนหน้าร้าน
บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)
19
บริษัท เอสพีวีไอ จำ�กัด(มหาชน)
6
บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำ�กัด
4
บริษัท แมคอินทอชเซ็นเตอร์ จำ�กัด
1
บริษัท ยูฟิคอน จำ�กัด
2
บริษัท ยูนิตี้โพรเกรส จำ�กัด
1
บริษัท ภูเก็ตอัลฟ่าเอนจิเนียริ่ง จำ�กัด
2
ที่มา: ข้อมูลของบริษัท และการประมาณการจากการเก็บข้อมูลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
		 1.8.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
				 ธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีเป็นธุรกิจที่มี
อั ต รากำ � ไรขั้ น ต้ น ค่ อ นข้ า งตํ่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก
สินค้าประเภทอื่น ส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนคงที่
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านพนักงาน ต้นทุนด้านการขยาย
สาขา ต้นทุนทางการเงินล้วนแล้วแต่มีผลต่อผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้ประกอบการที่มียอดขายที่สูง หรือ
มีเงินทุนมากกว่าจะได้เปรียบผู้ประกอบรายย่อยค่อนข้าง
มาก นอกจากบริษัทจะมีนโยบายในการควบคุมต้นทุนต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังได้มีการกำ�หนดกลยุทธ์
ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ในการแข่ ง ขั น ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก สิ น ค้ า
ประเภทไอทีโดยมีรายละเอียดดังนี้
		 (1) ทำ�เลที่ตั้งของสาขา
			 ทำ�เลนับเป็นเรื่องสำ�คัญอันดับต้นของธุรกิจ การ
ที่บริษัทอยู่ในธุรกิจค้าปลีกมานานกว่า 18 ปี จึงได้สะสม
ประสบการณ์ ใ นการคั ด เลื อ กทำ � เลที่ มี ศั ก ยภาพและใน
ปัจจุบันจากการที่บริษัทเป็นผู้ค้าปลีกสินค้าไอทีที่มีจำ�นวน
สาขามากที่สุดในประเทศ ส่งผลให้หน้าร้านของบริษัท
ได้ ก ระจายครอบคลุ ม พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ไว้ ไ ด้ ล่ ว งหน้ า
ก่อนคู่แข่ง นอกจากนี้บริษัทก็ยังมีแผนการขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อยึดทำ�เลที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต โดยมี
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นผู้พัฒนา
ศูนย์การค้าชั้นนำ�ทั่วประเทศ การที่ร้านค้าของบริษัทมีภาพ
ลักษณ์ที่ดี ส่งผลให้เจ้าของพื้นที่ศูนย์การค้าไว้วางใจและ
ต้องการให้บริษัทเข้าไปเปิดหน้าร้าน
			 ดังนั้นเมื่อเจ้าของพื้นที่มีการวางแผนขยายพื้นที่
หรือขยายศูนย์การค้าเพิ่มเติม ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่าง
จังหวัด เจ้าของพื้นที่จะเข้ามาร่วมหารือ ชักชวน พร้อมทั้ง
ให้บริษัทเป็นผู้เลือกทำ�เลในศูนย์การค้าเป็นกลุ่มต้นๆ โดย
บริษัทจะเลือกทำ�เลที่ดีที่สุดในศูนย์การค้านั้นๆ เช่น บริเวณ

ที่มีคนเดินผ่านมากที่สุด อยู่หน้าบันไดเลื่อน หรืออยู่ชั้นที่มี
คนเดินมาก เป็นต้น
		 (2) ความหลากหลายของสินค้า
			 บริษัทมีกลยุทธ์ในการบริการด้วยสินค้าหลาก
หลายรุ่น หลากหลายแบรนด์ และหลากหลายประเภท โดย
มีราคาขายตั้งแต่หลักร้อยบาท จนถึงหลักแสนบาท ปัจจุบัน
สิ น ค้ า ที่ บ ริ ษั ท จำ � หน่ า ยครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ สิ น ค้ า แล็ บ ท็ อ ป
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สินค้า
แท็บเล็ต และสินค้าอุปกรณ์เสริมทีเ่ กีย่ วข้อง รวมกว่า 10,000
รายการ ครอบคลุมกว่า 100 แบรนด์ทั่วโลก อาทิเช่น
แบรนด์ AMD, Apple, ASUS, Acer, Lenovo, Dell, HP,
Western Digital, Samsung, LG, Toshiba, Intel, Microsoft, Seagate, Oppo, Huawei, VIVO, Epson, Canon,
Logitech, JBL, Beat, Creative เป็นต้น โดยบริษัทจะจัด
ให้มีทีมงานที่ดำ�เนินการคัดสรรสินค้าทั้งจากต่างประเทศ
ในประเทศและจากช่องทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีมาตรการ
ในการคัดเลือกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรง
กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทในปริมาณที่เหมาะสม
และเพียงพอในการจำ�หน่ายอยู่เสมอ
		 (3) การบริการที่มีคุณภาพและครบวงจร
			 บริษัทมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพด้วยความ
ทุ่มเทและความตั้งใจเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดของ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในช่องทางการจำ�หน่ายต่างๆ โดย
การบริการหลักของบริษัทประกอบด้วย
			 - การบริการลูกค้า : บริษัทเน้นคุณภาพของ
บุคลากรเพื่อให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าทุกราย พนักงานขาย
ของบริษัทสามารถให้คำ�แนะนำ�แก่ลูกค้าในการเลือกซื้อ
และแนะนำ�สินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้
บริษัทมีบริการด้านการชำ�ระเงินในรูปแบบการโอนเงินผ่าน
ธนาคารสำ�หรับลูกค้าทั่วประเทศ
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			 - การรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย:
สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีการรับประกันตัวสินค้า
ทุกชิ้น รองรับการเปลี่ยนและซ่อมสินค้าจากผู้ผลิตและ
ผูน้ �ำ เข้าสินค้าชัน้ นำ� ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ทช่ี อ่ งทาง
การจำ�หน่ายทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขของการให้
บริการ
			 - การจัดส่งสินค้า : บริษัทมีทางเลือกมากมาย
ในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย อาทิ เช่น
บริการจัดส่งทั่วประเทศผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนชั้นนำ�
ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือด้านการขนส่งที่ระมัดระวัง ปลอดภัย
และรวดเร็ว หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (“EMS”)
			 - ระบบการสัง่ ซือ้ ออนไลน์ทท่ี นั สมัยและปลอดภัย:
บริษัทได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาเว็บไซต์อย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถค้นหาสินค้า เลือกดูรายละเอียด
ของสินค้าและได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า และ
เพื่อรับประกันความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ บริษัทใช้ SSL (Secure Socket Layer) ตลอด
ทุกขั้นตอนของการสั่งสินค้าเพื่อป้องกันการละเมิดใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงระบบการชำ�ระเงินที่สะดวก
สบาย ทั้งการเก็บเงินปลายทาง การชำ�ระผ่านบัตรเครดิต
และการชำ�ระผ่านเคาท์เตอร์บริการ ครอบคลุมทุกรูปแบบ
		 (4) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
			 บริษัทให้ความสำ�คัญต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่ค้า โดยตลอดระยะเวลาในการดำ�เนินธุรกิจทีผ่ า่ นมา บริษทั
มีคคู่ า้ ในส่วนของผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้า (Supplier) กว่า 200 ราย
ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ และได้ รั บ การสนั บ สนุ น ที่ ดี
ทั้งในด้านสินค้าที่หลากหลาย และการบริการต่างๆ จาก
ผู้จัดจำ�หน่ายสินค้า นอกจากนี้ บริษัทดำ�เนินธุรกิจกับคู่ค้า
เหมือนมิตรมากกว่าการเป็นคู่ค้า ร่วมกันทำ�ตลาด ส่งผล
ประโยชน์ไปจนถึงลูกค้าปลายทางร่วมกัน โดยหากบริษัท
ขายของได้ คู่ค้าก็ขายของได้อีกรอบ (Repeat Order) และ
บริษัทมีนโยบายไม่เอาเปรียบคู่ค้า ค้าขายแบบตรงไปตรงมา
และการชำ�ระเงินตรงตามกำ�หนดเวลาทุกครัง้ ทำ�ให้เมือ่ คูค่ า้
ทั่วโลกมีสินค้าที่ต้องการจะทำ�ตลาดในประเทศไทย ก็
จะเข้ามาปรึกษากับบริษัทเป็นอันดับแรกๆ และเมื่อคู่ค้า
มีสินค้าใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ก็จะทำ�การจัดส่งสินค้าเหล่า
นั้นให้บริษัทเป็นผู้จำ�หน่ายเป็นอันดับแรกๆ ส่งผลให้บริษัท
มีสินค้าที่ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีตลอดเวลา สำ�หรับ
จำ�หน่ายที่หน้าร้านค้าของบริษัท

		 (5) การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและการบริหารหลัง
การขาย
			 ปกติทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อสินค้าจากบริษัท สินค้า
เกือบทุกชิ้นจะมีการรับประกันจากผู้ผลิตโดยมีระยะเวลา
ของการรับประกันตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี บริษัทจะแนะนำ�
ให้ลูกค้าลงทะเบียนกับบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าใน
การรับประกัน ทำ�ให้หากสินค้าของลูกค้ามีปัญหาหลังจาก
ซื้อไปลูกค้าก็สามารถกลับมาติดต่อที่บริษัทเพื่อรับบริการ
หลังการขายของสินค้านั้นๆ วิธีการนี้ส่งผลให้บริษัทมีข้อมูล
ของลูกค้าอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทเป็นจำ�นวนมากทำ�ให้
บริ ษั ท มี ร ายชื่ อ ในฐานลู ก ค้ า เพี ย งพอต่ อ การติ ด ต่ อ และ
สื่อสารกับลูกค้าในโอกาสต่อไป รวมถึงการให้บริการหลัง
การขายที่จะทำ�ได้สะดวกยิ่งขึ้น
		 (6) การใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม
			 บริษัทใช้นโยบายการตลาดแบบเข้าถึงใจลูกค้า
(“Below The Line”) เช่น การจัดทำ�กิจกรรมการตลาด
หน้าร้าน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ารู้จักร้านค้าเข้ามาซื้อสินค้าและ
ใช้บริการต่างๆ รวมถึงการกลับเข้ามาซื้อสินค้าและมาใช้
บริการของบริษัท อีกทั้งยังมีการใช้สื่อการตลาดและแผน
โปรโมชั่นต่างๆ อาทิเช่น
			 - การใช้สื่อผ่าน Facebook, Twitter, Website,
และสื่อ Magazine BaNANA ที่บริษัทจัดทำ�เพื่อแจกลูกค้า
ฟรีที่หน้าร้านของบริษัททุกสาขา และมีการทำ�กิจกรรม
Two-Way Communication
เล่นเกมส์ ชิงรางวัล อย่างสม่ำ�เสมอ
			 - การจัดรายการส่งเสริมการขายทั้งที่หน้าร้าน
ของบริษัท ลานโปรโมชั่นภายในห้าง และงานกิจกรรมเกี่ยว
กับไอทีต่างๆ เพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จักและช่วยกระตุ้นยอดขาย
			 - การจัดตกแต่งร้านตามเทศกาลต่างๆ ตามแผน
งานโปรโมชั่นในแต่ละเดือน เพื่อให้ภาพลักษณ์ภายในร้าน
เป็นร้านไอทีที่ง่ายต่อการเลือกสินค้าและมีบรรยากาศของ
ความสนุก
			 - การร่วมกับธนาคาร เพื่อทำ�โปรโมชั่นผ่อน 0%
และโปรโมชั่น “Cash Back” เพื่อกระตุ้นยอดขาย
			 - การจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (EDM) ให้กบั
ลูกค้าของบริษัท เพื่อแจ้งข้อมูลการตลาด รายการส่งเสริม
การขาย โปรโมชั่นสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการกับร้านค้า
ในเครืออย่างต่อเนื่อง
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		 (7) การฝึกอบรมพนักงานขาย
			 บริษัทมีการกำ�หนดมาตรฐานในการทำ�งานของ
พนักงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยพนักงาน
ต้ อ งผ่ า นหลั ก สู ต รอบรมการขายและการให้ บ ริ ก ารจาก
บริษัท โดยหลักสูตรดังกล่าวจะมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถ
ในการนำ�เสนอสินค้าต่อลูกค้า และกริยาท่าทางที่พร้อม
ต่ อการให้ บ ริ การลูก ค้า ให้ก ับ พนัก งานขายทุกคนเพื่อ
ให้ ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความประทับใจในการได้รับ
บริการ ตั้งแต่การปรึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า รวมไป
ถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าและชำ�ระเงิน โดยบริษัทมีทีมงาน
มืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมทุกคนและกระจายอยู่ทุกสาขา
เพื่อคอยให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ และบริษัทยังมีการฝึก
อบรมพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้สามารถสร้างทีมพนักงาน
ขายใหม่ เพื่อบรรจุเข้าสู่สาขาใหม่ที่มีการขยายเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องและทดแทนพนักงานเก่าที่อาจมีการลาออก
ได้อย่างทันกาล ซึ่งโดยปกติพนักงานใหม่ต้องได้รับการฝึก
อบรมจากบริษัทเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนการปฏิบัติ
งานจริง ซึ่งทำ�ให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีและ
ข้อมูลที่แม่นยำ�ที่สุด
		 1.9 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
			 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจหลัก
ในการนำ�เข้าและค้าปลีกสินค้าไอที ดังนั้นการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		 1.10 งานที่ยังไม่ส่งมอบ
			 - ไม่มี –
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(2) บริษัท บานาน่า ชัวร์ จำ�กัด
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
		 บริษัท บานาน่า ชัวร์ จำ�กัด (บานาน่าชัวร์) ประกอบ
ธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว (มือสอง) ซึ่งนำ�เข้า
จากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, อเมริกา และ
อีกหลายประเทศ เพื่อกระจายขายสินค้าในรูปแบบขายส่ง
(Distributor) และขายปลีก โดยมีการจัดการครบวงจร
ตั้งแต่นำ�เข้าสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Quality
control) การขาย และการขนส่ง
		 1. สินค้าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมือสอง (Laptop)
			 เครื่องคอมพิวเตอร์แล็บท็อปมือสองที่นำ�เข้ามี
ขนาดเล็ก สามารถขนย้ายพกพาได้สะดวก โดยปกติมนี า้ํ หนัก
อยูท่ ป่ี ระมาณ 1-3 กิโลกรัม เป็นเครืองทีต่ กรุน่ ในต่างประเทศ
ประมาณ 1-2 รุ่น เป็นคอมพิวเตอร์ใช้แล้วประมาณ 2-5 ปี
โดยคุณสมบัติดังนี้ จอภาพแอลซีดี ชิป Intel Core i3 – i7
สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ หรือสามารถใช้พลังงาน
ไฟฟ้าได้โดยตรงจากการเสียบปลั๊กไฟ ประสิทธิภาพของ
แล็บท็อปโดยทั้วไปเหมาะแก่การใช้งานเอกสาร งานพิมพ์
ข้อมูล และเหมาะแก่การเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือในการศึกษา
บานาน่าชัวร์นำ�เข้าสินค้าแล็ปท็อบมือสองภายใต้แบรนด์
Fujitsu, Toshiba และ Dell โดยมีราคาตั้งแต่ 3,590 9,900 บาท

ภาพตัวอย่างสินค้าแล็บท็อปมือสอง
		 2. สินค้าคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะมือสอง (Desktop)
			 คอมพิ ว เตอร์ แ บบตั้ ง โต๊ ะ เป็ น คอมพิ ว เตอร์ ที่
ออกแบบมาเพื่อใช้งานตามบ้านหรือสำ�นักงานทั่วไป มีการ
แยกชิน้ ส่วนประกอบเป็น ซีพยี ู และจอภาพ เป็นคอมพิวเตอร์
ใช้แล้วประมาณ 2-5 ปี ซึ่งเป็นครื่องตกรุ่นประมาณ 1-2 รุ่น
โดยคุณสมบัติดังนี้ ชิป Intel Core i5 และ i7 สามารถใช้

พลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจากการเสียบปลั๊ก ประสิทธิภาพ
การใช้งานเหมาะแก่งานทั่วไป
		 บานาน่าชัวร์นำ�เข้าสินค้าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบมือ
สองภายใต้แบรนด์ NEC, Lenovo, HP และ DELL โดยมี
ราคาตั้งแต่ 1,490 ถึง 8,490 บาท
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ภาพตัวอย่างสินค้าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะมือสอง
		 3. สินค้าจอภาพมือสอง (Monitor)
			 บานาน่าชัวร์นำ�เข้าจอภาพแอลซีดีมือสองภายใต้
			 อุปกรณ์จอภาพเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ PC แบรนด์ NEC, DELL, HP, Lenovo และ Mitsubishi โดยมี
Desktop โดยเป็นสินค้าที่แสดงภาพให้กับผู้ใช้ มีขนาด ราคา 890 ถึง 1,490 บาท
ตั้งแต่ 17-19 นิ้ว เป็นจอภาพแอลซีดี ที่มีอายุการใช้งานแล้ว
ประมาณ 2-5 ปี ซึ่งเป็นเครื่องตกรุ่นประมาณ 1-2 รุ่น

ภาพตัวอย่างสินค้าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะมือสอง
		 4. คอมพิวเตอร์ออลอินวันมือสอง (All-in-One)
			 บานาน่าชัวนำ�เข้าคอมพิวเตอร์ออลอินวันมือสอง
			 คอมพิวเตอร์ออลอินวันเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ภายใต้แบรนด์ HP, Fujitsu และ NEC โดยมีราคา 3,590 –
ที่ใช้งานทั่วไป ซึ่งสะดวกแก่การใช้งาน เป็นจอภาพแอลซีดี 11,500 บาท
ขนาด 17 นิ้ว ที่มีอายุการใช้งานแล้วประมาณ 2-5 ปี ซึ่งเป็น
ครื่องตกรุ่นประมาณ 1-2 รุ่น

ภาพตัวอย่างสินค้าคอมพิวเตอร์แบบออลอินวันมือสอง
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2.2 ช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าและการให้บริการ
		 ช่องทางการจัดจำ�หน่ายหลักของบริษัทมี 3 ช่องทาง
ได้แก่
		 1) ร้ า นจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเช่น ร้าน BaNANA จำ�นวนทั้งสิ้นกว่า 60
สาขาทั่วประเทศ
		 2) การขายส่งสินค้าผ่านกลุม่ ตัวแทนพ่อค้า (Dealer)
		 3) การจัดงานออก Event สินค้าไอทีลดราคาของ
บริษัท
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อุปกรณ์ในแต่ละชิ้นของคอมพิวเตอร์มือสอง หรือความ
เข้าใจในการค้า ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีกและค้าส่งที่จะต้องมี
ช่องทางจำ�หน่ายที่เหมาะสม รวมทั้งพนักงานขายที่มีความ
ชำ�นาญ ประกอบกับมูลค่าตลาดยังไม่ชัดเจนต่อผู้ประกอบ
การรายใหญ่ในการลงทุน

		 กลยุทธ์การแข่งขัน
		 กลยุทธ์ของบานาน่าชัวร์แบ่งเป็น 2 รายการดังนี้
		 1) ช่องทางการจัดจำ�หน่าย Branding การรับประกัน
3 เดือน
2.3 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
		 บานาน่าชัวร์ด�ำ เนินกลยุทธ์ในช่องทางการจัดจำ�หน่าย
		 กลุ่มลูกค้าของบานาน่าชัวร์ แบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก สินค้าที่โดดเด่นผ่านร้าน BaNANA ที่มีสาขาครอบคลุม
3 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้าขายปลีก ลูกค้าขายส่ง และลูกค้า เกือบทุกพื้นที่ในประเทศ ทำ�ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกใน
นิติบุคคล
การเลือกซื้อสินค้า
		 (1) กลุ่มลูกค้าขายปลีก/ลูกค้ารายย่อยทั่วไปลูกค้า
หน้าร้านทั่วไป ได้แก่ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อสินค้าผ่านหน้าร้าน 		 2) การรับประกันสินค้า
สาขาของบริษัท ซึ่งมีรายได้ต่ำ�ถึงปานกลาง
		 บานาน่าชัวร์มีการรับประกันสินค้าคอมพิวเตอร์มือ
		 (2) กลุ่มลูกค้านิติบุคคล โรงเรียนตามต่างจังหวัด
สองเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยที่ผ่านมา ร้าน BaNANA
		 (3) กลุ่มลูกค้าขายส่ง
เป็ น ร้ า นค้ า สิ น ค้ า ไอที ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากลู ก ค้ า ซึ่ ง มี
			 1. กลุ่มลูกค้าร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ซื้อไปเพื่อ ความเชื่อมั่นต่อร้าน BaNANA
จำ�หน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง
			 2. ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ซื้อ
2.6 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สินค้าพร้อมโปรแกรมการขายหน้าร้าน
		 บานาน่าชัวร์ได้รับสินค้าจากคู่ค้าในประเทศ ซึ่งเป็น
		 ปัจจุบันฐานลูกค้าส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าขาย ผู้กำ�หนดราคาสินค้าโดยนำ�เข้ามาจากต่างประเทศ อาทิเช่น
ปลีกที่ซื้อสินค้าจากหน้าร้านและการออกงาน Event แต่ ญี่ปุ่น ออสเตเลีย เป็นต้น โดยปัจจุบันมีผู้นำ�เข้า 2-3 ราย
อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงให้ความสำ�คัญกับการเพิ่มจำ�นวน ใหญ่ในประเทศที่ส่งสินค้าให้แก่บานาน่าชัวร์ เป็นผู้ค้าหลัก
หน้าร้านเพื่อให้ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างแท้จริง
ซึ่งบานาน่าชัวร์ได้เพิ่มช่องทางการรับซื้อเพื่อลดความเสี่ยง
จากการมีผู้จัดหาสินค้าน้อยราย
2.4 นโยบายการกำ�หนดราคา
		 ในการจัดหาสินค้า บริษัทจะจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ
		 บานาน่าชัวร์มีการกำ�หนดราคาจากสภาพของสินค้า กั บ คู่ ค้ า ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ แ ละมี ก ารจั ด หาสิ น ค้ า ให้ บ ริ ษั ท ใน
โดยแบ่งคุณภาพและรุ่นที่จำ�หน่ายของสินค้า และทำ�การ ปริมาณที่เพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งโดยปกตินั้นสินค้า
เปรียบเทียบกับราคาตลาดของสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขัน จะถูกขนส่งมาทางเรือเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ประกอบด้วย
กับสินค้าในท้องตลาดได้
สินค้าคุณภาพหลายเกรด และบานาน่าชัวร์จะทำ�การคัดแยก
สินค้าแล้วนำ�มาพักที่สินค้าคงคลังของบริษัท คอมเซเว่น
2.5 สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
จำ�กัด (มหาชน) ก่อนจะถูกแยกไปจำ�หน่ายถัดไป
		 สภาวะอุตสาหกรรม
การแข่งขันในตลาดสินค้าคอมพิวเตอร์มอื สองค่อนข้าง
2.7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มีผู้ประกอบการน้อยรายและยังไม่มีผู้ประกอบการเจ้าใด 		 เนื่องจากบานาน่าชัวร์จำ�หน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง
เป็นเจ้าหลัก เนือ่ งจากจะต้องมีความชำ�นาญและความพร้อม ดั ง นั้ น การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ความเข้าใจในตัวสินค้าคอมพิวเตอร์ สิ่งแวดล้อม
มือสอง ที่จะต้องมีช่างในการคัดแยก ประกอบ หรือซ่อม
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เอทีเอ็ม โมบายแบงค์กิ้ง และระบบซื้อสินค้าเงินผ่อน
		 บานาน่ากรุ๊ปมีการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าโดยตรง
ผ่านบริษัทขนส่งเอกชน ได้แก่ บริษัท เคอร์รี่ เอ๊กเพรส
(3) บริษทั บานาน่า กรุป๊ จำ�กัด (บานาน่ากรุป๊ )
จำ�กัด และบริษัท เอคอมเมิร์ส จำ�กัด โดยการจัดส่งภายใต้
นโยบาย จัดส่งภายในวันรุง่ ขึน้ (Next Day Service Delivery)
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้ารวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ
		 บริษทั บานาน่า กรุป๊ จำ�กัด (บานาน่ากรุป๊ ) ประกอบ ของลูกค้าสูงสุด
ธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และ
3.2 ช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าและการให้บริการ
อุปกรณ์เสริมทีเ่ กีย่ วข้องผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) 		 ช่องทางหลักของบานาน่ากรุป๊ คือการจำ�หน่ายสินค้า
โดยมีเว็ปไซต์ที่ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ ภายใต้ URL www. ผ่านช่องทางเว็ปไซต์ชอ้ ปปิง้ ออนไลน์ www.bananastore.com
bananastore.com มีรูปแบบการขายแบบ แพลทฟอร์ม ในลักษณะตัวแทนขายสินค้า ซึง่ มีราคาระหว่าง 50 –124,000
การขาย (Sale Platform) และตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า บาท โดยมีกลุ่มสินค้าที่มีการจัดจำ�หน่ายดังนี้ (ภาพตัวสินค้า
(Agent) โดยกำ�หนดให้ผู้จัดจำ�หน่าย (Seller) หรือ ผู้ขาย ดูหน้า 11 - 14)
(Supplier) ทำ�การส่งข้อมูลสินค้าพร้อมราคาจำ�หน่าย นำ� 		 - สินค้าสมาร์ทโฟน (Smartphone)
เสนอต่อผู้เข้าชมเว็ปไซต์ ผ่านระบบการเชื่อมต่อสินค้า 		 - สินค้าแท็บเล็ต (Tablet)
โดยตรงกับระบบเว็บไซต์ รวมทั้งการดำ�เนินการจัดซื้อสินค้า 		 - สินค้าโน๊ตบุ๊ค (Notebook)
โดยตรงจากผู้จัดจำ�หน่าย เพื่อการขายสินค้าโดยตรงผ่าน 		 - สินค้าแอ้ปเปิ้ล (Apple)
เว็ปไซต์ที่เปิดให้บริการ โดยมีระบบการรับชำ�ระค่าสินค้า 		 - สินค้าคอมพิวเตอร์ (Computer)
ครบตามรูปแบบการชำ�ระค่าสินค้า ทัง้ ในรูปแบบบัตรเครดิต 		 - สินค้าอุปกรณ์เสริม (Accessories)
การเก็บเงินปลายทาง ชำ�ระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
2.8 งานที่ยังไม่ส่งมอบ
		 - ไม่มี –

รูปภาพบานาน่าสโตร์ดอทคอม URL: www.bananastore.com

รายงานประจำ�ปี 2559
3.3 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
		 กลุ่มลูกค้าของบานาน่ากรุ๊ป แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
หลักดังนี้
		 (1) กลุ่มลูกค้าขายปลีก/ลูกค้ารายย่อยทั่วไป
			 ลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ที่เป็นแบบ
สมั ค รสมาชิ กของเว็บ ไซต์ และแบบที่ไ ม่สมัครสมาชิกที่
อาศัยอยู่ในประเทศและต่างประเทศที่มีการเข้าใช้งานระบบ
Internet โดยใช้เบราเซอร์ (Browser) เข้าถึงข้อมูลที่ URL
www.bananastore.com
		 (2) กลุ่มลูกค้านิติบุคคล
			 1. บริษทั เอกชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
			 2. สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย
			 3. หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
		 ปั จ จุ บั น ฐานลู ก ค้ า ที่ เข้ า มาสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า บนเว็ บ ไซต์
เป็นฐานลูกค้าปลีก และกลุ่มลูกค้านิติบุคคลจากการจัดส่ง
รายการสินค้า และการจัดเก็บข้อมูลจากรายชื่อสมาชิกที่มี
การสั่งซื้อสินค้า โดยกลุ่มลูกค้าขายปลีกคิดเป็น 90% และ
กลุ่มลูกค้านิติบุคคล 10% โดยบริษัทได้มุ่งแผนงานในการ
ทำ�การตลาดไปยัง 2 กลุ่มลูกค้าสำ�คัญ โดยใช้การสื่อสาร
การตลาด รวมกับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อนำ�เสนอ
สินค้าของเว็บไซต์บานาน่าสโตร์ ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และการเข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ เพื่อคาดหวังให้เกิดการซื้อสินค้าจากกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว
3.4 นโยบายในการกำ�หนดราคา
		 บานาน่ากรุ๊ปมีการร่วมกำ�หนดราคาขายปลีกสินค้า
(SRP: Suggested Retail Price) กับผูจ้ ดั จำ�หน่าย หรือ ผูข้ าย
ที่นำ�สินค้ามาขายบนเว็บไซต์ ภายใต้นโยบายความสามารถ
ทางการแข่งขันได้ (Price Competitiveness) เมื่อเปรียบ
เทียบกับสินค้าชนิดหรือประเภทเดียวกัน ทีม่ กี ารจัดจำ�หน่าย
อยู่บนช่องทางของคู่แข่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้
สมาชิกของเว็บไซต์ สามารถเลือกซือ้ สินค้าและมีการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
3.5 สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
		 สภาวะอุตสาหกรรม
		 จากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
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ที่เป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ธุรกิจ E-Commerce
นับเป็นบริบทที่สำ�คัญของการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศ ในการเพิม่ ช่องทางการซือ้ -ขายออนไลน์ ส่งเสริม
การค้าขายแบบไร้พรมแดน ไร้ข้อจำ�กัดของเวลา กอปรกับ
ในปัจจุบนั มีการใช้อปุ กรณ์เคลือ่ นที่ (Mobile Devices) ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน (Smartphone) และแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) ติดต่อสื่อสารกันผ่าน
เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น
3G 4G ทำ�ให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตในวงกว้าง ส่งผลในการ
ขยายตัวของผูบ้ ริโภคและการซือ้ ขายในธุรกิจ E-Commerce
ในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง
		 ในส่วนของมูลค่า E-Commerce แบบ B2G มาจาก
2 ส่วนคือ มูลค่าที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการวิธีการ
ประมูลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ (e-Auction)
จำ�นวน 405,056.36 ล้านบาท (16.05%) และมูลค่าที่เกิด
ขึ้นจากผู้ประกอบการทำ�ธุรกิจ E-Commerce กับหน่วย
งานภาครัฐไม่ผ่าน e-Auction จำ�นวน 8,132.29 ล้านบาท
(0.32%)
		 หากแบ่งมูลค่า E-Commerce ปี 2559 ออกเป็น
อุตสาหกรรมทั้ง 8 หมวดอุตสาหกรรม (ไม่รวม e-Auction)
พบว่าอุตสาหกรรมทีม่ มี ลู ค่า E-Commerce มากทีส่ ดุ อันดับ 1
ได้แก่ อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง มีมูลค่า
E-Commerce จำ�นวน 731,828.33.15 ล้านบาท (34.54%)
อันดับ 2 อุตสาหกรรมให้บริการทีพ่ กั มีมลู ค่า E-Commerce
643,033.15 ล้านบาท (30.35%) อันดับ 3 หมวด
อุตสาหกรรมการผลิต มีมูลค่า E-Commerce จำ�นวน
343,866.80 ล้านบาท (16.23%) อันดับ 4 อุตสาหกรรม
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร มีมูลค่า E-Commerce
จำ�นวน 281,866.93 (13.30%) อันดับ 5 อุตสาหกรรม
ขนส่ง มีมูลค่า E-Commerce จำ�นวน 70,316.38 ล้านบาท
(3.32%) อันดับ 6 อุตสาหกรรมบริการด้านอื่นๆ เช่น
การจัดหาคนออนไลน์ และบริการชำ�กระเงินออนไลน์ เป็นต้น
มีมูลค่า E-Commerce จำ�นวน 35,057.56 ล้านบาท
(1.65%) อันดับ 7 อุตสาหกรรมศิลปะ บันเทิง และนันทนาการ
มีมูลค่า E-Commerce จำ�นวน 11,300.29 ล้านบาท
(0.53%) และอันดับ 8 อุตสาหกรรมการประกันภัย มีมูลค่า
E-Commerce จำ�นวน 1,668.66 ล้านบาท ( 0.08)
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		 จากข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจ
E-Commerce โดยส่วนใหญ่จะมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้น
ทุกปี โดยมีแรงสนับสนุนมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
		 ปัจจัยแรก มีผู้ประกอบการ E-Commerce เข้าสู่
ตลาดมากขึน้ โดยในปี 2557 มีผปู้ ระกอบการ E-Commerce
จำ�นวน 502,676 ราย ในปี 2558 จำ�นวนผู้ประกอบการ
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 527,324 ราย คิดเป็นจำ�นวนผู้ประกอบ
การ E-Commerce ที่เพิ่มมากขึ้นถึง 24,468 ราย
		 ประกอบกับผู้บริโภคในยุคดิจิตอลเอจ (Digital Age)
มีพฤติกรรมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ผ่านทาง
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ และนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ (Smartwatch) ที่
มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แต่สินค้ากลับมีราคาที่
ถูกลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต
		 กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี
ทางการสื่อสารและนวัตกรรมสมัยใหม่ ทำ�ให้มีพฤติกรรม
หรือรูปแบบการอุปโภคและบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลต่อการผลักดันการทำ�
ธุรกรรมทางออนไลน์ภายในประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
		 ปัจจัยที่สอง การกำ�หนดนโยบายของภาครัฐเองนั้น
ก็มีส่วนสำ�คัญในการผลักดันธุรกิจ E-Commerce ภายใน
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปีที่
ผ่านมา ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ E-Commerce ใน
ประเทศ ให้ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก
โดยเน้นการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่นในชุมชนให้มีความเข้าใจ
และสามารถเข้าถึงช่องทางการทำ�ธุรกรรมออนไลน์ผ่านการ
ฝึกอบรมและบ่มเพาะด้านการขายที่รัฐบาลเป็นผู้จัดหาและ
สนับสนุน
		 อีกทั้งนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เน้นการใช้ระบบดิจิทัลในการรองรับการ
ให้บริการของภาคธุรกิจการเงิน และบริการอื่นๆ โดยเฉพาะ
ภาคการสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนมุ่งเน้นให้การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small & Medium
Enterprises: SME) ทุกภาคส่วนของประเทศ ให้สามารถ
เข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อผลักดันให้
สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก
		 ปัจจัยที่สาม รูปแบบการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้หน่วยงานหลักของ
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน เช่น กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบาย
และแผนสนับสนุนธุรกิจ E-Commerce อย่างเป็นรูปธรรม
ครบวงจรจากต้นนํ้าถึงปลายนํ้า ตั้งแต่การสร้างความรู้
ในเรื่อง E-Commerce ให้แก่ผู้ประกอบการ การจับคู่
ทางธุรกิจ (Business Matching) และไม่ลืมที่จะให้ความ
สำ�คัญกับระบบการชำ�ระเงินออนไลน์ ที่เข้ามามีบทบาท
สำ�คัญในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เช่น AnyID หรือ PromptPay การขยาย
การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น มาตราฐาน e-Invoicing และ
มาตรฐานกลางข้อความการชำ�ระเงิน (National Payment
Message Standard) เพื่อให้ข้อมูลการค้าและข้อมูล
การชำ�ระเงินเชื่อมโยงกันได้โดยอัตโนมัติแบบ StraightThrough Processing อันจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและ
ลดต้นทุนในกระบวนการทางธุรกิจของภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาครัฐบาลเอง
		 หากกระบวนในการทำ�ธุรกรรมสะดวกรวดเร็วสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ในระดับที่ดีเยี่ยม ก็จะช่วยส่งผลต่อการเพิ่มความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคในการทำ�ธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
		 นอกจากนี้ยังส่งผลทำ�ให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดำ�รงชีวิต (Lifestyle) ของคนไทยให้เป็นในลักษณะ
“Anywhere, Anytime, Any Devices” ที่สามารถทำ�
ธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ เพิ่มความสะดวก
สบายมากขึ้นอีกด้วย
		 ปัจจัยหลักต่างๆ เหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาการ
ทำ�ธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ ให้เติบโตมากขึ้นอย่าง
ยั่งยืน และทัดเทียมนานาประเทศ
(ทีม่ า: รายงานผลการสำ�รวจมูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ใน
ประเทศไทยปี 2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
		 จากข้อมูลสภาวะอุตสาหกรรมของตลาด E-Commerce
ในประเทศ ในปี 2559 และแนวโน้มในปีต่อๆ ไปที่มี
ทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง
โอกาสทางธุรกิจที่บานาน่ากรุ๊ปจะสามารถนำ�เสนอสินค้า
และบริการไปยังตลาดเป้าหมาย เพราะตลาดยังมีช่องว่าง

รายงานประจำ�ปี 2559
ในการดำ�เนินธุรกิจตามปัจจัยบวกทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของการเข้าถึงข้อมูล และรวมทั้งพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มีรูปแบบการเลือกซื้อ
สินค้าที่ได้รับการจัดส่งตรงถึงบ้าน รวมทั้งความต้องการ
ความน่าเชื่อถือในสินค้าและการให้บริการหลังการขายที่จะ
ได้รับจากผู้ขายสินค้า และจากข้อมูลรายงานการค้าปลีก
ในปี 2559 พบว่าสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็ค
ทรอนิกส์ และอุปกรณ์สื่อสาร เป็นกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการ
ซื้อสูงสุด ซึ่งเป็นข้อมูลสำ�คัญที่สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
E-Commerce ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ในสภาวะการ
แข่งขันภายในอุตสาหกรรม
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สภาวะการแข่งขัน
		 บริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้ดำ�เนินการจำ�หน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-Commerce) อย่างมี
ประสิทธิภาพและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจให้มผี ลประกอบการ
ที่ดีและก้าวสู่ความเป็นผู้นำ� ทั้งนี้การดำ�เนินธุรกิจการจัด
จำ�หน่ายสินค้าในปัจจุบนั มีบริษทั ทีด่ �ำ เนินธุรกิจในประเทศ
แบ่งแยกตามรูปแบบของเว็บไซต์ (Website Platform) และ
รูปแบบทางธุรกิจการจัดจำ�หน่าย จำ�นวนหลายบริษัท โดย
คู่แข่งปัจจุบันของบริษัทมีดังนี้

1) บริษัทจำ�หน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ ไอที สมาร์ทโฟน อุปกรณ์เสริม แอปเปิ้ล โน๊ตบุ๊ค แท๊บเล็ต
บริษัท
บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กร๊ป จำ�กัด
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เจมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท พาวเวอร์บาย จำ�กัด
บริษัท แอดไวส์ โฮลดิ้ง คอมพานี จำ�กัด

ชื่อเว็บไซต์
www.jib.co.th
www.itcityonline.com
www.jaymart.co.th
www.powerbuy.co.th
www.advice.co.th

2) บริษัทจำ�หน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ ไอที สมาร์ทโฟน อุปกรณ์เสริม แอปเปิ้ล โน๊ตบุ๊ค
และสินค้าทั่วไปในรูปแบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์
บริษัท
บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำ�กัด
บริษัท ลาซาด้าประเทศไทย จำ�กัด
บริษัท ซีดิสเคาท์ ประเทศไทย จำ�กัด
บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอรเรท จำ�กัด
บริษัท เอเชี่ยน สตาร์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
		 กลยุทธ์การแข่งขัน
		 1) ความหลากหลายของสินค้า
			 บานาน่ากรุ๊ปมีกลยุทธ์ในการนำ�เสนอสินค้าให้
กับลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ โดยมีความหลากหลายของสินค้า
ทั้งในส่วนของสินค้าประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไอที
สมาร์ทโฟน อุปกรณ์เสริม ผลิตภัณฑ์แอปเปิล้ โน๊ตบุค๊ แก็ดเจ็ต

ชื่อเว็บไซต์
www.wemal.com / www.itruemart.com
www.lazada.co.th
www.cdiscount.co.th
www.topvalue.co.th
www.tohome.com
www.central.com
ที่มีมากกว่า 3,000 รายการ รวมทั้งสินค้าที่มีเพิ่มเติมจาก
ผู้จัดจำ�หน่าย ที่นอกเหนือจากสินค้าคอมพิวเตอร์ ไอที ทั้ง
สินค้าโทรทัศน์ อุปกรณ์เครือข่ายเน็ตเวิร์ค อุปกรณ์ดิจิตอล
โฟโต้ และอุปกรณ์การบันทึกภาพ ซึง่ จะเพิม่ ความหลากหลาย
ของสินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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		 2) การรับสินค้าได้ที่ร้าน BaNANA ทั่วประเทศไทย
			 บานาน่ากรุป๊ กำ�หนดกลยุทธ์ในการเพิม่ ความสะดวก
ให้กบั ลุกค้า โดยการซือ้ สินค้าทีเ่ ว๊บไวต์ พร้อมชำ�ระเงินเสร็จสิน้
โดยลูกค้าสามารถเลือกสาขาร้าน BaNANA หรือ Studio 7
ใกล้บ้าน เพื่อเข้าไปรับสินค้าพร้อมรับการให้บริการเพิ่มเติม
ทั้งการแนะนำ�การใช้งานสินค้า และการตรวจสอบสินค้า
จากพนักงาน เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้า
จากเว็บไซต์ และเพื่อให้เกิดการซื้อซํ้าในครั้งต่อไป

3.6 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
		 (1) สินค้าไอที (คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน)
			 บานาน่ากรุ๊ปจะมีวิธีการหาสินค้า โดยสินค้าจะ
ได้รับการจัดเตรียมเพื่อการขาย จากผู้จัดจำ�หน่าย (Seller/
Vender) ผ่านระบบการเชื่อมต่อจำ�นวนสินค้า (Inventory
Management & Seller Management) โดยจะมีการเพิ่ม
เติมรายการข้อมูลสินค้าที่พร้อมจำ�หน่าย โดยบานาน่ากรุ๊ป
จะร่วมดำ�เนินงานในการบริหารจำ�นวนสินค้า และการร่วม
กำ�หนดราคาขาย เพื่อให้สินคามีเพียงพอต่อการจำ�หน่าย
		 3) การให้บริการหลังการขายและการรับประกันสินค้า เป็นการป้องกันการเกิดสภาวะสินค้าขาด
			 บานาน่ากรุ๊ปมุ่งเน้นการให้บริการหลังการขาย
เป็นกลยุทธ์สำ�คัญที่จะทำ�ให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการซื้อ 		 (2) บริการขนส่ง
สินค้าทางเว็บไซต์ โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการซ่อมสินค้า 			 บานาน่ า กรุ๊ ป มี ก ารคั ด เลื อ กผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ ง
ได้ที่ร้านในเครือบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) ได้ทุก สินค้า โดยใช้มาตรฐานการดำ�เนินงานที่สามารถรองรับการ
สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถเข้ารับบริการขอคำ�ปรึกษา จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อได้ทั่วประเทศ โดยมี
แนะนำ�การใช้งานได้กับพนักงานได้ทุกที่ ซึ่งจะทำ�ให้ลูกค้า ระยะเวลาการจัดส่งไม่เกิน 4 วัน เมื่อได้รับรายการขนส่ง
กล้าที่จะตัดสินใจซื้อผ่านสินค้าผ่านเว็บไซต์ของ www.ba- สินค้าจากบานาน่ากรุ๊ป ภายใต้ราคาการให้บริการขนส่งที่
ไม่เกินมาตรฐานการให้บริการโดยทั่วไป
nanastore.com
		 4) ความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ และระบบ
การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
			 บานาน่ากรุ๊ปได้ดำ�เนินการใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้ามีความปลอดภัยในการใช้งาน
สูงสุดทั้งระบบการเข้ารหัสป้องกันการเข้าถึงข้อมูล SSL
(Secure Socket Layer) ในระหว่างการชำ�ระเงินค่าสินค้า
ออนไลน์บนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยใช้งาน
ในระดับสูงสุด ที่ถูกควบคุมการดำ�เนินงานจากธนาคารและ
ระบบการชำ�ระเงินแบบสากล
		 5) การใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม
			 บานาน่ากรุ๊ปดำ�เนินกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
เพื่ อ ใช้ ใ นการสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายทั่ ว ประเทศให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดการเข้ามายังเว็บไซต์และ
สร้างโอกาสการขายสินค้า รวมทั้งการกลับมาซื้อสินค้าซํ้าใน
ครั้งต่อไป อาทิเช่น การโฆษณาผ่านสื่อเว็บไซต์ การทำ�การ
ตลาดกับระบบค้นหาข้อมูล การทำ�ตลาดแบบพันธมิตร และ
อื่นๆ

		 (3) บริการรับชำ�ระทางการเงิน
			 บานาน่ากรุ๊ปเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการรับ
ชำ�ระทางการเงิน ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และ
ความน่าเชื่อถือสูงสุด เพื่อให้สมาชิกที่สั่งซื้อสินค้ามีความ
มั่นใจในการชำ�ระเงินได้อย่างสะดวก ทั้งในรูปแบบชำ�ระค่า
สินค้าผ่านบัตรเครดิต และชำ�ระด้วยเงินสด
		 (4) การบริหารสินค้าคงคลัง
			 บริษัทไม่มีสินค้าคงคลัง เนื่องด้วยลักษณะการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นรูปแบบบริษัทตัวแทน (Agency
Platform) โดยสินค้าที่นำ�มาจัดจำ�หน่ายบนเว็บไซต์ เป็น
สินค้าขอผู้จัดจำ�หน่าย ไม่มีการซื้อสินค้ามาจัดเก็บที่บริษัท
ทำ�ให้บริษัทไม่มีความเสี่ยงเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง
การปรับราคาสินค้า การสูญหายของสินค้า และระยะเวลา
การขายของสินค้า (Aging)
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3.7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		 เนื่องจากบานาน่ากรุ๊ปจำ�หน่ายสินค้าไอทีออนไลน์
ดั ง นั้ น การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม

		 1) โปรแกรมสำ�เร็จรูป ได้แก่ โปรแกรมสำ�เร็จรูปค้า
ปลีก และโปรแกรมร้านกาแฟ
		 2) เขี ย นโปรแกรมตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า
(Customize)

3.8 งานที่ยังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี –

4.2 ช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าและการให้บริการ
ไอเทคมีช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าและการบริการ
หลักดังนี้
		 1) การแนะนำ�ต่อของกลุ่มลูกค้า
		 2) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของไอเทค URL: www.
itecsoftware.co.th

(4) บริษทั ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำ�กัด
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
		 บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำ�กัด (ไอเทค) ดำ�เนินการ
เขียนและขายโปรแกรมให้แก่บริษัทต่างๆ ในการช่วยดำ�เนิน
ธุรกิจของกลุ่มลูกค้าซึ่งมีราคาตั้งแต่ 15,000 ถึง 1,000,000
บาทขึ้นไป โดยมีสินค้าและบริการ 2 รายการดังนี้

รูปภาพเว็บไซต์ URL: www.itecsoftware.co.th
4.3 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
		 กลุ่มลูกค้าของไอเทคแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
		 1) บริษัทค้าปลีก
		 2) กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

4.4 นโยบายในการกำ�หนดราคา
		 ไอเทคมีการกำ�หนดราคาตามต้นทุนของการบริการ
รวมทั้งราคาโดยทั่วไปของตลาด ซึ่งโดยปกติจะมีอัตราราคา
ขั้นตํ่าแต่ละเนื้องาน แบ่งเป็นขนาด เล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการแข่งขันได้
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4.5 สภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน
		 สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
		 ผลการสำ�รวจการผลิตซอฟท์แวร์และบริการซอฟท์แวร์
ประจำ�ปี 2558 มีมูลค่ารวม 52,561 ล้านบาท เติบโตขึ้นจาก
ปี 2557 เพียง 1.2% เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ทำ � ให้ ก ารลงทุ น ในโครงการขนาดใหญ่ ทั้ ง ในภาครั ฐ และ
เอกชนชะลอตัวตาม แต่ทั้งนี้ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ซึ่งมี
รายได้ระหว่าง 100 - 500 ล้านบาท กลับมีอัตราการเติบโต
ทางธุรกิจเนื่องจากกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพิงกับโครงการ
ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดีในปี 2559 มูลค่าการผลิตซอฟท์แวร์
และบริการซอฟท์แวร์ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
คาดการณ์อัตราการเติบโตราว 4.4% มีมูลค่ากว่า 54,893
ล้านบาท ขณะที่ปี 2560 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโต 4.3%
และมีมูลค่ากว่า 57,257 ล้านบาท
		 โดยปัจจัยหลักที่ทำ�ให้อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์และ
บริการซอฟท์แวร์ในปี 2559 มีอัตราเติบโต คือ 1. ภาคการ
เงิน ได้รับการกระตุ้นเชิงนโยบายจากโครงการพร้อมเพย์
(PromptPay) ผลักดันให้มีการลงทุนเพิ่มทั้งด้านซอฟต์แวร์
ระบบและซอฟท์ แวร์ แ ละด้ า นความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล
2. ภาคโทรคมนาคม เกิดจากโครงการขยายเครือข่าย
สื่อสารไร้สาย เทคโนโลยี 4G ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์จากระบบ 3G สู่ 4G และโครงการ
ขยายโครงข่ายบริการบรอดแบนด์ทั่วประเทศ
(ทีม่ า: รายงานการประชุมของสำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559)
		 กลยุทธ์การแข่งขัน
		 1) การทำ�การตลาดผ่านสื่อออนไลน์และหน้าร้าน
			 ไอเทคได้ดำ�เนินการใช้สื่อออนไลน์ในการแนะนำ�
สินค้าและการบริการให้แก่ลูกค้า ได้แก่ ผ่านทางเฟสบุ๊ค
ผ่านทางเว็บไซต์ ประกอบกับไอเทคเป็นบริษทั ย่อยของบริษทั
จึงสามารถดำ�เนินการผ่านหน้าร้าน BaNANA ที่มีสาขา
ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นช่องทางแนะนำ�การบริการและ
สินค้าของไอเทคให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการบริการหลังการขาย

		 2) คุณภาพเนื้องานและการตรงต่อเวลา
			 ไอเทคเน้นย้ำ�ถึงคุณภาพของเนื้องานให้แก่ลูกค้า
โดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักและการส่งมอบ
เนือ้ งานทีต่ รงต่อเวลา โดยทีผ่ า่ นมาได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากกลุ่ม
ลูกค้าจนเกิดการบอกต่อของกลุ่มลูกค้า
4.6 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
		 ไอเทคเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายโปรแกรมสำ�เร็จรูป
ตามความต้องการของลูกค้า จึงมีต้นทุนเป็นบุคคลากร และ
ค่าอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ซึง่ ได้รบั การจัดหาจากบริษทั
4.7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		 เนื่องจากไอเทคจำ�หน่ายสินค้าซอฟท์แวร์ ดังนั้นการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.8 งานที่ยังไม่ส่งมอบ
		 - ไม่มี –

(5) บริษทั ดับเบิล้ เซเว่น จำ�กัด (ดับเบิล้ เซเว่น)
5.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
		 ดับเบิ้ลเซเว่นเป็นตัวแทนบริหารสาขา TRUE Shop
ภายใต้ชอ่ื “TRUE by Comseven” ในส่วนของห้างสรรพสินค้า
Big C และ Tesco Lotus ซึ่งมีเนื้อที่ของสาขาโดยประมาณ
6 - 150 ตรม. โดยได้รับสิทธิการบริห ารจัดการทั้งสิ ้ น
166 สาขา ในระยะเวลา 3 ปี ดับเบิ้ลเซเว่น ได้เริ่มดำ�เนินการ
บริหารจัดการ TRUE by Comseven ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2559 ได้สิทธิ์ในการต่อสัญญาจากบริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น
แอนด์ เซลส์ จํากัด (TDS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (TRUE) จากการเป็นพันธมิตร
ทางการค้ า ร่ ว มกั น โดยสามารถทำ � ธุ ร กรรมทุ ก อย่ า งได้
เหมือนกับ TRUE Shop ที่ TDS บริหารเองโดยดับเบิ้ลเซเว่น
จะมีรายได้จากการเก็บค่า Commission ในรายการต่างๆ
อาทิเช่น ค่าตอบแทน SIM ค่าขายสินค้าในร้าน TRUE by
Comseven ค่าบริการหลังการขายและชำ�ระบิล เป็นต้น
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รูปภาพร้าน TRUE by COMSEVEN

5.2 ช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าและการให้บริการ
		 ดับเบิ้ลเซเว่นได้รับสิทธิ์ในการบริหารผ่านช่องทางร้านค้าปลีก (TRUE by COMSEVEN) จำ�นวนทั้งสิ้น 166 สาขา ซึ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 44 สาขา
ช่องทางการให้บริการและจำ�หน่าย (TRUEby Comseven) จำ�นวนสาขา
1. ร้านให้บริการและจำ�หน่ายสินค้าภายใต้ชื่อ TRUE by
21
		 Comseven ซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า BIG C		
				
				
				
				
				
2. ร้านให้บริการและจำ�หน่ายสินค้าภายใต้ชื่อ TRUE by
23
		 Comseven ซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus		
				
				
				
				

สถานที่ตั้ง
แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้
• กรุงเทพฯ 3 สาขา
• ภาคกลาง 12 สาขา
• ภาคตะวันออก 1 สาขา
• ภาคเหนือ 2 สาขา
• ภาคใต้ 2 สาขา
• ภาคตะวันตก 1 สาขา
แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้
• กรุงเทพฯ 8 สาขา
• ภาคกลาง 4 สาขา
• ภาคตะวันออก 2 สาขา
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สาขา
• ภาคใต้ 8 สาขา
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5.3 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
		 กลุ่มลูกค้าของดับเบิ้ลเซเว่น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
หลักดังนี้
		 (1) กลุ่มลูกค้าขายปลีก/ลูกค้ารายย่อยทั่วไป
			 ลูกค้าหน้าร้านทั่วไป ได้แก่ลูกค้าขายปลีกทั่วไปที่
เดินมาซื้อของตามห้างสรรพสินค้า

		 1) ปรับการวางสินค้าโชว์หน้าร้านให้มีความหลาก
หลายมากขึ้น
		 2) เพิ่มความรู้และทักษะการขายให้พนักงาน
		 3) จัดการสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย

5.6 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
		 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของดับเบิ้ลเซเว่น
		 (2) กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้า TRUE เดิม
เป็นไปตามนโยบายบริห ารการจัดการของ TDS โดยที ่
			 ลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้า TRUE เดิมมาชำ�ระค่าบิลหรือ ดับเบิล้ เซเว่นไม่ตอ้ งมีคลังสินค้าเนือ่ งจากไม่มกี ารเก็บสินค้าเอง
ใช้บริการหลังการขาย
ซึ่งดับเบิ้ลเซเว่นจะคอยบริหารจำ�นวนสินค้าและจำ�หน่าย
ให้แก่ลกู ค้าหน้าร้านโดยไม่ตอ้ งรับความเสีย่ งจากสินค้าด้อยค่า
5.4 นโยบายในการกำ�หนดราคา
หรือล้าสมัย เนือ่ งจากสินค้าทัง้ หมดทีอ่ ยูห่ น้าร้านเป็นของ TDS
		 นโยบายการกำ�หนดราคาสินค้าเป็นไปตามนโยบาย
ของ TDS
5.7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		 เนื่ อ งจากดั บ เบิ้ ล เซเว่ น ดำ � เนิ น การบริ ห ารจั ด การ
5.5 สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
TRUE by Comseven ดังนั้นการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทจึง
		 สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		 ปัจจุบันสามารถแบ่งตามสินค้าและบริการได้ดังนี้
		 (1) ผลิตภัณฑ์กลุ่ม SIM
5.8 งานที่ยังไม่ส่งมอบ
			 เป็นไปตามการแข่งขันในกลุ่มสื่อสารซึ่งปัจจุบัน 		 - ไม่มี –
TRUE มีความได้เปรียบจากการได้รับสัมปทานคลื่นความถี่
ที่มากกกว่าคู่แข่ง
		 (2) ผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าไอที
			 สภาพตลาดเป็นไปตามการแข่งขันเช่นเดียวกับ
บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) สภาวะการแข่งขันตาม
ข้อมูลการตลาดและการแข่งขัน
		 (3) บริการชำ�ระบิลและบริการหลังการขาย
			 - ในส่ ว นของการชำ � ระบิ ล มี คู่ แข่ ง ที่ สำ � คั ญ ดั ง นี้
เช่น ตู้ ATM ร้านสะดวกซื้อ ชำ�ระผ่านอินเทอร์เนต และการ
ตัดบัญชีผ่านธนาคารอัตโนมัติ
			 - ในส่วนบริการหลังการขาย ดับเบิ้ลเซเว่นได้
ประโยชน์จากการที่ลูกค้า TRUE ขยายเพิ่มมากขึ้นและโดย
เฉพาะบางจังหวัด ได้เปรียบในแง่ของพื้นที่สาขาที่มีเฉพาะ
ดับเบิ้ลเซเว่นบริหารจัดการอยู่
		 กลยุทธ์การแข่งขัน
		 ดำ�เนินกลยุทธ์การดำ�เนินงานให้สอดคล้องตามนโยบาย
ของ TDS โดยดับเบิ้ลเซเว่นจะเข้ามาบริหารประสิทธิภาพ
ในการบริการและเพิ่มความสามารถในการขายสินค้าใน
TRUE by Comseven โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง
		 บริษัทให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ยั่งยืน และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมที่นำ�ไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร
ด้วยการบริหารปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกะทบต่อการดำ�เนิน
งานให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถควบคุมและอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะ
สมในการหลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม หรือยอมรับความ
เสี่ยง ทั้งนี้ ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินงานอย่างมีนัยสำ�คัญ ดังนี้

ความเสีย่ งเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
1. ความเสี่ยงจากความล้าสมัยของสินค้าคงคลัง
		 เนื่องด้วยธุรกิจหลักของบริษัท คือ การค้าปลีก
สินค้าประเภทไอที บริษัทต้องมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้
มีจำ�นวนเพียงพอเพื่อจำ�หน่ายในแต่ละร้านของบริษัท แต่
สินค้าไอทีเป็นสินค้าที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี ต ลอดเวลาเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้บริโภค อาจเกิดความเสี่ยงจากการที่สินค้าคงคลังของ
บริษัทเกิดความล้าสมัยส่งผลให้มีต้นทุนในการบริหารสูงขึ้น
และอาจต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือด้อยค่าที่อาจ
ทำ�ให้มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท
		 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำ�ระบบ ITEC Stock ซึ่งเป็น
ระบบทีส่ ามารถช่วยบริหารจัดการงานขายสินค้าและบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังสาขา โดยระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
การขายสินค้ าและความต้องการของผู้บ ริโภคของแต่ละ
สาขา รวมทั้งสามารถตรวจสอบจำ�นวนสินค้าคงเหลือของ
แต่ละสาขา ทำ�ให้บริษัททราบความเคลื่อนไหวของสินค้า
และสามารถวางแผนและกำ�หนดปริมาณการสำ�รองสินค้า
ในแต่ละสาขาได้ ตลอดจนบริษัทมีการใช้กลยุทธ์ทางการ
ตลาดและรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) เพื่อช่วย
กระตุ้ น ยอดขายและระบายสิ น ค้ า ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นที่ สิ น ค้ า ดั ง
กล่าวจะเสื่อมความนิยม อีกทั้งบริษัทได้รับเงื่อนไขพิเศษ
จากตัวแทนจำ�หน่ายและผู้ผลิตรายใหญ่สำ�หรับสินค้าบางรุ่น
เช่น การให้ส่วนลดพิเศษ การเปลี่ยนคืนสินค้ารุ่นที่ล้าสมัย
เพื่อแลกกับสินค้ารุ่นใหม่ หรือการได้รับชดเชยส่วนต่างใน
กรณีที่สินค้ามีการลดราคา (Price protection) เป็นต้น ซึ่ง
จะสามารถช่วยลดปัญหาการล้าสมัยของสินค้าคงคลังลงได้
ในระดับหนึ่ง

		 นอกจากนี้ บริษัทได้กำ�หนดนโยบายในการตั้งค่าเผื่อ
มูลค่าสินค้าล้าสมัยตามประเภทและอายุสินค้าเพื่อแสดง
มูลค่าที่แท้จริงของสินค้า ตลอดจนกำ�หนดมาตรการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว เช่น
		 - กำ � หนดให้ ฝ่ า ยจั ด ซื้ อ และบริ ห ารสิ น ค้ า เป็ น
ผู้ ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวและการเปลี่ ย นแปลงด้ า น
เทคโนโลยีของสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อคัดเลือกสินค้าและสั่ง
ซื้อสินค้าในจำ�นวนที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
มาจำ�หน่าย เพื่อลดความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย
		 - กำ�หนดช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าที่หลากหลาย
เพื่อเพิ่มโอกาสการกระจายสินค้า โดยการจัดทำ�โปรโมชั่น
สำ�หรับการจำ�หน่ายสินค้าทางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (BaNANA
Store E-Commerce) และการจัดกิจกรรมลดราคาสินค้า
ประจำ�ปี (Clearance Sale)
		 จากการกำ � หนดกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดดั ง กล่ า ว
ประกอบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ
ผู้บริหาร จึงทำ�ให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงนี้
ค่อนข้างน้อย
2. ความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง ผู้ จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ราย
สำ�คัญ (Supplier)
		 บริษัทจัดหาสินค้าเพื่อนำ�มาจัดจำ�หน่ายจากตัวแทน
จำ � หน่ า ยและผู้ จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า รายใหญ่ ห ลายรายทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทมียอดการซื้อสินค้า
แบรนด์ Apple คิดเป็นประมาณร้อยละ 48 ของยอดสั่งซื้อ
ตามงบการเงินรวม โดยสินค้าแบรนด์ Apple บริษัท
จะทำ�การสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัท Apple South Asia
(Thailand) Limited (“Apple SA”) และผู้จัดจำ�หน่าย
สินค้าในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำ�หน่าย
สินค้าแบรนด์ Apple ภายใต้สัญญาการแต่งตั้งเป็นตัวแทน
จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารหลั ง การขายซึ่ ง เป็ น
สัญญาปีต่อปี หากสัญญาระหว่างบริษัท และ Apple SA
สิ้นสุดลงและไม่ได้รับการต่อสัญญาหรือบริษัทถูกยกเลิก
สัญญาก็จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าโดยตรง
จาก Apple SA ได้ รวมถึงอาจจะไม่สามารถดำ�เนินธุรกิจ
ร้านค้าที่จำ�หน่ายสินค้าและอุปกรณ์ของ Apple โดยตรง
เช่น Studio7 ได้เช่นกันซึ่งจะทำ�ให้เกิดผลกระทบอย่างมี
นัยสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2559
		 การทำ�สัญญาแบบปีต่อปีกับ Apple SA เป็นไปตาม
นโยบายของ Apple SA ในการที่จะทำ�สัญญารูปแบบ
ดังกล่าวกับตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า Apple ในประเทศไทย
ทุกบริษัทอย่างไรก็ดี บริษัทดำ�เนินธุรกิจร่วมกับ Apple SA
มาตั้งแต่ปี 2548 และได้รับการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องทุกปี
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษทั กับ Apple
SA ประกอบกับความสามารถในการทำ�ยอดขายที่จำ�นวน
มากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับ Apple SA และได้รับ
รางวัลต่างๆ จาก Apple SA มาโดยตลอด ทำ�ให้ผู้บริหาร
ของบริษัทเชื่อมั่นว่า ถึงแม้สัญญาจะเป็นลักษณะสัญญา
แบบปีต่อปี แต่บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญา
ดังกล่าวและจะได้รับการสนับสนุนจาก Apple SA อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้บริษัทจำ�หน่ายสินค้าประเภท
ไอทีของทุกแบรนด์เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการขายและครอบคลุม
ความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ
		 บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการนำ�เข้าและค้าปลีก
สินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์สริมที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น ซึง่ เป็นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูงไม่วา่ จะเป็นการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตด้วยกันเองในการพัฒนาสินค้าและออก
สินค้ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคให้มากที่สุดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด หรือ
การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจำ�หน่าย
สินค้าซึ่งเป็นคู่แข่งกับบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้
จากการขายสิ น ค้ า ประเภทไอที แ ละโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
ประมาณร้อยละ 80 ของรายได้รวมจากการขายและบริการ
หากสถานการณ์ความรุนแรงทางการแข่งขันในตลาดหรือมี
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพสูงเข้ามาแข่งขันในธุรกิจ
อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการรวมของบริษัทอย่างมี
นัยสำ�คัญได้
		 อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าผู้ประกอบการรายใหม่ที่
จะเข้ามาแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกอาจมีข้อจำ�กัดในเรื่องของ
การหาพื้นที่การขายสินค้าเนื่องจากในแต่ละพื้นที่จะมีผู้เช่า
พื้นที่รายเดิมเป็นเจ้าของอยู่แล้ว ประกอบกับบริษัทมีความ
สัมพันธ์ที่ดีและมีความชำ�นาญและเชี่ยวชาญในการบริหาร
พื้นที่ดังจะเห็นได้จากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทไม่เคย
ถูกยกเลิกพื้นที่จากผู้ให้บริการเช่าพื้นที่
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		 นอกจากนี้ ธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีจะมีอัตรากำ�ไร
ที่ไม่สูงและผู้ประกอบการแต่ละรายจะกำ�หนดราคาขาย
สินค้าชนิดเดียวกันไม่แ ตกต่างกันมากนัก การแข่ ง ขั น
ในธุรกิจดังกล่าวจึงเน้นที่ช่องทางในการจำ�หน่ายสินค้าที่
ครอบคลุมและเข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการ
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในคุณภาพของสินค้าและการ
บริ ก ารที่ ป ระทั บ ใจและการบริ ก ารหลั ง การขายที่ ลู ก ค้ า
สามารถเชื่อมันและไว้วางใจได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 บริษทั เป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Apple
ที่มีจำ�นวนสาขามากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำ�นวนสาขา
Studio7 จำ�นวน 94 สาขาทั่วประเทศ และมีสาขาร้าน
BaNANA IT, BaNANA Mobile และ BKK รวมกันมาก
ถึง 231 สาขาทั่วประเทศและบริษัทยังมีศูนย์บริการ iCare
ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อมและบริการที่ได้รับการรับรองจาก Apple
จำ�นวน 19 สาขาทั่วประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทมีช่องทาง
ในการจำ�หน่ายสินค้าที่ครอบคลุมและเข้าถึงลูกค้าที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ตลอดจนมีบริการหลังการขาย
ที่สามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ และด้วยความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารจึงทำ�ให้เชื่อมั่นได้
ว่าบริษัทมีความพร้อมและสามารถเป็นผู้นำ�ทางการแข่งขัน
กับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจได้
4. ความเสี่ยงจากการขยายสาขา
		 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทคือธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที
ซึ่งช่องทางหลักในการจัดจำ�หน่ายสินค้าคือหน้าร้าน บริษัท
จึงมีนโยบายที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาส
และช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด โดยในปี 2557-2559 บริษัท
มีจำ�นวนสาขารวมทั้งสิ้น 324 สาขา 287 สาขา และ 325
สาขา ตามลำ�ดับ บริษัทจึงมีความเสี่ยงในกรณีที่ผลประกอบ
การของสาขาที่เปิดใหม่ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือคลาด
เคลื่อนจากที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีหน่วยงาน
ขยายกิจการซึ่งมีประสบการณ์และความชำ�นาญ ทำ�หน้าที่
ศึกษาและวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความสามารถใน
การทำ�กำ�ไร ทำ�เลทีต่ ง้ั ของสาขา ปริมาณลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย
ขนาดพื้นที่ และยอดขาย โดยเปรียบเทียบกับสาขาที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน และกำ�หนดให้มีการติดตามผลการ
ดำ�เนินงานของสาขาอย่างใกล้ชดิ โดยหากมียอดขายหลังจาก
เปิดดำ�เนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด บริษัท
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จะทำ�การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อดำ�เนินการแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ หรือพิจารณาย้ายหรือปิดสาขาทีข่ าดทุนต่อไป
		 นอกจากนี้ บริษัทมีส่วนงานที่คอยดูแลและควบคุม
ขั้ น ตอนการตกแต่ ง สาขาที่ มี ค วามชำ � นาญจึ ง ทำ � ให้ ใช้ ง บ
ประมาณในการตกแต่งสาขาไม่มาก และสินทรัพย์ส่วนใหญ่
สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทำ�ให้หากมีการย้ายสาขาบริษัทจึง
ไม่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ทั้งหมด และบริษัทมีการเจรจา
เพื่อขอคืนเงินมัดจำ�กับศูนย์การค้าหรือเจ้าของพื้นที่ ซึ่งที่
ผ่านมาบริษัทสามารถขอคืนเงินมัดจำ�ได้ จึงทำ�ให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทในกรณีที่ต้องมีการย้ายหรือปิดสาขาไม่
มากนัก ประกอบกับจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการเลือกทำ�เลที่ตั้งและการบริหารงานสาขาของผู้บริหาร
ที่สะท้อนจากรายได้และจำ�นวนสาขาของบริษัทที่เพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการขยายสาขาใหม่ของบริษัท
จะเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการขายสินค้าให้เข้า
ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อ
การลงทุน

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
		 เนื่ อ งจากผู้ บ ริ ห ารหลั ก ของบริ ษั ท เป็ น ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจมาเป็นเวลานาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ใน
การกลยุทธ์การขาย การตลาด และการพิจารณาทำ�เลที่ตั้ง
สาขาที่มีศักยภาพ รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำ�หน่าย
สินค้ารายใหญ่ ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าที่เป็น
เจ้าของพื้นที่ ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
ผู้บริหารหลักของบริษัทที่ไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสม
และมีคุณสมบัติเหมาะสมได้ อาจส่งผลต่อการบริหารงาน
และผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อผลการดำ�เนินงานของ
บริษัท
		 บริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง
ผู้บริหารดังกล่าว จึงมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรของ
บริษัทมีส่วนร่วมในการกำ�หนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ
บริษัทและผลักดันให้เกิดการทำ�งานเป็นทีม เพื่อสร้าง
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำ�งานให้เพิ่มมากขึ้นรวม
ทั้งมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ทำ�งานเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความสามารถเพื่อสืบทอดงานต่อจากผู้บริหาร 		
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
		 นอกจากนี้ กลุ่มผู้บริหารหลักของบริษัทซึ่งได้แก่
1. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกิน นายสุระ คณิตทวีกุล และผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ร่วมงานกับบริษัทมาตั้งแต่เริ่มดำ�เนินธุรกิจ
ร้อยละ 25
		 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าผู้บริหารหลักจะทำ�งานกับบริษัทอย่างต่อ
บริษัท คือ นายสุระ คณิตทวีกุล ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน เนื่องในระยะยาวต่อไป
ร้อยละ 29.388 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ของบริษัท ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มผู้ถือ
หุ้ น ใหญ่ เ ป็ น ผู้ มี อำ � นาจในการบริ ห ารจั ด การและควบคุ ม
		 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร เนื่องด้วย
คะแนนเสียงในการลงมติที่สำ�คัญได้เกือบทั้งหมด
		 อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท จำ�เป็นต้องมีพนักงาน
ถ่วงดุลอำ�นาจ จึงได้จัดทำ�โครงสร้างการจัดการให้ประกอบ ขายและบริการจำ�นวนมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสาขาต่างๆ
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นการแต่งตั้งบุคคล ของบริษัท อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยลักษณะงานของพนักงาน
ภายนอกที่มีความอิสระจำ�นวน 3 ท่าน เข้าร่วมในคณะ ขายและบริการที่จะต้องให้บริการและคำ�แนะนำ�แก่ลูกค้า
กรรมการบริษัทจากจำ�นวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เพื่อ รวมถึงต้องใช้ความขยันและอดทนในการปฏิบัติงานทำ�ให้
ทำ�หน้าที่สอบทานการทำ�งานและมีการถ่วงดุลอำ�นาจใน พนั ก งานในในกลุ่ ม ดั ง กล่ า วในกลุ่ ม ดั ง กล่ า วมี อั ต ราการ
ฐานตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งช่วยกลั่นกรองเรื่อง เปลี่ยนงาน (Turn over) ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจทำ�ให้บริษัท
สำ�คัญต่างๆ อาทิเช่น ความสมเหตุสมผลในการทำ�รายการ มี ค วามเสี่ ย งจากการขาดพนั ก งานที่ มี ค วามรู้ แ ละความ
ระหว่างกันก่อนการนำ�เสนอต่อที่ประชุมถือหุ้น และมีการ สามารถในการขายสินค้าและให้บริการลูกค้าและส่งผลกระ
กำ�หนดมาตรการและแนวทางในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยง ทบต่อยอดขายสินค้าของบริษัท
กันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม 		 ในสภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง บริษัทมีความเสี่ยง
รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ ในการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้กับคู่แข่ง
เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่า หรือธุรกิจค้าปลีกอื่น ดังนั้น บริษัทจึงมีความพยายามที่จะ
เทียมกัน

รายงานประจำ�ปี 2559
ลดโอกาสการสูญเสียลง นอกจากนี้ยังได้มีการดูแล มอบ
สวัสดิการ และจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มี
ความสุข ความมั่นคง และเกิดความผูกพันกับบริษัท เช่น
		 - สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำ�งานที่
มุ่งเน้นการสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์
		 - โครงการมอบทุนเรียนภาษาให้แก่พนักงาน
		 - โครงการเพื่อนแนะนำ�เพื่อน โดยให้พนักงาน
แนะนำ�หรือชักชวนผู้ที่สนใจให้มาสมัครงานกับบริษัท
		 - โครงการสุขใจใกล้บ้าน เพื่อให้โอกาสพนักงาน
ย้ายไปทำ�งานที่สาขาใน (หรือใกล้) จังหวัดบ้านเกิด

ความเสี่ยงด้านการเงิน
1. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาสนับสนุน
ทางการเงินของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 ตามเงื่อนไขของสัญญาสนับสนุนทางการเงินที่บริษัท
มีอยู่กับธนาคารมีข้อกำ�หนดเรื่องการดำ�รงสัดส่วนการถือ
หุ้นและการดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารหลักของนายสุระ คณิต
ทวีกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทตลอดระยะเวลา
ของสัญญาสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ได้ทำ�สัญญากับบริษัท (Undertaking Agreement) รับรองว่าจะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ธนาคาร
กำ�หนดและจะยังคงเป็นผู้บริหารหลักของบริษัท จนกว่า
ธนาคารจะตกลงให้ยกเลิกข้อกำ�หนดในเรื่องดังกล่าว
		 บริษัทเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดังกล่าวเพื่อให้บริษัทได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินจากธนาคารอย่างต่อเนื่อง
2. ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
		 เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าและอุปกรณ์ไอที
บางประเภทจากต่างประเทศโดยมูลค่าการสั่งซื้อของบริษัท
ในปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2 ของต้นทุน
ขายรวม
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		 ทั้งนี้บริษัท ได้กำ�หนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
โดยได้ดำ�เนินธุรกิจภายใต้นโยบายทางการเงินอย่างระมัด
ระวั ง ทั้ ง ในเรื่ อ งอั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น และการบริ ห าร
ควบคุมความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยได้มีการทำ�
สัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward Contract)
เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการนำ�เข้าสินค้าและ
อุปกรณ์ไอทีจากต่างประเทศ และมาตรการขอปรับราคา
สินค้าตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและอัตราแลก
เปลี่ยนตามกรอบระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ เพื่อลดผลกระทบที่
เกิดจากการนำ�เข้าสินค้า

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
1. บริษัท
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
:
ประเภทธุรกิจ
:
			
			
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
โฮมเพจบริษัท
:

บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)
จำ�หน่ายสินค้าไอทีประเภท คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง การให้บริการ
ซ่อมแซมสินค้า ชำ�ระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และชำ�ระค่าบริการอื่นๆ
เลขที่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
02 017 7777
02 017 7778
0107557000462
http://www.comseven.com

2. บุคคลอื่นๆ
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท
:
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
:
			
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
02-009-9000
02-009-9991

2) ผู้สอบบัญชี
บริษัท
:
			
			
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
:
			
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
ข้อมูลสำ�คัญอื่น
-ไม่มี-

นางวราภรณ์ วรธิติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
เลขที่ 179/74-80 ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02-344-1000 และ 02-824-5000
02-344-1463

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
5.1 จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจำ�นวน 300,000,000 บาท แบ่ง
เป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1,200,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
5.2 ผู้ถือหุ้น
		 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและสัดส่วนการถือหุ้น 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำ�ดับ
1

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

กลุ่ม นายสุระ คณิตทวีกุล		
นายสุระ คณิตทวีกุล
352,655,200
นายพิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล
13,567,000
นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
10,000,000
นายชัยธวัฒน์ พาณิชย์ทวีกุล
4,800,000
นางพิมพ์วรา พาณิชย์ทวีกุล
3,600,000

29.39
1.13
0.83
0.40
0.30

		

รวมกลุ่ม นายสุระ คณิตทวีกุล

384,622,200

32.05

2
3
4
5
6
7
8
9
		
		
10

นายบัญชา พันธุมโกมล
นายประชา ดำ�รงค์สุทธิพงศ์
นางสาวอารี ปรีชานุกูล
นายอำ�นวย พิจิตรพงศ์ชัย
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
นางสาวอรวรรณ วิเชียรกวี
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
นางสาวสรัญญา วรวงศ์วสุ

83,373,112
61,810,700
50,600,000
30,350,000
21,695,500
17,840,000
17,400,000

6.95
5.15
4.22
2.53
1.81
1.49
1.45

13,843,100
13,700,000

1.15
1.14

		

รวม

695,234,612

25.89

**การจัดกลุ่มดังกล่าวข้างต้น เป็นการรวมกลุ่มบุคคลในครอบครัวเดียวกัน มิได้เป็นการนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
5.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
		 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
		 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิภายหลังการหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำ�รองตามกฎหมายโดย
พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไร
ก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจาก
นโยบายที่กำ�หนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำ�เป็นใน
การใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท
รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ

		 บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำ�รองตามกฎหมาย ทั้งนี้
บริ ษั ท ย่ อ ยจะพิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผลโดยคำ � นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย
ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการ
ดำ�เนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน แผนการ
ลงทุน และการขยายกิจการของบริษัทย่อย รวมถึงสภาวะ
เศรษฐกิจ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

- แผนกทรัพยาการบุคคล

- แผนกไอที

แผนก
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

- ธุรกิจ BaNANA Business
- ธุรกิจ iTec Software
- ธุรกิจ BaNANA Sure
- แผนกศูนย์บริการข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
สายงานธุรกิจพิเศษ
(นายธีระชัย สุริยะพงษ์)

- แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

- แผนกคลังสินค้า
- แผนกขยายธุรกิจ
- แผนกบริการหลังการขาย
- แผนกงานกิจกรรม

- ธุรกิจร้าน Apple, BaNANA,
Samsung
- แผนกบริหารสินค้า
- แผนกการตลาด

- แผนกการเงิน
- แผนกบัญชี
- แผนกธุรการ

- แผนกกลยุทธองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
สายงานการจัดการ
(นางสาวอารี ปรีชานุกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
สายงานธุรกิจค้าปลีก
(นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์)

ส่วนงานสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายกฤชวัฒน์ วรวานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
สายงานบัญชีและการเงิน
(นางวาสนา พงศ์แสงลึก)

- แผนกกฎหมาย

- ธุรกิจ iCare
- ธุรกิจร้าน True Shop
by Comseven

ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
สายงานทรัพยากรบุคคล
สายงานธุรกิจบริการ
(นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล) (นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล)

คณะกรรมการ		
บริหารควาทเสี่ยง		

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
(นายสุระ คณิตทวีกุล) 		

			
			

		
		

คณะกรรมการบริหาร 		

คณะกรรมการสรรหา		
และพิจารณาค่าตอบแทน

					

			

7.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โครงสร้างการจัดการ
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7.2 โครงสร้างการจัดการ
		 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คน ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงผู้บริหาร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุล
นายศิริพงษ์
สมบัติศิริ
นายสุระ
คณิตทวีกุล
นางสาวอารี
ปรีชานุกูล
นายกฤชวัฒน์
วรวานิช
นายคงศักดิ์
บรรณาสถิตย์กุล
นางสาววรีภรณ์
อุดมคุณธรรม
นายคัชพล
จุลชาต
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ของแต่ละคณะมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนดทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้าง
การจัดการของบริษัทมีดังนี้
		 7.2.1 คณะกรรมการบริษัท
					 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ
ของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 7 คน ได้แก่

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวศศิภา สว่างไสว ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
		 กรรมการผู้มีอำ�นาจผูกพันบริษัท
		 นายสุระ คณิตทวีกุล หรือนายกฤชวัฒน์ วรวานิช
หรือนางสาวอารี ปรีชานุกูล หรือนายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์
กุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับ
ตราสำ�คัญของบริษัท
		 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัท
		 1. คณะกรรมการมีอำ�นาจ หน้าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การและดำ � เนิ น กิ จ การของ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
		 2. จัดให้มีการทำ�และรับผิดชอบต่อการจัดทำ�งบดุล
และงบกำ�ไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

		 3. กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผน
งานการดำ�เนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุม
กำ�กับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร
และการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ กำ � หนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
		 4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย
ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำ�เนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอ
โดยฝ่ายบริหาร
		 5. ติ ด ตามการดำ � เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน
และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
		 6. ดำ � เนิ น การให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ะบบ
งานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการ
รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้ง
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
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		 7. พิจารณากำ�หนดนโยบายด้านการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และ
กำ�กับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลก
ระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
		 8. พิจารณากำ�หนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�ำ นาจ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวม
ถึ ง การกำ � หนดขอบเขตอำ � นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ที่แต่งตั้ง
		 ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
ที่ กำ�หนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจที่ทำ�ให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
		 9. กำ�กับและดูแลการบริหารจัดการและการดำ�เนิน
งานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กำ�หนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำ�รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่
สำ�คัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
		 10. คณะกรรมการอาจมอบอำ�นาจให้กรรมการคน
หนึ่ ง หรื อ หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ หรืออาจมอบอำ�นาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
มีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะ
เวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำ�นาจ
นั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

		 ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอำ�นาจที่ทำ�ให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดที่จะทำ�ขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและ
อนุมัติไว้แล้ว
		 คุณสมบัติกรรมการอิสระ
		 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับ
รวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
		 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการของบริษัท
		 3. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย
		 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการของบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2559
		 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้น
แต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัท
		 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ นกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็น
นิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่ง
ตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัท
		 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
		 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
		 วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
		 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตำ�แหน่งจำ�นวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ
ที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลัง
การแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำ�แหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับเลือกตั้ง
ใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 นอกจากการพ้นตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
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		 1. เสียชีวิต
		 2. ลาออก
		 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
		 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่มีประชุม และมี
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
		 5. ศาลมีคำ�สั่งให้ออก
		 การสรรหากรรมการ
		 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ค ณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำ�งานที่ดี
และมีภาวะผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศ
เวลาให้ ไ ด้ อ ย่ า งเพี ย งพออั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดำ � เนิ น
กิจการของบริษทั นอกจากนีย้ งั คำ�นึงถึงคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม
และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการ
ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย เพื่อนำ�เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี)
		 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
		 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำ�นวนหุ้นที่
ตนถือ
		 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือก
ตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้
แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
		 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำ�นวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้
รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้
เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี
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		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
			
1. นายศิริพงษ์
สมบัติศิริ
2. นายสุระ
คณิตทวีกุล
3. นางสาวอารี
ปรีชานุกูล
4. นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
5. นายคงศักดิ์
บรรณาสถิตย์กุล
6. นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
7. นายคัชพล
จุลชาต

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
ปี 2559
ปี 2558
7/9
11/11
8/9
10/11
8/9
11/11
9/9
11/11
9/9
11/11
9/9
6/11
8/9
10/11

		 7.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
			
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 3 คน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล			
ตำ�แหน่ง
1. นายศิริพงษ์
สมบัติศิริ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายคัชพล
จุลชาต
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
		 นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจ
สอบเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นการเงิ น และ
บัญชีเพียงพอที่จะทำ�หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินของบริษัทได้ โดยนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ สำ�เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Sul
Ross University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท แพนเอเชีย
ฟุตแวร์ จำ�กัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบของบริษัท
บางกอก เชน ฮอลปิทอล จำ�กัด (มหาชน) และกรรมการ
ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
		 โดยมีนางสาวปิยพร บรรดาศักดิ์ ทำ�หน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

		 ทัง้ นี้ เมือ่ ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าว ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่ พ้ น จาก
ตำ � แหน่ ง ตามวาระอาจได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ก ลั บ เข้ า ดำ � รง
ตำ�แหน่งได้อีก

		 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
		 1. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ารรายงานทางการเงิ น
อย่างถูกต้องและเพียงพอ
		 2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
		 วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการตรวจสอบ
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
		 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี หรือเท่ากับวาระ อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
		 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ ว ย
		 กรรมการตรวจสอบ 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำ�รง หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาด
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2559
		 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้
สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
		 5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
		 6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 (ข) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท
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		 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 (ง) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของผู้ ส อบ
บัญชี
		 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
		 (ฉ) จำ � นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
		 (ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

		 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล
			
1. นายศิริพงษ์
สมบัติศิริ
2. นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
3. นายคัชพล
จุลขาต

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
ปี 2559
ปี 2558
3/4
8/8
4/4
6/8
4/4
7/8

		 7.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
				 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำ�นวน 3 คน ได้แก่
		
1. นายคัชพล
2. นายคงศักดิ์
3. นางสาวอารี

ชื่อ-นามสกุล
จุลชาต
บรรณาสถิตย์กุล
ปรีชานุกูล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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		 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		 1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวม
ถึงกำ�หนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์
ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำ�หนดไว้
		 2. พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีตำ�แหน่งว่างลง
		 3. พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินสำ�หรับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษัท
และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป

		 4. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อกำ�หนด
การให้โบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจำ�ปีของบริษั ท
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการ
พิจารณาประกอบ
		 5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมาย
		 ทัง้ นี้ การมอบหมายอำ�นาจของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อำ�นาจ หรือมอบอำ�นาจช่วงที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�นาจจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม
นิยามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนไม่มีอำ�นาจอนุมัติการดำ�เนินการในเรื่องดังกล่าว
โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป

		 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ-นามสกุล
			
1. นายคัชพล
จุลชาต
2. นายคงศักดิ์
บรรณาสถิตย์กุล
3. นางสาวอารี
ปรีชานุกูล

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
ปี 2559
ปี 2558
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

		 7.2.4 คณะกรรมการบริหาร
				 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารทั้งหมด 6 คน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสุระ
คณิตทวีกุล
2. นางสาวอารี
ปรีชานุกูล
3. นายกฤชวัฒน์
วรวานิช
4. นายคงศักดิ์
บรรณาสถิตย์กุล
5. นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
6. นางวาสนา
พงศ์แสงลึก

ตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2559
		 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับ ผิ ดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร
		 1. ดำ�เนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
		 2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหาร และ
นำ�เสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อ
นำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติต่อไป
		 3. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารดำ � เนิ น งานที่ เ ป็ น ธุ ร กรรม
ปกติธุรกิจของบริษัทตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละ
รายการเป็ น ไปตามที่ กำ � หนดไว้ ใ นตารางอำ � นาจอนุ มั ติ ที่
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบ
ประมาณประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงการเข้าทำ�สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
		 4. ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทให้เป็นไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
และกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
		 5. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงิน
ในการดำ�เนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อ
โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้
ในตารางอำ�นาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำ�สัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
		 6. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่
สำ�คัญๆ ที่ได้กำ�หนดไว้ในงบประมาณประจำ�ปีตามที่จะได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะ
กรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
		 7. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำ�เนิน
การตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำ�นาจอนุมัติที่
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
		 8. มี อำ � นาจในการจั ด หาสถานที่ เ พื่ อ ขยายสาขา
และอนุมัติการจัดตั้งสำ�นักงานสาขาต่างๆ รวมถึงการใช้
จ่ายทางการเงินเพื่อใช้ในการเปิดสาขา ตามที่กำ�หนดไว้ใน
แผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำ�ปีที่คณะกรรมการบริษัท
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ได้อนุมัติไว้แล้ว โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละรายการให้เป็นไป
ตามที่กำ�หนดไว้ในตารางอำ�นาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงการเข้าทำ�สัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
		 9. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหา
วงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท โดยวงเงิน
สำ�หรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในตาราง
อำ�นาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน
ต้องนำ�เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
		 10. กำ�หนดโครงสร้างองค์กรและอำ�นาจการบริหาร
องค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของตั้งแต่ระดับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตรา
กำ�ลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำ�ปี
		 11. ให้ มี อำ � นาจในการมอบอำ � นาจให้ บุ ค คลอื่ น ใด
หนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบ
อำ�นาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำ�นาจ
หรือการมอบอำ�นาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
		 12. ดำ�เนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
		 ทัง้ นี้ การมอบหมายอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริห ารนั้น จะไม่มีล ักษณะเป็ น การ
มอบอำ�นาจ หรือมอบอำ�นาจช่วงที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�นาจ
จากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำ�หนด) มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการบริหาร
ไม่มีอำ�นาจอนุมัติการดำ�เนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่อง
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร
รายชื่อกรรมการ
			
1. นายสุระ
คณิตทวีกุล
2. นางสาวอารี
ปรีชานุกูล
3. นายกฤชวัฒน์
วรวานิช
4. นายคงศักดิ์
บรรณาสถิตย์กุล
5. นางสาวณัฐนันท์
กีรติกรยศนันท์
6. นางสาวกรวรรธ์
หิรัญรุจิพงศ์
7. นางวาสนา
พงศ์แสงลึก/1

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
10/14
12/13
9/13
13/14
11/13
12/13
13/14
11/13
12/13
11/14
12/13
11/13
14/14
11/13
12/13
11/13
13/14
13/13
1/13

/1 คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ได้แต่งตั้งนางวาสนา พงศ์แสงลึก เป็นกรรมการ
บริหารแทนนางสาวกรวรรธ์ หิรัญรุจิพงศ์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
		 7.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
				 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 6 คน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล
1. นายกฤชวัฒน์
วรวานิช
2. นางสาวอารี
ปรีชานุกูล
3. นายคงศักดิ์
บรรณาสถิตย์กุล
4. นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
5. นางวาสนา
พงศ์แสงลึก
6. นายธนทัศน์
ธนีสันต์
7. นายอรรถพล
วัฒนาจินดา
		 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 1. นำ � เสนอนโยบายและกรอบการบริ ห ารความ
เสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและกำ�หนดเป็นนโยบายให้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 2. ติ ด ตามความคื บ หน้ า ในการปฏิ บั ติ ต ามแผน
จัดการความเสี่ยงของบริษัท
		 3. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยง
ที่สำ�คัญ
		 4. รายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบถึ ง ความ
เสี่ยง และการจัดการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี 2559
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การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อกรรมการ
			
1. นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
2. นางสาวอารี
ปรีชานุกูล
3. นายคงศักดิ์
บรรณาสถิตย์กุล
4. นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
5. นางวาสนา
พงศ์แสงลึก
6. นายธนทัศน์
ธนีสันต์
7. นายอรรถพล
วัฒนาจินดา

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
ปี 2559
ปี 2558
3/3
2/3
3/3
3/3
3/3
1/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

7.3 ผู้บริหาร
		 ผู้บริหารของบริษัทมีจำ�นวนทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสุระ
คณิตทวีกุล
2. นางสาวอารี
ปรีชานุกูล
3. นายกฤชวัฒน์
วรวานิช
4. นายคงศักดิ์
บรรณาสถิตย์กุล
			
5. นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
6. นางวาสนา
พงศ์แสงลึก
7. นายธีระชัย
สุริยะพงษ์
		 ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		 1. ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการ และ/หรือบริหาร
งานประจำ�วันของบริษัท
		 2. จัดทำ� และนำ�เสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
แผนการดำ�เนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการ
บริหารงานของบริษัท และหลักเกณฑ์ในการดำ�เนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
		 3. ดำ�เนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย
แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

ตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานการจัดการ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจบริการและ
สายงานทรัพยากรบุคคล
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจค้าปลีก
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้บริหาร
		 4. กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบายที่กำ�หนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำ�เนินงาน
การบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำ�เนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริษัท
		 5. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารดำ � เนิ น งานที่ เ ป็ น ธุ ร กรรม
ปกติธุรกิจของบริษัทตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละ
รายการเป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในตารางอำ�นาจอนุมัติที่ผ่าน
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณ
ประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการ
เข้าทำ�สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
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		 6. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงิน
ในการดำ�เนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อ
โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้
ในตารางอำ�นาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำ�สัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
		 7. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่
สำ�คัญๆ ที่ได้กำ�หนดไว้ในงบประมาณประจำ�ปีตามที่จะได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะ
กรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
		 8. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำ�เนิน
การตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำ�นาจอนุมัติที่
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำ�
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
		 9. กำ�หนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การ
ว่าจ้าง การโยกย้าย การกำ�หนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน
โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับ C2 ลงไป
		 10. มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท
และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำ�งานภายในองค์กร
		 11. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น การทาง
ธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทตาม
หลักธรรมาภิบาล
		 12. มีอำ�นาจในการมอบอำ�นาจช่วง และ/หรือมอบ
หมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอำ�นาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่
ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำ�นาจตามหนังสือมอบอำ�นาจ
และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำ�หนด หรือคำ�สั่งที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำ�หนดไว้
		 13.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็น
คราวๆ ไป
		 ทั้งนี้ ในการดำ�เนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารหรือผู้รับมอบอำ�นาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะ
กรรมการกำ�กับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำ�หนด) มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กั บ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารไม่ มี อำ � นาจอนุ มั ติ ก ารดำ � เนิ น
การในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ว
แต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกำ�หนด
7.4 เลขานุการบริษัท
		 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวศศิภา
สว่างไสว ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)
ซึ่งกำ�หนดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำ�เนินการดัง
ต่อไปนี้ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
		 1. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
			 (1) ทะเบียนกรรมการ
			 (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำ�ปีของบริษัท
			 (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
		 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการหรือผู้บริหาร
		 3. ดำ�เนินการอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุนกำ�หนด
7.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
		 7.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
				 บริษัทได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการสำ�หรับ
ปี 2559 ไว้อย่างชัดเจนโดยจ่ายในรูปของค่าตอบแทนราย
เดือนและบำ�เหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
				 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
					 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทเป็น
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(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทน
30,000 บาท/เดือน
40,000 บาท/เดือน
20,000 บาท/เดือน
30,000 บาท/เดือน

หมายเหตุ 1. บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร
		 2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
(2) บำ�เหน็จกรรมการ จำ�นวน 900,000 บาท โดยจ่ายสำ�หรับกรรมการอิสระเท่านั้น
		 ในการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำ�หนดข้างต้น
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ในปี 2558 และ 2559
						
รายชื่อกรรมการ
1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
2. นายสุระ คณิตทวีกุล
3. นางสาวอารี ปรีชานุกูล
4. นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
5. นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล
6. นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
7. นายคัชพล จุลชาต		
รวม		

ปี 2558
480,000
240,000
240,000
240,000
240,000
360,000
360,000
2,160,000

(หน่วย: บาท)
ปี 2559
780,000
240,000
240,000
240,000
240,000
660,000
660,000
3,060,000

		 2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน/ค่าตอบแทนอื่น ๆ
			 -ไม่มี		 7.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
		 ในปี 2558 - 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัทและ
บริษัทย่อย ดังนี้
ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
		
29.50

ปี 2558 (ล้านบาท)
28.36
1.14
29.50

ปี 2559 (ล้านบาท)
35.29
2.08
37.37
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7.6 บุคลากร
		 7.6.1 จำ�นวนบุคลากร
					 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานและบุคลากรทั้งสิ้น 1,926 คน 1,974
คน และ 2,343 คน ตามลำ�ดับ โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้
ลักษณะบุคลากร

		
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายจัดการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายกฎหมายและตรวจสอบภายใน
พนักงานบริษัทย่อย
รวม

31 ธันวาคม 2557`
(คน)
7
63
1,643
73
57
17
66
1,926

31 ธันวาคม 2558
(คน)
6
77
1,732
58
73
15
13
1,974

31 ธันวาคม 2559
(คน)
7
80
1,972
71
85
15
113
2,343

		 7.6.2 ผลตอบแทนพนักงาน
				 บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์พนักงา
นอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่นค่าตำ�แหน่งค่ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม หรือค่ายานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ้างงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผลตอบแทนพนักงานดังกล่าวไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร โดยในปี
2557 - 2559 สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
ประเภทผลตอบแทน

		
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ปี 2557
(ล้านบาท)
470.53
4.03
474.56

ปี 2558
(ล้านบาท)
490.64
1.76
492.4

ปี 2559
(ล้านบาท)
621.9
1.29
623.19

		 7.6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะ และ ศักยภาพที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตของพนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่สำ�คัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย อีกทั้งเป็นแรงผลักดัน
สำ�คัญในการช่วยสนับสนุนให้องค์กรเติบโตและก้าวหน้า บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานดังนี้
			 1. ด้าน Training
					 ส่งเสริม พัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานทุกระดับให้มีศักยภาพ ด้วยการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ให้กับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการให้บริการ เพื่อให้เกิดความ
ชำ�นาญ และมีความพร้อมต่อการให้บริการ อีกทั้งยังสามารถรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำ�ให้ลูกค้าเกิดความ
เชื่อมั่นและประทับใจในการได้รับการบริการอีกด้วย
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			 2. ด้าน Mentoring
					 จัดทำ�ระบบพี่เลี้ยงเพื่อดูแลสอนงานและให้คำ�แนะนำ�ในการทำ�งานให้กับพนักงานใหม่โดยจัดทำ�เป็นคู่มือ
On the Job Learning Guidelines และถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และพนักงานตามแนวทาง Learning Organization
			 3. ด้าน Coaching และ Follow Up
					 จัดทำ�ระบบและสร้างเครื่องมือ (App IT Easy) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่มีมาตรฐาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้า, รายละเอียดการปฏิบัติงานต่างๆ, โปรโมชั่น, ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการสอนงาน [Coaching Recognition System (CRS)], การวัดความรู้ [Knowledge Training Online (KTO)] รวมถึงการติดตามยอดขายของพนักงานผ่าน
ระบบ ส่งผลให้พนักงานเกิดการตระหนักรู้และยังใช้เป็นเครื่องมือในการให้รางวัลกับพนักงาน (Employee Engagement
Reward and Recognition)
			 4. ด้าน Development
					 จัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรทุกตำ�แหน่งงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Advancement) และสร้าง
มาตรฐานเกณฑ์การพิจารณาการปรับตำ�แหน่งตามความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความ
สามารถเชิงสมรรถะ (Competency) ของพนักงานดังนี้
					 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ได้แก่ ความสามารถซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมการทำ�งานขององค์กรซึ่ง
บุคลากรทุกคนในองค์กรพึงมี และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อจะทำ�ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดำ�เนินงานได้
สมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) ได้แก่ ความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์กรตามระดับแต่ละ
ตำ�แหน่งงาน จำ�เป็นต้องมีในการบริหารตนเอง บริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานสำ�เร็จอีกทั้งต้องสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ และ วิสัยทัศน์ขององค์กร
				 สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ได้แก่ ความสามารถ ทักษะ ด้านวิชาชีพที่จำ�เป็นใน
การนำ�ไปปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำ�เร็จ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามลักษณะงาน
		 7.6.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
				 -ไม่มี-

การกำ�กับดูแลกิจการ
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การกำ�กับดูแลกิจการ
8.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
		 คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
องค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ดำ�เนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย
ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลด้วย
ความโปร่งใส พัฒนาระบบควบคุมภายใน มีกลไกการตรวจ
สอบที่ดีและเหมาะสม การดำ�เนินงานคำ�นึงถึงความรับผิด
ชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โครงสร้างคณะ
กรรมการ กลไกการกำ�กับดูแล การบริหารงานแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพและความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็น
ไปตามกรอบมาตรฐานที่ดีของ OECD (Organization for
Economic Cooperating and Development) และ
ASEAN CG Scorecard
		 คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดให้มี “นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กร โดยมุ่งเน้นการดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มี
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน
“จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำ�งาน” ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท หมวด
นโยบายบรรษัทภิบาล เพือ่ ใช้เป็นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำ�ไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดย
ครอบคลุมหลักการสำ�คัญตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
		 บริษัทให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนว
ปฏิบัติที่ดีสำ�หรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง (1) คุณภาพ
ของหนังสือเชิญประชุม (2) คุณภาพของรายงานการประชุม
(3) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบ
การตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง พร้อมกันนี้ได้มีการกำ�หนด
นโยบายการอำ�นวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ การดำ�เนินการประชุมในวันประชุม
ผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

79

		 1.1 บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะจัดส่งเป็ น การ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำ�หนด เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
		 1.2		 บริษัทเพิ่มช่องทางในการรับข่าวสารของผู้ถือ
หุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำ�ข่าวสารต่างๆ และ
รายละเอียดไว้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั โดยเฉพาะในกรณีหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อ
ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล ระเบี ย บวาระการ
ประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
		 1.3		 ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม
ด้วยตนเองได้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทน
ตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจะจัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม
		 1.4		 บริษัทอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่
และเวลาที่เหมาะสม
		 1.5		 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำ�เนินการให้มี
การพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำ�หนด โดยไม่
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมอย่าง
กะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ในการตรวจสอบการดำ�เนินงานของบริษัท สอบถาม แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
		 1.6		 ส่ ง เสริ ม ให้ ก รรมการทุ ก ท่ า นและผู้ บ ริ ห ารที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดย
พร้อมเพรียงกัน
		 1.7		 บริษทั จดบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะนำ�รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วัน
ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
		 บริ ษั ท มี น โยบายในการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร
และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้
		 2.1		 บริษทั จะแจ้งกำ�หนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้
วาระการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และเผยแพร่กำ�หนดการประชุมดังกล่าวผ่าน
ทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ก่ อ นการประชุ ม ตามระยะเวลาที่
กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำ�หนด และเผย
แพร่กำ�หนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะจัดทำ�และเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์
ของบริษัทเช่นกัน
		 2.2		 บริษัทจะอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นราย
ย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะกำ�หนดหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทจะเพิ่มวาระการประชุมที่
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่
		 2.3		 ในการดำ � เนิ น การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะครั้ ง
บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดย
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้
สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลง
มติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำ�เนิน
การประชุมตามระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้
บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วง
หน้าโดยไม่จำ�เป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำ�คัญซึ่งผู้ถือ
หุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
		 2.4		 บริษัทได้กำ�หนดให้กรรมการรายงานการมีส่วน
ได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณา
ในวาระที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
อย่างมีนัยสำ�คัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้
อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมใน
วาระนั้นๆ

		 2.5		 บริษัทได้กำ�หนดแนวทางในการเก็บรักษาและ
ป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทใช้ โดยห้ามบุคคล
หรื อ หน่ ว ยงานที่ ท ราบข้ อ มู ล ภายในนำ � ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไป
เปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่
บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำ�ข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่ า
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำ�รายการ
ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือแป็นความผิด
อย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัท
ยั ง ได้ กำ � หนดให้ ก รรมการทุ ก คนและผู้ บ ริ ห ารที่ มี ห น้ า ที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจำ�และเปิด
เผยในรายงานประจำ�ปีของบริษัท
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
		 บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า
เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันและ
สร้างผลกำ�ไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าอย่าง
ยั่งยืนให้กับบริษัท ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้จึงควรได้รับ
การดูแลตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
กำ�หนดนโยบาย ดังนี้
		 3.1		 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อผู้ถือหุ้น
				 บริษัทระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของ
กิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว จึงกำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
			 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอด
จนตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
			 2. นำ � เสนอรายงานสถานภาพของบริ ษั ท
ผลประกอบการ ข้อมูลฐานะทางการเงิน การบัญชี และราย
งานอื่นๆ โดยสม่ำ�เสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
			 3. ห้ า มไม่ ใ ห้ แ สวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ ต นเอง
และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะหรือดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2559
		 3.2		 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อพนักงาน
				 บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่ง
ความสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง
จึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
เป็นธรรม การพัฒนาศักยภาพ และให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติ ดังนี้
				 1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวม
ทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความ
สำ�คัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
				 2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
				 3. การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล
และการลงโทษพนักงาน กระทำ�ด้วยความสุจริตใจ และตั้ง
อยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของ
พนักงาน
				 4. ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสมํา่ เสมอ
เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งบริษัทมีการกำ�หนดและ
วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นประจำ� บริษัท
มีการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงาน
				 5. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ ตัง้ อยูบ่ น
พื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
				 6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
		 3.3 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อคู่ค้า และ/หรือ
เจ้าหนี้
				 บริ ษั ท มี น โยบายให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า
และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่
เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้ง
สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
			 1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่
ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
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			 2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยราย
ละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหา
โดยยุติธรรมและรวดเร็ว
			 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้อง
รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
		 3.4 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อลูกค้า
			 บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของลูกค้า และมุ่ง
มั่นที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการจำ�หน่าย
สินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่สามารถสร้างความเชื่อ
มั่นได้ จึงได้กำ�หนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้
			 1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือ
รือร้น พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ
			 2. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำ�ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
			 3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และ
ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลของ
สินค้าและบริการที่มี โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริง
ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ
ของสินค้าที่บริษัทจำ�หน่าย
			 4. ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ
บริษัทเพื่อประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
		 3.5		 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อคู่แข่งทางการค้า
			 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่
แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉลจึงกำ�หนดหลักนโยบาย ดังนี้
			 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดี
			 2. ไม่ แ สวงหาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลั บ ของคู่ แข่ ง
ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
			 3. ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย
การกล่าวหาในทางร้าย
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		 3.6		 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อชุมชนและสังคม
				 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ที่ดีโดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน เน้นการปลูกฝังจิตสำ�นึก ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวม
ถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยน์ต่อส่วนรวม และ
สังคม
				 บริษัทให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาชุมชนและ
สังคม ด้วยการร่วมสร้างสรรค์สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำ�เนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐ โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต เช่น โครงการห้องคอมฯ ของหนู โดยการสร้าง
ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนทุรกันดาร
สนับสนุนทุนการศึกษา และบริจาคสิ่งของ คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ทางอิเล็กทอรนิกส์เพื่อใช้ในการศึกษา เป็นต้น
		 3.7		 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อสิ่งแวดล้อม
				 บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้
ผู้บริหารและพนั กงานเอาใจใส่ต่อกิจการที่จะเสริมสร้าง
คุณภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
โดยจัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
				 โดยบริษัทได้ออกแบบอาคารสำ�นักงานให้เป็น
อาคารประหยัดพลังงาน ด้วยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
เพื่อการผลิตไฟฟ้าและนำ�มาใช้เองภายในอาคารสำ�นักงาน
หรือที่เรียกว่า Self consumption โดยมีกำ�ลังผลิตรวม
101 กิโลวัตต์ (kWp) ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ
12,600 หน่วยต่อเดือน คิดเป็นจำ�นวนเงินที่ประหยัดได้
ประมาณ 40,000-50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับช่วง
ฤดูกาล หรือ 500,000-600,000 บาท เปรียบเทียบการ
ลงทุนจะสามารถคืนทุนในระยะเวลา 6-7 ปี ซึ่งถือว่าคุ้มค่า
มากหากเปรียบเทียบกับอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์
ที่มากกว่า 25 ปี อีกทั้งยังสามารถช่วยให้บริษัทลดการใช้
พลังจากฟอสซิล และลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ได้
มากกว่า 100,000 ตันต่อปี อันเป็นเป้าหมายของบริษัทที่มุ่ง
เน้นในการเป็นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ของเรา
การบำ�รุงรักษาสามารถทำ�ได้ง่ายๆ คือดูแลความสะอาดบน
หน้าแผงโซล่าเซลล์ โดยการล้างฝุ่นหรือมูลนกประมาณ 6
เดือนต่อครั้ง และการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในระบบรายปี
เหมือนระบบไฟฟ้าทั่วไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
		 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ
ผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน
เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพ
ทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้ง
อนาคตทางธุรกิจของบริษัท
		 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัท สื่อเผยแพร่ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง
และจะทำ � การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ประกาศใช้บังคับ
		 บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ
นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้น
รายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการ
ดำ�เนินงานเป็นประจำ� รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูล
อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ�
เว็บไซต์ของบริษัทจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
		 นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำ�คัญต่อรายงานทางการ
เงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบ
การที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทาง
บัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการ
บัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัทในรายงานประจำ�ปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบ 56-1) และจะเปิดเผยค่า
ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)

รายงานประจำ�ปี 2559
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ
หุ้นเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
การกำ�กับดูแล
กิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย
		 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการ
ดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท
จะดูแลให้มีการจัดทำ�วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย
ทิศทางการดำ�เนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบ
ประมาณประจำ�ปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวม
ของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้
มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดย
จะยึ ด ถื อ แนวทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
และสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
		 คณะกรรมการของบริษัทมีจำ�นวน 7 ท่าน มีวาระ
ดำ�รงค์ตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มาจาก
ฝ่ายบริหารจำ�นวน 4 ท่าน กรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน
โดยกรรมการอิ ส ระเป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก
เกณฑ์ ที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ที่ได้กำ�หนดให้
บริษัทจดทะเบียนต้องมีจำ�นวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงินซึ่ง
เกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด
		 บริ ษั ท ได้ แ บ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลการ
ดำ�เนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหาร
ทำ�หน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กำ�หนด
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		 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อช่วยกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจำ�นวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เฝ้าสังเกตประสิทธิผลของ
งานตรวจสอบ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ทางการเงินและการบัญชี และการรายงานทางการเงิน
รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
		 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
กรรมการรายบุคคล ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำ�หนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบ
เทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้คณะ
กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการพัฒนา
และแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป และค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 นอกจากนั้น เพื่อช่วยในการบริหารงานและกำ�กับ
ดูแลการบริหาร กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารได้มีการจัดตั้งกรรมการชุดย่อยขึ้นอีก 5 คณะ คือ
		 1. คณะกรรมการตรวจสอบ
		 2. คณะกรรมการบริหาร
		 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		 4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 5. คณะทำ�งานจัดทำ�แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
8.2 นโยบายการลงทุนของบริษัท นโยบายการลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		 บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัท และบริษัทร่วมที่
มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการ
ลงทุน เพื่อให้บริษัทเป็นผู้นำ�ในธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภท
ไอที ที่ ค รอบคลุ ม ความต้ อ งการและสร้ า งความพึ ง พอใจ
ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ การขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะต้อง
สอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาด
ทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่มีนัยสำ�คัญที่เข้า
ข่ายเป็นการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547
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		 การลงทุนในกิจการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเน้น
การลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของ
ธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็น
สำ�คัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่
มากพอเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ
กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินธุรกิจในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้น รวมทั้งการส่งเสริมกิจการที่
เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
		 ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทจะทำ�การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวม
ทั้งความเสี่ยงจากการลงทุน และนำ�เสนอผลการลงทุนต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารวมถึงให้คำ�แนะนำ� เพื่อ
ลดความเสี่ยงทางการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
		 ในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยนั้น
บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัท
ย่ อยซึ่ ง บุ ค คลดั ง กล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับธุรกิจดังกล่าวและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
ในทางธุรกิจ โดยผู้แทนดังกล่าวจะต้องบริหารและจัดการ
ธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความ
เห็นชอบจากบริษัท และตามกฎเกณฑ์และระเบียบตามที่
กำ�หนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมายของบริษัทย่อยที่
เกี่ยวข้อง
		 นอกจากนี้ บริษ ัท จะติดตามอย่างใกล้ช ิด ถึงผล
ประกอบการและการดำ�เนินงานของธุรกิจดังกล่าว และนำ�
เสนอผลวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอ
แนะต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ของบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ บริ ษั ท
ร่วมหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณากำ�หนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีการ
พัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป
8.3 นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำ�หนด
นโยบายการใช้ขอมูลภายในบริษัท ดังนี้
		 1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับ
หน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ

กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ
บทกำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ การรายงานการได้มาหรือจำ�หน่าย
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่ อ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ตามมาตรา 246 และบทกำ�หนดโทษ ตามมาตรา
298 แห่งประราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข)
		 2. ให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รวมถึงคูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำ�และเปิดเผยรายงาน
การถือครองหลักทรพัย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ
บทกำ�หนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และจัดส่งสำ�เนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียว
กับวันที่ส่งรายงานต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ
บริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระ
สำ�คัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้
ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผย
ต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลัก
จากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้
อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ หากมีการกระทำ�การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการ
ทำ�งานของบริษัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การ
ภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี
		 4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในบริษัทที่มีหรืออาจมีผลก
ระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยัง
มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำ�แหน่งหรือ
ฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือ
เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ

รายงานประจำ�ปี 2559
หรือเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่า
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสีย
หายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการ
กระทำ�ดังกล่าวจะทำ�เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ
นำ�ข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำ�การดัง
กล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
		 5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั
และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้
บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำ�ความลับ และ/
หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่น
ที่ตนเองเป็น ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท
มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราช
บัญญัติมหาชนจำ�กัด รวมถึงเกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
8.4 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการ
ตัดสินใจใดๆ ในการดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำ�
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านัน และควรหลีกเลี่ยง
การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
กำ�หนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่
พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมี
ส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำ�นาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
		 หากผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทเห็นว่ารายการใด
รายการหนึ่งเป็นรายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงหรือ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจนและ
เจตนาจะปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
และ/หรือ มาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำ�กัด ว่าด้วยการงดออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
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8.5 นโยบายนักลงทุนสัมพันธ์
		 บริษทั จัดให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ า่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relations) เพื่อทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือ
ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย โดย
บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลการดำ � เนิ น
งาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงาน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำ�คัญในการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างสมํา่ เสมอ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้
ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ�โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัท อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจำ�ปี โครงสร้างบริษัทและผู้
บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้
ถือหุ้นหรือนักลงทุนยังสามารถติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ที่
จดหมาย : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
				 บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)
				 เลขที่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา
				 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ : http://www.comseven.com/
investor-relations
โทรศัพท์ : 02 017 7777
โทรสาร : 02 017 7778
8.6 นโยบายการเข้าทำ�รายการระหว่างกันของบริษัท
		 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนด
ของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำ�รายการระหว่างกัน
ทั้งนี้ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกัน ดังกล่าวได้
		 ในกรณีที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้ม ี ค ณะ
กรรมการตรวจสอบเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาและให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจำ�เป็นในการทำ�รายการและความ
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สมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำ�รายการที่เป็น
ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำ�
รายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำ�รายการดังกล่าวมีความจำ�เป็น
และมี ค วามสมเหตุ ส มผลโดยคำ � นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำ�ปีและหมายเหตุประกอบงบการ
		 การทำ�รายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข เงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
การค้าโดยทั่วไป
		 การทำ�รายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการ
8.7 นโยบายการเข้าทำ�รายการระหว่างกันของบริษัทใน
ค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทและบริษัท อนาคต
ย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 		 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะ
ได้รับอนุมัติเป็นหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท ให้ กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำ�ธุรกรรมดังกล่าวได้หาก หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ
รายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียว คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและ
กับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตาม
เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการเกี่ยว
ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี โยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
ความเกี่ยวข้อง
กำ�หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
		 ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำ�รายงานสรุปการทำ�ธุรกรรมที่ ประเทศไทย
เกี่ยวข้องกับการทำ�รายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจ 		 ในกรณีท่ีเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรายงานใน ดำ�เนินธุรกิจที่เป็นปกติของบริษัท และเป็นรายการที่เกิด
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะ ขึ้นต่อเนื่องไปในอนาคต บริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ และ
กรรมการในทุกไตรมาส
แนวทางในการดำ�เนินการดังกล่าวให้มีลักษณะที่เป็นข้อ
ตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับ
		 การทำ�รายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็น ราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล
เงื่อนไขการค้าทั่วไป
สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
		 การทำ�รายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็น พิจารณารับรองหลักเกณฑ์ และแนวทางในการดำ�เนินงาน
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความ ดังกล่าว
เห็ น โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่ อ นนำ � เสนอคณะ 		 กรณีที่เป็นการเข้าทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
กรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
อนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการ
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง ดังกล่าว ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำ�นาญ
หรื อ ข้ อ กำ � หนดของคณะกรรมการกำ � กั บ ตลาดทุ น และ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อ ให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำ�นาญพิเศษเป็นผู้ให้ความเห็น
กำ�หนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เกีย่ วกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
		 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำ�นาญ ตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำ�นาญพิเศษจะถูกนำ�
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัท ไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือ
จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ หุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำ�รายการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำ�ไป ดังกล่าวเป็นการทำ�รายการที่บริษัทได้คำ�นึงถึงประโยชน์
ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/ สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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8.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (Audit fee)
ประจำ�ปี 2559 เป็นจำ�นวนเงินรวม 3,360,000 บาท (บริษัท
ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)
8.9 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		 บริษัทได้จัดตั้ง่กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2557 กับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จำ�กัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออม
ของพนักงานในระยะยาว สร้างหลักประกันให้กับพนักงาน
และครอบครัวในกรณีที่ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือ
เสียชีวิต นอกจากนี้กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ยังเป็นแรงจูงใจ
ทำ�ให้พนักงานทำ�งานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ก่อให้
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างซึ่งช่วยให้
ประสิทธิภาพในการทำ�งานดีขึ้น โดยในปี 2559 บริษัทจ่าย
เงินสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ จำ�นวน 9,199,029 บาท
8.10 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
		 บริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
พนักงานของบริษัท โดยเฉพาะพนักงานขายที่ประจำ�ตาม
สาขาต่างๆ จึงมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ
สรุป ดังนี้
		 1. ด้ า น Training เน้นการฝึก อบรมและพัฒนา
บุคลากรทุกตำ�แหน่งงาน ด้วยการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ให้กับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น
ให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการให้บริการ เพื่อ
ให้พนักงานมีความรู้ ความชำ�นาญ และมีความพร้อมต่อการ
ให้บริการลูกค้า ซึ่งจะทำ�ให้ลูกเกิดความเชื่อมั่นและประทับ
ใจในการได้รับการบริการ
		 2. ด้าน Mentoring เน้นการจัดทำ�ระบบพี่เลี้ยงเพื่อ
ดูแลสอนงานและให้คำ�แนะนำ�ในการทำ�งานให้กับพนักงาน
ใหม่ โดยจัดทำ�เป็นคู่มือ On the Job Learning Guidelines
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		 3. ด้าน Coaching และ Follow Up เน้นการจัดทำ�
ระบบ สร้างเครื่องมือ (Application IT Easy) ที่เป็นแหล่ง
ข้อมูลอ้างอิงที่มีมาตรฐาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ราย
ละเอียดการปฏิบัติงานต่างๆ โปรโมชั่น ตลอดจนข่าวสาร
ต่างๆ ฯลฯ และใช้ในการสอนงาน (Coaching Recognition
System (CRS)), การวัดความรู้ (Knowledge Training
Online (KTO)) รวมถึงการติดตามยอดขายของพนักงาน
ผ่านระบบ ซึ่งสามารถทำ�ให้เกิดการจดจำ�และการให้รางวัล
กับพนักงาน
		 4. ด้าน Development เน้นการจัดทำ�แผนพัฒนา
บุคลากรทุกตำ�แหน่งงานให้มคี วามก้าวหน้าในอาชีพ (Career
Path) และสร้างมาตรฐานเกณฑ์การพิจารณาการปรับ
ตำ�แหน่งตามความสามารถ (Competency)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
9.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
		 9.1.1 นโยบายภาพรวม
					 บริ ษั ท มี เ จตนารมณ์ ที่ จ ะบริ ห ารงานและ
ดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และคำ�นึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
Responsibility – CSR) เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์กรที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการ
ดำ�เนินงานด้าน
				 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้ยึดถือปฏิบัติภายใน
องค์กร ตามหลักการดังนี้
		 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
			 บริษทั มุง่ เน้นการประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม สร้างความน่าเชื่อถือโดยยึดหลักการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และยึดหลัก
การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้าด้วยความ
เป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอาเปรียบ หรือไม่กระทำ�การใดๆ
ที่เป็นการโจมตี ให้ร้ายหรือทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่ง บริษัท
จะส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาบริการให้ดีขึ้น หลีกเลี่ยงการดำ�เนินการ
ที่ อ าจนำ � ไปสู่ ก ารกระทำ � ที่ ผิ ด กฎหมายหรื อ การละเมิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นใส่ใจการให้
บริการแก่ลูกค้าด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอเกี่ยวกับ
สินค้า และบริการ ตลอดจนรับฟังและให้คำ�แนะนำ�วิธีการ
แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
		 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
			 บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบจากการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น จึงมีการกำ�หนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติในการดำ�เนินการที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นแนวทางให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพื่อหลีก
เลี่ยงมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น และกำ�กับดูแลการ
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย
มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
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		 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่ละเลย
หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำ�ที่เข้าข่ายเป็นการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
		 2) ไม่กระทำ�หรือสนับสนุนให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่จำ�กัดเฉพาะการ
ให้หรือรับสินบน ของขวัญ ของกำ�นัล สิ่งของ การเลี้ยง
รับรอง เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ทำ�
ธุรกิจกับบริษัท หรือให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยราช
การใดๆ
		 3) จัดให้มีแนวปฏิบัติในการรับหรือให้ของขวัญหรือ
ของกำ�นัลหรือทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเงิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดไว้อย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงกำ�หนดมาตรการลงโทษผู้ที่
กระทำ�ทุจริต
		 4) จัดให้มีช่องทางสำ�หรับการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริต และกำ�หนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความ
ลับของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกกล่าวโทษ เพื่อไม่
ให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกกล่าวโทษได้รับความ
เดือดร้อนจากการให้ข้อมูลทุจริตดังกล่าว
		 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
			 บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยให้ความสำ�คัญและเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน ไม่เอาเปรียบลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ปฏิบัติ
ต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่กระทำ�การ
ใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลใดๆ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม
		 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
			 บริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว่ า พนั ก งานเป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ
ที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำ�เร็จ และเติบโต
ตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทจึงใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน โดยมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่าง
เท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
ก้าวหน้าด้วยการจัดอมรมพัฒนาทักษะในการทำ�งาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานและสร้างโอกาสความเจริญ
ก้าวหน้าในสายงาน
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		 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
			 บริษัทมุ่งเน้นการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และได้รับรองมาตรฐานสากล ดำ�เนินการขายที่ไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค มีบริการหลังการขาย และมีการรับประกัน
สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการรับข้อร้องเรียน
จากลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ ผ่านพนักงานของบริษัท
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฝ่ายคอลเซ็นเตอร์
เป็นผู้รับผิดชอบคำ�ร้องเรียน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้า รวมทั้งกำ�หนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาซ้ำ�จากสาเหตุเดียวกันอีก
		 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
			 แม้ว่าธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระ
ทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม แต่บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้
พนักงานให้ความสำ�คัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในองค์กร เช่น รณรงค์การใช้ไฟฟ้าและน้ำ�ประปาอย่าง
ประหยัด การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนอาคารสำ�นักงานใหญ่
เพิ่อใช้พลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์มาใช้งานในอาคาร
สำ�นักงานใหญ่ และยังเป็นการลดต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า
อีกด้วย ลดการใช้ปริมาณกระดาษโดยการนำ�กระดาษกลับ
มาใช้ใหม่ หรือเพิ่มการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
เป็นต้น
		 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
			 บริษัทให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาชุมชนและ
สังคม ร่วมสร้างสรรค์สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ ดีขึ้นทั้งที่ดำ�เนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
บริษัทกำ�หนดให้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อนำ�
มาดำ�เนินกิจกรรมทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมด้านการ
ศึกษา และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น สร้างห้องคอมฯ
ของหนูให้กับโรงเรียนทุรกันดารปีละ 2 ห้องการสนับสนุน
ทุนการศึกษา การร่วมบริจาคสิ่งของ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการศึกษา เป็นต้น

		 9.1.2 การดำ�เนินงาน
					 บริษัทจะจัดทำ�แผนการดำ�เนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ�ทุกปี และ
รายงานผลการดำ�เนินการตามแผนให้คณะกรรมการทราบ
		 9.1.3 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
(CSR-After-Process)
				 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการทำ�กิจกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะการสนับสนุนทางด้านการศึกษา กิจกรรมที่บริษัท
กระทำ�ในปี 2559 ได้แก่
				 1. โครงการสร้างห้องคอมฯ ของหนูให้กบั โรงเรียน
ทีย่ ากจนในถิน่ ทุรกันดาร โดยสร้างเป็นอาคารเรียนคอมพิวเตอร์
พร้อมกับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร
โปรเจคเตอร์ และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ให้กับ
โรงเรียนดังกล่าวเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งบริษัท
ได้ดำ�เนินการโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
และสามารถสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้กบั โรงเรียนแล้วจำ�นวน
5 แห่งได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่สแลป จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนคำ�กุงประชานุกูล จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนบ้าน
ทุ่งทอง จังหวัดนครสวรรค์ในปี 2559 ได้สร้างที่ โรงเรียนวัด
ปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนอุบลรัตน์
ราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดนครนายก เรียบร้อยแล้ว
และสำ�หรับในปี 2560 อยู่ระหว่างการดำ�เนินการก่อสร้าง
1 แห่ง และคัดเลือกโรงเรียนที่จะสร้างห้องคอมของหนูอีก
1 โรงเรียน

รายงานประจำ�ปี 2559

ห้องคอมที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์

ห้องคอมที่ 2 จังหวัดอุดร

ห้องคอมที่ 3 จังหวัดเชียงราย

ห้องคอมที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องคอมที่ 5 จังหวัดนครนายก
			 2. โครงการยิม้ สดใสจากใจคอมเซเว่น โดยพนักงาน
มีส่วนร่วมกับเงินที่จะบริจาคให้กับมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อเป็น
ทุนสนับสนุนในการรักษาเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่
จังหวัดขอนแก่น อย่างน้อยปีละ 2 ราย ซึ่งโครงการดังกล่าว
บริษัทได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งสามารถ
ช่วยเด็กดังกล่าวแล้วจำ�นวน 13 คน
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9.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption
Policy)
		 บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของบริหารงานและ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้หลัก ธรรมาภิบ าล โดยยึดหลักการ
ดำ�เนินธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557
จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท
รวมไปถึงผู้รับสิทธิ (Franchisee) หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำ�
การแทนในนามบริษัทหลีกเลี่ยงการกระทำ�อันใดที่อาจเป็น
การเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะ
เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว
เพื่อน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับตน
		 9.2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
					 1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำ�กับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการนำ�นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
					 2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทาน
รายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการ
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงน้อย
ที่สุดที่จะเกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการ
เงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัท รวมถึงมีความเหมาะ
สมกับรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
				 3. ฝ่ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้มี
การนำ�นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังและเคร่งครัด รวมถึงต้องหมั่นทบทวนความเหมาะ
สมของนโยบายดังกล่าวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ หรือข้อกำ�หนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการ
				 4. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำ�หนดไว้ และเสนอ
รายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการ
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจ
สอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและ/หรือรับทราบ รวมถึงจะต้องปฏิบัติงานตาม
ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย เช่นเรื่องการตรวจ
สอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการ
ตรวจสอบภายในที่กำ�หนดไว้

		 9.2.2 นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
				 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของ
บริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่
นอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
					 1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของ
บริษัทต้องไม่กระทำ�การใดๆ ที่มีพฤติกรรมหรือมีส่วนร่วมที่
แสดงให้เห็นว่าเป็นการให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียใน
เรื่องที่ตนทำ�หน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือเรียกหรือรับผล
ประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้ที่ทำ�ธุรกิจกับบริษัท การให้
หรือรับของขวัญ ของกำ�นัล การเลี้ยงรับรอง ให้ดำ�เนินการ
ได้ตามที่กำ�หนดในจรรยาบรรณ
				 2. การใช้เงินหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั เพือ่ บริจาค
การกุศลหรือให้เงินสนับสนุนต้องกระทำ�ในนามบริษทั เท่านัน้
โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็นมูลนิธิ สถานศึกษา
องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือ
องค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
และดำ�เนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
				 3. บริษทั มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุน
การปฏิบัติตามกฎหมาย จะไม่ให้การสนับสนุนหรือช่วย
เหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อมอันอาจนำ�ไปสู่การได้สิทธิพิเศษหรือผล
ประโยชน์อันมิชอบ
		 9.2.3 การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
				 บุคคลใดหากพบเห็นการกระทำ�ที่เข้าข่ายการ
ทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรม
ดังกล่าว ควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแส ตามที่ได้กำ�หนด ดังนี้
				 1) แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ whistleblower@comseven.com
				 2) แจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์ทเ่ี บอร์ 02-0177777
(เลขานุการบริษัท)
				 3) แจ้งผ่านช่องทางไปรษณียห์ รือยืน่ โดยตรงมาที่
สำ�นักงานเลขานุการบริษัท บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด
(มหาชน) เลขที่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขต
บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260

รายงานประจำ�ปี 2559
		 9.2.4 มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ
					 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส
ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำ�โดยเจตนาสุจริต บริษัท
จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคล
ดังกล่าวได้ และจะเก็บรักษาข้อมูลแหล่งนั้นไว้เป็นความลับ
โดยจำ�กัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำ�เนินการ
ตรวจสอบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
					 คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีหน้าทีใ่ นการใช้ดลุ ยพินจิ สัง่ การตามทีเ่ ห็น
สมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน
และบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั
ความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรมใดๆ
อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน
หรือการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่
ข้างต้นมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานไว้เป็น
ความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำ�หนด
		 9.2.5 ขัน้ ตอนการดำ�เนินการสืบสวน และบทลงโทษ
					 1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กลั่น
กรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
					 2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบ
หมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะ
ให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนทราบ
					 3. หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูล
หรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้
กระทำ�การทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับ
ทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกระทำ�อันทุจริต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
					 4. หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ�การทุจริตจริง
การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำ�ผิดนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำ�หนดไว้
และหากการกระทำ�ทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำ�ผิดอาจ
จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย
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การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสีย่ ง

		 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ นำ � เสนอผล
การบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
		 บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้น กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็น
ฐานสำ�คัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ ประจำ�ทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทอยู่
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้ โดยได้มีการดำ�เนินงานตามนโยบาย ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้
และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร
(Enterprise Risk Management: ERM) ซึ่งครอบคลุม
การควบคุมภายใน
ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการ
ความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยกำ�หนดให้พนักงาน 		 ฝ่ายบริหารมีหน้าที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน
มีการวัดประสิทธิผลของการควบคุมด้วยตนเอง (Control อย่างเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับระดับความ
Self – Assessment: CSA) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน เสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศหรือสภาพ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง แวดล้อมต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
โดยการกำ�หนดกรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหาร ควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ของการ
ความเสี่ยงอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of ควบคุมภายใน สาระสำ�คัญ ดังนี้
Sponsoring Organization of the Tread way Commission
(COSO)
		 1. สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม (Control
		 ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดย Environment)
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 			 บริษัทตระหนักถึงการมีสภาพแวดล้อมของการ
ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละสายงาน และมีผู้ช่วยประธาน ควบคุมภายในที่ดีซึ่งเป็นรากฐานเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมี
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน ทำ�หน้าที่รับผิดชอบในการ ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ผ่าน
กำ�หนดกรอบนโยบบาย มอบหมายผู้รับผิดชอบ รวมถึง การบริหารจัดการตามลำ�ดับสายการรายงาน และการมอบ
การจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน หมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงาน
ประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ผลกระทบ โอกาสเกิด และ สามารถปฏิบัติตนได้ตามที่บริษัทคาดหวัง
แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ย งที่ 			 คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่าย
เปลีย่ นแปลงทัง้ จากภายในและภายนอก รวมไปถึงการกำ�หนด บริหาร มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอในการกำ�กับ
มาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดูแลการบริหารจัดการ มีการกำ�หนดและจำ�กัดอำ�นาจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเพื่อทบทวน ดำ � เนิ น การในระดั บ บริ ห ารและระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารไว้ อ ย่ า ง
ความเสี่ยงและติดตามความสำ�เร็จของการบริหารความ ชัดเจน นอกจากนั้นฝ่ายบริหารได้มีการกำ�หนดเป้าหมาย
เสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งในปี 2559 คณะกรรมการบริหาร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานจัดทำ�เป็นแผนธุรกิจประจำ�ปี และ
ความเสี่ยงมีการพิจารณาทบทวนความเสี่ยง 3 ครั้ง และมี จัดประชุมแจ้งผู้บริหารและพนักงานรับทราบเป็นประจำ�
การติดตามผลสำ�เร็จของการบริหารความเสีย่ ง โดยพิจารณา ทุกปี โดยจัดให้มีการพิจารณาทบทวนเป้าหมายองค์กรให้
จากแผนงานของฝ่ า ยจั ด การที่ รั บ ผิ ด ชอบในปั จ จั ย ความ สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันอย่างสม่ำ�เสมอ รวมถึง
เสี่ยงต่างๆ และในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการ การแจ้งผลสำ�เร็จการปฏิบัติงานและการพิจารณาให้รางวัล
บริ ห ารความเสี่ ย งจะกำ � หนดให้ ฝ่ า ยจั ด การที่ รั บ ผิ ด ชอบ ผลตอบแทนที่ ส อดคล้ อ งตามข้ อ กำ � หนดแผนธุ ร กิ จ ของ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่ได้แจกแจงไว้จากการ บริษัท
ประชุมครั้งก่อน รวมทั้งมีการพิจารณาว่าระดับความเสี่ยง
มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง
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		 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
			บริษัทได้มีการกำ�หนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมีการกำ�หนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
และเผยแพร่ ใ ห้ พ นั ก งานได้ รั บ ทราบเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
วัตถุประสงค์ที่กำ�หนดมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิง
กลยุทธ์ โดยในระหว่างปีมีกระบวนการทบทวน วิเคราะห์
ติดตาม และกำ�หนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่าง
บูรณาการ และมุ่งสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ดีให้แก่
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงให้กับบุคลากรทุกระดับ
			 ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลความเสี่ยงระดับองค์กร และคณะ
กรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริการความเสี่ยงในระดับองค์กร ฝ่าย
บริหารทำ�หน้าที่ Risk and Control Owner ประเมินและ
จัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
		 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
			 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ได้ปฏิบัติ
งานภายใต้ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยคำ�นึงถึงหลักการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ หน้าที่
การอนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันเพื่อให้มี
การตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม
			 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา
ทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำ�ปี เพื่อให้
ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อ
ให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมการปฏิบัติงานที่
เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาประเด็ น สำ � คั ญ และข้ อ
ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหาร
ดำ�เนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข ตลอด
จนมาตรการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

			 กรณี มี ก ารทำ � ธุ ร กรรมกั บ กิ จ การหรื อ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจจะนำ�มาซึ่งความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทนั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการ
อนุมัติตามระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกับธุรกรรมปกติและ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทำ � รายการจะต้ อ งทำ � หน้ า ที่ พิ จ ารณา
ว่าการทำ�รายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือ
หุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำ�กับบุคคลภายนอก และ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะนำ�มาซึ่งความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำ�หนด
		 4. สารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and
Communication)
			 บริษัทมีการรายงานทางการเงินโดยใช้นโยบาย
บัญชีที่มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษัทและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้ง
ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศหรือ
International Financial Reporting Standards (IFRS)
โดยได้ ดำ � เนิ น การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล และระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีระบบสารสนเทศให้มีข้อมูล
เพียงพอต่อการตัดสินใจ มีการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ ของบริษัทให้พนักงานได้รับทราบเพื่อสนับสนุน
ให้การปฏิบัติงานและการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
		 5. การกำ�กับติดตามและประเมินผล (Monitoring
Activities)
			 บริษัท มีระบบการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ได้แก่
การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ ่ ง
ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำ�คัญอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
โดยฝ่ายบริหารทุกระดับและผู้นำ�ระดับสูง เช่น รายงานผล
การประชุม เป็นต้น
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			 การประเมินผลเป็นรายครั้ง ประกอบด้วย การ
ประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self
Assessment : CSA) สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพย์ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทำ�หน้าที่ประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในตามที่กำ�หนดไว้ในคู่มือตรวจสอบภายในของ
บริษัท ฝ่ายบริหารจะดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะตามข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ และ/หรือการ
สอบทานอื่นอย่างเหมาะสม ทันเวลา เพื่อให้ระบบการ
ควบคุมภายในทันต่อเหตุการณ์ ใช้งานได้จริงและพร้อมรับ
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ

การตรวจสอบภายใน
		 ฝ่ า ยตรวจสอบภายในมี ค วามเป็ น อิ ส ระจากฝ่ า ย
จัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้าน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารในด้านงบบริหารหน่วยงาน โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในมี ห น้ า ที่ ป ระเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความ
เสี่ยง และการกำ�กับดูแลกิจการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อ
สนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจ
		 แผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปีของฝ่ายตรวจ
สอบภายในได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง
(Risk Based Audit Approach) ครอบคลุมกระบวนการ
ดำ�เนินงานทางธุรกิจที่สำ�คัญ (Key Control Points) โดย
ประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบอ้างอิงตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสากล อีกทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนการกระทำ�ผิดและการกระทำ�
ทุจริตทั้งจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอก เพื่อให้การ
ดำ�เนินงานสอดคล้องตามแนวนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ
ข้อพึงปฏิบัติในการทำ�งาน (Code of Conduct) และ แนว
ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption
Policy)
		 จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะ
กรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจ
สอบว่า บริษทั มีการควบคุมและตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
และเพียงพอในการดูแลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
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วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่
จะดำ�เนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้
ความสำ�คัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหาร
นำ�ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี �ำ นาจ รวมถึงการทำ�ธุรกรรม
กั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น
ตลอดจนในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษัทไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็น
สาระสำ�คัญจากผู้สอบบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในแต่
อย่างใด
		 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ยึดถือกรอบ
โครงสร้างการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอภายในตามมาตรฐาน
สากลและกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
		 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตั้ง นางสาวปิยพร
บรรดาศักดิ์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
สนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำ�เนินการ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ การพิจารณา
และอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษัทต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คุณสมบัติของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ปรากฎในเอกสารแนบ

รายการระหว่างกัน

รายงานประจำ�ปี 2559

รายการระหว่างกัน
		 บริษัทได้มีการตกลงเข้าทำ�รายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของ
บริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
		 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้า
ข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียน
		 สำ�หรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 บริษัทมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดย
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ผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ได้ เ ปิ ด เผยไว้ ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจ
สอบทำ�หน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการ
ระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำ�รายการอย่างสมเหตุสม
ผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันด้วยราคาที่
สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดใน
ธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจโดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

1 บริษัท อินเตอร์ วิชั่นบิสซิเนสกรุ๊ป จำ�กัด
>
			 (“Inter Vision”) ดำ�เนินธุรกิจบริการเขียนซอฟท์แวร์ 		
					
>
						

มีกรรมการร่วมกันคือนายสุระ คณิตทวีกุล
น.ส.อารี ปรีชานุกูลและนายกฤชวัฒน์ วรวานิช
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล
ถือหุ้นในสัดส่วน 49.9%

2 บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำ�กัด (“ITEC Software”) >
			 เดิมชื่อ บริษัท ซอฟท์บ็อกซ์ จำ�กัด (“Softbox”)
>
			 ดำ�เนินธุรกิจผลิต จำ�หน่าย พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง 		
			 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้คำ�ปรึกษาวางระบบ
>
			 และติดตั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวดร์		
					
>
						

บริษัทย่อยร้อยละ 51
นายนิธิศ สทรลักษณ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ในสัดส่วน 48.95%
นายนิธิศ สทรลักษณ์ เป็นคู่สมรสของ
น.ส.อารี ปรีชานุกูล
จดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ เป็นบริษทั ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำ�กัด
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

3 บริษัท ดับเบิ้ลแวลู จำ�กัด (“Double Value”)
>
			 (เดิมชื่อบริษัท ดับเบิ้ล เซเว่น จำ�กัด)		
			 ดำ�เนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
>
						
						
						
						

มีกรรมการร่วมกันคือนายสุระ คณิตทวีกุล
น.ส.อารี ปรีชานุกูลและนายกฤชวัฒน์ วรวานิช
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่ นายสุระ คณิตทวีกุล
นายบัญชา พันธุมโกมล น.ส.อารี ปรีชานุกูล
นายกฤชวัฒน์ วรวานิช และนายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กลุ
ถือหุ้นในสัดส่วน 41.63%, 23.45%, 7.84%, 4.2% 		
และ 3.00% ตามลำ�ดับ

4 บริษัท เซเว่น ซาลอน จำ�กัด (“7Salon”)
>
				ดำ�เนินธุรกิจร้านเสริมสวย		
					
>
						
						

มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุระ คณิตทวีกุล
และน.ส.อารี ปรีชานุกูล
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และ
น.ส.อารี ปรีชานุกูล ถือหุ้นในสัดส่วน 87.9% และ
6.1% ตามลำ�ดับ
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5 บริษัท คลับ ซักเซ่ซ จำ�กัด (“Club Success”)
>
			 (เดิมชื่อบริษัท คลับ เซเว่น จำ�กัด)		
>
			 ดำ�เนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
						
						

มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล
และน.ส.อารี ปรีชานุกูล
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และ
น.ส.อารี ปรีชานุกูลถือหุ้นในสัดส่วน 45.05% และ
30.52% ตามลำ�ดับ

6 บริษัท ซักเซ่ซมาร์ช จำ�กัด (“Success March”)
>
			 (เดิมชื่อบริษัท เซเว่นสมาร์ท จำ�กัด)		
			 ดำ�เนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
>
						
						

มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และ
น.ส.อารี ปรีชานุกูล
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายบัญชา พันธุมโกมล
นายสุระ คณิตทวีกุล และ น.ส.อารี ปรีชานุกูล ถือหุ้น
ในสัดส่วน 18%, 55.25%, และ 13.75% ตามลำ�ดับ

7 บริษัท แอลแอนด์ที แอสเสท จำ�กัด (“L&T Asset”)
> มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุระ คณิตทวีกุล
			 ดำ�เนินธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
> มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้น
						 ในสัดส่วน 10.0%
8 บริษัท ออร์แกนนิค โซน จำ�กัด (“Organic”)
> มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล
			 (เดิมชื่อบริษัท พี.ซี. โซน จำ�กัด)
> มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล
			 ดำ�เนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		 ถือหุน้ ในสัดส่วน 99.9%
9 บริษัท โยคะแมทเทอร์ จำ�กัด (“Yoga Matters”)
> มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล
			 ดำ�เนินธุรกิจบริการสถานที่ออกกำ�ลังกาย
> มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้น
						 ในสัดส่วน 37.5%
10		บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำ�กัด (“Banana Group”)
> บริษัทย่อยร้อยละ 99.99
			 เดิมชื่อ บริษัท แมงโก้ช้อปปิ้ง จำ�กัด
> จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำ�กัด
						 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558
11 บริษัท บานาน่า ชัวร์ จำ�กัด (“Banana Sure”)

> บริษัทย่อยร้อยละ 51

12 นายสุระ คณิตทวีกุล (“นายสุระ”)

> กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่

13 นายบัญชา พันธุมโกมล (“นายบัญชา”)

> ผู้ถือหุ้นใหญ่ / อดีตกรรมการบริษัท Com7

14 น.ส.อารี ปรีชานุกูล (“น.ส.อารี”)

> กรรมการและผู้ถือหุ้น

15 นายนิธิศ สทรลักษณ์ (“นายนิธิศ”)

> คู่สมรสของน.ส.อารี ปรีชานุกูล

16 นายกฤชวัฒน์ วรวานิช (“นายกฤชวัฒน์”)

> กรรมการและผู้ถือหุ้น

17 นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล(“นายคงศักดิ์”)

> กรรมการและผู้ถือหุ้น

18 นางวาสนา พงศ์แสงลึก
					

> ผู้บริหาร
> กรรมการ บริษัท ทวีชัยวาสนาดี จำ�กัด

19 น.ส.ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์

> ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น

20 นายสุรเดช

> ผู้ถือหุ้น

สร้อยรุ่งเรือง

รายงานประจำ�ปี 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
21 นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
>
					
>
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
>
						
						

ความสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
กรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้
- บมจ. ธนาคารทหารไทย
- บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
- บจก. เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)
- บจก. เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011)
- บจก. เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012)
- บจก. เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013)
- บจก. เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014)
- บจก. เอพี เอ็มอี 2
- บจก. เอพี เอ็มอี 3
- บจก. เอพี (รัชโยธิน)
- บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น
- บจก. เดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์
- บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส
- บจก. อินฟินิก เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น
- บจก. ไทยบิ๊กเบลลี่
กรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังต่อไปนี้
- บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์
- บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล

22 นายคัชพล จุลชาต
> กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
					
> รองผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับกฎระเบียบและข้อบังคับ
						 ธนาคารธนชาติ จำ�กัด (มหาชน)
23 น.ส.วรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
>
					
>
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้
- บริษัท อีลิเชี่ยน ดิเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
- บริษัท อีลิเชี่ยน เซอร์วิสเซสแมเนจเม้นท์ จำ�กัด
- บริษัท แฟชั่น พีเพิล จำ�กัด
- บริษัท เกาะมะพร้าว ไอส์แลนด์ จำ�กัด
- บริษัท เซียงไฮ้ อินน์ จำ�กัด
- บริษัท เดอะเรดดราก้อน จำ�กัด
- บริษัท บุราส่าหรี กรุ๊ป จำ�กัด
- บริษัท พานาลี จำ�กัด
- บริษัท ภูเก็ต ป่าตอง คลับ จำ�กัด
- บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท คลับ จำ�กัด
- บริษัท ภูเก็ตสแควร์ เซอร์วิส จำ�กัด
- บริษัท อาร์แอล พี จำ�กัด
- บริษัท โกลบอล แบรนด์ เน็ทเวิร์ค จำ�กัด
- บริษัท ยูเอสไอ โฮลดิ้ง จำ�กัด
- บริษัท แอคทีฟเนชั่น จำ�กัด
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจำ�เป็นของการทำ�รายการความเห็น
ระหว่างกัน (บาท)				
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2558 ปี 2559

				

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

8,560

8,560

1. Inter Vision 1) ค่าเขียนระบบ :
25,000
30,000 รายการดังกล่าวมีความจำ�เป็นและมีความสมเหตุสมผลของ
			 > ค่าเขียนโปรแกรม EDM (E-mail Direct Marketing) ซึ่งเป็น			 รายการโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท เนื่องจาก
				 ระบบการส่งข้อความและค่าบริการจัดทำ�ระบบ สำ�หรับการจอง			 > Inter Vision เป็นบริษัทที่มีความชำ�นาญในการเขียน
				 iPhone 6				 โปรแกรมการตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อสินค้าให้กับ
			 > ค่าจัดทำ�ระบบ E-Commerce จอง iPhone7				 บริษัทมาเป็นเวลานานและเพื่อป้องกันการรั่วไหลของ
								 ข้อมูลเนื่องจากงานที่ว่าจ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
		
2) ค่าบำ�รุงรักษาระบบiDo :
112,500
-		 ฐานลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลสำ�คัญและจำ�เป็นในการ
			 iDo เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบการซ่อมสินค้า การจองสินค้า				 ดำ�เนินธุรกิจ
			 การรับสินค้าพรีเมียมและเป็นโปรแกรมที่ช่วยติดตามการบริการ			 > Inter Vision เป็นบริษัทที่พัฒนาระบบ iDo ซึ่งมีความ
			 หลังการขายรวมถึงความช่วยเหลือด้านการใช้งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง				 ชำ�นาญในโปรแกรมดังกล่าว อีกทัง้ เพือ่ ป้องกันการรัว่ ไหล
								 ของข้อมูลเนื่องจากงานที่ว่าจ้างดังกล่าวเป็นข้อมูล
		
3) ค่าติดตั้งและเก็บรักษาดูแล Server : ต่อสัญญาถึง 31/12/2559
96,000
96,000		 เกี่ยวกับฐานลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลสำ�คัญและ
			 ขอบเขตการดำ�เนินงาน แบ่งเป็น				 จำ�เป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท
			 1) ค่าบริการเช่าพื้นที่สำ�หรับวาง Co-Location Server Hosting			 > การ Set-up Server ต้องอาศัยผู้ชำ�นาญการในการ		
				 ซึ่งเป็น Server สำ�หรับใช้งานระบบของเว็บไซต์ของ Banana IT				 ดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าระบบเครือข่ายของ
			 2) ค่าบริการเช่าพื้นที่สำ�หรับวาง Co-Location Server Hosting				 บริษัทจะมีความเสถียร เพราะระบบเครือข่ายจะเป็น
				 ซึ่งเป็น Server สำ�หรับงานระบบเว็บไซต์ของบริษัทและระบบอื่นๆ				 ศูนย์กลางซึ่งทำ�หน้าที่ในการให้บริการหรือสนับสนุน
								 การทำ�งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่าย (Client)
		
4) ค่าบริการรายปี Reid SSL : ค่าบริการ SSL (Secure Socket Layer)
2,035
2,035		 ประกอบกับการให้บริการที่ผ่านมาสามารถตอบสนอง
			 ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้กับเว็บไซต์ของบริษัท				 ความต้องการของบริษัทด้วยดีตลอดมา

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/
ความสัมพันธ์			
กับบริษัท			

2. รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมี
ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่ นไขของรายการเช่นเดียวกับ
ที่ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมี
ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับ
ที่ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

รายการดังกล่าวมีความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของ
รายการ โดยอัตราค่าจ้างโปรแกรมเมอร์ตอ่ คนต่อวัน เท่ากับ
10,000 บาท ซึง่ อยูใ่ นอัตราเดียวกันกับที่ Softbox ให้บริการ
กับผู้ว่าจ้างอื่น

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมี
ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบริษัท เนื่องจากโปรแกรม ITECStock เป็น
โปรแกรมที่บริษัทใช้สำ�หรับการบริหารงานขายหน้าร้านและ
บริหารงานสินค้าตั้งแต่เริ่มดำ�เนินธุรกิจ ดังนั้นหากมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบอาจทำ�ให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงักประกอบ
กับโปรแกรมดังกล่าวมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความ
ต้องการของบริษัท ในการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมฟังชั่นงาน
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจำ�เป็นของการทำ�รายการความเห็น
ระหว่างกัน (บาท)				
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2558 ปี 2559

2. ITEC Software 1) ค่าบริการดูแลระบบ ITECStock : ต่อสัญญาถึง 31/12/2559
600,000 600,000
			 รายการดังกล่าวเป็นค่าบริการสำ�หรับการดูแลระบบฐานข้อมูลของ			
			 โปรแกรม ITECStock เป็นรายปี อัตราค่าบริการปีละ 600,000 บาท 			
			 โดยมีเงือ่ นไขการชำ�ระเงินทุกเดือนแบ่งเป็น 12 งวดๆ ละ 50,000 บาท 			
			 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59			
							
		
2) ค่าบริการตรวจสอบการใช้งาน :
300,000 300,000
			 รายงานข้อมูลการใช้งานโปรแกรม ITECStock ที่มีพฤติกรรมเข้าข่าย			
			 ต้องสงสัย อัตราค่าบริการปีละ 300,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการ			
			 ชำ�ระเงินทุกเดือนๆ ละ 25,000 บาท สัญญาสิ้นสุด 31 ธ.ค. 59
		
		
3) ค่าบริการเขียนโปรแกรม :
2,255,000 1,801,000
			 รายการดังกล่าวเป็นค่าบริการเพิม่ เติมฟังชัน่ งานของระบบ ITECStock,			
			 ITEC Insurance และปรับปรุงหน้าโปรแกรมการใช้งาน เพือ่ สนับสนุน			
			 ระบบขายสินค้าของสาขาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการธุรกิจ			
			 ของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
							
		
4) ค่าสินค้า :
124,000
			 เป็นต้นทุนในการซื้อโปรแกรม ITECStock 2007 และ โปรแกรม 			
			 ITECFood 2007 เพื่อนำ�ไปขายต่อ			
							
		
5) รายได้จากการขายสินค้า :
- 217,794
			 เป็นการขายสินค้าประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในราคาทีต่ กลงร่วมกัน 			
			 คือราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน			
							

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/
ความสัมพันธ์			
กับบริษัท			

รายงานประจำ�ปี 2559
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รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมี
ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับ
ที่ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการเนื่องจาก
อัตราค่าบริหารจัดการคิดตามสัดส่วนของยอดขาย อีกทั้ง
แมงโก้ ช้อปปิง้ เป็นบริษทั ย่อยทีเ่ พิง่ เริม่ ดำ�เนินธุรกิจจึงจำ�เป็น
ต้องอาศัยบริษัท Com7 ในการให้คำ�ปรึกษา
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมี
ความเป็นธรรมของราคา เนื่องจากเป็นการขายทรัพย์สิน
ซึ่งสามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ โดยคิดในราคาตามบัญชี
บวกกำ�ไรส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมี
ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับ
ที่ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการเนื่องจาก
บริษัทมีความจำ�เป็นในการกู้ยืมเพื่อใช้ในการบริหารและ
จัดการหมุนเวียนภายในบริษัทซึ่งเป็นเรื่องปกติสำ�หรับธุรกิจ
ที่เริ่มดำ�เนินการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจำ�เป็นของการทำ�รายการความเห็น
ระหว่างกัน (บาท)				
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2558 ปี 2559

		
6) รายได้จากค่าบริหารจัดการ :
- 180,000
			 เป็นการว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการกิจการภายในและเป็นที่			
			 ปรึกษาด้านธุรกิจให้แก่ ITEC Software			
						
		
7) เงินกู้ยืมแก่บริษัท ITEC Software :			
			 ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด			
			 เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด			
			 (ลดลง) ระหว่างงวด			
			 ดอกเบี้ยรับ		 37,055
3,155,000 2,701,000
			 รวม รายจ่ายจาก ITEC Software
			 รวม เงินให้กู้ยืมทั้งหมด
- 2,040,000
			 รวม ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้านลูกหนี้
58,455
			 รวม ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้านเจ้าหนี้
187,250
26,750
3. Banana Group 1) รายได้จากการขายสินค้า :
1,661,278 290,880
เดิมชื่อ แมงโก้ช้อปปิ้ง		 เป็นการขายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ไอที ในราคา			
			 ที่ตกลงร่วมกัน คือราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน			
		
2) รายได้จากค่าบริหารจัดการ :
294,678
23,217
			 เป็นการว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการกิจการภายใน และเป็นที่			
			 ปรึกษาด้านธุรกิจในอัตราค่าบริหารจัดการตามยอดขายทีต่ กลงร่วมกัน			
							
		
3) ค่าซื้อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ :
2,512,560 114,791
			 เป็นการซื้อทรัพย์สินประกอบด้วยของตกแต่งและอุปกรณ์ต่างๆ 			
			 ซึ่งทางบริษัท Com7 ขอซื้อในราคาตามบัญชีบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม 1%			
							

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/
ความสัมพันธ์			
กับบริษัท			
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจำ�เป็นของการทำ�รายการความเห็น
ระหว่างกัน (บาท)				
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2558 ปี 2559

			
			
			
			
			

รวม รายได้จากบานาน่า กรุ๊ป
รวม รายจ่ายจากบานาน่า กรุ๊ป
รวม เงินให้กู้ยืมทั้งหมด
รวม ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้านลูกหนี้
รวม ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้านเจ้าหนี้

3,582,225 1,449,699
7,337,780 1,841,356
38,300,000 35,000,000
51,952 12,944,918
863,973 825,432

		
6) เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย			 >
			 ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด				
			 เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด				
			 (ลดลง) ระหว่างงวด				
			 ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด			 >
								
								
			 ดอกเบี้ยรับ
1,626,270 1,135,602		
			 ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
2,073,803 3,043,016		

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการเนือ่ งจาก
บริษัทมีความจำ�เป็นในการกู้ยืมเพื่อใช้ในการบริหารและ
จัดการหมุนเวียนภายในบริษัทซึ่งเป็นเรื่องปกติสำ�หรับ
ธุรกิจที่เริ่มดำ�เนินการ
คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติให้กำ�หนดวงเงินสำ�หรับ
การดำ�เนินธุรกิจในช่วงดังกล่าวไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท
ทั้งนี้หากมีความจำ�เป็นจะต้องใช้เงินเพิ่มเติมจากวงเงินที่
กำ�หนดไว้จะต้องขออนุมัติการให้กู้ยืมดังกล่าวจากคณะ
กรรมการตรวจสอบก่อนทำ�รายการ

		
5) ค่าคอมมิชชั่น :
- 1,666,452 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมี
			 ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมจากการขายสินค้า E-Commerce			 ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับ
							 ที่ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

		
4) ค่าสินค้า :
4,825,219
60,113 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมี
			 เป็นการซื้อสินค้าประเภทโทรศัทพ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ไอที ตาม
			 ราคาที่ตกลงกัน คือ ราคาขายบวกกำ�ไรส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน			 ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับ
							 ที่ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/
ความสัมพันธ์			
กับบริษัท			
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ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

-

-

5. Double Value ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1,800,000 1,800,000 >
		
บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่ 199 ตร.ม. เป็นอาคาร				
		
พาณิชย์หน้ากว้าง 14.9 เมตร จำ�นวน 3 ชั้น เลขที่ 1/65 ม.6 ต.บ่อผุด 				
		
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นสาขา Banana IT โดยมีระยะ				
		
เวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 			 >
		
มีอัตราค่าเช่าและค่าบริการรายเดือนๆ ละ 150,000 บาท (คิดเป็น				
		
ค่าเช่า 753.77 บาท/ตร.ม.)				
								
								
		
		
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
-

		

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการ ซึ่งจะ
ทำ�ให้หน้าร้านมีพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิม (จากเดิม 4 เมตร
เป็น 14.9 เมตร) เพื่อดึงดูดลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการ
ขายสินค้า
รายการดังกล่าวมีความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไข
ของรายการ เนื่องจากอัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรถูก
ลงจากพื้นที่เดิมซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน โดยจากเดิม
ค่าเช่าต่อเดือน 973.50 บาท/ตร.ม. ลดลงเหลือ 753.77
บาท/ตร.ม.

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/
มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจำ�เป็นของการทำ�รายการความเห็น
ลั
ก
ษณะรายการ
ความสัมพันธ์			
ระหว่างกัน (บาท)				
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
กับบริษัท			
ปี 2558 ปี 2559
4. Banana Sure 1) รายได้จากค่าบริหารจัดการ :
- 886,667		 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมี
			 เป็นการว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการกิจการภายในและ			 ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับ
			 ค่าบริการอินเทอร์เน็ทให้แก่ Banana Sure			 ที่ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
		
2) รายได้จากการขายสินค้า :
- 107,152 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมี
			 เป็นการขายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ไอที ในราคา			 ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับ
			 ที่ตกลงร่วมกัน คือราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน			 ที่ทำ�
			 รายการกับบุคคลภายนอก
		
3) ค่าสินค้า :
- 9,240,224 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมี
			 เป็นต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อขายต่อตามราคา			 ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับ
			 ที่ตกลงกัน คือ ราคาขายบวกกำ�ไรส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน			 ที่ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
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บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/
มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจำ�เป็นของการทำ�รายการความเห็น
ลั
ก
ษณะรายการ
ความสัมพันธ์			
ระหว่างกัน (บาท)				
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
กับบริษัท			
ปี 2558 ปี 2559
6. Double 7
รายได้จากค่าบริหารจัดการ
2,185,790 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการเนื่องจาก
		
เป็นการว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการกิจการภายในและเป็นที่			 อัตราค่าบริหารจัดการคิดตามสัดส่วนของยอดขาย
		
ปรึกษาด้านธุรกิจ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
		
2559 ในอัตราค่าบริหารจัดการตามยอดขายที่ตกลงร่วมกัน			
		
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
- 2,185,790
7. Organic Zone ค่าเช่าสำ�นักงาน
		
บริษัทได้ทำ�สัญญาเช่าอาคารสำ�นักงาน เลขที่ 549/1 ถนนสรรพวุธ 		 2,750,000 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมี
		
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ สัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 			 ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับ
		
1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอตั ราค่าเช่ารายเดือนๆ 			 ที่ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
		
ละ 5,500,000 บาท ทรัพย์สินที่เช่า ประกอบด้วย
			 - ที่ดิน 5 ไร่ 77 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนสรรพาวุธ แขวง/เขตบางนา
			 กรุงเทพมหานคร
			 - อาคารสำ�นักงาน 6 ชั้น เลขที่ 549/1 พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้นจำ�นวน
			 9,630 ตร.ม.
			 - โกดังเก็บสินค้า พื้นที่ใช้สอยจำ�นวน 1,420 ตร.ม.
			
			
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
- 2,750,000
8. นายคงศักดิ์
ค่าเช่าจ่าย
854,737 840,000 รายการดังกล่าวมีความเป็นสมเหตุสมผลเพื่อเพิ่มโอกาส
		
บริษัทได้ทำ�สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์/ตึกแถว เลขที่ 24-24/1 			 ทางการขายจากการเช่าพื้นที่ และมีความเป็นธรรมของราคา
		
ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สัญญาเช่าลงวันที่ 			 โดยอัตราค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาทต่อห้อง เป็นราคาตลาด
		
1 มกราคม 2558 กำ�หนดระยะเวลาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 			 เทียบเคียงอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงกัน
		
1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีอัตราค่าเช่ารายเดือนๆ
		
ละ 70,000 บาท			
				
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
-

รายงานประจำ�ปี 2559
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12.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
ประจำ�งวด

ผู้สอบบัญชี

สรุปรายงานการตรวจสอบ

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
		
		
		
		

นางวราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน
ก.ล.ต.

ผู้สอบบัญชีได้ดำ�เนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินที่ได้
ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และ
กระแส เงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
		
		
		
		

นางวราภรณ์วรธิติกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน
ก.ล.ต.

ผู้สอบบัญชีได้ดำ�เนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินที่ได้
ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และ
กระแส เงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
		
		
		
		

นางวราภรณ์วรธิติกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน
ก.ล.ต.

ผู้สอบบัญชีได้ดำ�เนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินที่ได้
ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และ
กระแส เงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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12.2 ตารางสรุปงบการเงิน
			 12.2.1 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการ

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

ปี 2559
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
		
14,080.11 99.84% 14,965.76 99.83% 17,136.269 9.58%
22.35 0.16%
25.97 0.17%
71.95 0.42%
14,102.46 100.00% 14,991.73 100.00% 17,208.21 100.00%

		
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
12,399.39 87.92% 13,075.05 87.22% 14,769.70 85.83%
ค่าใช้จ่ายในการขาย
1,065.55 7.56% 1,186.88 7.92% 1,504.81 8.74%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
332.77 2.36% 346.64 2.31%
410.59 2.39%
ขาดทุน(กำ�ไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน (สุทธิ)
(2.04) (0.01%)
3.05 0.02%
(3.38) (0.02%)
ค่าใช้จ่ายรวม
13,795.67 97.82% 14,611.62 97.46% 16,681.72 96.94%
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
306.79 2.18% 380.11 2.54% 526.49 3.06%
ต้นทุนทางการเงิน
38.43 0.27%
42.86 0.29%
21.35 0.12%
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
268.36 1.90% 337.25 2.25% 505.14 2.94%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
61.52 0.44%
74.79 0.50%
100.06 0.58%
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
206.84 1.47% 262.46 1.75% 405.08 2.36%
ส่วนแบ่งกำ�ไร:-						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
209.72		 268.46
406.54
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
(2.88)		 (6.00)
(1.46)
รวม
206.84		 262.46
405.08
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน – สุทธิจากภาษี
(3.30)		
(2.13)
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
203.54		 262.46
402.95
ส่วนแบ่งกำ�ไรเบ็ดเสร็จ:-			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
206.42		 268.46
404.41
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
(2.88)		 (6.00)
(1.46)
รวม
203.54		 262.46
402.95
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
0.23
0.26
0.34
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)
0.25
0.25
0.25
จำ�นวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)1/
900,000
1,018,356
1,200,000
1/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่4/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็น

หุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจึงทำ�การปรับปรุงกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานใหม่เสมือนว่าบริษัทมี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทมาตั้งแต่ปี 2557
2/รายได้อื่น เช่น รายได้จากค่าบริหารจัดการ Franchise, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น
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		 12.5.2 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2557
ปี 2558
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2559
รายการ
(ตรวจสอบ)
		
ล้านบาท ร้อยละ
รายได้
		
รายได้จากการขายและบริการ
14,062.08 99.83% 14,940.78 99.80% 17,046.49 99.57%
รายได้อื่น
23.52 0.17%
30.67 0.20%
73.45 0.43%
รายได้รวม
14,085.60 100.00% 14,971.45 100.00% 17,119.94 100.00%
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขาย
12,386.79 87.94% 13,050.88 87.17% 14,691.95 85.82%
ค่าใช้จ่ายในการขาย
1,053.78 7.48% 1,170.90 7.82% 1,504.74 8.79%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
325.20 2.31% 339.85 2.27%
389.75 2.28%
ขาดทุน(กำ�ไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน (สุทธิ)
(2.04) (0.01%)
3.05 0.02%
(3.38) (0.02%)
ค่าใช้จ่ายรวม
13,763.73 97.72% 14,564.68 97.28% 16,583.06 96.86%
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
321.87 2.28% 406.77 2.72% 536.88 3.14%
ต้นทุนทางการเงิน
38.27 0.27%
42.11 0.28%
21.32 0.13%
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
283.60 2.01% 364.66 2.44% 515.56 3.01%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
64.40 0.46%
72.42 0.49%
99.35 0.58%
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
219.20 1.55% 292.24 1.95% 416.21 2.43%
ส่วนแบ่งกำ�ไร:-			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
219.20		 292.24
416.21
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
-		
รวม
219.20		 292.24
416.21
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน – สุทธิจากภาษี
(3.21)		
- 		
(2.67)
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
215.99		 292.24		 413.54
ส่วนแบ่งกำ�ไรเบ็ดเสร็จ:-			
		
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
215.99		 292.24		 413.54
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
-		
- 		
รวม
215.99		 292.24		 413.54
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
0.24
0.29 		
0.35
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)
0.25
0.25		
0.25
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (พันหุ้น)1/ 900,000
1,018,356		 1,200,000
1/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็น
หุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจึงทำ�การปรับปรุงกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานใหม่เสมือนว่าบริษัทมี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทมาตั้งแต่ปี 2557
2/รายได้อื่น เช่น รายได้จากค่าบริหารจัดการ Franchise, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น
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		 12.2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2559
รายการ
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
		
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์
		
สินทรัพย์หมุนเวียน
		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
255.23 5.82% 730.25 16.59%
710.80 14.73%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าอื่น- สุทธิ
179.41 4.09% 344.42 7.82%
499.12 10.34%
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บคุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
2,812.26 64.14% 2,250.16 51.12% 2,182.94 45.23%
สิทธิการเช่าส่วนที่ครบกำ�หนดภายในหนึ่งปี
7.35 0.17%
17.13 0.39%
25.53 0.53%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
98.29 2.24%
55.11 1.25%
32.52 0.67%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
- 0.00%
- 0.00%
12.50 0.27%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
3,352.54 76.46% 3,397.07 77.17% 3,463.41 71.77%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถานบันการเงินติดภาระคํ้าประกัน
372.21 8.49% 265.42 6.03%
336.60 6.97%
อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
335.06 7.64% 326.53 7.42%
449.47 9.31%
ค่าความนิยม – สุทธิ
- 0.00%
- 0.00%
53.37 1.11%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน– สุทธิ
8.42 0.19%
14.13 0.32%
64.35 1.33%
สิทธิการเช่า – สุทธิ
46.05 1.05% 126.76 2.88%
173.51 3.60%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
18.25 0.42%
20.51 0.47%
37.07 0.77%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ�
252.26 5.75% 251.36 5.71%
248.04 5.14%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,032.25 23.54% 1,004.71 22.83% 1,362.41 28.23%
รวมสินทรัพย์
4,384.79 100.00% 4,401.78 100.00% 4,825.82 100.00%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
		
หนี้สินหมุนเวียน
		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,897.72 43.28% 693.18 15.75%
953.44 19.76%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
1,879.08 42.85% 1,767.88 40.16% 1,708.27 35.40%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
- 0.00%
14.34 0.32%
14.34 0.30%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
0.85 0.02%
0.26 0.01%
0.02 0.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
3.00 0.07%
- 0.00%
1.96 0.04%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
13.97 0.32%
37.04 0.84%
53.69 1.11%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
21.74 0.49%
21.19 0.48%
25.81 0.53%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
3,816.36 87.03% 2,533.89 57.56% 2,757.53 57.14%
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		 12.2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)
ณ 31 ธันวาคม 2557
รายการ
(ตรวจสอบ)
		
ล้านบาท ร้อยละ
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- 0.00%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
0.28 0.01%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
12.51 0.29%
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
- 0.00%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
31.70 0.72%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
44.49 1.01%
รวมหนี้สิน
3,860.85 88.05%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
300.00 6.84%
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
225.00 5.13%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
- 0.00%
กำ�ไรสะสม
- จัดสรรแล้วสำ�รองตามกฎหมาย
30.00 0.68%
- ยังไม่ได้จัดสรร
267.02 6.09%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
522.02 11.91%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
1.92 0.04%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
523.94 11.95%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
4,384.79 100.00%

ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
53.61 1.22%
39.27 0.81%
0.02 0.00%
- 0.00%
15.42 0.35%
22.16 0.46%
0.90 0.03%
0.90 0.02%
33.70 0.76%
16.72 0.35%
103.65 2.36%
79.05 1.64%
2,637.54 59.92% 2,836.58 58.78%
		
		
300.00 6.82%
300.00 6.22%
300.00 6.82%
300.00 6.22%
898.76 20.42%
898.76 18.62%
30.00 0.68%
30.00 0.62%
535.48 12.16%
759.90 15.75%
1,764.24 40.08% 1,988.66 41.21%
- 0.00%
0.58 0.01%
1,764.24 40.08% 1,989.24 41.22%
4,401.78 100.00% 4,825.82 100.00%
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		 12.2.4 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)
รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
		
		
252.44 5.78% 729.19 16.43%
624.94 12.99%
176.85 4.04% 344.92 7.77%
468.64 9.74%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าอื่น- สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
20.00 0.46%
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
2,792.75 63.93%
สิทธิการเช่าส่วนที่ครบกำ�หนดภายในหนึ่งปี
7.35 0.17%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
94.30 2.16%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
- 0.00%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
3,343.69 76.54%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระคํ้าประกัน
364.71 8.35%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
16.20 0.37%
อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
324.60 7.43%
ค่าความนิยม – สุทธิ
- 0.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน– สุทธิ
7.29 0.17%
สิทธิการเช่า – สุทธิ
46.05 1.05%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
15.46 0.35%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ�
250.75 5.74%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,025.06 23.46%
รวมสินทรัพย์
4,368.75 100.00%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,882.64 43.09%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
1,874.14 42.90%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
- 0.00%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
0.85 0.02%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
- 0.00%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
13.97 0.32%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
21.61 0.50%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
3,793.21 86.83%

38.30 0.86%
37.04 0.77%
2,250.16 50.69% 2,182.94 45.39%
17.13 0.39%
25.53 0.53%
52.40 1.18%
30.66 0.64%
- 0.00%
12.50 0.26%
3,432.10 77.32% 3,382.25 70.32%
257.92 5.81%
329.10 6.84%
15.20 0.34%
86.62 1.80%
326.15 7.35%
447.61 9.31%
- 0.00%
45.66 0.95%
10.30 0.23%
60.42 1.26%
126.75 2.86%
173.51 3.61%
20.09 0.45%
36.69 0.76%
250.46 5.64%
247.85 5.15%
1,006.87 22.68% 1,427.46 29.68%
4,438.97 100.00% 4,809.71 100.00%
		
		
693.18 15.61%
953.44 19.82%
1,772.44 39.93% 1,654.60 34.40%
14.34

0.32%

14.34

0.30%

0.26 0.01%
0.02 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
37.03 0.83%
53.59 1.11%
21.15 0.48%
24.67 0.51%
2,538.40 57.18% 2,700.66 56.15%
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		 12.2.4 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) (ต่อ)
รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2557
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- 0.00%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
0.28 0.01%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
11.86 0.27%
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
- 0.00%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
31.70 0.72%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
43.84 1.00%
รวมหนี้สิน
3,837.05 87.83%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
300.00 6.87%
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
225.00 5.15%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
- 0.00%
กำ�ไรสะสม			
- จัดสรรแล้วสำ�รองตามกฎหมาย
30.00 0.69%
- ยังไม่ได้จัดสรร
276.70 6.33%
531.70 12.17%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
- 0.00%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
531.70 12.17%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
4,368.75 100.00%

ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
53.61 1.21%
39.27 0.82%
0.02 0.00%
- 0.00%
14.65 0.33%
21.00 0.44%
0.90 0.02%
0.90 0.02%
33.70 0.76%
16.65 0.35%
102.88 2.32%
77.82 1.62%
2,641.28 59.50% 2,778.48 57.77%
		
		
300.00 6.76%
300.00 6.24%
300.00 6.76%
300.00 6.24%
898.76 20.25%
898.76 18.69%
30.00 0.68%
30.00 0.62%
568.93 12.81%
802.47 16.68%
1,797.69 40.50% 2,031.23 42.23%
- 0.00%
- 0.00%
1,797.69 40.50% 2,031.23 42.23%
4,438.97 100.00% 4,809.71 100.00%
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		 12.2.5 งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการ
			
			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
		 กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
		 รายการปรับปรุง
			 ค่าเสื่อมราคา
			 ค่าตัดจำ�หน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			 ค่าตัดจำ�หน่าย - สิทธิการเช่า
			 (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			 (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
			 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
			 ขาดทุน(กำ�ไร)จากการจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์
			 ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์
			 ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			 ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่า
			 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
			 กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
			 การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
			 ดอกเบี้ยรับ
			 ดอกเบี้ยจ่าย
		 กำ�ไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
		 สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
			 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
			 สินค้าคงเหลือ
			 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
			 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
			 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
			 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
			 เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
			 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำ�เนินงาน
			 จ่ายดอกเบี้ย
			 จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำ�เนินงาน

ปี 2557
(ตรวจสอบ)
(ล้านบาท)

ปี 2558
(ตรวจสอบ)
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ตรวจสอบ)
(ล้านบาท)

268.36

337.25

505.14

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)
42.87
539.33

133.48
1.52
18.62
1.46
15.65
3.38
(0.21)
10.44
0.03
0.04
7.94
(4.02)
21.35
714.82

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

(156.16)
51.57
23.20
3.32
(192.22)
4.77
(16.98)
432.32

(37.76)
(52.24)
(455.48)

(44.17)
(54.06)
764.29

(21.51)
(99.60)
311.21
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		 12.2.5 งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)
ปี 2557
(ตรวจสอบ)
(ล้านบาท)

รายการ
			
			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
		 เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำ�ประกัน
(186.71)
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยธุรกิจ
		 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(2.91)
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
(146.85)
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
(37.17)
		 เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1.00
		 เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์
9.88
		 เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
0.14
		 ดอกเบี้ยรับ
3.40
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
		
กิจกรรมลงทุน
(359.22)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
93.00
		 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (91.00)
		 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
7,467.01
		 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(6,531.36)
		 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
		 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
		 เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(6.13)
		 เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
		 เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการเพื่อการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
		 เงินสดรับจากการออกหุ้นของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นอื่น
4.80
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจาก
		 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
		 เงินปันผลจ่าย
(200.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
736.32
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(78.38)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
333.61
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
255.23

ปี 2558
(ตรวจสอบ)
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ตรวจสอบ)
(ล้านบาท)

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

(71.18)
(46.73)
(7.60)
(12.50)
(2.16)
(221.05)
(43.95)
0.84
4.47

(124.70)

(399.86)

7.00
(6.00)
7,396.22
(8,602.62)
71.54
(3.59)
(0.88)
1,005.00
(31.24)
-

1.96
4,476.93
(4,216.67)
(14.34)
(0.27)
29.40

(164.57)

(27.82)
(179.99)
69.20

475.02
255.23
730.25

(19.44)
730.25
710.80
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		 12.2.6 งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)
รายการ
			
			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
		 กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
		 รายการปรับปรุง
			 ค่าเสื่อมราคา
			 ค่าตัดจำ�หน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			 ค่าตัดจำ�หน่าย - สิทธิการเช่า
			 (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			 (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
			 รายได้จากการยกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากรรมการ
			 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
			 ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
			 กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์
			 ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์
			 ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			 ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่า
			 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
			 กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
			 การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
			 ดอกเบี้ยรับ
			 ดอกเบี้ยจ่าย
		 กำ�ไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
		 สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
			 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
			 สินค้าคงเหลือ
			 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
			 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
			 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
			 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
			 เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
			 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
		 เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)
		 กิจกรรมดำ�เนินงาน
			 จ่ายดอกเบี้ย
			 จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำ�เนินงาน

ปี 2557
(ตรวจสอบ)
(ล้านบาท)

ปี 2558
(ตรวจสอบ)
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ตรวจสอบ)
(ล้านบาท)

364.66
		
114.74
126.48
0.92
0.76
8.52
13.62
(8.90)
2.79
(52.15)
1.96
(4.00)
4.54
2.79
0.21
(0.17)
(0.58)
7.69
9.85
0.33
2.13
(0.27)
(0.27)
(3.84)
(7.20)
38.27
42.11
392.95
555.64

515.56

283.60

133.00
1.40
18.62
1.73
15.65
3.01
(0.21)
10.32
0.03
0.04
7.94
(5.03)
21.32
723.38

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
0.30
(104.45)
(0.48)
2.00
865.82

(124.47)
51.56
22.15
2.60
(250.84)
3.53
(17.05)
410.86

(37.60)
(52.35)
(420.27)

(43.94)
(53.99)
767.89

(20.98)
(98.73)
291.15
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		 12.2.6 งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) (ต่อ)
ปี 2557
(ตรวจสอบ)
(ล้านบาท)

รายการ
			
			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
		 เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำ�ประกัน
(179.21)
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยธุรกิจ
		 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
(15.20)
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(1.77)
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
(134.61)
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
(37.17)
		 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
		 เงินจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(20.00)
		 เงินสดรับคืนทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
		 เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์
9.64
		 เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
0.14
		 ดอกเบี้ยรับ
3.84
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมลงทุน
(374.34)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		 เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นยืมจากกรรมการ
90.00
		 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
		 หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(91.00)
		 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
7,439.95
		 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(6,519.38)
		 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
		 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
		 เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(6.13)
		 เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
		 เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการเพื่อการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
		 จ่ายเงินปันผล
(200.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
713.44
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(81.17)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
333.61
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
252.44

ปี 2558
(ตรวจสอบ)
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ตรวจสอบ)
(ล้านบาท)

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

(71.18)
(46.73)
(71.42)
(12.50)
(1.94)
(219.40)
(43.95)
3.30
(2.04)
0.76
4.04

(140.65)

(461.06)

-

-

7,381.45
(8,572.77)
71.54
(3.59)
(0.88)
1,005.00
(31.24)
-

4,476.93
(4,216.67)
(14.34)
(0.27)
(179.99)

(150.49)
476.75
252.44
729.19

65.66
(104.25)
729.19
624.94
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12.3 อัตราส่วนทางการเงินทีส่ �ำ คัญ
		 งบการเงินรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
				
หน่วย
ปี 2557
ปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
		 อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
0.88
1.34
		 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
0.11
0.42
		 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
(0.14)
0.24
		 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เท่า
76.44
57.14
		 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
4.71
6.30
		 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
5.66
5.17
		 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
วัน
63.65
69.69
		 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
เท่า
8.30
7.27
		 ระยะเวลาชำ�ระหนี้
วัน
43.38
49.52
		 วงจรเงินสด
วัน
24.99
26.48
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร				
		 อัตรากำ�ไรขั้นต้น
%
11.94
12.63
		 อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
%
1.91
2.25
		 อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร
%
(1.70)
2.27
		 อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิ
%
1.47
1.75
		 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
49.27
22.94
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน				
		 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
5.67
5.97
		 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
98.07
118.11
		 อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
3.87
3.41
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน				
		 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
7.37
1.49
		 อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย
เท่า
7.98
8.87
		 อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน
เท่า
0.18
0.47
		 อัตราการจ่ายเงินปันผล**
%
96.69
หมายเหตุ :
**อัตราการจ่ายเงินปันผลคำ�นวณจากจำ�นวนเงินที่จ่ายปันผลสำ�หรับผลประกอบการในปีนั้นๆ

ปี 2559
1.26
0.44
0.12
40.63
8.86
6.66
54.03
8.21
43.84
19.05
13.81
2.95
0.62
2.35
21.58
8.78
138.81
3.73
1.43
24.65
0.62
44.43

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

13.1 ผลการดำ�เนินงาน
		 ภาพรวม
		 ผลประกอบการของ บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมประจำ�ปี
2559 เปรียบเทียบกับผลประกอบการประจำ�ปี 2558 ดังนี้
		 • รายได้รวมสำ�หรับปี 2559 เท่ากับ 17,211.6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 14.8%
		 • กำ�ไรขั้นต้นสำ�หรับปี 2559 เท่ากับ 2,366.6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 25.2%
		 • ค่าใช้จ่ายในการขายสำ�หรับปี 2559 เท่ากับ 1,504.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 26.8%
		 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำ�หรับปี 2559 เท่ากับ 410.6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 18.5%
		 • กำ�ไร(ขาดทุน)ส่วนของบริษัทใหญ่สำ�หรับปี 2559 เท่ากับ 406.5 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 51.4%
		 • กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมของบริษัทใหญ่สำ�หรับปี 2559 เท่ากับ 404.4 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 50.6%
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)
		
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ
กำ�ไร(ขาดทุน)ส่วนของบริษัทใหญ่
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส่วนของบริษัทใหญ่

2559
ล้านบาท
%
17,136.3 99.6
14,769.7 85.8
2,366.6 13.8
3.3
0.0
72.0
0.4
17,211.6 100.0
1,504.8
8.7
410.6
2.4
526.5
3.1
21.4
0.1
505.1
2.9
100.0
0.6
405.1
2.4
406.5
2.4
402.9
2.3
404.4
2.3

2558
ล้านบาท
14,965.8
13,075.0
1,890.8
(3.0)
26.0
14,988.7
1,186.9
346.6
380.2
42.9
337.3
74.8
262.5
268.5
262.5
268.5

เปรียบเทียบ
%
YoY%
99.8
14.5
87.2
13.0
12.6
25.2
(0.0)
(210.0)
0.2
178.0
100.0
14.8
7.9
26.8
2.3
18.5
2.5
38.5
0.3
(50.1)
2.3
49.7
0.5
33.7
1.8
54.3
1.8
51.4
1.8
53.5
1.8
50.6

รายงานประจำ�ปี 2559
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1. รายได้
		 รายได้รวมสำ�หรับปี 2559 เท่ากับ 17,211.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำ�นวน 2,222.9 ล้านบาท คิด
เป็นการเติบโต 14.8% เนื่องการจากเติบโตยอดขายของกลุ่มสมาร์ทโฟน และแล็ปท็อป อาทิเช่น IPHONE 6S, IPHONE 7,
IPHONE SE, IPHONE 7 PLUS, SAMSUNG J7, OPPO Smartphone, HP notebook, ACER notebook และ ASUS
notebook รวมทั้งรายได้อื่นๆที่เพิ่มขึ้นจากการที่ได้รับสนับสนุนค่าการตลาด ตามตารางด้านล่าง
โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ
2559
		
ล้านบาท
สินค้า IT
4,533
สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่
9,676
อุปกรณ์เชื่อมต่อและบริการอื่นๆ
2,927
รายได้จากการขายและการให้บริการ
17,136
กำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิและรายได้อื่น
75
รายได้รวม
17,211
กลุ่มธุรกิจ

%
26.4
56.2
17.0
99.6
0.4
100.0

2558
ล้านบาท
4,357
8,070
2,539
14,966
23
14,989

เปรียบเทียบ
%
YoY%
29.1
4.0
53.8
19.9
16.9
15.3
99.8
14.5
0.2
226.1
100.0
14.8

หมายเหตุ: 1. %แต่ละรายการคิดเทียบจากรายได้รวม
			 2. รายได้จากการสมัครสมาชิกเครือข่ายมือถือ (รายได้SIM) ถูกคิดรวมอยู่ในรายได้จากอุปกรณ์เชื่อมต่อและบริการอื่นๆ

โดยมีปัจจัยที่สำ�คัญดังนี้
		 1. การคัดสรรสินค้าและการทำ�กิจ กรรมทางการ
ตลาดตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
		 2. การเปิดตัวสินค้า IPHONE SE ในไตรมาส 2/2559
		 3. บริษัทฯ ได้รับสินค้าโดยตรงจาก Apple South
Asia (Thailand) Limited ทำ�ให้มีสินค้า Apple ที่เพียงพอ
ในการขาย โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 2/2559
		 4. การร่วมเป็นพันธมิตรกับ TRUE ซึ่งได้มีการจัด
โปรโมชั่นการเปิดเบอร์มือถือพร้อมส่วนลดการซื้อสินค้า
ใน BaNANA Shop ซึ่งเริ่มในไตรมาส 2/2559 โดยยอด
หมายเลขซิมทุกค่ายผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทั้งหมดในปี
2559 และ 2558 เท่ากับ 120,697 หมายเลข และ 73,035
หมายเลข ตามลำ�ดับ คิดเป็นเติบโต 65.3%
		 5. การเปิดตัวสินค้า IPHONE 7 ในไตรมาส 4/2559
		 6. การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐช็อปช่วยชาติใน
เดือนธันวาคม 2559
		 7. การขยายสาขาจากการซื้อทรัพย์สินของ บริษัท
บางกอก เทเลคอม 999 จำ�กัด (BKK) จำ�นวน 44 สาขา ใน
เดือนธันวาคม 2559

2. ต้นทุนขายและการให้บริการ
		 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายและการให้บริการสำ�หรับปี 2559
และ 2558 เท่ากับ 14,769.7 ล้านบาท และ 13,075.0 ล้าน
บาท ตามลำ�ดับ คิดเป็นเพิ่มขึ้น 13.0% เป็นการเติบโตตาม
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
3. กำ�ไรขั้นต้น
		 กำ�ไรขั้นต้นของบริษัทฯ สำ�หรับปี 2559 ปรับตัวดีขึ้น
เมื่อทียบกับกำ�ไรขั้นต้นสำ�หรับปี 2558 ที่ 475.8 ล้านบาท
หรือคิดเป็นเติบโตดีขึ้น 25.2% เนื่องจากการขายสินค้าที่มี
กำ�ไรขั้นต้นสูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน รวมทั้งการรับ
สินค้าโดยตรงจาก Apple South Asia (Thailand) Limited
และ กำ�ไรจากการเปิดสมาชิกเครือข่ายมือถือที่ได้ร่วมเป็น
พันธมิตรกับ TRUE
4. ค่าใช้จ่ายในการขาย
		 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายสำ�หรับปี 2559 และ
2558 เท่ากับ 1,504.8 ล้านบาท และ 1,186.9 ล้านบาท
ตามลำ�ดับคิดเป็นเพิ่มขึ้น 26.8% เนื่องจากการทำ�โปรโมชั่น
และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
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5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
		 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการบริหารสำ�หรับปี 2559 และ
2558 เท่ากับ 410.6 ล้านบาท และ 346.6 ล้านบาท ตาม
ลำ�ดับ คิดเป็นเพิ่มขึ้น 18.5% เพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจใหม่ๆ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย

ล้านบาท สาเหตุจากบริษัทฯ นำ�เงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งจาก
IPO นำ�มาชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ลดลง

7. กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (ส่วนของบริษัทใหญ่)
		 กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2559 เท่ากับ 404.4 ล้านบาท
6. ต้นทุนทางการเงิน
หรือคิดเป็น 2.3% ต่อรายได้รวม เปรียบเทียบกับงวด
		 ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับปี 2559 เดียวกันของปี 2558 ที่ 268.5 ล้านบาท หรือ 1.8% ต่อราย
เท่ากับ 21.4 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ 42.9 ได้รวม คิดเป็นการเติบโต 50.6%
13.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)
งบฐานะการเงิน (งบรวม)
		
		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของหนี้สินและผู้ถือหุ้น

2559
ล้านบาท
710.8
2,182.9
569.7
3,463.4
1,362.4
4,825.8
1,708.3
1,049.2
2,757.5
79.1
2,836.6
1,989.2
4,825.8

1. สินทรัพย์รวม
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม
จำ�นวน 4,825.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 424.0 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 เกิดจากลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิเพิ่มขึ้น 154.7 ล้านบาท อาคาร
และอุปกรณ์-สุทธิเพิ่มขึ้น 122.9 ล้านบาท และเงินฝาก
สถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำ�ประกันเพิ่มขึ้น 71.2 ล้านบาท

2558
%
14.7
45.3
11.8
71.8
28.2
100.0
35.4
21.7
57.1
1.7
58.8
41.2
100.00

ล้านบาท
730.2
2,250.2
416.7
3,397.1
1,004.7
4,401.8
1,767.9
766.0
2,533.9
103.7
2,637.6
1,764.2
4,401.8

%
16.6
51.1
9.5
77.2
22.8
100.0
40.2
17.4
57.6
2.4
60.0
40.0
100.0

2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดจำ�นวน 710.8 ล้านบาท คิดเป็น
ลดลง 2.7% สาเหตุห ลักเกิดจากเงินสดสุทธิที่ใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุนจำ�นวน 399.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี 2558 จากการนำ�เงินสดส่วนหนึ่งไปซื้อ
ทรัพย์สินของ BKK และลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย รวม

รายงานประจำ�ปี 2559
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ทั้งการจ่ายเงินสดเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เพื่อรองรับการ 8. แหล่งที่มาของเงินทุน
ขยายการเติบโต
8.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
		 ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคาร
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
จำ�นวน 953.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหนี้การ รวมที่ 19.8% เพิ่มขึ้น 260.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ค้าและลูกหนี้อื่นจำ�นวน 499.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 154.7 37.5% สาเหตุหลักเกิดจากนำ�เงินสดใช้ไปในการขยายเงิน
ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 44.9% เมื่อเทียบกับสิ้นปี ทุนหมุนเวียน
2558 สาเหตุหลักเกิดจากได้ค่าสนับสนุนทางการตลาดจาก
ซัพพลายเออร์ ส่งผลให้ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 112.0 ล้านบาท
8.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
		 ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
4. สินค้าคงเหลือ
ธนาคารจำ�นวน 53.6 ล้านบาท ลดลง 14.3 ล้านบาท หรือ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ คิดเป็นลดลง 21.1% เนือ่ งจากการชำ�ระคืนตามกำ�หนดเวลา
จำ�นวน 2,182.9 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 45.3% ของ
สินทรัพย์รวม) ซึ่งลดลงจำ�นวน 67.3 ล้านบาท หรือลดลง 9. ส่วนของผู้ถือหุ้น
3.0% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 สาเหตุหลักเกิดจากมีการ 		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือ
ขายสินค้าช่วงปลายปีจำ�นวนมากจากนโยบายกระตุ้นการ หุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) จำ�นวน 1,988.7 ล้านบาท เพิ่ม
บริโภคของรัฐบาล และบริษัทมีการบริหารสินค้าคงเหลือได้ ขึ้น 224.4 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ดีขึ้น
ที่เพิ่มขึ้น 404.4 ล้านบาท ในขณะที่จ่ายปันผลเป็นจำ�นวน
ทั้งสิ้น 180.0 ล้านบาท
5. อาคารและอุปกรณ์
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอาคารและ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
อุปกรณ์สุทธิจำ�นวน 449.5 ล้านบาท (หรือคิดเป็นสัดส่วน 		 ณ สิ้นปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชี
9.31% ต่อสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น 122.9 ล้านบาท หรือเพิ่ม เท่ากับ 1.66 บาทต่อหุ้น และ 1.47 บาทต่อหุ้น ตามลำ�ดับ
ขึ้น 37.7% จากปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการซื้อสินทรัพย์ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
ลงทุนเพิ่มขึ้นและค่าตกแต่งออฟฟิศใหม่
10. ความเพียงพอของสภาพคล่อง
6. หนี้สินรวม
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมจำ�นวน 		 สำ�หรับปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก
2,836.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำ�นวน 199.0 ล้านบาท หรือ กิจกรรมดำ�เนินงานจำ�นวน 311.2 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
คิดเป็นเพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 สาเหตุหลัก กำ�ไรจากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น
เกิดจากระหว่างปี 2559 มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มเติมเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 260.3 ล้านบาท 		 อัตราส่วนสภาพคล่อง
		 สภาพคล่องของบริษัทโดยหลักมาจากความสามารถ
7. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ การเรียกชำ�ระเงินของลูก
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเจ้าหนี้การ หนี้การค้า และการชำ�ระเงินคืนเจ้าหนี้การค้า โดยสำ�หรับปี
ค้าและเจ้าหนี้อื่นจำ�นวน 1,708.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2558 และ 2559 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่
สัดส่วน 35.4% ต่อสินทรัพย์ ลดลง 59.6 ล้านบาท หรือลด สนับสนุนสภาพคล่องดังกล่าวแสดงดังตารางด้านล่าง
ลง 3.4% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 เนื่องจากมีการชำ�ระคืน
เจ้าหนี้การค้าตามยอดค้างชำ�ระ
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อัตราส่วนสภาพคล่อง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย
Cash Cycle

หน่วย
วัน
วัน
วัน
วัน

ปี 2559
8.9
54.0
42.6
20.3

ปี 2558
6.3
69.7
47.5
28.5

หมายเหตุ: จำ�นวนวันที่นำ�มาใช้ในการคำ�นวณคิดจาก 360 วันต่อปี

		 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย : ในปี 2559 บริษัทมีระยะ กระแสเงินสดจากการลงทุน
เวลาเก็บหนี้เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทย่อยมีนโย 		 ปี 2559 บริษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนสุทธิ
บายการเก็บลูกหนี้เฉลี่ยประมาณ 60 วัน
จำ�นวน 399.9 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยสาเหตุหลักมาจาก
การลงทุนซื้ออาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่าเพื่อขยาย
		 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย: ในปี 2559 บริษัทมีระยะ สาขาใหม่รวมถึงเงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินของ BKK
เวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง เนื่องจากบริษัทได้มีการบริหาร กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
การจัดการสินค้าที่ดีขึ้นในการขายสินค้าที่ใกล้จะค้างสต็อก 		 ปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม
จัดหาเงินสุทธิจำ�นวน 69.2 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
และสินค้าล้าสมัย
การกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
		 ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย: ในปี 2559 บริษัทมีระยะ
เวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ยลดลง เป็นผลมาจากนโยบายการได้
ส่วนลดจากซัพพลายเออร์ที่ดีขึ้น

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)
		 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายคัชพล จุลชาต และนางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม ตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ และมี
นางสาวปิยพร บรรดาศักดิ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำ�หนดในประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิด
ชอบตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
		 ในรอบบัญชีปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจำ�ทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระสำ�คัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
		 1.
			
			
			
			
			

งบการเงิน : สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำ�ปี 2559 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตลอดจนได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ เพื่อใช้ใน
การจัดทำ�งบการเงิน และประเด็นทางบัญชีที่เป็นสาระสำ�คัญ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และ
นำ�เสนองบการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่จำ�เป็นในการจัดทำ�งบการเงินในขณะที่ผู้สอบ
บัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

		 2. การบริหารความเสีย่ ง : สอบทานการบริหารความเสีย่ งรวมถึงมาตรการต่างๆ ในการจัดการกับความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ
			 ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัย
			 เสี่ยงในรายงานประจำ�ปี 2559
		 3.
			
			
			
			
			
			

การควบคุมภายใน : สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกรอบการควบคุม
ภายใน COSO– Internal Control Integrated Framework ซึ่งจัดทำ�โดยฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบยังได้ติดตามและสอบทานให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในเรื่องที่สำ�คัญ ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น เช่น การทบทวนนโยบายอำ�นาจอนุมัติ (Level
of Authorization Policy) การปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำ�ผิดและการทุจริต
ตลอดจนปรับปรุงจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัตินการทำ�งาน เป็นต้น

		 4.
			
			
			
			
			

งานตรวจสอบภายใน : พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี 2559 รวมทั้งได้สอบทานความเป็น
อิสระ แนวทางการดำ�เนินงาน และความเพียงพอของทรัพยากรที่สำ�คัญต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน สอบทานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนและ
อนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันของบริษัท
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		 5.
			
			
			

การปฏิบัติตามกฎหมาย : สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้มีการกำ�กับดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดต่างๆ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

		 6.
			
			
			

การกำ�กับดูแลกิจการ : สอบทานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทให้
สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลัก
เกณฑ์ด้านการกำ�กับดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG
Scorecard

		 7.
			
			
			
			
			
			

ผู้สอบบัญชี : พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จากความรู้
ทางธุรกิจ ประสบการณ์ ความเหมาะสมของค่าตอบแทน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้มีการ
พิจารณาแต่งตั้งนางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูน
วัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และนายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2560 ต่อไป

		 8.
			
			
			
			
			

รายการที่เกี่ยวโยงกัน : สอบทานความสมเหตุสมผลของการเปิดเผยรายการที่มีความเกี่ยวโยงหรือรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าบริษทั ได้ด�ำ เนินการตามกฎเกณฑ์และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด โดยจาก
การสอบทานไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำ�คัญ รายการที่เกี่ยวโยงทางการค้าเป็นรายการที่เป็นไปตาม
ปกติธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกระบวนการจัดการรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อส่งเสริมให้การจัดทำ�รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

		 9.
			
			
			
			

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง : สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจำ�ปี 2559 โดย
ได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตร นอกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขยายขอบเขตความรับผิดชอบ
ในกฎบัตรให้ครอบคลุมในเรือ่ งการสอบทานระบบการรับเรือ่ งร้องเรียนและเบาะแสการกระทำ�ผิดและการทุจริต

		 จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยสรุปว่าในปี 2559 บริษัทได้จัดทำ�งบ
การเงินขึ้นอย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันอย่างเพียงพอ และบริษัทได้
ดำ�เนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยง มีความเหมาะสมกับธุรกิจ ทำ�ให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผย
อย่างเพียงพอ
									
								

(นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท
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1 นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2 นายสุระ คณิตทวีกุล
รองประธานกรรมการ

3 นางสาวอารี ปรีชานุกูล

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4 นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
กรรมการ

5 นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6 นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

7 นายคัชพล จุลชาต

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษัท

4

3

2

5

7
1

6
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6

1

4

5

คณะกรรมการ
บริหาร

1 นายสุระ คณิตทวีกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 นางสาวอารี ปรีชานุกูล
กรรมการบริหาร

3 นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
กรรมการบริหาร

4 นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล
กรรมการบริหาร

5 นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
กรรมการบริหาร

6 นางวาสนา พงศ์แสงลึก
กรรมการบริหาร

3

2
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วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง 10 กุมภาพันธ์ 2557
อายุ
62
ตำ�แหน่ง
> ประธานกรรมการ

		
		

> ประธานกรรมการตรวจสอบ
> กรรมการอิสระ

		

ปริญญาโท Sul Ross University, USA

		
		
		
		

> หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP 2/2003)
> หลักสูตร Ethical Leadership
Program (ELP) 1/2015

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ไม่มี
ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
ประสบการณ์ทำ�งานระยะ 5 ปี
2557 - ปัจจุบัน
		
		
2558-ปัจจุบัน
		
2556-ปัจจุบัน
		
2547-ปัจจุบัน
		
2545-ปัจจุบัน
		
2550-2551
		
2552-ปัจจุบัน
		
2554-ปัจจุบัน
		
2544-2549
		

> ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. คอมเซเว่น
> กรรมการ
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
> กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์
> กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
> กรรมการ และกรรมการบริหาร
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ
> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
> กรรมการ
บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
> กรรมการ
บจก. อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย)
> กรรมการ
บจก. เมืองไทยประกันภัย

ประวัติการทำ�ผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

		

ไม่มี
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วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง 10 กุมภาพันธ์ 2557
อายุ
44
ตำ�แหน่ง
> กรรมการตรวจสอบ

		

> กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

		

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
		
ไม่มี

นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
		

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Columbia University, New York, USA

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
		
		
		

> หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP 189/2014)
> หลักสูตร Family Business Governance
(FBD5/2016)

ประสบการณ์ทำ�งานระยะ 5 ปี
2557 - ปัจจุบัน
		
		
2554 - ปัจจุบัน
		
2546 - ปัจจุบัน
		
2546 - ปัจจุบัน
		

> กรรมการตรวจสอบ
> กรรมการอิสระ
บมจ. คอมเซเว่น
> กรรมการผู้จัดการ
บจก. อีลิเชี่ยน ดิเวลลอปเม้นท์
> กรรมการ
บจก. บุราส่าหรี กรุ๊ป
> กรรมการ
บจก. แอคทีฟ เนชั่น

ประวัติการทำ�ผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

		

ไม่มี
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วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง 16 ตุลาคม 2557  
อายุ
47
ตำ�แหน่ง
> กรรมการตรวจสอบ

		
		
		

> กรรมการอิสระ
> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

		

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
		
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
		
		

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
California State University,
Bakersfield, USA

นายคัชพล จุลชาต
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
หลักสูตร Directors Accreditation
		

Program (DAP 116/2015)

ประสบการณ์ทำ�งานระยะ 5 ปี
2557 - ปัจจุบัน
		
		
		
		
2558 - ปัจจุบัน
		
		
2553 - 2558
		
2545 - 2553
		

> กรรมการตรวจสอบ
> กรรมการอิสระ
> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บมจ. คอมเซเว่น
> รองผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับกฎระเบียบ
และข้อบังคับ
บมจ. ธนาคารธนชาต
> เลขานุการบริษัท
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
> เลขานุการบริษัท
บมจ. หลักทรัพย์คันทรี่กรุ๊ป

ประวัติการทำ�ผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

		

ไม่มี
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วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง 1 มกราคม 2540
อายุ
48
ตำ�แหน่ง
> รองประธานกรรมการ

		

> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุระ คณิตทวีกุล
สัดส่วนการถือหุ้น (%)

		

29.39

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
		
น้องนางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
		

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Indiana University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
		
		
		

> หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP 176/2013)
> หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP 103/2013)

ประสบการณ์ทำ�งานระยะ 5 ปี

2540 - ปัจจุบัน > รองประธานกรรมการ
		
> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
บมจ. คอมเซเว่น

ประวัติการทำ�ผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

		

ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559
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วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง 1 พฤศจิกายน 2546
อายุ
49
ตำ�แหน่ง
> กรรมการ

		
		
		

> กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานการจัดการ
> กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวอารี ปรีชานุกูล
สัดส่วนการถือหุ้น (%)

		

4.22

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
		
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
		

ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
หลักสูตร Directors Accreditation
		

Program (DAP 113/2014)

ประสบการณ์ทำ�งานระยะ 5 ปี
2546 - ปัจจุบัน
		
		
		
		

> กรรมการ
> กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการจัดการ
> กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. คอมเซเว่น

ประวัติการทำ�ผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

		

ไม่มี
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วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง 1 มกราคม 2545
อายุ
49
ตำ�แหน่ง
> กรรมการ

		
		

> ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
สัดส่วนการถือหุ้น (%)

		

1.49

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
		
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
		

ปริญญาตรี การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
		
		
		

> หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP 181/2013)
> หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP 104/2013)

ประสบการณ์ทำ�งานระยะ 5 ปี

2545 - ปัจจุบัน > กรรมการ
		
> ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บมจ. คอมเซเว่น		

ประวัติการทำ�ผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

		

ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559
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วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง 1 กรกฎาคม 2556
อายุ
47
ตำ�แหน่ง
> กรรมการ

		
		
		
		
		
		

> กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงาน
ทรัพยากรบุคคล
> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงาน
ธุรกิจบริการ
> กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

		

0.05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
		
ไม่มี

นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
		

ปริญญาตรี ครุศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยพายัพ

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
		

หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP 112/2014)

ประสบการณ์ทำ�งานระยะ 5 ปี
2556 - ปัจจุบัน
		
		
		
		
		
		
		
2540 - 2556
		

> กรรมการ
> กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงาน
ทรัพยากรบุคคล
> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงาน
ธุรกิจบริการ
> กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. คอมเซเว่น
> กรรมการผู้จัดการ
บจก. แม็คโซน

ประวัติการทำ�ผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

		

ไม่มี
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วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง 16 มิถุนายน 2557
อายุ
47
ตำ�แหน่ง
> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงาน

		
		

บัญชีและการเงิน
> กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

		

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
		
ไม่มี

นางวาสนา พงศ์แสงลึก
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
		

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Wales in Cardiff, UK

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานระยะ 5 ปี
2557 - ปัจจุบัน
		
		
		
2556 - 2557
		
2553 - 2555
		

> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงาน
บัญชีและการเงิน
> กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. คอมเซเว่น
> AVP Finance & Accounting Division
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บจก. เอเซียบุ๊คส์

ประวัติการทำ�ผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

		

ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559
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วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง 2 เมษายน 2553  
อายุ
49
ตำ�แหน่ง
> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงาน

		
		

ธุรกิจค้าปลีก
> กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
สัดส่วนการถือหุ้น (%)

		

0.83

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
		

พี่นายสุระ คณิตทวีกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
		
		

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		

ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานระยะ 5 ปี

2553 - ปัจจุบนั > รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร			
		
> กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บมจ. คอมเซเว่น
2540 - 2553 > Division Manager
		
บจก. คลับ 21 (ประเทศไทย)

ประวัติการทำ�ผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

		

ไม่มี

