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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจาหนาที่บร�หาร
ป 2019 เปนปที่บร�ษัท คอปเปอร ไวรด ไดกาวยางเขาสูปที่ 20 นับตั้งแตวันแรกที่บร�ษัทฯ ไดเปดราน
Apple Centre ซึง่ เปนรานตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑ Apple รานแรกทีต่ ง้ั อยูใ นศูนยการคา ตัวราน
ถูกสรางข�้นดวยความปรารถนาที่จะนำเอาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาสูตลาดผานทางรานคาปลีกที่ให
ประสบการณที่แตกตางแกลูกคา นับตั้งแตนั้นมาเราไดนำเสนอสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยี
ทันสมัยใหกับลูกคาอยางตอเนื่อง และปจจ�บันเราไดกลายมาเปนหนึ่งในผูนำธุรกิจคาปลีกและธุรกิจ
คาสงที่ทันสมัยที่สุด สินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลของเราโดยเฉพาะอ�ปกรณ IoT (Internet of Things)
สามารถตอบโจทยผูใชงานในชีว�ตประจำวันไดเปนอยางดี ผานชองทางการจำหนายที่หลากหลาย
อาทิ ราน iStudio by copperwired, ราน .life (dotlife), ราน iServe ศูนยบร�การซอมแซม
ผลิตภัณฑ Apple และชองทางออนไลนผา น www.istudio.store, www.dotlife.store
เทคโนโลยีดจิ ท� ลั ใหม ๆ รวมถึง A.I. (ปญญาประดิษฐ) และแอปพลิเคชันในแพลตฟอรมตางๆ หลากหลายรูป
แบบเขามามีบทบาทและมีอทิ ธิพลตอการดำเนินชีวต� ของผูค นมากมายจนกลายมาเปนสิง� จำเปนในชีวต�
ประจำวัน เทคโนโลยีใหมเหลานีน้ ำไปสูก ารเปลีย่ นแปลงในพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวต� ของผู
บร�โภค การเปลีย่ นแปลงนีจ้ ะดำเนินตอไปอยางไมตอ งสงสัยโดยเฉพาะอยางยิง� ใน “ยุค Disruptive” ที่
ผูค นสามารถทำงานอยางมีประสิทธิภาพและติดตอสือ่ สารกันไดจากทุกที่
ดานผลประกอบการของเราในป 2562 มีรายไดรวม 3,607.72 ลานบาท และมีกำไรสุทธิ 77.55 ลาน
บาท ซึง่ ในป 2562 เรามีรา นคาทัง้ หมด 42 แหงในประเทศไทย โดยเปนรานคาเปดใหม จำนวน 6 แหง
อยางไรก็ตามรายไดสว นใหญยงั มาจากรานคาเปนหลัก แตดว ยการลงทุนขยายธุรกิจออนไลนของเรา
จะทำใหรายจากชองทางออนไลนของเราเพ�ม� มากข�น้ ในอนาคตอันใกลน้ี
ในระหวางปเราไดจัดทำโครงการตางๆ มากมาย เพ�่อรักษาสิ�งแวดลอมและชวยเหลือสังคม อาทิ
แคมเปญภายในองคกรรณรงคลดการใชถุงพลาสติกและกระดาษ การเสนอผลิตภัณฑไลฟสไตล
ที่เปนมิตรตอสิง� แวดลอม รวมถึงการมีสว นรวมในโครงการโลกนิทานของหนู ซึง่ มีวตั ถุประสงคหลัก
เพ�อ่ ทีจ่ ะสงเสร�มนิสยั รักการอานของนักเร�ยนผานการจัดทำหองสมุด พรอมมอบหนังสือใหแกโรงเร�ยน
ในนามของคณะกรรมการบร�ษทั ขอขอบคุณผูถ อื หุน ลูกคา และผูม สี ว นไดเสียทุกทานทีใ่ หการสนับสนุน
และไววางใจในบร�ษทั อยางตอเนือ่ ง เรายังคงมุง มัน่ ทีจ่ ะมอบผลิตภัณฑ บร�การและประสบการณการเลือก
ซื้อสินคาที่ดีที่สุดใหกับลูกคาของเรา และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีความรับผิด
ชอบตอสังคม

นายณรงค อิงคธเนศ
ประธานกรรมการ

นายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
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คณะกรรมการบร�ษัท
และคณะกรรมการบร�หาร

นายณรงค อิงคธเนศ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบร�หาร /
กรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ

นายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข

ศจ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา

กรรมการบร�หาร /
อนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่บร�หาร (CEO) /
กรรมการบร�หาร

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายมนัส เจ�ยรวนนท

นายกองเกียรติ หวังว�ระมิตร

นายปญญ เกษมทรัพย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

ฝายบร�หาร

นายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข

นางสาวปภาว� ว�ชชุปร�ชา

นางสาวสุร�ยพร อิงคธเนศ

ผูอำนวยการฝายสินคา (รักษาการ)

ผูอำนวยการฝายคาปลีก

ผูอำนวยการฝายออกแบบและการตลาด

นางสาวรัตนกร โรจนวชั ราภิบาล

นายอดิเวท ขาวสุทธิ์

นางเยาวลักษณ นิลอ�บล

ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเง�น /
เลขานุการบร�ษัท

ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการธุรกิจ

ผูอำนวยการฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร
ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบร�ษัท
ประสบการณทำงานในจดทะเบียน
2551 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบร�หาร
2561 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน
บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)

2535 - ปจจ�บัน

นายณรงค อิงคธเนศ ( อายุ 62 ป )
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท 0.88% **
ประธานกรรมการ
วันที่เขาดำรงตำแหนง 1 ต.ค. 2551
ประธานกรรมการบร�หาร
วันที่เขาดำรงตำแหนง 10 ส.ค. 2561
กรรมการสรรหา และกำหนดคาตอบแทน
วันที่เขาดำรงตำแหนง 7 พ.ย. 2561

คุณว�ฒิทางการศึกษา
ปร�ญญาตร�
บร�หารธุรกิจ California State University
ปร�ญญาโท
บร�หารธุรกิจ California State University
ประวัติอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน 97/2012
**โปรดดูขอมูลเพ��มเติมใน “ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน”
8

ตำแหนง
• ประธานกรรมการ / กรรมการบร�หาร /
กรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน
บร�ษัท ว�นทคอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณทำงานในไมจดทะเบียน
2559 - ปจจ�บัน

2534 - ปจจ�บัน

ตำแหนง
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท ว�เซิรฟพลัส จำกัด
• กรรมการ
VNET SEED CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.

ตำแหนง
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท ไทยอินคิวเบเตอร ดอท คอม จำกัด
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท ว�เน็ท แคปปทอล จำกัด

2557- 2562

2522 - 2560

ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท บีซีบีจ� จำกัด

ตำแหนง
• ประธานเจาหนาที่บร�หาร
บร�ษัท ว�เอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

2552 - ปจจ�บัน

2553 – ปจจ�บัน

ตำแหนง
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท ว�เฮลท ทร�ซิกตี้ จำกัด

ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท โคแอน จำกัด

2544 - 2561

2561 - ปจจ�บัน

ตำแหนง
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำกัด

ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

2541 - 2560
ตำแหนง
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท ซีทีซี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
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ประสบการณทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน
2551 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการบร�หาร
2561 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• อนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง
บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)
2542 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บร�ษทั เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิง� ส จำกัด (มหาชน)

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ ( อายุ 57 ป )
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท 1.62%

กรรมการ
วันที่เขาดำรงตำแหนง 1 ต.ค. 2551
กรรมการบร�หาร
วันที่เขาดำรงตำแหนง 10 ส.ค. 2561

คุณว�ฒิทางการศึกษา
ปร�ญญาตร�
ทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ปร�ญญาโท
ทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3821
ประวัติอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน 17/2002
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC) รุน 1/2006 และรุน 2/2007
• หลักสูตร Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI) รุน 5/2015
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2543 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการบร�หาร
บร�ษทั ว�นทคอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2562 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บร�ษทั เอสว�ไอ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณทำงานในกิจการที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
2542 - ปจจ�บัน

2557 – 2562

ตำแหนง
• ประธานกรรมการบร�หาร
บร�ษัท ว�เน็ท แคปปทอล จำกัด

ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท บีซีบีจ� จำกัด

2556 - ปจจ�บัน

2556 - ปจจ�บัน

ตำแหนง
• กรรมการอิสระ
บร�ษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ อินดัสเทร�ยล
ร�ท แมนเนจเมนท (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท บลูฟ�ช โซลูชั่น จำกัด
2552 - ปจจ�บัน

2561- ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการ
Japan Strategic Capital Co., Ltd.
• กรรมการ
บร�ษัท มัญจา จำกัด
• กรรมการ
บร�ษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท ว�เฮลท ทร�ซิกตี้ จำกัด
2546 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท ไทย ออโตโมทีฟ ว�ซีเอฟ จำกัด

2559 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท ว�เซิรฟพลัส จำกัด

2544 - 2561
ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำกัด

2553 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท โคแอน จำกัด

2543 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท ไทยอินคิวเบเตอร ดอท คอม จำกัด

2558-ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการ
VNET SEED CAPITAL (SINGAPORE)
PTE. LTD.
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ประสบการณทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน
2543 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• ประธานเจาหนาที่บร�หาร / กรรมการบร�หาร / ผูอำนวยการฝายสินคา (รักษาการ)
ชื่อบร�ษัท
• บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)

ประสบการณทำงานในกิจการที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
2555 - 2561

นายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข ( อายุ 52 ป )

ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท เมทไลน ไพพ จำกัด

สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท 11.28%

กรรมการ
วันที่เขาดำรงตำแหนง 26 ก.ย. 2543
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
วันที่เร��มทำงาน 26 ก.ย. 2543
กรรมการบร�หาร
วันที่เขาดำรงตำแหนง 10 ส.ค. 2561
ผูอำนวยการฝายสินคา (รักษาการ)
วันที่เร��มทำงาน 10 ส.ค. 2561

คุณว�ฒิทางการศึกษา
ปร�ญญาตร� Computer Information System
California State University of Pomona
ประวัติอบรม
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน 154/2011
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2545 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บร�หาร / ผูอำนวยการฝายสินคา (รักษาการ)
บร�ษัท โคแอน จำกัด

ประสบการณทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน
2561-ปจจ�บัน
2554-2559
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)
2561 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บร�ษัท เจ.เอส.พ� พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

2557 - 2560
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย
จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560
ตำแหนง
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

2561 - ปจจ�บัน

สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท 0.03%

ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท บางกอกโพสต จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เขาดำรงตำแหนง 18 มิ.ย. 2561

2561 – ปจจ�บัน

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา ( อายุ 57 ป )

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ดุษฎีบัณฑิต (การเง�น)
Florida International University
• ว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการเง�น)
Florida International University
• บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
บัญชีบัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ 2)
จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ประวัติอบรม
• หลักสูตรพัฒนาผูบร�หารระดับสูง
ว�ทยาลัย ว�ทยาการตลาดทุน (วตท) รุนที่ 11/2010
• หลักสูตร Role of the Chairman program (RCP)
รุนที่ 11/2012
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC) รุนที่ 12/2011
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุนที่ 4/2005
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 36/2003

ตำแหนง
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท พร�เมียร แท็งค จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัทบร�หารสินทรัพย
กรุงเทพพาณิชย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณทำงานในกิจการที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
ป 2548 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• ศาสตราจารย (สาขาการเง�น)
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
2551 – 2560
ตำแหนง
• ประธานกรรมการ
บจ. ออสสิร�ส ฟ�วเจอรส
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ประสบการณทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน
2561 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน
2554-2559
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)

นายมนัส เจ�ยรวนนท ( อายุ 63 ป )
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท 0.03%

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่เขาดำรงตำแหนง 18 มิ.ย. 2561
ประธานกรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน
วันที่เขาดำรงตำแหนง 7 พ.ย. 61

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� Finance California State Sacramento
• ปร�ญญาโท MBA California State Sacramento
ประวัติอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน 152/2018

ประสบการณทำงานในกิจการที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
2561 – ปจจ�บัน

2535 - ปจจ�บัน

ตำแหนง
• กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บร�หาร
บร�ษัท เจ�ยไต จำกัด

ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท ซีทีทีเมล็ดพันธุ จำกัด

2551 - 2560

2561 - ปจจ�บัน

ตำแหนง
• กรรมการ / ประธานฝายปฏิบัติการ
บร�ษัท เจ�ยไต จำกัด

ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท ซีทีเฟรช จำกัด

2548 - ปจจ�บัน

2561 - ปจจ�บัน

ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท เจ�ยไตเทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด
ตำแหนง
กรรมการ
บร�ษัท เจ�ยไตโปรดิ�วซ จำกัด
2532 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท เจ�ยไตเมล็ดพันธุ จำกัด
• กรรมการ
บร�ษัท ชนมเจร�ญฟารม จำกัด
2537 - ปจจ�บัน
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ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท ชนมเจร�ญแอนดซันสเอสเตท จำกัด

ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท ทีเอสเอ จำกัด

2532 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท อโกรเคมีอ�ตสาหกรรม จำกัด
2532 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท อาคเนยเกษตรกรรม จำกัด

ประสบการณทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน
2561 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง
บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)

ประสบการณทำงานในกิจการที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
2558 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการ
ECS Value (Cambodia) Co., Ltd.

นายกองเกียรติ หวังว�ระมิตร ( อายุ 60 ป )
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท 0.03%

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง
วันที่เขาดำรงตำแหนง 18 มิ.ย. 2561

2549-2562
ตำแหนง
• Executive Vice President
บร�ษัท ว�เอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
• ปร�ญญาโท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ประวัติอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน 14/2002
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ประสบการณทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน
2561 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน
2554-2559
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)
2561 - ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบร�หารความเสี่ยงองคกร
บร�ษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน)

นายปญญ เกษมทรัพย ( อายุ 50 ป )

2559 - ปจจ�บัน

กรรมการอิสระ
วันที่เขาดำรงตำแหนง 18 มิ.ย. 2561

ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
บร�ษัท ว�นทคอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท 0.03%

กรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน
วันที่เขาดำรงตำแหนง 7 พ.ย. 61

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� นิติศาสตรบัณฑิต
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
• ปร�ญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ดานกฎหมายเปร�ยบเทียบและกฎหมายระหวางประเทศ
มหาว�ทยาลัย เซาเทิรน เมโทดิส สหรัฐอเมร�กา

2557 - 2560
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บร�ษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2556 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท เทพธานีกร�ฑา จำกัด (มหาชน)

ประวัติอบรม
ประสบการณทำงานในกิจการที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
• ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director
2560 - ปจจ�บัน
Certification Program (DCP) รุน 140/2010
ตำแหนง
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
รุน 10/2010
บร�ษัท ซิซซา กรุป จำกัด
• ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Audit
Committee Program (ACP) รุน 37/2011
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
2545 - ปจจ�บัน
รุน 6/2011
ตำแหนง
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
• ทนายความหุนสวน (Partner)
รุน 11/2011
และกรรมการผูจัดการ
• หลักสูตร Monitoring Quality of Financial reporting
บร�ษัท คอมพาสลอว จำกัด
(MFR) รุน 14/2012
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR) รุน 12/2012
2545-ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท กฎหมายและวาความ เอชเอ็นพ� จำกัด

2558-2559
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ
บร�ษัท ซิตี้ เน็ทเว�รค จำกัด
2554-2557
ตำแหนง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท โพลาร�ส แคปปตัล จำกัด

ประสบการณทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน
2552 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• ผูอำนวยการฝายคาปลีก
บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)

นางสาวปภาว� ว�ชชุปร�ชา ( อายุ 38 ป )
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท 0.07%
ผูอำนวยการฝายคาปลีก
วันที่เร��มทำงาน 2 พ.ย. 2552
คุณว�ฒิทางการศึกษา
ปร�ญญาตร� การบัญชี มหาว�ทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประสบการณทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน
2555 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• ผูอำนวยการฝายออกแบบและการตลาด
บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)

ประสบการณทำงานในกิจการที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
2561 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• ผูอำนวยการฝายออกแบบและการตลาด
บร�ษัท โคแอน จำกัด

นางสาวสุร�ยพร อิงคธเนศ ( อายุ 36 ป )
บุตรของนายณรงค อิงคธเนศ
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท 0.94%

ผูอำนวยการฝายออกแบบและการตลาด
วันที่เร��มทำงาน 1 พ.ค. 2555
คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� คณะสภาปตยกรรมศาสตร กาคว�ชาศิลปอ�ตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจาคุณทหารลาดกระบัง
• Master of Arts in Design Management, London College of Communication, University of the Arts London
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ประสบการณทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน
2554 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• ผูอำนวยการฝายบัญชี และการเง�น
2561 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• เลขานุการบร�ษัท
บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)

ประสบการณทำงานในกิจการที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
2561 – ปจจ�บัน

นางสาวรัตนกร โรจนวัชราภิบาล
( อายุ 37 ป )
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท 0.07%

ตำแหนง
• ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเง�น
บร�ษัท โคแอน จำกัด

เลขานุการบร�ษัท
วันที่เขาดำรงตำแหนง 10 ส.ค. 2561

ก.พ. 2561 – ธ.ค. 2561

ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเง�น
ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�น (CFO)
วันที่เร��มทำงาน 4 ก.ค. 2554

ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท เมทไลน ไพพ จำกัด

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� การบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว�ทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
• ผูทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12060
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรเลขานุการบร�ษัทของสมาคม IOD (CSP) รุนที่ 94/2018
• หลักสูตรการเตร�ยมความพรอมทางบัญชีการเง�น
(Orientation Course -Strategic CFO in Capital Markets)
รุนที่ 6/2561 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ประสบการณทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน
2554 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• ผูอำนวยการ ฝายปฏิบัติการธุรกิจ
บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)

ประสบการณทำงานในกิจการที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
2554 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท เอเค ออดิท จำกัด

นายอดิเวท ขาวสุทธิ์ ( อายุ 37 ป )
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท 0.07%

ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการธุรกิจ
วันที่เร��มทำงาน 1 พ.ค. 2554

2561 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• ผูอำนวยการ ฝายปฏิบัติการธุรกิจ
บร�ษัท โคแอน จำกัด

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� บร�หารธุรกิจ การบัญชี มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร�
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10287
ประสบการณทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน
2552 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• ผูอำนวยการ ฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ
บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)
ประสบการณทำงานในกิจการที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
2555 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• กรรมการ
บร�ษัท นิล สมารท เทค จำกัด

นางเยาวลักษณ นิลอ�บล ( อายุ 46 ป )
(ชื่อ – สกุลเดิม) นางสาวเยาวลักษณ ฤกษถว�ล
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท 0.07%
ผูอำนวยการฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ
วันที่เร��มทำงาน 20 ก.ค. 2552

2561 – ปจจ�บัน
ตำแหนง
• ผูอำนวยการ ฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ
บร�ษัท โคแอน จำกัด

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� คณะมนุษยศาสตร จ�ตว�ทยา มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ
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รายละเอียดการดำรงตำแหนงของผูบร�หาร และผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ ในบร�ษัทยอยและบร�ษัทที่เกี่ยวของกัน
นายณรงค
อิงคธเนศ
บร�ษทั คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)

นายโสภณ
นาย ปรเมศร
บุณยรัตพันธุ เหร�ยญเจร�ญสุข

C,I,IV,V

I,IV

I, IV, X, XII

I

I

I, X

ศ.ดร.พรชัย
ชุนหจ�นดา

นายมนัส
เจ�ยรวนนท

นายกองเกียรติ
หวังว�ระมิตร

VII, II

VII, III

นายปญญ
เกษมทรัพย

นางสาวปภาว� นางสาวสุรย� พ
 ร นางสาวรัตนกร
ว�ชชุปร�ชา
อิงคธเนศ โรจนวชั ราภิบาล

VII

นายอดิเวท
ขาวสุทธิ์

นางเยาวลักษณ
นิลอ�บล

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

บร�ษทั ยอย

บร�ษทั โคแอน จำกัด

บร�ษัทที่เกี่ยวของ
I

บร�ษทั กฎหมายและวาความเอชเอ็นพ� จำกัด
บร�ษทั เจ.เอส.พ�.พร็อพเพอรต้ ี จำกัด (มหาชน)
บร�ษทั เจ�ยไต จำกัด

C
I, XII

บร�ษทั เจ�ยไตเทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด

I

บร�ษทั เจ�ยไตโปรดิว� ซ จำกัด

I

บร�ษทั เจ�ยไตเมล็ดพันธุ จำกัด

I

บร�ษทั ชนมเจร�ญฟารม จำกัด

I

บร�ษทั ชนมเจร�ญแอนดซนั สเอสเตท จำกัด

I

บร�ษทั ซิซซากรุป จำกัด

VII, II

นายณรงค
อิงคธเนศ

นายโสภณ
นาย ปรเมศร
บุณยรัตพันธุ เหร�ยญเจร�ญสุข

ศ.ดร.พรชัย
ชุนหจ�นดา

นายมนัส
เจ�ยรวนนท

นายกองเกียรติ
หวังว�ระมิตร

บร�ษทั ซีทที เี มล็ดพันธุ จำกัด

I

บร�ษทั ซีทเี ฟรช จำกัด

I

บร�ษทั เด็มโก จำกัด (มหาชน)

นางเยาวลักษณ
นิลอ�บล

I, VI, III

บร�ษทั เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี อินดัสเทร�ยล
ร�ท แมนเนจเมนท (ประเทศไทย) จำกัด
(เดิมชือ่ บร�ษทั ไทคอนแมนเนจเมนท จำกัด)

VII

บร�ษทั ไทยออโตโมทีฟว�ซเี อฟ จำกัด

I
I,C

I

บร�ษทั นิลสมารทเทค จำกัด

VIII

บร�ษทั บลูฟช� โซลูชน่ั จำกัด

I

บร�ษทั บางกอกโพสต จำกัด (มหาชน)

บร�ษทั พร�เมียรแทงคคอรปอเรชัน่ จำกัด

นายอดิเวท
ขาวสุทธิ์

I

บร�ษทั เทพธานีกร�ฑา จำกัด (มหาชน)

บร�ษทั บีซบี จี � จำกัด

นางสาวปภาว� นางสาวสุรย� พ
 ร นางสาวรัตนกร
ว�ชชุปร�ชา
อิงคธเนศ โรจนวชั ราภิบาล

III, XI, VII

บร�ษทั ทีเอสเอ จำกัด

บร�ษทั ไทยอินคิวเบเตอรดอทคอม จำกัด

นายปญญ
เกษมทรัพย

VII,III
I

I
C

นายณรงค
อิงคธเนศ

นายโสภณ
นาย ปรเมศร
บุณยรัตพันธุ เหร�ยญเจร�ญสุข

ศ.ดร.พรชัย
ชุนหจ�นดา

นายมนัส
เจ�ยรวนนท

นายกองเกียรติ
หวังว�ระมิตร

นายปญญ
เกษมทรัพย

นางสาวปภาว� นางสาวสุรย� พ
 ร นางสาวรัตนกร
ว�ชชุปร�ชา
อิงคธเนศ โรจนวชั ราภิบาล

นางเยาวลักษณ
นิลอ�บล

I

บร�ษทั เพอซิเว�ยแรนซ จำกัด

I

บร�ษทั ฟอรไซทโฮลดิง� ส จำกัด

I,C

บร�ษทั มัญจา จำกัด
บร�ษทั ว�นทคอมเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

I,C

I

บร�ษทั ว�เซิรฟ
 พลัส จำกัด

I,C

I

บร�ษทั ว�เน็ทแคปปทอล จำกัด

I,C

I, XII

บร�ษทั ว�เฮลททร�ซกิ ตี้ จำกัด

I,C

I

บร�ษัท หลักทรัพยจัดการ
กองทุนแอสเซทพลัส จำกัด

III, VII

บร�ษทั หลักทรัพยเอเซียพลัส จำกัด

VII, III

VII

บร�ษทั อโกรเคมีอต� สาหกรรม จำกัด

I

บร�ษทั อาคเนยเกษตรกรรม จำกัด

I

บร�ษทั เอเคออดิท จำกัด
บร�ษทั เอเซียพลัสกรุป โฮลดิง� ส จำกัด (มหาชน)

นายอดิเวท
ขาวสุทธิ์

I
VII, III

VII, II

นายณรงค
อิงคธเนศ
บร�ษทั ไอ-ซีเคียว จำกัด

I

Japan Strategic Capital Co. Ltd
บร�ษทั ว�นทคอม เทคโนโลยี (เมียนมาร) จำกัด

ศ.ดร.พรชัย
ชุนหจ�นดา

นายมนัส
เจ�ยรวนนท

นายกองเกียรติ
หวังว�ระมิตร

นายปญญ
เกษมทรัพย

นายอดิเวท
ขาวสุทธิ์

I

I

I
VIII
I

บร�ษทั คอมพาสลอว จำกัด

I, XII

ESC Value (Cambodia) Co., Ltd.

หมายเหตุ C – ประธานกรรมการ
I – กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
II – ประธานกรรมการตรวจสอบ
III – กรรมการตรวจสอบ

นางสาวปภาว� นางสาวสุรย� พ
 ร นางสาวรัตนกร
ว�ชชุปร�ชา
อิงคธเนศ โรจนวชั ราภิบาล

VIII

บร�ษทั เอสว�ไอ จำกัด (มหาชน)
VNET Seed Capital (Singapore) PTE.LTD.

นายโสภณ
นาย ปรเมศร
บุณยรัตพันธุ เหร�ยญเจร�ญสุข

VIII

IV – กรรมการบร�หาร
V – กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
VI – เลขานุการบร�ษัท
VII – กรรมการอิสระ

VIII – กรรมการบร�ษัท
IX – ผูชวยกรรมการผูจัดการ
X – ผูบร�หาร
XI – กรรมการบร�หารความเสี่ยง

XII – ประธานเจาหนาที่บร�หาร
XIII – ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
XIV – ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

นางเยาวลักษณ
นิลอ�บล

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบร�ษัทและบร�ษัทยอย
บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จํากัด (มหาชน) (“บร�ษัท” หร�อ “CPW”) และบร�ษัท โคแอน
จำกัด (“โคแอน” “KOAN” หร�อ “บร�ษัทยอย”) รวมเร�ยกวา “กลุมบร�ษัท” ประกอบ
ธุรกิจจัดจำหนายคาปลีกและคาสงสินคาประเภทดิจ�ทัลไลฟสไตลที่ผลิตภัณฑตองมี
ความโดดเดน ทั้งเร�่องสินคาที่มีนวัตกรรม ความทันสมัยและสามารถใชไดในชีว�ต
ประจำวันทัว่ ไป เชน อ�ปกรณเกีย่ วกับเสียง อ�ปกรณเพ�อ่ สุขภาพและการออกกำลังกาย
เคร�่องใชไฟฟาภายในบานและสำนักงาน รวมทัง้ สมารทโฟน คอมพ�วเตอรและแท็บเล็ต
นาิกาอัจฉร�ยะ และอ�ปกรณเสร�มตางๆ
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นโยบายและ
ภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ

บร�ษทั มีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบคาปลีกสินคาประเภทดิจท� ลั ไลฟสไตลสำหรับ
ลูกคาทัว่ ไป โดยมีชอ งทางการจำหนายหลักผานทางสาขารานคาปลีกของบร�ษทั
เอง ไดแก
1. ราน .life (dotlife) จำหนายสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล (Digital Lifestyle) สินคา
เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรม และแก็ตเจ็ต (Gadget) ตางๆ
2. ราน iStudio by copperwired ราน U-Store by copperwired และราน Ai_
(เอไอ) จำหนายสินคาโทรศัพทมอื ถือ โนตบุค และ แท็บเล็ต เฉพาะแบรนด Apple และ
จำหนายอ�ปกรณเสร�มตางๆ ทั้งแบรนด Apple และแบรนดสินคาชั้นนำอื่นๆ
3. ราน iServe เปนศูนยบร�การที่ไดรับการแตงตั้งจากทาง Apple ใหบร�การซอม /
เปลี่ยนอะไหลสินคาแบรนด Apple ที่ชำรุดแกลูกคาของบร�ษัทดวยมาตรฐาน Apple
4. ชองทาง E-Commerce ผานเว็บไซตของบร�ษัทเอง คือ
www.istudio.store และ www.dotlife.store
ในขณะทีบ่ ร�ษทั ยอยของบร�ษทั ดำเนินธุรกิจคาสงเชิงพาณิชยสนิ คาประเภทดิจท� ลั ไลฟสไตล และอ�ปกรณเสร�มที่เกี่ยวของ ใหแกลูกคาที่มีวัตถุประสงคนำไปขายตอ หร�อใช
เปนของพร�เมี่ยมขององคกร เชน CPW หางสรรพสินคาเซ็นทรัล หางสรรพสินคา
เดอะมอลล พาวเวอรบาย คิง พาวเวอร และ Apple Store เปนตน

2.2 ว�สัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท
ว�สัยทัศน
เรามุงมั่นสรางประสบการณที่ดีที่สุดใหกับลูกคา มุงเนนการนำเสนอสินคาและบร�การที่มีคุณภาพ
ใสใจความตองการของลูกคา เพ�่อใหลูกคามีไลฟสไตลที่ดีข�้น

พันธกิจ
• เรามุงเนนที่จะคัดสรรสินคาภายใตแนวคิด Design Lifestyle Technology เพ�่อสรางความโดดเดน และแตกตางในการแขงขันทางธุรกิจ
• เราจะพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพ�่อเพ��มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน สรางผลกำไรและบร�หารตนทุน
เพ�่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders)
• เรามุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง โดยสรางประสบการณเกี่ยวกับสินคา และบร�การที่ดี โดยมีความรับผิดชอบตอสังคม
เพ�่อใหลูกคาพ�งพอใจสูงสุด
• เราแสวงหาโอกาสใหมทางธุรกิจอยูเสมอ เพ�่อเสร�มสรางใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน

2.3 ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
บร�ษทั คอปเปอร ไวรด จํากัด (มหาชน) กอตัง้ ข�น้ เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2543 โดยคุณปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข ดวยทุนจดทะเบียนเร�ม� ตน 3.00 ลานบาท
โดยมีวัตถุประสงคแรกเร��มเพ�่อประกอบธุรกิจเปนผูจัดจำหนายคาปลีกผลิตภัณฑของ Apple ตามทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ เปนผูจ ดั จำหนาย และใหบร�การจาก
บร�ษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. และเปดราน iStudio (เดิมชื่อ Apple Centre) สาขาสยามดิสคัฟเวอร�่ ซึ่งเปน Apple Brand Shop สาขา
แรกในประเทศไทยที่ตั้งอยูในศูนยการคา ตอมาในป 2553 บร�ษัทไดเปดสาขาราน .life (dotlife) ที่ศูนยการคาพาราไดซพารค ศร�นคร�นทร เพ�่อดำเนิน
ธุรกิจคาปลีกสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล (Digital lifestyle) ภายใตแนวคิดการเปนแหลงรวมสินคาดิจ�ทัลที่ทันสมัย ตอบโจทยการใชชีว�ตในยุคดิจ�ทัล เพ�่อ
ทำใหคุณภาพชีว�ตของลูกคาดีข�้นกวาเดิม โดยกลุมลูกคาหลัก คือ บุคคลทุกเพศทุกวัยที่ชื่นชอบสินคาเทคโนโลยี ปจจ�บนั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
บร�ษัทมีรานคาและศูนยบร�การภายใตการบร�หารจัดการจำนวน 42 สาขา โดยเปนราน Apple Brand Shop จำนวน 15 สาขา ราน .life (dotlife)
จำนวน 21 สาขา และศูนยบร�การซอมบำรุงผลิตภัณฑ Apple อีกจำนวน 6 ศูนย
นอกจากนี้ บร�ษัทยังไดลงทุนในบร�ษัท โคแอน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจำหนายคาสงสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล โดยการคัดสรรและจัดหาผลิตภัณฑสนิ คา
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีสไตล เปนตัวแทนจำหนายกระจายสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลไปยังชองทางตางๆ (Distribution) ซึ่งบร�ษัทมีการลงทุน
เพ��มในโคแอนเปนลำดับจนในปจจ�บันบร�ษัทถือหุนโคแอนอยูรอยละ 100.00
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สรุปลำดับเหตุการณสำคัญของบร�ษัท มีดังนี้

พ.ศ.

2543

พ.ศ.

• เดือนมิถุนายน 2549 บร�ษัทเพ��มทุนจดทะเบียนและชำระแลวจาก 3.00 ลานบาท เปน 7.00 ลานบาท เพ�อ่
ใชเปนเง�นทุนหมุนเว�ยนของบร�ษัทและขยายสาขา
• รวมลงนามในสัญญา Apple Premium Reseller (APR) กับบร�ษทั Apple South Asia (Thailand) Ltd.
โดยบร�ษัทมีสิทธิเปดรานในรูปแบบ iStudio และใชชื่อราน “iStudio by copperwired”
• เปดใหบร�การราน iStudio by copperwired สาขาสยามพารากอน ซึ่งถือเปนราน Premium
Reseller สาขาแรกในประเทศไทย
• เขาลงทุนรอยละ 25.00 ในบร�ษัท โคแอน จำกัด ซึ่งเปนบร�ษัทที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแลวจำนวน 2.00
ลานบาท เพ�่อดำเนินธุรกิจติดตั้งและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอมาไดเปลีย่ นแปลงการดำเนินธุรกิจ
มาเปนผูคาสงสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล โดยจัดหาและคัดสรรสินคาดังกลาวจากตางประเทศใหแกบร�ษัทเปน
หลัก และขยายไปยังลูกคากลุมคาปลีกอื่นๆ

พ.ศ.

• เปดใหบร�การราน iStudio สาขาเซ็นทรัลเว�ลด

2549

2550
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• จดทะเบียนจัดตั้ง บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเร��มแรก 3.00 ลานบาท เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2543
• รวมลงนามในสัญญา Apple Authorized Reseller (AAR) กับบร�ษทั Apple South Asia (Thailand) Ltd.
เพ�อ่ เปนผูจ ดั จำหนายผลิตภัณฑภายใตแบรด Apple อยางเปนทางการ
• เปดบร�การสาขาแรก ภายใตชื่อ Apple Centre ณ หางสรรพสินคา สยามดิสคัฟเวอร�่ ซึ่งถือเปนราน
จำหนายผลิตภัณฑ Apple แหงแรกในประเทศไทยทีต่ ง้ั อยูใ นศูนยการคา

พ.ศ.

2551

• เดือนกันยายน 2551 บร�ษทั เพ�ม� ทุนจดทะเบียนและชำระแลวจาก 7.00 ลานบาท เปน 20.00 ลานบาท เพ�อ่
ใชเปนเง�นทุนหมุนเว�ยนและขยายสาขาของบร�ษัท โดยบร�ษัท ว�เน็ท แคปปทัล จำกัด (VNET) ไดเขามารวม
ลงทุนซือ้ หุน เพ�ม� ทุนใหมจำนวน 120,000 หุน หร�อคิดเปนสัดสวนการถือหุนเทากับรอยละ 60.00 จ�งทำให
VNET เปนผูถ อื หุน ใหญในบร�ษทั
• ขยายพ�น้ ทีก่ ารใหบร�การของสาขาเซ็นทรัลเว�ลด จากเดิม 120 ตร.ม. มาเปน 500 ตร.ม. โดยถือเปนราน
APR ทีใ่ หญทส่ี ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในขณะนัน้

พ.ศ.

• รวมมือกับทางพาวเวอร บาย ในการบร�หารการขายผลิตภัณฑ Apple ในพ�น้ ทีส่ าขาของพาวเวอร บาย

พ.ศ.

• เดือนมีนาคม 2553 บร�ษัทเพ��มทุนจดทะเบียนและชำระแลวจาก 20.00 ลานบาท เปน 30.00 ลานบาท
และในเดือนธันวาคมปเดียวกันบร�ษัทไดเพ��มทุนเปน 60.00 ลานบาท เพ�่อใชเปนเง�นทุนหมุนเว�ยนและขยาย
สาขาของบร�ษัท
• เปดราน .life (dotlife) สาขาแรกที่พาราไดซพารค ภายใตแนวคิดดิจ�ทัลไลฟสไตลเพ�่อมุงเนนการตอบ
สนองการใชชีว�ตประจำวันที่เกี่ยวของกับสินคาเทคโนโลยีและอ�ปกรณเสร�มตางๆ
• เดือนสิงหาคม 2553 บร�ษัทลงทุนเพ��มใน บร�ษัท โคแอน จำกัด ดวยการซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม ทำใหมี
สัดสวนการลงทุนเพ��มจากรอยละ 25.00 เปนรอยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแลว
• รวมกับผูถือหุนทองถิ�นจัดตั้ง บร�ษัท คอปเปอรไวรด-เอ็น จำกัด (CPW-N) เพ�่อดำเนินธุรกิจในการ
บร�หารรานคาในเขตภาคเหนือ โดยบร�ษัทเขารวมลงทุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียน
และเร�ยกชำระแลว 10.00 ลานบาท

พ.ศ.

• เดือนกันยายน 2554 บร�ษัทลงทุนเพ��มใน บร�ษัท โคแอน จำกัด ดวยการซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม ทำใหมี
สัดสวนการลงทุนจากรอยละ 70.00 เปนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแลว และทำการเพ��ม
ทุนจดทะเบียนและเร�ยกชำระแลวของ บร�ษัท โคแอน จำกัด จากเดิม 2.00 ลานบาท เปน 20.00 ลานบาท
เพ�่อนำไปใชในการขยายธุรกิจ
• เดือนตุลาคม 2554 บร�ษัทเพ��มทุนจดทะเบียนและชำระแลวจาก 60.00 ลานบาทเปน 100.00 ลานบาท
เพ�่อใชเปนเง�นทุนหมุนเว�ยนของบร�ษัท
• เดือนธันวาคม 2554 บร�ษทั เพ�ม� ทุนจดทะเบียนและชำระแลวจาก 100.00 ลานบาท เปน 105.30 ลานบาท
ดวยการขายหุนเพ��มทุนจำนวน 53,000 หุน ใหกับ Melco Holdings Inc. (บร�ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยของประเทศญีป่ นุ ) คิดเปนการถือหุน รอยละ 5.03 ของทุนจดทะเบียนและเร�ยกชำระแลวทัง้ หมด
ในราคารวม 51.00 ลานบาท (เฉลี่ยหุนละ 962.26 บาท)
• ยุตกิ ารรวมมือกับทางพาวเวอร บาย ในการบร�หารการขายผลิตภัณฑ Apple ในพ�น้ ทีข่ องพาวเวอร บาย
• รวมมือกับเทสโก โลตัส ในการบร�หารการขายผลิตภัณฑ Apple ในพ�้นที่สาขาแผนกเคร�่องใชไฟฟาของ
เทสโก โลตัส
• รวมกับผูถ อื หุน ทองถิน� จัดตัง้ บร�ษทั คอปเปอรไวรด-เอส จำกัด (CPW-S) เพ�อ่ ดำเนินธุรกิจในการบร�หาร
รานคาในเขตภาคใต โดยบร�ษทั เขารวมลงทุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและเร�ยกชำระ
แลว 10.00 ลานบาท
• ลงนามในสัญญา Apple Authorized Service Provider (ASP) กับบร�ษทั Apple South Asia (Thailand) Ltd.
เพ�่อเปนผูใหบร�การซอมแซมผลิตภัณฑตางๆ ของ Apple อยางเปนทางการ และเปดศูนยบร�การ
iServe สาขาแรกที่อัมร�นทรพลาซา เพ�่อใหบร�การลูกคาเกี่ยวกับการซอมแซมผลิตภัณฑ Apple

2552
2553

2554
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พ.ศ.

• ยุติการรวมมือกับทางเทสโก โลตัส ในการบร�หารการขายผลิตภัณฑ Apple ในพ�้นที่ของเทสโก โลตัส
• เดือนธันวาคม 2555 บร�ษทั เพ�ม� ทุนจดทะเบียนและชำระแลวจาก 105.30 ลานบาทเปน 168.00 ลานบาท
เพ�่อใชเปนเง�นทุนหมุนเว�ยนและขยายสาขาของบร�ษัท
• รวมกับผูถือหุนทองถิ�นจัดตั้ง บร�ษัท คอปเปอรไวรด-อี จำกัด (CPW-E) เพ�่อดำเนินธุรกิจในการบร�หาร
รานคาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบร�ษัทเขารวมลงทุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 55.00 ของทุนจด
ทะเบียนและเร�ยกชำระแลว 10.00 ลานบาท
• เพ�่อเปนการจัดโครงสรางการลงทุนของบร�ษทั ใน CPW-N ซึง่ ขณะนัน้ ไดมรี า นคาภายใตการบร�หารของ
CPW-N จำนวน 3 สาขา คือ (1) ราน .life (dotlife) สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต (2) ราน
iBeat สาขาเชียงราย และ (3) ราน iStudio สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย บร�ษัทไดบรรลุขอตกลงกับ
กลุมผูถือหุนอีกฝาย ดังนี้
1. บร�ษัทตกลงที่จะรับซื้อราน .life (dotlife) สาขาเซ็นทรัลแอรพอรต เชียงใหม โดยการโอน
ทรัพยสินทั้งหมดและพนักงานจาก CPW-N ในราคามูลคาตามบัญชีรวม 4.08 ลานบาท เพ�่อดำเนินการ
บร�หารภายใตชื่อบร�ษัทเอง ทำใหสาขาภายใตการบร�หารของ CPW-N เหลือจำนวน 2 สาขา และ
2. บร�ษทั ขายหุน ทัง้ หมดของ CPW-N จำนวน 650,000 หุน หร�อคิดเปนรอยละ 65.00 ของทุน
ชำระเเลว รวมเปนจำนวนเง�น 7.40 ลานบาท ใหแกผูถือหุนอีกฝาย ทำให CPW-N สิ�นสภาพในการเปน
บร�ษัทยอย และผูถือหุนนั้นไดทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ CPW-N เปน “บร�ษัท อี สเปซ อารอาร จำกัด"

พ.ศ.

2556

• ในเดือนธันวาคม 2556 บร�ษัทเพ��มทุนจดทะเบียนและเร�ยกชำระแลวจาก 168.00 ลานบาท เปน 206.00
ลานบาท เพ�่อใชเปนเง�นทุนหมุนเว�ยน และขยายสาขาของกิจการในการเปนบร�ษัทยอย

พ.ศ.

• เพ��มทุนตามสัดสวนใน CPW-E จากทุนจดทะเบียนและเร�ยกชำระแลวเดิม 10.00 ลานบาท เปนทุนจด

พ.ศ.

• เปดราน Ai_ ที่ศูนยการคาสยามดิสคัฟเวอร�่ โดยมีแนวคิดในการปรับภาพลักษณสาขาเดิมใหทันสมัย

2555

2557 ทะเบียนและเร�ยกชำระแลวใหมเทากับ 40.00 ลานบาท
2559 และมีความโดดเดนเฉพาะตัว

• เพ�่อเปนการจัดโครงสรางการลงทุนของบร�ษัทใน CPW-S ซึ่งขณะนั้นไดมีรานคาภายใตการบร�หารของ
CPW-S จำนวน 3 สาขา คือ ราน .life (dotlife) ที่หางสรรพสินคาบิ�กซี 2 สาขา และ ราน .life (dotlife)
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 1 สาขา โดยบร�ษัทไดบรรลุขอตกลงกับกลุมผูถือหุนอีกฝาย ดังนี้
1. เดือนมกราคม 2559 ไดขายอ�ปกรณตกแตงราน .life (dotlife) ที่หางสรรพสินคาบิ�กซี 1
สาขา ใหกับบุคคลภายนอกไปในราคา 0.30 ลานบาท สวนราน .life (dotlife) ที่หางสรรพสินคาบิ�กซี
อีก 1 สาขา ไดปด ตัวลงเมื่อหมดสัญญาเชาพ�้นที่
2. เดือนเมษายน 2559 บร�ษทั ไดเขาซือ้ ราน .life (dotlife) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต โดยการ
โอนทรัพยสินทั้งหมด และพนักงานจาก CPW-S จำนวน 0.09 ลานบาท จ�งทำใหราน .life (dotlife)
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ดำเนินการภายใตการบร�หารของบร�ษัทแทน
3. เดือนสิงหาคม 2559 บร�ษทั เขาซือ้ หุน ทัง้ หมดของ CPW-S จากผูถ อื หุน เดิมจำนวน 400,000
หุน หร�อคิดเปนรอยละ 40 ของทุนชำระแลว รวมเปนเง�น 1.67 ลานบาท
(อางอิงจากมูลคาหุนทางบัญชีบวกสวนเพ��มจำนวน 200,000 บาท)
4. บร�ษัทไดมีมติใหจดทะเบียนยกเลิก CPW-S เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
(ชำระบัญชีเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560)
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• เปดใหบร�การเว็บไซต www.istudio.store และ www.dotlife.store เพ�่อเปนชองทางจัดจำหนายสินคา
ออนไลน และการสื่อสารขอมูลขาวสาร โปรโมชั่น กับลูกคาที่ชื่นชอบสินคาของ Apple และสินคาดิจ�ทัล
ไลฟสไตล
• บร�ษัทตกลงทีจ่ ะรับซือ้ ราน iStudio สาขา UD Town อ�ดรธานี โดยการโอนทรัพยสนิ ทัง้ หมดและพนักงาน
จาก CPW-E ในราคา 1.98 ลานบาท เพ�่อดำเนินการภายใตการบร�หารของบร�ษัทแทน (ตอมาไดปดตัว
ลงเมื่อหมดสัญญาเชาพ�้นที่)

พ.ศ.

• เพ��มสัดสวนการถือหุนใน CPW-E โดยเขาซื้อหุนทั้งหมดจากผูถือหุนเดิม (1.80 ลานหุน ในราคา 1.00
บาท) ทำใหบร�ษัทมีสัดสวนการถือหุนใน CPW-E เทากับรอยละ 100.00
• CPW-E ขายราน iServe สาขาเซ็นทรัลพลาซา อ�บลราชธานี โดยการโอนทรัพยสนิ ทัง้ หมดและพนักงาน
ใหกับผูถือหุนเดิมเปนจำนวน 0.60 ลานบาท

พ.ศ.

• เพ��มทุนตามสัดสวนในบร�ษัท โคแอน จำกัด จากทุนจดทะเบียนและชำระแลว 20.00 ลานบาท เปน 50.00
ลานบาท เพ�่อใชเปนเง�นทุนหุมนเว�ยนในการขยายกิจการ
• บร�ษัท โคแอน จำกัด เปดชองทางจำหนายผานเว็บไซตภายใตชื่อ www.koan.co.th เพ�่อเปนการเพ��ม
ชองทางการจัดจำหนายอ�ปกรณเสร�มสินคาประเภทดิจ�ทัลไลฟสไตลสูผูบร�โภคไดโดยตรงทั้งกลุมลูกคา
บร�ษัทและลูกคาทั่วไป
• เพ�่อเปนการจัดโครงสรางการลงทุนใหมของบร�ษัทใน CPW-E ซึ่งเปนบร�ษัทยอยรอยละ 100.00 ดำเนิน
การ ดังนี้
1. เดือนกันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทไดมติให บร�ษัทรับซื้ออ�ปกรณตกแตง
และเคร�่องใชสำนักงาน จากราน iStudio สาขาเซ็นทรัลพลาซา อ�บลราชธานี จาก CPW-E ในราคารวม
2.05 ลานบาท เพ�่อดำเนินการบร�หารภายใตบร�ษัทแทน ทำให CPW-E เปนบร�ษัทที่ไมมีสาขารานคาภาย
ใตการจัดการและไมมีการดำเนินธุรกิจอีกตอไป
2. เดือนธันวาคม 2561 คณะกรรมการบร�ษัทไดมีมติใหขายหุนทั้งหมดของ CPW-E ใหแก
บุคคล ภายนอก จำนวน 4,000,000 หุน ในราคาหุน ละ 0.43 บาท รวมเปนเง�น 1.72 ลานบาท (จากมูลคา
ตามบัญชีหุนละ 0.29 บาท) ทำให CPW-E สิ�นสภาพในการเปนบร�ษัทยอย และผูถือหุนใหมไดเปลี่ยนชื่อ
CPW-E เปน “บร�ษัท เมทไลน ไพพ จำกัด”
• หลังการปรับโครงสรางการลงทุนบร�ษัทจ�งเหลือบร�ษัทยอยถือหุนรอยละ 100.00 อยูเพ�ยงบร�ษัทเดียว
คือ บร�ษัท โคแอน จำกัด

2560

2561

29

พ.ศ.

2562

30

• เดือนมีนาคม 2562 บร�ษัทเพ��มทุนจดทะเบียนและชำระแลวจาก 206.00 ลานบาท เปน 220.00 ลานบาท
เพ�่อใชเปนเง�นทุนหมุนเว�ยนและขยายสาขาของบร�ษัท
• วันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ประชุมว�สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/ 2562 ของบร�ษัท มีมติอนุมัติเร�่องที่สำคัญ
ดังนี้
- อนุมัติการแปรสภาพจากบร�ษัทจำกัดเปนบร�ษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเปน บร�ษัท คอปเปอร
ไวรด จำกัด (มหาชน)
- เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวตอหุนจาก 100.00 บาทตอหุน เปน 0.50 บาทตอหุน
- เพ��มทุนจดทะเบียนจำนวน 80.00 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 220.00 ลานบาท เปน
300.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพ��มทุนใหม จำนวน 160.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50
บาท คิดเปนรอยละ 26.67 ของหุน สามัญทีอ่ อกและชำระแลวภายหลังการเสนอขายหุน สามัญในครัง้ นี้ ทัง้ นี้
ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ไดอนุมตั แิ ละจัดสรรหุน สามัญเพ�ม� ทุนจำนวนไมเกิน 160.00 ลานหุน ตามรายละเอียดดังนี้
1. หุนสามัญเพ��มทุนจำนวน 9.80 ลานหุน เพ�่อเสนอขายใหแกกรรมการ/ผูบร�หารของบร�ษัท
2. หุนสามัญเพ��มทุนจำนวน 6.20 ลานหุน เพ�่อเสนอขายใหแกพนักงานของบร�ษัท
3. หุนสามัญเพ��มทุนจำนวน 24.00 ลานหุน เพ�่อเสนอขายใหแกผูมีอ�ปการคุณ
4. หุนสามัญเพ��มทุนจำนวน 120.00 ลานหุน เพ�่อเสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก
(Initial Public Offering : IPO)
- อนุมัติใหนำหุนสามัญของบร�ษัทเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• วันที่ 25 เมษายน 2562 บร�ษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบร�ษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเปน
“บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)”
• เปดราน U-Store by copperwired ที่มหาว�ทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
• วันที่ 18 ตุลาคม 2562 หุน สามัญของบร�ษทั ไดเร�ม� ซือ้ ขายเปนครัง้ แรกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกลุมอ�ตสาหกรรมบร�การ หมวดธุรกิจพาณิชย

2.4 โครงสรางการถือหุนของกลุมบร�ษัท

บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จํากัด (มหาชน) (“CPW”)
จัดจำหนายคาปลีกสินคาประเภทดิจ�ทัลไลฟสไตล โทรศัพทมือถือ คอมพ�วเตอรและแท็บเล็ต พรอมทั้งเปนศูนยบร�การซอม
จดทะเบียนจัดตั้ง : 26 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียนปจจ�บัน : 300 ลานบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแลว : 300 ลานบาท

บร�ษัท โคแอน จำกัด (“KOAN”)
จัดจำหนายคาสงสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล
จดทะเบียนจัดตั้ง : 7 พฤศจ�กายน 2554
ทุนจดทะเบียนปจจ�บัน : 50 ลานบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแลว : 50 ลานบาท
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03

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

ปจจ�บันบร�ษัทและบร�ษัทยอยประกอบธุรกิจ เปนผูจัดจำหนายสินคา
ดิจ�ทัลไลฟสไตลที่มีความหลากหลายมากกวา 2,000 รายการ โดยบร�ษัทและบร�ษัท
ยอยจะเลือกสรรสินคาดิจ�ตอลไลฟสไตลที่มีการออกแบบ (Design) เปนเอกลักษณ
มีความทันสมัย ผสมผสานเทคโนโลยีทีมีการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตเพ�่อการ
ควบคุมการสั่งงาน (Internet of Things Product) และอำนวยความสะดวกในชีว�ต
ประจำวันหร�อเพ�อ่ สรางความบันเทิง สามารถใชไดทง้ั ภายในบานหร�อในภายสำนักงาน
เชน หูฟง� หร�อลำโพงไรสาย นาิกาอัจฉร�ยะ (Smartwatch) นาิกาวัดชีพจรหร�อการ
เคลื่อนไหว (Activities Tracker) โดรน (Drone) หุนยนตดูดฝุน (Vacuum Robot)
อ�ปกรณรกั ษาความปลอดภัย อ�ปกรณตรวจสอบความเคลือ่ นไหว (Motion Sensors)
กลอนประตูอัจฉร�ยะ (Smart Locks) เคร�่องเลนเกม ของเลนไฮเทค กลองถายรูป
ประเภท Action Camera และ Instant Camera รวมไปถึงอ�ปกรณเสร�มสำหรับมือถือ
และคอมพ�วเตอร (Accessories) เชน เคสมือถือ ฟ�ลม กันรอย สายชารจ เปนตน ซึง่
จะตองเปนสินคาทีม่ กี ารออกแบบทีท่ นั สมัย มีรปู ลักษณโดดเดนเปนเอกลักษณ รวมไป
ถึงสินคาไลฟสไตลประเภทอื่นๆ ที่สอดคลองกับแนวคิดดิจ�ทัลไลฟสไตลและอำนวย
ความสะดวกในการใชชีว�ต เชน กระเปาเดินทาง กระบอกน้ำ สกูตเตอรไฟฟา รถ
จักรยานยนตไฟฟา เปนตน ซึ่งลวนเปนสินคาจากแบรนดชั้นนำระดับโลกมากกวา
200 แบรนด
นอกจากนี้ บร�ษทั ยังเปนตัวแทนการจัดจำหนายประเภท Apple Premium
Reseller (APR) , Apple Authorized Reseller (AAR) และ Campus Experience
Store ที่ไดรับอนุญาตอยางเปนทางการ จาก Apple South Asia (Thailand)
Ltd. ในการขายสินคาภายใตแบรนด Apple ในประเทศไทย อีกทั้งบร�ษัทยังเปนศูนย
บร�การซอมบำรุงอยางเปนทางการ หร�อ Apple Authorized Service Provider
(ASP) ใหแก Apple อีกดวย
โดยการดำเนินงานของกลุมบร�ษัท มีบร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด
(มหาชน) ดำเนินธุรกิจการขายปลีกสินคากลุมดิจ�ทัลไลฟสไตล รวมไปถึงสินคา
แบรนด Apple ผานรานคาปลีกภายใตการบร�หารงานของบร�ษทั ดังนี้ ราน.life (dotlife)
ซึ่งเปนรานคาปลีกจำหนายสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลนำสมัยภายใตการบร�หารจัดการ
ของบร�ษทั ในการตกแตงราน การคัดสรรสินคาคุณภาพจากทัว่ ทุกมุมโลกมาขายยัง
ราน .life (dotlife)
ราน Apple Brand Shop จำหนายสินคาแบรนด Apple ไดแก ราน
iStudio by copperwired U-Store by copperwired และราน Ai_ นอกจากนี้
บร�ษัทยังไดรับการแตงตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Ltd. ใหเปนศูนย
บร�การซอมบำรุงผลิตภัณฑ Apple ภายใตชื่อศูนยบร�การ iServe ทั้งนี้ ในสวนของ
Apple Brand Shop และศูนยบร�การ จะตองไดรบั อนุญาตในการเปดรานสาขาเพ�ม�
เติมจากทาง Apple ภายใตสญ
ั ญาการเปนตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑและศูนยบร�การ
ของ Apple กอนการเปดรานสาขาใหมเทานั้น
สำหรับธุรกิจจัดจำหนายคาสงเชิงพาณิชยสินคากลุมดิจ�ทัลไลฟสไตล
ดำเนินการโดยบร�ษัท โคแอน จำกัด ซึ่งสวนใหญเปนการขายสินคาที่นำเขาจากตาง
ประเทศและเนนขายใหแกกลุมลูกคาที่นำไปจำหนายสินคาใหแกลูกคารายยอย

ในชวงป 2560 – 2562 บร�ษัทและบร�ษัทยอย มีรายไดจากการขายและบร�การ แบงตามประเภทผลิตภัณฑและบร�การ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

กลุมธุรกิจ

2560

2561

2562

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

1,184.28

42.46

1,399.84

43.37

1,540.75

42.71

กลุมโทรศัพทมือถือ (Smartphone)

736.21

26.40

866.45

26.84

1,121.83

31.09

กลุมคอมพ�วเตอรและแท็บเล็ต (Computer & Tablet)

764.18

27.40

838.13

25.97

839.41

23.27

(0.41)

(0.01)

(0.12)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

0.36

0.01

0.79

0.02

(1.28)

(0.04)

2,684.62

96.26

3,105.09

96.20

3,500.71

97.03

76.60

2.74

88.16

2.73

86.17

2.39

2,761.22

99.00

3,193.25

98.93

3,586.88

99.42

27.83

1.00

34.37

1.07

20.84

0.58

2,789.05

100.00

3,227.62

100.00

3,607.72

100.00

รายไดจากการขายสินคา/1
กลุมสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล (Digital lifestyle)

รายการที่นำมารวมในรายไดจากการขาย
สวนลดจาย/2
รายการปรับปรุงประมาณการการใชคะแนนรางวัล/3
รวมรายไดจากการขาย
รายไดจากการบร�การ
กลุม บร�การซอมแซม และรับประกัน (Maintenance & Warranty)
รวมรายไดจากการขายและบร�การสุทธิ
รายไดอื่นๆ /4
รายไดรวม

ที่มา: จากฝายจัดการของบร�ษัทและงบการเง�นรวมประจำป 2560 ถึงป 2562
หมายเหตุ: /1 รายไดของงบการเง�นรวมที่แสดงในตารางขางตนเปนรายไดที่ตัดรายการระหวางกันภายในบร�ษัทและบร�ษัทยอยแลว
/2 สวนลดจาย เปนรายการสวนลดที่บร�ษัทใหแกลูกคาซึ่งเปนไปตามเง�่อนไขการคาปกติ
/3 รายการปรับปรุงประมาณการการใชคะแนนรางวัล เปนรายการปรับปรุง ณ สิ�นงวดในการบันทึกคาใชจายคะแนนรางวัลที่ทางบร�ษัทตั้ง ประมาณการไว
โดยในป 2560 และ 2561 มียอดบวกเกิดจากประมาณการปรับจากคะแนนที่หมดอายุแลว
/4 รายไดอื่น ไดแก รายไดชดเชยคาตกแตงราน รายไดจากคาสงเสร�มการขาย รายไดคาโฆษณา
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3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบร�การ
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบร�การของ CPW
ประกอบธุรกิจจัดจำหนายคาปลีกสินคากลุม ดิจท� ลั ไลฟสไตล ในราน .life (dotlife) และบร�ษทั ยังไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนตัวแทนจำหนายสินคา
แบรนด Apple อยางเปนทางการ ในราน Apple Brand Shop ทีอ่ ยูภ ายใตการบร�หารของบร�ษทั ซึง่ ไดแก ราน iStudio by copperwired ราน U-Store
by copperwired และราน Ai_ การจำหนาย โทรศัพทมอื ถือ คอมพ�วเตอรและแท็บเล็ต รวมถึงการจำหนายอ�ปกรณเสร�มอืน่ ๆ ทีม่ ฟ
ี ง� กชนั การใชงานรวมกับ
ผลิตภัณฑของ Apple เชน หูฟง� เคสกันรอย ฟ�ลม กันรอยมือถือ สายชารจ สายแสดงภาพ HDMI เปนตน จากแบรนดสนิ คาชัน้ นำทีไ่ ดมาตรฐาน นอกจากนี้
บร�ษทั ยังไดรบั การแตงตัง้ จาก Apple South Asia (Thailand) Ltd. ใหเปนศูนยบร�การซอมบำรุงผลิตภัณฑมาตรฐาน Apple ภายใตชอ่ื iServe
3.1.2 บร�ษทั โคแอน จำกัด (“บร�ษทั ยอย” หร�อ “KOAN”)
เปนบร�ษทั ยอยทีถ่ อื หุน โดยบร�ษทั รอยละ 100.00 ประกอบธุรกิจ จัดจำหนายคาสงเชิงพาณิชย (Wholesale Distributor) สินคากลุม ดิจท� ลั ไลฟสไตล อาทิ เคส ฟ�ลม กันรอย ลำโพง หูฟง� เปนตน ซึง่ สวนใหญเปนแบรนดชน้ั นำ จากตางประเทศ อาทิเชน Aftershokz, Belkin, Innergie, Mophie,
Moshi, Nanoleaf, Philips Hue, Sphero, Withings, Zoku เปนตน โดยเนนขายใหแกกลุม ลูกคาทีเ่ ปนรานคาปลีก เพ�อ่ นำสินคาไปจำหนายใหแกลกู คา
รายยอย ทีล่ ว นเปนรานคาทีม่ ชี อ่ื เสียง ไดแก iStudio หางสรรพสินคาเซ็นทรัล หางสรรพสินคาเดอะมอลล พาวเวอร บาย คิง พาวเวอร AIS shop ราน
Loft ราน Munkong Gadget และ Apple Store เปนตน
กลุม บร�ษทั มีการรายไดจากการขายและใหบร�การ ซึง่ สามารถแบงออกตามประเภทสินคาและบร�การได 4 กลุม ดังนี้
กลุม ที่ 1 กลุม สินคาดิจท� ลั ไลฟสไตล (Digital lifestyle)
ประกอบไปดวยสินคาหลายประเภทมากกวา 2,000 รายการ จากสินคาภายใตแบรนดชั้นนำจากทั่วโลกกวา 200 ราย โดยแบงสินคากลุม
ดิจท� ลั ไลฟสไตลตามประเภทการใชงานได ดังนี้
1.อ�ปกรณเสร�มโทรศัพทมอื ถือและคอมพ�วเตอร (Phone & Computer Accessories)
ปจจ�บนั สมารทโฟนไดรบั ความนิยมอยางแพรหลาย ทำใหสนิ คากลุม นีเ้ ติบโตอยางรวดเร็ว ตามความนิยมสมารทโฟนไปดวยอีกทัง้ ผูใ ชสามารถ
เปลีย่ นหร�อเพ�ม� เติมกลุม อ�ปกรณเสร�มไดเร�อ่ ยๆ ตามความตองการ นอกจากนี้ คอมพ�วเตอรพกพา ไดรบั การพัฒนาใหมขี นาดเล็กกะทัดรัด สามารถพก
พาออกไปทำงานนอกสถานทีไ่ ดสะดวกยิง� ข�น้ และดวยเหตุนผ้ี ใู ชงานหลายคนจ�งใหความสำคัญกับการดูแล ปองกันมากยิง� ข�น้ เพ�อ่ ยืดอายุการใชงานอ�ปกรณ
ใหยาวนานข�น้ ซึง่ บร�ษทั ไดมอี ป� กรณสำหรับสมารทโฟนและคอมพ�วเตอรมากมายทีค่ ดั สรรมาจากหลากหลายแบรนดดงั ทีม่ ดี ไี ซนทส่ี วยงาม สีสนั ทีห่ ลาก
หลาย ฟ�งกชนั ตางๆ ทีช่ ว ยเพ�ม� ความสะดวกสบายในการใชงาน รวมถึงชวยเพ�ม� ประสิทธิภาพการใชงานอ�ปกรณหลักของลูกคาไดอกี ดวย
สำหรับกลุม อ�ปกรณเสร�มโทรศัพทมอื ถือและคอมพ�วเตอรของบร�ษทั อาทิ
• ฟ�ลม กันรอยสำหรับสมารทโฟน และคอมพ�วเตอร สามารถปกปองหนาจออ�ปกรณจากรอยข�ดขวนทีเ่ กิดจากการใชงาน
• เคสสำหรับสมารทโฟน และคอมพ�วเตอร มีใหเลือกหลากหลายประเภท เชน ประเภทเนนฟ�งกชน่ั ดีไซน รูปแบบไลฟสไตล
• แทนวางมือถือ แทนวางคอมพ�วเตอร กระเปา เคสคอมพ�วเตอร
• อ�ปกรณชารจไฟตางๆ เชน สายชารจขนาดตางๆ ประเภทของสายชารจ (Type-C Thunderbolt Micro USB) แบตเตอร�ส่ ำรอง แทนชารจ
ไรสาย (Wireless Charger) อ�ปกรณชารจไฟสำหรับบาน อ�ปกรณชารจไฟสำหรับรถยนต อ�ปกรณชารจไฟสำหรับทองเทีย่ ว เปนตน
• อ�ปกรณตอ พวง ทีจ่ ะชวยเพ�ม� ประสิทธิภาพใหการใชงานสมารทโฟน เชน สาย HDMI สาย USB

ภาพตัวอยางสินคาอ�ปกรณเสร�มโทรศัพทมือถือและคอมพ�วเตอร
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2. นาิกาอัจฉร�ยะ (Smartwatch)
ดวยเทคโนโลยีทำใหนาิกาธรรมดาพัฒนามีฟง� กชนั การทำงานตางๆ ทีร่ องรับการใชงานไดครบทุกดานในตัวเดียว สามารถเตือนขอความ
อีเมล ตารางกิจกรรมตางๆ ความบันเทิง ฟ�งเพลง สามารถรับ-วางสาย แสดงแผนที่ ระบบนำทาง กลองถายรูป ควบคุมเพลงตางๆ ไดทกุ อยางบนขอมือ
โดยไมตอ งหยิบสมารทโฟนข�น้ มาบอยๆ ซึง่ เทคโนโลยีเหลานีไ้ ดเขามาชวยใหไลฟสไตลการใชชวี ต� ของของผูใ ชสะดวกสบายยิง� ข�น้ รวมถึงการติดตามดูแลเร�อ่ ง
สุขภาพ เชน อัตราการเตนหัวใจจากขอมือ การนับกาว ติดตามการออกกำลังกาย จนกระทัง่ เขานอน ขอมูลทัง้ หมดถูกสรุปรวบรวมไว และสามารถดูขอ มูล
ไดทนั ทีทกุ ทีท่ ต่ี อ งการ และหากมีสง�ิ ผิดปกติจะไดรบั การแจงเตือนจากอ�ปกรณเหลานี้ ซึง่ บร�ษทั เห็นถึงประโยชนมากมายจากการใชงาน และอยากทีจ่ ะสงเสร�ม
ดวยการสงมอบอ�ปกรณที่ดีที่มีคุณภาพใหกับลูกคาของบร�ษัท ไดหันมาสรางเสร�มสุขภาพที่ดีอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังชวยอำนวยความสะดวกในการ
ใชชวี ต� ประจำวันของผูใ ชเปนอยางดี

ภาพตัวอยางสินคานาิกาอัจฉร�ยะ

3. อ�ปกรณเกีย่ วกับเสียง (Audio & Music)
ในอดีตอ�ปกรณเคร�อ่ งเสียงจะมีบทบาทแคฟง� เพลง มุง เนนในดานของคุณภาพเสียงเปนหลัก แตสำหรับปจจ�บนั ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี
ในยุคดิจท� ลั สงผลใหผลิตภัณฑตา งๆ รวมถึงอ�ปกรณเคร�อ่ งเสียงไดมพ
ี ฒ
ั นาแบบกาวกระโดดในหลายๆ ดาน พรอมความสามารถทีม่ มี ากกวาแคฟง� เพลง
อยางเดียว เชน การเชือ่ มตอแบบไรสาย การเชือ่ มตอหลายเคร�อ่ งพรอมกัน การพ�ดคุยโทรศัพท แบตเตอร�ส่ ำรอง ฟ�งกชนั กันน้ำ ฟ�งกชนั ปองกันเหง�อ่ การ
ปรับเสียงผานแอปพลิเคชัน คำสัง่ เสียง ระบบเสียงจากโรงภาพยนตร ซึง่ นวัตกรรมเหลานีไ้ ดถกู นำไปพัฒนาสรางสรรคอป� กรณเคร�อ่ งเสียงแบบใหมมาให
เลือกหลากหลาย ตอบโจทยการใชชวี ต� และความตองการของผูบ ร�โภครุน ใหม ทีต่ อ งการความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันยังทำใหชวี ต� สะดวกมากยิง�
ข�น้ อีกดวย สำหรับอ�ปกรณเคร�อ่ งเสียงทีท่ างบร�ษทั และจำหนายมีสนิ คาใหเลือกหลากหลาย อาทิ
• หูฟง� ไดแก หูฟง� หูฟง� ไรสาย หูฟง� สำหรับออกกำลังกาย หูฟง� กันน้ำ
• ลำโพง ไดแก ลำโพงตัง้ โตะ ลำโพงไรสาย ลำโพงกันน้ำ ลำโพงพกพา ลำโพงบาน ลำโพงอัจฉร�ยะ
• อ�ปกรณเสร�มหูฟง� ลำโพง
• อ�ปกรณดนตร� ไดแก เคร�อ่ งอัดเสียง คียบ อรด เคร�อ่ งมิกซเสียง อ�ปกรณเสร�มสรางการเร�ยนรูใ นเร�อ่ งของเสียงเพลงและดนตร�

ภาพตัวอยางสินคาอ�ปกรณเกี่ยวกับเสียง
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4. เกมและของเลน (Gaming & Toy)
เปนกลุม อ�ปกรณทใ่ี ชสรางความบันเทิงและเสร�มสรางทักษะ สงเสร�มพัฒนาความรู ความคิดสรางสรรค จ�นตนาการ ทักษะตางๆ สมาธิ การ
เคลือ่ นไหว การสังเกต ฝกพัฒนาการทางดานสมอง และสติปญ
 ญา ของผูใ ช ซึง่ สามารถนำไปประยุกตใช พัฒนาตอยอดไดอยางสรางสรรค สำหรับสินคา
ในกลุม เกม และของเลน ไดแก เกม โดรน หุน ยนตอจั ฉร�ยะบังคับผานสมารทโฟน หุน ยนตลกู บอลบังคับเพ�อ่ การศึกษา หุน ยนตบงั คับอัจฉร�ยะ เปนตน

ภาพตัวอยางสินคาเกม และของเลน

5. อ�ปกรณกฬ
ี า อ�ปกรณเพ�อ่ สุขภาพ และสรางคุณภาพชีวต� ทีด่ ขี น้� (Sport, Health & Well-being)
เปนกลุมอ�ปกรณที่ใชอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายหร�อทำกิจกรรม ซึ่งอ�ปกรณกีฬาในปจจ�บันก็มีเทคโนโลยีเขามาชวยพัฒนา
ทำใหผูบร�โภคสามารถวัดคาตางๆ ดวยตัวเองไดงายและสะดวก อีกทั้งยังสามารถนำขอมูลเหลานั้นไปพัฒนาสุขภาพตัวเองใหดียิ�งข�้นกวาเดิม บร�ษัทได
ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และมีความตัง้ ใจอยางยิง� ทีจ่ ะมอบอ�ปกรณทด่ี ี ทีก่ ลุม บร�ษทั ไดคดั สรรมาจากทัว่ ทุกมุมโลก สำหรับสินคากลุม
อ�ปกรณกีฬา อ�ปกรณเพ�่อสุขภาพ และสรางคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น มีใหเลือกมากมาย ไมวาจะเปนอ�ปกรณตรวจวัดการนอนหลับ ฟ�ตเนสแทร็กเกอร
เคร�อ่ งชัง่ น้ำหนักอัจฉร�ยะ เชือกกระโดดอัจฉร�ยะ อ�ปกรณวดั อัตราการเตนของหัวใจ อ�ปกรณวดั ความดัน นาิกาอัจฉร�ยะ เปนตน

ภาพตัวอยางอ�ปกรณกีฬา, อ�ปกรณเพ�่อสุขภาพ และสรางคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น
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6. เคร�อ่ งใชในบานและสำนักงาน (Home & Office)
เปนกลุม อ�ปกรณทใ่ี ชเพ�อ่ อำนวยความสะดวก ในการใชชวี ต� ประจำวันทัง้ ในทีอ่ ยูอ าศัย และสำนักงาน เพ�อ่ ตอบสนองความตองการของคนในยุค
ปจจ�บนั ทีช่ น่ื ชอบความทันสมัยและความสะดวกสบาย อ�ปกรณสมารทโฮมหร�อระบบบานอัจฉร�ยะ จะชวยใหลกู คาสามารถเขาถึงและควบคุมระบบตางๆ ทัง้
ภายในและภายนอกบาน ไดอยางงายๆ จากสมารทโฟนทีใ่ ชกนั อยูเ ปนประจำ ซึง่ บร�ษทั ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญนีแ้ ละสงเสร�มใหเทคโนโลยีเหลานีเ้ ขาไปใชใน
บาน หร�อในออฟฟ�ศ เพ�่อทำใหชีว�ตงายข�้น ไมตองเสียเวลากับการบร�หารจัดการเร�่องภายในบานใหว�นวาย สำหรับอ�ปกรณสมารทโฮมที่บร�ษัทได
คัดสรรนัน้ มีใหเลือกหลายรูปแบบ อาทิ ระบบไฟอัจฉร�ยะ สามารถควบคุมเปด-ปด เปลีย่ นสี เพ�ม� สีสนั สรางบรรยากาศภายในบานใหนา อยูย ง�ิ ข�น้ อ�ปกรณ
ควบคุมอ�ณหภูมิเคร�่องปรับอากาศ ที่ลูกคาสามารถควบคุมไดอยางงายดาย ขณะเดียวกันยังชวยลดการใชพลังงาน ประหยัดทั้งทรัพยากรพลังงาน
อ�ปกรณตรวจวัดคุณภาพอากาศ รวมทัง้ ดานความปลอดภัยจากกลองรักษาความปลอดภัยอัจฉร�ยะทีค่ อยทำหนาทีต่ รวจดูความเร�ยบรอยของบาน และ
ตรวจดูไดตลอดเวลาจากสมารทโฟน จะเห็นไดวา สมารทโฮม นอกจากออกแบบมาเพ�อ่ อำนวยความสะดวกสบายแลวยังเปนตัวชวยยกระดับคุณภาพการ
ใชชวี ต� ของลูกคาไดดขี น้� ดวย
นอกจากการบร�การดานสินคาแลว บร�ษทั ยังมุง เนนการบร�การแบบครบวงจร เร�ม� ตัง้ แตการใหคำแนะนำอ�ปกรณ การติดตัง้ ตลอดจนการให
บร�การหลังการขายซึง่ เปนสิง� ทีบ่ ร�ษทั ใหความสำคัญอันดับตนๆ เพ�อ่ ใหลกู คาของบร�ษทั ไดรบั สินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการบร�การทีด่ ไี ปพรอมๆ กัน

ภาพตัวอยางสินคาเคร�่องใชในบานและสำนักงาน

7. อ�ปกรณเกีย่ วภาพและว�ดโี อ (Photo & VDO)
ปจจ�บนั เคร�อขายสังคมออนไลนกลายเปนเคร�อ่ งมือนำเสนอคอนเทนตและภาพตางๆ ทีไ่ ดรบั ความนิยมแพรหลาย เชน Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube สงผลใหเกิดการเปลีย่ นพฤติกรรมของการรับ และสรางสือ่ แตกตางออกไปจากเดิมทีเ่ คยเปนภาพถายธรรมดากลายมาเปนภาพ
ดิจท� ลั ภาพนิง� กลายเปนภาพเคลือ่ นไหวทีม่ ชี วี ต� ชีวา และเขาถึงภาพเหลานัน้ ไดงา ยๆ การถายภาพทีส่ วยดึงดูดใจ การสรางคอนเทนตวด� โี อทีน่ า ติดตามใน
สังคมปจจ�บนั ดังนัน้ บร�ษทั จ�งพยายามทีจ่ ะคัดสรรอ�ปกรณทต่ี อบโจทยความตองการและสงไปยังลูกคาของบร�ษทั เพ�อ่ ทีจ่ ะนำไปสรางคอนเทนตทโ่ี ดดเดน
และสรางสรรค รวมถึงสามารถแบงปนความประทับใจเหลานัน้ ไปสูโ ลกสังคมออนไลนไดอยางรวดเร็ว และงายดายสำหรับสินคากลุม ภาพและว�ดโี อทีท่ าง
บร�ษทั มี ไดแก โดรนถายภาพมุมสูง กลองแอคชัน่ แคม
กลองโพลารอยดถายแลวปร��นทภาพไดทันที กลอง 360 องศา ไมกันสั่นที่ชวยใหสามารถถายว�ดีโอได อ�ปกรณเสร�มตางๆ ของกลอง อาทิ
เคสกันน้ำ อ�ปกรณเสร�มสำหรับการติดตั้งกลองใหเขากับหมวก ร�โมทควบคุม ขาตั้งกลอง แบตเตอร�่สำรอง และเคร�่องปร��นทรูปขนาดพกพา
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ภาพตัวอยางสินคาอ�ปกรณเกี่ยวกับภาพและว�ดีโอ

8. สินคาเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ (Others)
นอกเหนือจากสินคาทีไ่ ดกลาวมาขางตนทีก่ ลาวมา บร�ษทั ไดคดั สรรสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตลอน่ื ๆ ทีส่ อดคลองกับแนวคิดดิจท� ลั ไลฟสไตล และ
อำนวยความสะดวกในการใชชีว�ตเพ��มเติมเพ�่อเปนตัวเลือกและสรางความหลากหลายของประเภทสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล ซึ่งไดแก หลอดแบบพกพา
กลองติดรถยนต รม เปนตน

ภาพตัวอยางสินคาเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

กลุม ที่ 2 กลุม โทรศัพทมอื ถือ (Smartphone)
สมารทโฟนในปจจ�บนั กลายเปนสวนหนึง่ ในชีวต� ของคนยุคนีท้ ข่ี าดไมได เร�ม� ตัง้ แตตน่ื นอนดวยการตัง้ ปลุก ตามมาดวยอานขาว ขอความ หร�อ
เปดโซเชียล เชน Facebook Line Instragram และกิจกรรมระหวางวันสมารทโฟนนิยมใชเปนอ�ปกรณตดิ ตอสือ่ สารไดเปนอยางดี รวมไปถึงการใชอา นและ
ตอบอีเมล แกไขงาน นำเสนอผลงาน จะเห็นไดวาสมารทโฟนนั้นมีบทบาทกับชีว�ตประจำวันตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันนี้ความสามารถของสมารทโฟน
เปนมากกวาเคร�อ่ งมือสือ่ สาร นอกจากจะทำใหบร�ษทั เขาถึงสือ่ ตางๆ ไดงา ยข�น้ แลว ยังชวยในดานอืน่ ๆ อาทิ การถายภาพทีด่ ขี น้� การเขาถึงขอมูลขาวสาร
ไดรวดเร็วผานเทคโนโลยีการเชือ่ มตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง อีกทัง้ ยังเปนศูนยกลางการเชือ่ มตออ�ปกรณอจั ฉร�ยะตางๆ ทีม่ มี ากมายในปจจ�บนั อีกดวย

ภาพตัวอยางสินคากลุมโทรศัพทมือถือ
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กลุม ที่ 3 คอมพ�วเตอรและแท็บเล็ต (Computer & Tablet)
คอมพ�วเตอรและแท็บเล็ตเปนอ�ปกรณทม่ี บี ทบาทสำคัญ และถูกนำมาใชประโยชนตา งๆ ในชีวต� ประจำวันผูใ ชงานสามารถใชทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการนำระบบคอมพ�วเตอรไปประยุกตการใชงานอยางแพรหลายในหลากหลายสาขา อาทิ การศึกษา การแพทย ว�ทยาศาสตร การสือ่ สาร
ที่จะสรางความบันเทิงใหผูใชไดมีความสุขไดเปนอยางดี เชน ฟ�งเพลง ชมภาพยนตร เลนเกม จะเห็นไดวาในทุกๆ วงการที่กลาวมาคอมพ�วเตอร และ
แท็บเล็ตมีความสำคัญมากๆ โดยปจจ�บนั บร�ษทั เปนตัวแทนจำหนายคอมพ�วเตอรและแท็บเล็ตภายใตแบรนดสนิ คา Apple ซึง่ ไดแก เคร�อ่ งคอมพ�วเตอร
MacBook และ iPad รุน ตางๆ

ภาพตัวอยางรูปภาพสินคากลุมคอมพ�วเตอร และแท็บแล็ต

กลุม ที่ 4 กลุม บร�การซอมแซมตางๆ และประกัน (Maintenance & warranty)
บร�ษัทยังเปนศูนยบร�การซอมบำรุงสินคาของ Apple ทั้งสินคาที่อยูในระยะเวลาประกันและนอกระยะเวลาประกัน โดยไดรับการแตงตั้งใหเปน
Apple Authorized Service Provider (ASP) อยางเปนทางการ จาก Apple South Asia (Thailand) Ltd. ตัง้ แตการใหคำแนะนำ ปร�กษา ซอมแซม
ผลิตภัณฑ Apple การใหบร�การนอกสถานที่ (On-site Service) เพ�อ่ อำนวยความสะดวก และใหมน่ั ใจวาผลิตภัณฑทม่ี าจากรานของบร�ษทั เมือ่ อยูใ นมือ
ของลูกคาจะทำงานอยางมีประสิทธิภาพ และลูกคาไดรบั ประโยชนจากการใชไดเต็มทีม่ ากทีส่ ดุ
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3.2 ชองทางการจัดจำหนายและการใหบร�การ
บร�ษทั มีชอ งทางการจัดจำหนาย 2 ชองทางหลัก คือ (1) รานคาปลีกและศูนยบร�การซอมบำรุง (2) รานคาออนไลน ซึง่ ลูกคาสามารถสัง่ ซือ้ และชำระเง�น
ผานเว็บไซตของทางราน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 รานคาปลีกของและศูนยบร�การภายใตการบร�หารงานของ CPW รวมทัง้ สิน� 42 แหง
บร�ษทั มีสาขารานคาปลีกทีเ่ ปนของบร�ษทั เองเพ�อ่ จำหนายสินคาตางๆ ของกลุม บร�ษทั ไดแก (1) ราน .life (dotlife) (2) ราน Apple Brand Shop
ทีอ่ ยูภ ายใตการบร�หารงานของบร�ษทั ไดแก iStudio by copperwired U-Store by copperwired และราน Ai_ และ (3) ราน iServe ศูนยบร�การสำหรับ
ผลิตภัณฑ Apple แบบครบวงจร บร�การซอมแซมผลิตภัณฑแบรนด Apple พรอมใหคำปร�กษาแนะนำดานซอฟตแวร และการดูแลรักษาเคร�อ่ งใหกบั ลูกคา
ที่ใชผลิตภัณฑ Apple รวมถึงจำหนายอะไหลสำหรับการซอมทดแทน
ณ ปจจ�บนั บร�ษทั มีสาขาและศูนยบร�การตัง้ อยูใ นหางสรรพสินคาชัน้ นำ คอมมูนติ ้ี มอลล ครอบคลุมพ�น้ ทีท่ ง้ั ในเขตกรุงเทพมหานคร ปร�มณฑล
และตางจังหวัดตามหัวเมืองใหญ รวมทัง้ สิน� 36 สาขา และ 6 ศูนยบร�การ สรุปรายละเอียด ดังนี้

ราน .life (dotlife) เปนแหลงรวมสินคากลุม ดิจท� ลั ไลฟสไตล ทีม่ คี วามหลากหลายของสินคามากกวา 2,000 รายการ ภายใตแบรนดทว่ั โลก
มากกวา 200 ราย ซึ่งสรรหาจากผูผลิตทั่วโลก โดยมีแนวคิดและการตกแตงรานคาดวยวัสดุที่สวยงามทันสมัย ใหเปนสถานที่สำหรับผูที่หลงใหลใน
เทคโนโลยีสามารถเขามาดูและเลือกซือ้ ของในรานไดอยางสนุกสนาน เหมือนสนามเด็กเลนสำหรับผูใ หญ ทีจ่ ะไดมโี อกาสสัมผัสกับของทีม่ เี ทคโนโลยีใหมๆ
และใชประโยชนจากเทคโนโลยีเหลานี้ ปจจ�บนั บร�ษทั มี ราน .life (dotlife) จำนวน 21 สาขา ตัง้ อยูบ ร�เวณหางสรรพสินคาชัน้ นำ ศูนยการคา และคอมมูนติ ้ี
มอลลชน้ั นำ มีรายละเอียดสถานทีต่ ง้ั สาขาดังนี้

.life เซ็นทรัลเว�ลด
.life สยามพารากอน
.life สีลมคอมเพล็กซ
.life เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตวล� ล
.life เซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต
.life เซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 9
.life เซ็นทรัลพลาซา ปน� เกลา
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.life เดอะพรอมานาด
.life เมกะ บางนา
.life ไอคอนสยาม
.life เทอมินอล 21 พัทยา
.life เทอรมนิ อล 21 โคราช
.life เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน
.life เซ็นทรัลพลาซา อ�ดรธานี

.life เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต
.life เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ
.life เซ็นทรัลพลาซา พ�ษณุโลก
.life เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม
.life เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
.life เซ็นทรัลพลาซาแจงวัฒนะ
.life โรบินสัน ลาดกระบัง

ราน Apple Brand Shop
ราน iStudio by copperwired ราน U-Store by copperwired และราน Ai_ เปนรานคาจำหนายผลิตภัณฑภายใตแบรนด Apple ไดแก
จำหนายสินคาโทรศัพทมอื ถือ โนตบุค และแท็บเล็ต นาิกาอัจฉร�ยะ เฉพาะแบรนด Apple และจำหนายอ�ปกรณเสร�มตางๆ ทัง้ แบรนด Apple และแบรนด
สินคาชั้นนำอื่นๆ ซึ่งบร�ษัทไดรับการแตงตั้งเปน Apple Premium Reseller (APR) และ Apple Authorized Reseller (AAR) โดยทางบร�ษัทไดใหความ
สำคัญกับการเลือกสถานทีต่ ง้ั ราน การออกแบบราน การจัดวางสินคา รวมทัง้ บรรยากาศภายในราน เพ�อ่ ใหสะทอนถึงภาพลักษณของสินคา รวมไปถึงการ
ใหทดลองใชงานเคร�อ่ ง iPhone, iPad, Mac, Watch หร�อผลิตภัณฑอน่ื ๆ ของ Apple และอ�ปกรณเสร�ม เพ�อ่ ใหลกู คาไดสมั ผัสประสบการณการใชงานจร�ง
พรอมกับทีมงานทีม่ คี วามรูความเขาใจในผลิตภัณฑ ของ Apple ที่สามารถใหขอมูลและตอบขอซักถามหร�อแนะนำว�ธีการสาธิตการใชผลิตภัณฑตางๆ
ของ Apple ปจ�จบันบร�ษทั มีรา นคา Apple Brand Shop จำนวน 15 รานสาขา มีรายละเอียด ดังนี้
iStudio by copperwired บร�ษทั มีจำนวนราน 13 สาขา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
iStudio สยามพารากอน
iStudio เซ็นทรัลเว�ลด
iStudio เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่
iStudio เจ อเวนิว
iStudio เดอะเซอรเคิล
iStudio เสนาเฟสท
iStudio เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

iStudio ปารคเวนเชอร
iStudio สีลมคอมเพล็กซ
iStudio อินท-อินเตอรเซค
iStudio เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
iStudio เซ็นทรัลพลาซา อ�บลราชธานี
iStudio เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

U-Store by copperwired เปนรานจำหนายสินคา Apple ทีม่ ลี กั ษณะรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาซึง่ ถูกกำหนดโดยบร�ษทั Apple
South Asia (Thailand) Ltd. ดำเนินการภายใตชอ่ื ราน U-Store by copperwired โดยตัง้ อยูท ม่ี หาว�ทยาลัยชัน้ นำตางๆ โดยปจจ�บนั บร�ษทั ไดเปดดำเนินการ
U-Store by copperwired สาขาแรกที่ มหาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
Ai_ (เอไอ) ยอมาจาก Artificial Intelligence เปนรานคาโครงการพ�เศษ ที่บร�ษัทไดรับอนุญาตจากทาง Apple เปนรานที่มีขนาดใหญ
ตกแตงดวยวัสดุที่ประณีต แปลกตา และรูปแบบ โดดเดนแตกตางไปจากรานคา Apple รานอืน่ ๆ จำนวน 1 ราน คือ Ai_ สาขา สยามดิสคัฟเวอรร�่
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ศูนยบร�การซอมแซม Mac, iPad, iPhone, iPod และ Accessories อื่นๆ ที่ไดรับอนุญาตอยางเปนทางการจาก Apple South Asia
(Thailand) Ltd. ใหเปน Apple Authorized Service Provider (ASP) แกลกู คาทีอ่ ยูใ นเง�อ่ นไขประกันของทาง Apple และลูกคานอกเหนือเง�อ่ นไขการ
ประกันซึง่ ลูกคาจะเปนผูร บั ผิดชอบคาใชจา ยเอง พรอมใหคำปร�กษาแนะนำดานซอฟตแวร และการดูแลรักษาเคร�อ่ งใหกบั ลูกคาทีใ่ ชผลิตภัณฑ Apple โดย
ชางผูเ ชีย่ วชาญทีไ่ ดรบั การรับรองจาก Apple ตามมาตรฐาน ACMT (Apple Certified Mac Technician) สำหรับอะไหลทางบร�ษทั จะเลือกใชอะไหลแท
ของ Apple ทีไ่ ดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพการทำงานทีด่ มี าใชในการซอมเทานัน้ พรอมทัง้ ใหคำแนะนำว�ธกี ารดูแลรักษาอ�ปกรณ เพ�อ่ ใหลกู คาใชงานจาก
อ�ปกรณนน้ั ๆ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทัง้ นีบ้ ร�ษทั มีศนู ยจำนวน 6 สาขาไดแก
iServe อัมร�นทร พลาซา
iServe เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
iServe เสนาเฟสท
iServe เดอะเซอรเคิล
iServe เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
iServe ปารคเวนเชอร
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สำหรับชองทางการจัดจำหนายออนไลนของทางบร�ษัทนั้น สามารถเลือกซื้อสินคาผานเว็บไซตของบร�ษัท ไดแก www.dotlife.store
จำหนาย สินคากลุม ดิจต� อลไลฟสไตล มากกวา 2,000 รายการ จากสินคาภายใตแบรนดชน้ั นำจากทัโ่ ลกกวา 200 ราย www.istudio.store จำหนาย
สินคาโทรศัพทมือถือ โนตบุค และ แท็บเล็ต เฉพาะแบรนด Apple และจำหนายอ�ปกรณเสร�มตางๆ ทั้งแบรนด Apple และแบรนดสนิ คาชัน้ นำอืน่ ๆ
ลูกคาสามารถเลือกซือ้ และชำระคาสินคาไดหลากหลายชองทางและมีความปลอดภัย ทัง้ รูปแบบ โอนเง�น ATM การเก็บเง�นปลายทาง ชำระผาน
เคานเตอรธนาคาร หร�อชำระทีร่ า นคาของบร�ษทั และชำระผานบัตรเครดิต ทัง้ นี้ ลูกคายังสามารถเลือกผอนชำระรายเดือนไดผา นบัตรเครดิตทีร่ ว มรายการ
โดยบร�ษัทมีบร�การจัดสงสินคาใหกับลูกคาที่สั่งซื้อผานชองทางออนไลนของบร�ษัทถึงบานครอบคลุมทั่วประเทศไทย ซึ่งดำเนินการจัดสงโดยบร�ษัทที่
ไดมาตรฐาน ลูกคาสามารถตรวจสอบสถานการณจดั สงสินคาจนถึงมือผูร บั ตรงเวลา ในสภาพทีส่ มบูรณ ทัง้ นีห้ ากลูกคาอยูใ นพ�น้ ทีก่ รุงเทพฯ สามารถ
เลือกใชบร�การการจัดสงแบบดวนพ�เศษ และนอกจากนี้ บร�ษทั ยังอำนวยความสะดวกจัดสงสินคาทีร่ า นคาสาขาของบร�ษทั ทีใ่ กลบา น เพ�ยงลูกคาระบุสาขา
ที่ตองการเขารับสินคา ทั้งนี้ เพ�่อใหลูกคาเขาถึงสินคาและบร�การไดรวดเร็วและสะดวกสบาย บร�ษัทไดเพ��มชองทางการติดตอลูกคาไว ทั้ง Live Chat,
Facebook Messenger, Line หร�อติดตอทางอีเมล เพ�อ่ ใหขอ มูลและตอบขอซักถามเกีย่ วกับผลิตภัณฑและบร�การ

3.2.2 ชองทางการจัดหนายของ KOAN
1. การขายสินคาโดยตรง
KOAN ไมมรี า นคาสาขาเนือ่ งจากการขายสวนใหญเปนลักษณะการคาสง โดย KOAN มีทมี งานขายดูแลรับผิดชอบในการรับคำสัง่ ซือ้ จากทาง
ลูกคาทัง้ ทางโทรศัพท อีเมล และจากการพบปะลูกคาตามรานคา
2. ชองทางจำหนาย E-Commerce
นอกจากการขายสินคาโดยตรง KOAN มีการคาปลีกผานชองทาง E-Commerce โดยผานเว็บไซต www.koan.co.th อีกทางหนึง่ แตอยางไร
ก็ตาม KOAN ไมไดเนนการขยายชองทางการคาปลีกผาน E-Commerce มากนัก เนือ่ งจาก KOAN ทำธุรกิจเปนผูจ ดั จำหนายคาสง โดยวัตถุประสงค
หลักของเว็บไซต เพ�อ่ ใหผสู นใจสามารถเขามาเยีย่ มชมผลิตภัณฑของ KOAN ได
ทัง้ นี้ ตัง้ แตป 2560 – 2562 บร�ษทั และบร�ษทั ยอยมียอดขายผานชองทางการจัดจำหนายของกลุม บร�ษทั ดังนี้

2560
ชองทางการจำหนาย
คาปลีกหนาราน และบร�การ/1

หนวยุรกิจ
ดำเนินการ
CPW

คาสงเชิงพาณิชย

KOAN

การจำหนายผานทาง Online

CPW/KOAN

รวมรายไดจากการขาย และบร�การ
/2

รายไดอื่นๆ

รายไดรวมของบร�ษัทและบร�ษัทยอย

ลานบาท

2561

รอยละ

ลานบาท

2562

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

2,610.74

93.61

2,992.77

92.72

3,335.66

92.46

146.84

5.26

186.54

5.78

224.45

6.22

3.64

0.13

13.94

0.43

26.77

0.74

2,761.22

99.00

3,193.25

98.93

3,586.88

99.42

27.83

1.00

34.37

1.07

20.84

0.58

2,789.05

100.00

3,227.62

100.00

3,607.72

100.00

หมายเหตุ:
/1 รายไดบร�การ ประกอบไปคาบร�การซอมแซมในศูนยบร�การ iServe และการรับประกันอ�ปกรณจาก Apple Care และรายไดจากการรับประกันอืน่ ตัง้ แต
ป 2560 เปนตนไป บร�ษทั รับรูส ว นตางระหวางรายไดและตนทุนการรับประกันเขาเปนรายไดจาการใหบร�การ
/2 รายไดอน่ื ไดแก รายไดชดเชยคาตกแตงราน รายไดจากคาสงเสร�มการขาย รายไดคา โฆษณา รายไดจากอัตราแลกเปลีย่ น
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3.3 กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุม ลูกคาเปาหมายของบร�ษทั และบร�ษทั ยอย แบงออกเปน 2 กลุม ตามประเภทการจัดจำหนาย ดังนี้
3.3.1 กลุม ลูกคาคาปลีก / ลูกคารายยอยทัว่ ไป
1. กลุม ลูกคาทีม่ คี วามชืน่ ชอบและติดตามสินคาเทคโนโลยีตลอดเวลา
2. กลุม ลูกคาหนารานทัว่ ไปซึง่ เปนลูกคารายยอยทีซ่ อ้ื สินคาผานหนารานของบร�ษทั
3. กลุม ลูกคาผูท ม่ี คี วามชืน่ ชอบในผลิตภัณฑภายใตแบรนดสนิ คา Apple เปนพ�เศษ
3.3.2 กลุม ลูกคาคาสง / ซือ้ เพ�อ่ ไปจัดจำหนายตอ
1. กลุม ลูกคาหางสรรพสินคา รานคาขนาดใหญ รานคาปลอดภาษี เชน หางสรรพสินคาเซ็นทรัล หางสรรพสินคาเดอะมอลล พาวเวอร บาย
คิง พาวเวอร AIS shop iStudio และ Apple Store เปนตน รวมไปถึงรานขายสินคาเฉพาะทางอ�ปกรณกฬ
ี า อ�ปกรณตกแตงบาน เปนตน
2. กลุม ลูกคารานคอมพ�วเตอร รานมือถือทัว่ ไป เชน รานมือถือในหางสรรพสินคามาบุญครอง หร�อตามตางจังหวัด
3. กลุม ลูกคาขายผานออนไลน
4. กลุม นิตบิ คุ คล/บุคคล ทีซ่ อ้ื เพ�อ่ ไปใชหร�อแจกเปนของพร�เมีย่ มภายในองคกร
5. กลุม ลูกคาโครงการ เชน ผูพ
 ฒ
ั นาอสังหาร�มทรัพย เพ�อ่ นำไปใชในการสรางระบบบานสมารทโฮม/สมารทคอนโด

3.4 นโยบายการกำหนดราคา
กลุม สินคาดิจท� ลั ไลฟสไตล
กรณีทเ่ี ปนสินคากลุม ดิจท� ลั ไลฟสไตลทบ่ี ร�ษทั และบร�ษทั ยอยซือ้ มาเพ�อ่ จำหนาย บร�ษทั และบร�ษทั ยอยจะมีนโยบายในการกำหนดราคาดังนี้
1. สำหรับสินคาทีท่ าง Supplier เปนผูก ำหนดราคาสินคาเอง (Suggested Retail Price: SRP) ซึง่ เปนราคาทีต่ วั แทนทัว่ ไป นิยมใชในการตัง้
ราคาสินคาเพ�อ่ การคาปลีก บร�ษทั จะกำหนดราคาขายปลีกสินคาตามเง�อ่ นไขทีต่ กลงกับ Supplier ซึง่ ราคาขายปลีกสินคาสวนใหญมกั จะเปน
ราคาเดียวกันทัว่ ประเทศ ทัง้ นีบ้ ร�ษทั จะปรับราคาขายสินคาใหมตามราคาและเง�อ่ นไขทีค่ คู า ของบร�ษทั เปนผูก ำหนด รวมไปถึงราคาขายสินคา
ของสินคาแบรนด Apple จำพวก iPhone iPad MacBook Apple Watch จะถูกกำหนดราคาขายจากผูผ ลิตซึง่ จะเปนราคาเดียวกันทัว่ ประเทศ
ทัง้ นี้ ในสินคาบางรุน อาจจะมีการจัดโปรโมชัน่ พ�เศษ ตามนโยบายของ Apple เชน อาจมีการลดราคา หร�อมีของแถมพ�เศษ เปนตน ซึง่ บร�ษทั จะ
ไดรบั การสนับสนุนสวนตางราคา และของแถมพ�เศษจากทางคูค า ตามเง�อ่ นไขทีไ่ ดตกลงกัน
2. สำหรับสินคาที่ Supplier ใหบร�ษทั เปนผูก ำหนดราคาขาย ซึง่ การกำหนดราคาขายของสินคาข�น้ อยูก บั ประเภทสินคาและการแขงขันในตลาด
ณ ขณะนัน้ ๆ เมือ่ เทียบกับสินคาประเภทเดียวกัน และจากปจจัยอืน่ ๆ เชน ความนิยมในชวงเวลานัน้ คาเง�นบาทในกรณีนำเขาสินคา คาขนสง
ราคาปลีกคูแขง ราคาคาปลีกในตางประเทศ เปนตน โดยบร�ษัทมีการใหสวนลดการคาในบางชวงเวลาเพ�่อสงเสร�มการขายสินคาของบร�ษัท
3. สำหรับสินคาขายฝาก ผูฝ ากขายจะเปนผูก ำหนดราคาขายและโปรโมชัน่

3.5 การจัดหาผลิตภัณฑและบร�การ
3.5.1 สินคากลุม ดิจท� ลั ไลฟสไตล
บร�ษทั และบร�ษทั ยอยมีหนวยงานรับผิดชอบเกีย่ วกับการคัดเลือกสินคาเพ�อ่ จำหนาย โดยจะมีการจัดหาจากผูผ ลิตหร�อจัดจำหนายทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ รวมไปถึงการหาขอมูลขาวสารของผูผ ลิตหร�อจัดจำหนาย โดยใชชอ งทางออนไลนเพ�อ่ ชวยเพ�ม� ประสิทธิภาพในการคัดสรรสินคาทีจ่ ะมา
จำหนายใหแกลกู คาของบร�ษทั ตอไป โดยบร�ษทั จะพ�จารณาจากปจจัยตางๆ ประกอบกัน ดังนี้
1. คุณภาพของสินคาและบร�การทีค่ ดั เลือกจะตองมีดไี ซน โดดเดนเปนเอกลักษณ เหมาะแกการเปนสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตล
2. ผูจ ดั จำหนายตองมีแผนการตลาดในการสนับสนุนการจำหนายสินคา
3. สินคาทีท่ ม่ี อี ตั รากำไรจากการขายสอดคลองกับนโยบายของบร�ษทั
4. ผูผ ลิตและจัดจำหนายตองเปนผูไ ดรบั อนุญาตและปฏิบตั ผิ า นกฎหมายควบคุมเฉพาะ (ถามี)
5. ผูจ ดั จำหนายจะตองมีความสามารถในการจัดหาสินคาไดตรงกับจำนวนและเวลาทีบ่ ร�ษทั ตองการสินคา
ปจจ�บันบร�ษัทเปนผูจัดจำหนายทั้งคาปลีกและคาสง กลุมสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล กลุมอ�ปกรณเสร�มอื่นๆ ชั้นนำกวา 2,000 รายการ
กับผูจ ดั จำหนายหร�อผูผ ลิตชัน้ นำทัว่ โลกกวา 200 ราย ซึง่ บร�ษทั และบร�ษทั ยอย มีความสัมพันธอนั ดี เปนพันธมิตรทางธุรกิจรวมกันมาเปนเวลานาน
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3.5.2 สินคากลุม ภายใตแบรนด Apple
บร�ษัทไดรับการแตงตั้งใหเปน Apple Premium Reseller (APR) และ Apple Authorized Reseller (AAR) เพ�่อจัดจำหนายสินคาภายใต
แบรนด Apple โดยการซือ้ ผลิตภัณฑจากผูจ ดั จำหนายทีไ่ ดรบั อนุญาตจาก Apple South Asia (Thailand) Ltd. เชน บจก.อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย)
บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) หร�อจากผูใ หบร�การโทรศัพทมอื ถือไดแก AIS TRUE และ DTAC นอกจากนี้ ในสวนของการซือ้ อะไหลเพ�อ่ งานซอมบำรุงซึง่ บร�ษทั
ไดรบั การแตงตัง้ ใหเปน Apple Authorized Service Provider (ASP) บร�ษทั จะดำเนินการซือ้ อะไหลจากทาง Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพ�อ่ ให
ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพการทำงานทีด่ มี าใชในการซอม
3.5.3 การบร�หารคลังสินคา
เนือ่ งจากผลิตภัณฑของบร�ษทั และบร�ษทั ยอยเปนสินคาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอยูเ สมอรวมไปถึงสินคาบางชนิดมีมลู คาตอชิน� สูง
บร�ษทั และบร�ษทั ยอยจ�งใหความสำคัญกับการบร�หารสินคาคงคลังเปนอยางยิง� เพ�อ่ หลีกเลีย่ งปญหาสินคาลาสมัย นอกจากว�ธกี ารประมาณการสัง่ ซือ้ สินคา
ใหเพ�ยงพอและเหมาะสมตอการขายในแตละสาขาในแตละผลิตภัณฑ บร�ษทั และบร�ษทั ยอยยังไดมกี ารวาจาง บร�ษทั โลจ�สทพลัส จำกัด ใหเปนผูบ ร�หารจัดการ
คลังสินคา ซึง่ บร�ษทั โลจ�สทพลัส จำกัด เปนบร�ษทั ทีม่ ปี ระสบการณมากกวา 20 ป ในการบร�หารคลังสินคาและกระจายสินคา (Logistic Outsourcing) ให
กับบร�ษทั ตางๆ มากมาย รวมถึงบร�ษทั ทีอ่ ยูใ นกลุม อ�ปกรณไฮเทคและอิเล็กทรอนิกส โดยมีการรับประกันความเสียหายในสินคาของบร�ษทั และบร�ษทั ยอยดวย
ทัง้ นี้ บร�ษทั ไดใชระบบ Warehouse Management System (WMS) ทีใ่ ชในการบร�หารคลังสินคาซึง่ เปนสวนระบบงานหนึง่ ใน NIMBUS ทีเ่ ปน
ระบบ ERP ทีบ่ ร�ษทั นำมาใช โดยบร�ษทั คลังสินคา และสาขา สามารถทีจ่ ะใชงานผาน Internet ทัง้ ในเร�อ่ งของการสัง่ สินคา (Ordering) รายละเอียดดานการ
ขนสง (Shipping Status) และรายงานตางๆ แบบทันทวงที รวมถึงการรับและตรวจปลอยสินคาดวยระบบ Barcode การจัดสงแบบการ Scan Serial
Number เปนตน
บร�ษทั และผูบ ร�หารจัดการคลังสินคาจะรับทราบขอมูลสินคาทีเ่ ปนปจจ�บนั พรอมกัน โดยบร�ษทั เปนผูท ำการสัง่ สินคาเมือ่ สินคาคงเหลือต่ำกวา
จ�ดสัง่ สินคาทีก่ ำหนดไว และผูบ ร�หารจัดการคลังสินคาจะเปนฝายตรวจรับสินคา จัดเก็บสินคา ตลอดจนกระจายสินคาใหกบั สาขาและลูกคาทีส่ ง่ั ซือ้ ออนไลน
ซึง่ ผูบ ร�หารจัดการคลังสินคาจะเปนผูร บั ผิดชอบตอความเสียหายหร�อสูญหายของสินคาดังกลาวทัง้ หมดจนกวาจะสงของถึงสาขาหร�อลูกคาปลายทาง
โดยผูบ ร�หารจัดการคลังสินคาสามารถดำเนินการสงสินคาไดตามระยะเวลา ดังนี้
• การสงสินคาในกรุงเทพฯ และปร�มณฑล ภายในวันถัดไป
• การสงสินคาในตางจังหวัดทัว่ ประเทศ ยกเวนแมฮอ งสอน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ภายใน 1-2 วัน
• การสงสินคาในตางจังหวัด ตางอำเภอ พ�น้ ทีเ่ กาะ พ�น้ ทีห่ า งไกลพ�เศษ ภายใน 3-5 วัน
ทัง้ นีบ้ ร�ษทั สามารถเขาตรวจสอบสินคาไดตามระบบการตรวจสอบภายในซึง่ กำหนดนับปละสองครัง้ ในเดือนมิถนุ ายนและธันวาคมของแตละป
หร�ออาจขอเขาตรวจสอบไดตามทีบ่ ร�ษทั รองขอ จากมาตราการดังกลาว ทำใหบร�ษทั สามารถควบคุมปร�มาณและอายุของสินคาคงคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนการชวยทำใหบร�ษทั สามารถประหยัดงบลงทุนในการกอสรางคลังสินคาและคาใชจา ยในการวาจางพนักงานในคลังสินคา รวมถึงคาใชจา ยในการฝก
อบรมพนักงานที่เกี่ยวของไดอีกดวย
อนึง่ ในสวนของพ�น้ ทีค่ ลังสินคา บร�ษทั และบร�ษทั ยอยไดทำสัญญาเชาพ�น้ ทีค่ ลังสินคาจากบร�ษทั ดับเบิลยูทซี ี โลจ�สติกส จำกัด ทีบ่ ร�เวณถนน
พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

3.6 การเลือกทำเลที่ตั้งสาขา
3.6.1 การหาพ�น้ ทีเ่ ปดรานใหม
บร�ษทั มีทมี งานฝายคาปลีกทีร่ บั ผิดชอบในการเปดสาขารานคาปลีกของบร�ษทั ไดแก ราน .life (dotlife) ราน iStudio by copperwired ราน
U-Store by copperwired ราน Ai_ และราน iServe โดยทีมงานของบร�ษทั จะทำการคัดเลือกพ�น้ ทีใ่ นการเปดสาขาโดยพ�จารณาจากปจจัยตางๆ ดังนี้
• ทำเลทีต่ ง้ั ของรานคาภายในศูนยการคา / มหาว�ทยาลัย
• ความนิยมของศูนยการคา
• ราคาคาเชาทีเ่ หมาะสม
• ลักษณะและไลฟสไตลของกลุม ประชากรในพ�น้ ที่ / หลักสูตรการเร�ยนการสอนของมหาว�ทยาลัยนัน้ ๆ
• จำนวนประชากรโดยรอบ / จำนวนนักศึกษาและบุคคลากร
• รานคาของคูแ ขงในพ�น้ ที่
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ทัง้ นีก้ ารเปดราน Apple Brand Shop ในประเทศไทยจะตองขออนุญาตกับทาง Apple South Asia (Thailand) Ltd. กอนจ�งจะสามารถดำเนิน
การเปดรานได โดยตัวแทนจำหนายที่ไดรับอนุญาตเทานั้นจ�งจะมีสิทธิในการเสนอขอเปด Apple Brand Shop ซึ่งผลการพ�จารณาตัดสินข�้นอยูกับ
ทาง Apple เปนผูช ข้ี าด โดยทาง Apple จะมีเง�อ่ นไขหร�อเกณฑในการพ�จารณาการเปดรานสาขา Apple Brand Shop ซึง่ สามารถสรุปได ดังนี้
1. พ�น้ ทีห่ ร�อทำเลทีต่ ง้ั ของสาขาของ Apple Brand Shop ทีท่ างตัวแทนจำหนายจะเปด ซึง่ ทาง Apple มีการพ�จารณาหลายๆ องคประกอบ ไดแก
• ชือ่ เสียงของเจาของพ�น้ ทีห่ ร�อผลงานของผูพ
 ฒ
ั นาอสังหาร�มทรัพย ซึง่ สวนใหญจะเปนหางสรรพสินคาหร�อศูนยการคาทีม่ ชี อ่ื เสียง
ในยานธุรกิจ ทัง้ ในกรุงเทพและตางจังหวัด เชน กลุม เซ็นทรัล กลุม เดอะมอลล เปนตน
• ทำเลพ�น้ ทีข่ องรานในหางสรรพสินคาหร�อศูนยการคาจะตองเปนจ�ดสังเกต สามารถเดินทางมายังรานสาขาไดงา ย และมีจำนวน
ผูค นเดินผานมาก (High Traffic Volume)
• ระยะหางของราน Apple Brand Shop ในแตละแหงเพ�ยง 1 สาขาเทานัน้ และตองหางกันอยางนอย 5 กิโลเมตร ยกเวนในเขตใจกลาง
ใจกลางเมือง (Central Business District : CBD) ที่มีการกระจ�กตัวของผูคน อาจจะไดรับการยกเวน หร�อในรัศมีที่หางไมเกิน
5 กิโลเมตรเปนราน Apple Brand Shop เปนของตัวแทนจำหนายเดียวกัน เชน iStudio by copperwired ในสาขา
สยามพารากอน เซ็นทรัลเว�ลด เซ็นทรัลแอมบาสซี่
2. ศักยภาพของตัวแทนจำหนาย เชน ทีมงาน ผูบร�หาร นโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ตัวแทนจำหนาย รวมไปถึงฐานะทางการเง�น
ความเพ�ยงพอเง�นทุนหมุนเว�ยน และเง�นลงทุน เปนตน
3. Performance ในอดีตที่ผานมาของตัวแทนจำหนาย เกี่ยวกับยอดขาย แผนการตลาด รวมถึงประวัติการทำผิดเง�่อนไขสัญญาตัวแทน
จำหนาย เปนตน
อยางไรก็ตาม ในทางปฎิบตั ทิ างทีมงานฝายคาปลีก จะตองมีหนาทีใ่ นการหาพ�น้ ทีท่ ำเลทีต่ รงกับแผนการขยายธุรกิจของ CPW และการสราง
ความสัมพันธอนั ดีกบั เจาของพ�น้ ทีห่ ร�อผูพ
 ฒ
ั นาอสังหาร�มทรัพย เพ�อ่ ใหไดสทิ ธิในการจองพ�น้ ที่ ในหางสรรพสินคาทีเ่ ปดใหมกอ นเปนรายแรก โดยปจจ�บนั
การเปด iStudio by copperwired สวนใหญอยูใ นพ�น้ ที่ CBD ซึง่ ไมรวมแต CBD ในกรุงเทพมหานครเทานัน้ แตขยายไปยังจังหวัดหร�อพ�น้ ทีท่ ม่ี กี ารขยายตัว
ของเศรษฐกิจหร�ออ�ตสาหกรรม ทีห่ า งสรรพสินคารายใหญไปเปดสาขา หลังจากไดพน้� ทีห่ ร�อมีโอกาสทีค่ าดวาจะได จะตองหาร�อกับทาง Apple ในการเปด
Apple Brand Shop หากทาง CPW มัน่ ใจวาทาง Apple จะใหดำเนินการสาขาใหม CPW จ�งจะดำเนินการทำ Business Plan นำเสนอตอทาง Apple
อยางเปนทางการ นอกจากนีท้ าง Apple จะมีการรักษาความสมดุลของ Reseller portfolio อยูแ ลว ซึง่ ก็จะไมมี Reseller รายใดรายหนึง่ ทีผ่ กู ขาดการได
รับอนุญาตใหเปดสาขาอยูเ พ�ยงรายเดียว
บร�ษทั สามารถทีจ่ ะเปด ราน .life (dotlife) ซึง่ เปนรานคาปลีกสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตลทส่ี ามารถใชงานคูก บั iPhone และผลิตภัณฑอน่ื ของ Apple
ซึง่ ราน .life (dotlife) เปนรานคาภายใตการบร�หารจัดการของบร�ษทั เอง ควบคูก บั การเปดราน iStudio by copperwired ได เชน สยามพารากอน เซ็นทรัล
เว�ลด และสีลมคอมเพล็กซ หร�อในทำเลทีม่ ศี กั ยภาพทีม่ รี า น Apple Brand Shop ของตัวแทนจำหนายอืน่ ได หากบร�ษทั พ�จารณาแลววามีความคุม คาทาง
ธุรกิจ บร�ษทั สามารถทีจ่ ะเปดราน .life (dotlife) ในพ�น้ ทีด่ งั กลาวเพ�อ่ เปนทางเลือกใหแกลกู คาในการเลือกซือ้ สินคาดิจท� ลั ไลฟสไตล เชน เซ็นทรัลพลาซา
พระราม 9 เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม เปนตน หร�อแมกระทัง่ ศูนยการคาไอคอนสยาม ซึง่ ทีต่ ง้ั ของ Apple Store สาขาแรกในประเทศไทย ทางบร�ษทั ไดเปด
ราน .life (dotlife) สาขาไอคอนสยาม เพ�อ่ เปนทางตัวเลือกในการซือ้ อ�ปกรณทใ่ี ชควบคูก บั ผลิตภัณฑ Apple ใหแกลกู คาเลือกสรรเพ�ม� เติมอีกดวย
3.6.2 การออกแบบและตกแตงราน
เมือ่ คณะกรรมการบร�หารอนุมตั กิ ารเปดรานแลว ฝายออกแบบและการตลาดจะพ�จารณารายละเอียดพ�น้ ทีเ่ ชาและสรุปรูปแบบรานเพ�อ่ ดำเนิน
การวาจางนักออกแบบตกแตงภายในออกแบบ
สำหรับราน Apple Brand Shop จะมีการกำหนดรูปแบบการออกแบบรานใหเปนไปตามแนวคิดของ Apple โดยเมือ่ แบบรานไดรบั การอนุมตั ิ
จากเจาของพ�้นที่แลว (ซึ่งอาจจะไดรับสนับสนุนคาออกแบบและตกแตงในบางราน ตามที่ตกลงไวกับทาง Apple) บร�ษัทจะสรรหาและคัดเลือกผูรับเหมา
กอสรางเพ�อ่ ใชในการตกแตงราน และบร�ษทั จะเปนผูต รวจสอบงานตกแตงเปนระยะๆ เพ�อ่ ใหงานกอสรางเปนไปตามแบบและเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด

3.7 ภาวะอ�ตสาหกรรมและกลยุทธการแขงขัน
การพัฒนาโครงสรางพ�น้ ฐานเพ�อ่ การสือ่ สาร นับวาเปนปจจัยทีส่ ำคัญในการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ทำใหเกิดการแลกเปลีย่ นของขอมูล
เชือ่ มโยงจากสถานทีต่ า งๆ ไดทว่ั โลก ไดอยางรวดเร็วและงายดาย กอใหเกิดประโยชนและคุณคาทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก
สำหรับการพัฒนาโครงสรางพ�น้ ฐานเพ�อ่ การสือ่ สารของประเทศไทย ทำใหประชากรในประเทศสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตและเคร�อขายมือถือ
ไดเปนจำนวนที่มากยิ�งข�้น จากการพัฒนาการใหบร�การของภาคเอกชนผูใหบร�การอินเทอรเน็ต และผูใหบร�การเคร�อขายมือถือ รวมไปถึงนโยบายและ
โครงการของภาครัฐในการผลักดันใหประเทศกาวไปสูย คุ ไทยแลนด 4.0
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นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ในหมวดของโลจ�สติกส ที่ไดกลาวถึงแผนการพัฒนา
เทคโนโลยีในการสือ่ สารสำหรับป 2563 ดวยเทคโนโลยี 5G หร�อ 5th Generation ทีเ่ ปนระบบการสือ่ สารแบบไรสายในยุคที่ 5 โดยคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดกำหนดแผนทีจ่ ะใหประเทศไทยไดใชเทคโนโลยี 5G ภายในเดือน ตุลาคม 2563
โดยไดเตร�ยมความพรอมเร�อ่ งคลืน่ ความถีไ่ วรองรับแลว เชน คลืน่ 700 เมกะเฮิรตซ คลืน่ 2600 เมกะเฮิรตซ คลืน่ 26 กิกะเฮิรตซ คลืน่ 28 กิกะเฮิรตซ จะถูก
นํามาปรับปรุงใชงาน ซึ่งจะเปนการเขาสูยุค 5G ในชวงเวลาใกลเคียงกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ดังนั้น ทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาครัฐหร�อเอกชน จะตอง
ปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงกับเทคโนโลยี 5G ทีจ่ ะเขามาพรอมกับเทคโนโลยีใหมๆ อาทิ อินเทอรเน็ตของสรรพสิง� หร�อ IoT (Internet Of Things) ซึง่ เปน
อ�ปกรณหร�อสิง� ของทีม่ วี งจรอิเล็กทรอนิกสซอฟตแวรเซ็นเซอรเชือ่ มตอสิง� ของตางๆ ใหสามารถแลกเปลีย่ นขอมูลระหวางกันได ปญญาประดิษฐระบบที่
สามารถว�เคราะหขอ มูลตางๆ แทนมนุษยได หร�อ AI (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีความจร�งเสมือน หร�อ VR (Virtual Reality) เทคโนโลยีความจร�ง
แบบแตงเติม หร�อ AR (Augmented Reality)
การเขามาของเทคโนโลยี 5G จะชวยเพ��มข�ดความสามารถทางการแขงขัน ทำใหคุณคาทางเศรษฐกิจเพ��มข�้น ชวยบร�หารจัดการ ทรัพยากร
ระบบอ�ตสาหกรรม ภาคอ�ตสาหกรรม ภาคการขนสง ภาคการเง�น หร�อ ภาคของสือ่ เปนตน การพัฒนาของระบบ 5G สามารถจำแนกไดเปน 3 กลุม ใหญๆ
ไดดงั นี้

ที่มา: สกูปหนา 1 มติชนรายวัน เผยแพร วันที่ 31 มกราคม 2561

1. การใชยานยนตอัจฉร�ยะ (Connected Car) หร�อยานยนตไรคนขับที่อาจเกิดข�้นมา จะทำใหเกิดระบบขนสงคมนาคมอัจฉร�ยะ และเพ��ม
ประสิทธิภาพในการจราจร ทีม่ คี วามแออัดในเมืองใหญๆ
2. การใชอป� กรณ IoT อ�ปกรณตา งๆ ทีม่ ชี ปิ หร�อหนวยประมวลผลสามารถติดตอสือ่ สารกันไดกนั มากข�น้ ดวยเทคโนโลยี 5G รองรับการเชือ่ ม
ตออ�ปกรณไดเพ��มข�้น อ�ปกรณที่ใชในตัวบานเคร�่องใชไฟฟาตางๆ ภายในบาน หร�อภายในสำนักงาน จะสามารถสื่อสารกันไดอยางอัตโนมัติ
ทำใหกลายเปนระบบบานอัจร�ยะ (Smart Home) หร�อสำนักงานออฟฟ�ศอัจร�ยะ (Smart Office)
3. การควบคุมอ�ปกรณในระยะไกล (Remote Controlling) เชน การควบคุมเคร�อ่ งจักรทางไกล หร�อการรักษาทางไกลทีแ่ พทยสามารถว�นจิ ฉัย
โรคผานหนาจอไดแลว ยังจะสามารถทำการรักษาโดยการควบคุมเคร�อ่ งมือการรักษาทางไกล (Tele Medicine) หร�อการใหคำแนะนำผานระบบ
Real Time ไดดว ยการสงภาพเคลือ่ นไหวความละเอียดสูงไดภายใน 1 ว�นาที
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ภาวะอ�ตสาหกรรมอ�ปกรณอนิ เทอรเน็ตในทุกสิง� หร�อ IoT (Internet of Things)
ภาพรวมตลาด IoT ทัว่ โลกจนถึง ป 2568

ที่มา: โพสตทูเดยรวบรวม

จากการเปลี่ยนผานเทคโนโลยีในยุคดิจ�ทัล สงผลใหอ�ปกรณตางๆ ที่ผูบร�โภคมักใชในชีว�ตประจำวัน ไมวาจะเปนเคร�่องใชไฟฟาภายในบาน
เคร�อ่ งมือสือ่ สาร เคร�อ่ งมือและอ�ปกรณการแพทยหร�อแมแตสนิ คาอ�ปโภคอยางแวนตาและนาิกา เปนตน มีแนวโนมปรับตัวเชือ่ มโยงทุกสิง� อยางเขาสูโ ลก
ของอินเทอรเน็ตและเขาสูโ หมดการทำงานแบบฉลาดข�น้ โดยมักเร�ยกอ�ปกรณเหลานัน้ วา “อ�ปกรณ IoT” (Internet of Things) ซึง่ การทำงานของอ�ปกรณ
อัจฉร�ยะนัน้ จำเปนตองอาศัยการทำงานของระบบอัจฉร�ยะ (Smart System) โดยอาจทำงานควบคูไ ปกับการใชงานบนโครงขายอินเทอรเน็ต เพ�อ่ อำนวย
ความสะดวกสบายและเพ�ม� อรรถประโยชนใหแกผบู ร�โภค โดยคาดการณวา จากป 2560 จนถึงป 2563 ตลาด IoT ทัว่ โลกจะเติบโตโดยเฉลีย่ รอยละ 28.5
และธุรกิจตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ IoT ไมวา จะเปนฮารดแวร ซอฟตแวร การบร�การ และโครงขายในการเชือ่ มตอ IoT จะมีการลงทุนในมูลคาทีส่ งู ข�น้
ขณะทีใ่ นประเทศไทยตลาด IoT ในป 2560 มีจำนวนอ�ปกรณทเ่ี ชือ่ มตอกวา 8.4 พันลานชิน� ซึง่ เพ�ม� ข�น้ รอยละ 31 เมือ่ เทียบกับป 2559 คาดวา
ในป 2563 จะมีบร�ษัทมากกวารอยละ 65 ที่ใชผลิตภัณฑและโซลูชัน IoT สำหรับแนวโนมในป 2568 นั้น มีการประมาณวาการใชจายที่เกี่ยวของกับ IoT
ทัว่ โลก จะมีมลู คากวา 2 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ หร�อราว 63 ลานลานบาท ซึง่ สงผลตอเศรษฐกิจโลกทีจ่ ะมีมลู คาถึง 10 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ หร�อ
315 ลานลานบาท ขณะที่ ในประเทศไทยเศรษฐกิจป 2568 จะมีมลู คา 3 ลานลานบาท ซึง่ เปนการใชจา ยเกีย่ วกับ IoT ถึง 5 แสนลานบาท ทัง้ นี้ ในอนาคต
อ�ปกรณตา งๆ (Devices) ในชีวต� ประจำวันจะถูกเชือ่ มตอใชงานผานโครงขายอินเทอรเน็ต
ประเภทอ�ปกรณ

ขนาดตลาด
ป 2560

อัตราการเติบโต
รอยละ

นาิกา /
สายรัดขอมืออัจฉร�ยะ

264,600 – 270,725
เคร�อ่ ง

4.2 – 6.5

1,614.1 – 1,654.4
ลานบาท

1.5 – 3.7

354,880 – 393,890
เคร�อ่ ง

3.5 – 5.9

6,742.7 – 6,914
ลานบาท

2.2 – 4.8

17.2 – 17.4
เคร�อ่ ง

1.8 – 2.9

96,550 – 97,950
ลานบาท

3.0 – 4.5

เคร�อ่ งปรับอากาศ
อัจฉร�ยะ (เฉพาะเคร�อ่ ง
มีเซ็นเซอร ตรวจจับ
การเคลือ่ นไหวและ
ปรับอ�ณหภูมิ
สมารทโฟน

ผูบ ร�โภค
กลุม เปาหมาย

ความตองการ
ใชงาน

ปร�มาณผูใ ช

• กลุม ผูท ช่ี น่ื ชอบ
การออกกำลังกาย
• กลุม คนรักสุขภาพ
• กลุม ผูส งู อายุ

เพ�อ่ การดูแลสุขภาพ
และการดูแลความ
ปลอดภัยของผูบ ร�โภค
โดยเฉพาะกลุม ผูส งู อายุ

ป 2560 = 0.7 ลานคน
ป 2564 = 1.2 ลานคน

• กลุม ผูช น่ื ชอบเทคโนโลยี
เนนความสะดวกสบาย
• กลุม ทีอ่ นุรกั ษพลังงาน

สรางความสะดวกสบาย

ป 2560 = 5.6 ลานคน
ป 2564 = 7.4 ลานคน

• กลุม ผูบ ร�โภคทีน่ ยิ มทำ
กิจกรรมบนโลกออนไลน
ในทุกทีท่ กุ เวลา
• กลุม ผูส งู อายุ

ทำกิจกรรมเพ�อ่ สราง
ความบันเทิง ดูหนัง
ฟ�งเพลง ติดตอสือ่ สาร

ป 2560 = 41.9 ลานคน
ป 2564 = 48.5 ลานคน

ที่มา: “จับเทรนดอ�ปกรณอัจฉร�ยะพ�ง” ศูนยว�จัยกสิกรไทย SME กรกฎาคม 2560

ในดานตลาดผลิตภัณฑสมารทโฮม (Smart Home) ซึง่ เปนหนึง่ ในกลุม ผลิตภัณฑของบร�ษทั ในป 2559 มีมลู คาตลาดภายในประเทศโดยรวม
ประมาณ 645 ลานบาท และคาดการณวา จะเพ�ม� ข�น้ ถึง 2,500 ลานบาท ในป 2563 หร�อมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ รอยละ 40 โดยผลิตภัณฑโฮมออโตเมชัน่
(Home Automation Product) อาทิ หุน ยนตทำความสะอาด หลอดไฟอัจฉร�ยะ ปลัก๊ ไฟอัจฉร�ยะ จะเปนกลุม สินคาทีย่ งั ครองสวนแบงการตลาดสูงสุดที่
ประมาณรอยละ 40 การคาดการณการเติบโตในอีก 5 ป ตอจากนีไ้ ป (ป 2562 - 2567) ประเมินวาผลิตภัณฑสมารทโฮมเพ�อ่ การดูแลผูส งู อายุและสุขภาพ
จะเติบโตสูงสุดถึงรอยละ 60 ตามโครงสรางประชากรทีจ่ ะเขาสูส งั คมผูส งู อายุ กลาวคือ ประชากรในประเทศจะมีอายุโดยเฉลีย่ สูงข�น้ อ�ปกรณเพ�อ่ อำนวย
ความสะดวกสบายในการใชชวี ต� ประจำวันภายในบานจะไดรบั ความนิยม และมีการพัฒนาใหสอดคลองกับการใชงานมายิง� ข�น้ รวมไปถึงผลิตภัณฑสมารท
โฮมเพ�่อการรักษาความปลอดภัย (Security Product) จะมีอัตราการเติบโตเปนอันดับที่สองที่รอยละ 40 เชน การใชหลอดไฟอัจฉร�ยะที่เปนกลองและ
ลำโพงในตัว และการติดตัง้ Smart Front Door เพ�อ่ ใหผอู ยูใ นบานเห็นหนาและโตตอบกับบุคคลทีม่ าเยือนโดยทีย่ งั ไมตอ งเดินออกไปทีป่ ระตู ซึง่ นอกจากจะ
ชวยในเร�อ่ งความสะดวกสบายแลวยังเปนการปองกันมิจฉาชีพอีกดวย เปนตน
นอกจากนี้ แนวโนมของการติดตัง้ ผลิตภัณฑสมารทโฮมจะเปลีย่ นจากการซือ้ อ�ปกรณ DIY (Do It Yourself) ไปติดตัง้ เองทีละชิน� ซึง่ เปนการ
วางแผนติดตัง้ ระบบตางๆ ใหทำงานประสานกันโดยอัตโนมัตเิ พ�อ่ ใหเกิดประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยทีร่ ดั กุมยิง� ข�น้ และขยายไปยัง สำนักงาน
ออฟฟ�ศ ระบบคมนาคมขนสง โรงงานอ�ตสาหกรรม ผูพ
 ฒ
ั นาอสังหาร�มทรัพย โรงแรม อพารทเมนท เปนตน ดังนัน้ การอาศัยผูเ ชีย่ วชาญในการวางแผน
และติดตั้ง ทั้งการใหคำปร�กษาเกี่ยวกับอ�ปกรณและระบบ จ�งเปนโอกาสในการดำเนินธุรกิจของผูประกอบธุรกิจที่คาดวาจะขยายตัวเติบโตข�้นในอนาคต
ประกอบกับแนวโนมของราคาผลิตภัณฑสมารทโฮมในอนาคตจะมีราคาถูกลงและควบคุมไดผา นสมารทโฟน เนือ่ งจากการประยุกตใช IoT กับผลิตภัณฑ
สมารทโฮม อาทิ หลอดไฟอัจฉร�ยะ หร�อ กลองวงจรปดที่ใชกับที่อยูอาศัย ซึ่งจะทำใหฐานตลาดกวางข�้นเพราะผูบร�โภคในระดับกลางก็สามารถติดตั้ง
อ�ปกรณสมารทโฮมได
ภาวะอ�ตสาหกรรมสมารทโฟน
จำนวนยอดขายมือถือทัว่ โลกประจำป 2560 - 2561
666.60
ป 2560
ป 2561

318.10

458.80

291.80
205.20

215.80 206.30

153.20
96.00

Sumsung

Huawei

Apple

119.00

Xiaomi

119.80 119.02

Oppo

100.20 102.40

Vivo

อื่นๆ

ที่มา : Counterpoint Technology Market Research

จากขอมูลขางตน ระบุวา ตัวเลขจำนวนมือถือทีข่ ายทัว่ โลกประจำป 2561 ไดลดลงเมือ่ เปร�ยบเทียบกับป 2560 โดยมีจำนวนขายไดทง้ั สิน� 1.50
พันลานเคร�อ่ ง และ 1.56 พันลานเคร�อ่ ง ตามลำดับ ซึง่ ลดลงจากป 2560 จำนวน 60 ลาน เคร�อ่ งคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 3.79 โดยในป 2561 แบรนด
Samsung มีจำนวนเคร�อ่ งทีข่ ายไดนำเปนอันดับหนึง่ จำนวน 291.80 ลานเคร�อ่ ง และมีแบรนด Apple อยูอ นั ดับทีส่ อง จำนวน 206.30 ลานเคร�อ่ ง และ
อันดับสาม คือ แบรนด Huawei จำนวน 205.20 ลานเคร�่อง ถึงแม Huawei ไดมีการเพ��มจำนวนเคร�่องที่ขายอยางมากเมื่อเปร�ยบเทียบกับปกอนดวย
จํานวนทีเ่ พ�ม� ข�น้ 52 ลานเคร�อ่ ง คิดเปนอัตราเพ�ม� ข�น้ รอยละ 33.94 ขณะทีแ่ บรนด Samsung และแบรนด Apple มีอตั ราการเติบโตลดลงคิดเปนอัตราลดลง
รอยละ 8.26 และ 4.04 โดยแนวโนมการเติบโตของภาวะอ�ตสาหกรรมสมารทโฟนทัว่ โลกในป 2562 คาดการณวา จำนวนมือถือทีข่ ายจะลดลง คิดเปนอัตรา
ลดลงรอยละ 1.90 ดวยกับจำนวนขายเคร�อ่ งทีใ่ ชแพลตฟอรมแอนดรอยด (Android) จะลดลงดวยอัตรารอยละ 0.01 และจำนวนขายเคร�อ่ งทีใ่ ชแพลตฟอรม
ไอโอเอส (iOS) จะลดลงดวยอัตรารอยละ 12.1 เนือ่ งจากการคาดการณวา Apple จะไมสามารถเปดตัวผลิตภัณฑทส่ี ามารถรองรับ 5G ไดภายในป 2562
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แตตลาดสมารทโฟนดานมูลคาคาดการณวา จะมีคา เทาเดิมกับในป 2561 ถึงแมวา ตลาดสมารทโฟนดานจำนวนยอดขายจะลดลง เปนผลมาจากการตัง้
ราคาขายสมารทโฟนรุนระดับสูง (Hi-end) ที่มีราคาขายตอเคร�่องสูงข�้น ซึ่งไดสงผลกระทบตอราคาขายเฉลี่ยสมารทโฟนทั่วโลกใหเพ��มข�้น เห็นไดจาก
ราคาขายเฉลีย่ ทีป่ รับตัวข�น้ ดวยอัตรารอยละ 11.00 ในป 2560 สำหรับการเติบโตทีผ่ า นมามีปจ จัยสนับสนุนมาจากโครงสรางพ�น้ ฐานดวยเทคโลยี 3G
และ 4G อีกทัง้ ทางดานผูป ระกอบการไดทำการผลิตและจำหนายสมารทโฟนออกสูต ลาดทีก่ ำลังพัฒนาในราคาทีผ่ บู ร�โภคเขาถึงไดงา ยมากยิง� ข�น้ พรอม
ทั้งทำการตลาดดวยการออกโปรโมชั่นที่หลากหลาย เพ�่อกระตุนความตองการซื้อของผูบร�โภคในทุกเซ็กเมนต โดยเฉพาะอยางยิ�งในสมารทโฟนรุน
ราคาระดับกลาง ซึ่งเห็นผลไดจากขอมูลขางลาง ที่ระบุอัตราการเติบโตของยอดขายมือถือตามประเทศ และภูมิภาค
ในชวงหลายปทผ่ี า นมา Apple Inc. ซึง่ เปนบร�ษทั ผูผ ลิต ผลิตภัณฑ Apple ไดแก คอมพ�วเตอรสว นบุคคล อ�ปกรณสอ่ื สารเคลือ่ นทีร่ ายใหญ
ของโลก ตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจากผูผลิตรายอื่นๆ ซึ่งเปนบร�ษัทคูแขงที่มีเง�นทุน มีประสบการณการในการพัฒนาตลาดและสินคา จนทำให
มีตัวเลือกในการซื้อผลิตภัณฑเหลานี้เพ��มมากข�้น รวมไปถึงการแขงขันดานราคาขายที่มีการแขงขันสูง (aggressive pricing practices) นอกจากนี้วง
รอบของการออกผลิตภัณฑใหมสูตลาดมีความถี่มากยิ�งข�้น ซึ่งเปนผลทางลบตอการดำเนินงานของ Apple Inc. ดังนั้น ปจจัยสำคัญในการแขงขันที่
สำคัญในอนาคต ไดแก (1) ราคาขายของอ�ปกรณ (2) ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ (3) ความนาเชือ่ ถือในนวัตกรรมการออกแบบซอฟตแวร
และ (4) การจัดการธุรกิจทีเ่ กีย่ วของ เชน ตัวแทนจำหนาย ความสามารถในการกระจายสินคา การบร�การและการสนับสนุนดานขอมูลใหแกผใู ชงาน ปจจัย
เหลานีย้ งั คงเปนปจจัยสำคัญในการแขงขันภายในอ�ตสาหกรรม อยางไรก็ตาม Apple Inc. ไดกระจายความเสีย่ งโดยการขยายธุรกิจไปในสวนทีเ่ กีย่ วของ
กับคอมพ�วเตอรสว นบุคคล อ�ปกรณสอ่ื สาร โดยการจัดจำหนายสินคาและบร�การทีเ่ กีย่ วของกับเพลงและเนือ้ หาดิจท� ลั ทีเ่ ชือ่ มตอกับผูบ ร�โภคไดโดยตรง
(peer-to-peer) จะทำใหผลการดำเนินงานในอนาคตของ Apple ข�้นอยูกับความสามารถในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑและบร�การใหมๆ ที่เปน
นวัตกรรมในแตละตลาด โดยการนำเสนอนวัตกรรมที่เหนือกวาและบูรณาการของโซลูชั่นทั้งหมดรวมถึงฮารดแวร (iPhone, iPad, Mac และ iPod)
ซอฟตแวร (iOS, OS X และ iTunes) บร�การออนไลนและการกระจายเนื้อหาดิจ�ทัลและแอปพลิเคชัน (iTunes Store, App Store, iBooks Store และ
Mac App Store) ที่ Apple Inc. เปนผูพ
 ฒ
ั นาและมีฐานลูกคาอยูท ว่ั โลก ถึงแมวา การกระจายฐานรายไดไปยังการใหบร�การเพ�ม� มากข�น้ แต Apple Inc.
ยังคงตองพัฒนาผลิตภัณฑและบร�การเพ�่อความสามารถในการแขงขันกับคูแขงในอ�ตสาหกรรมอยางตอเนื่อง (ขอมูลจากรายงานประจำป 2561 ของ
Apple Inc.)
อัตราการเติบโตยอดขายมือถือทั่วโลกประจำป 2561
ประเทศจ�น
ภูมิภาคอเมร�กาเหนือ
ประเทศเกาหลีใต
ภูมิภาคยุโรปตะวันตก
ภูมิภาคละตินอเมร�กา
ภูมิภาคยุโรปตะวันออก
ประเทศญี่ปุน
ประเทศอินเดีย
ภูมิภาคตะวันออกกลาง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

-12.00%
-9.00%
-7.00%
-5.00%
-4.00%
2.00%
6.00%
8.00%
11.00%
13.00%

หมายเหตุ: * ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก - ไมรวมประเทศจ�น ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุน
ที่มา : Counterpoint Market Pulse

จากขอมูลขางตน ระบุวาการเติบโตของยอดขายมือถือในตลาดหลักของสมารทโฟนประจำป 2561 มีการเติบโตติดลบ โดยประเทศจ�นมี
อัตราลดลงรอยละ 12.00 ภูมภิ าคอเมร�กาเหนือมีอตั ราลดลงรอยละ 9.00 ภูมภิ าคยุโรปตะวันตก มีอตั ราลดลงรอยละ 7.00 ซึง่ แสดงใหเห็นถึงการอิม� ตัว
ในตลาดหลักของสมารทโฟน และการปรับตัวเชิงบวกทีเ่ ล็กนอย แตในตลาดทีก่ ำลังพัฒนามีการเติบโตเชิงบวกในยอดขายมือถือ ซึง่ นําโดยภูมภิ าคเอเซีย
แปซิฟก� ทีม่ อี ตั ราเติบโตรอยละ 13.00 ภูมภิ าคตะวันออกกลางมีอตั ราเติบโตรอยละ 11.00 ประเทศญีป่ นุ มีอตั ราเติบโตรอยละ 8.00 เนือ่ งจากการดำเนิน
งานทีร่ วดเร็วของทางดานผูป ระกอบการ โดยใชนวัตกรรมผลิตภัณฑทก่ี วางขวาง และกลยุทธทางการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีก่ ระตุน ความตองการซือ้
ของผูบ ร�โภคในทุกเซ็กเมนต โดยเฉพาะในสมารทโฟนรุน ราคาระดับกลาง และรุน ราคาระดับสูง แนวโนมการเติบโตของภาวะอ�ตสาหกรรมสมารทโฟนทัว่
โลกในป 2562 คาดการณวา ตลาดภูมภิ าคเอเซียแปซิฟก� ยังคงนำในการเติบโตของยอดขายมือถือดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจทีค่ าดวาจะมีแนวโนมที่
ดีข�้น ดวยอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่รอยละ 4.70 ถึงแมตลาดสมารทโฟนในประเทศไทยคาดการณวามีการเติบโตที่เล็กนอยในดานมูลคา ในป 2562 แต
ก็ยงั เปนตลาดทีม่ โี อกาสในการเติบโตถามีนวัตกรรมใหมเขามา เนือ่ งจากมีอตั ราการใชอนิ เทอรเน็ต (Internet Penetration Rate) ทีส่ งู เมือ่ เปร�ยบเทียบ
กับหลายๆ ประเทศในภูมิภาค และพฤติกรรมผูบร�โภคที่พ�่งพาสมารทโฟนในชีว�ตประจำวันเปนอยางมาก
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อัตราการเติบโตยอดขายมือถือทั่วโลกประจำป 2561
หนวย: ลานเคร�่อง
19.37

17.71
17.00

2560

2561

2562

ที่มา : Canalys; Bangkok Post - https://www.bangkokpost.com/tech/1686012/smartphone-sales-slipping และการคาดการณของ Jaymart Plc.

แมวา จำนวนยอดขายมือถือในประเทศไทยประจำป 2561 ไดลดลงเมือ่ เปร�ยบเทียบกับป 2560 โดยมีจำนวนขายไดทง้ั สิน� 17.71 ลานเคร�อ่ ง
และ 19.37 ลานเคร�่อง ตามลำดับซึ่งลดลงจากป 2560 จำนวน 1.66 ลานเคร�่องคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 8.57 แตตลาดสมารทโฟนดานมูลคาลดลง
ดวยอัตรารอยละ 4.00 แนวโนมการเติบโตของภาวะอ�ตสาหกรรมสมารทโฟนของประเทศไทยในป 2562 คาดการณวา จำนวนมือถือทีข่ ายจะลดลงดวย
อัตรารอยละ 4.00 เทากับจํานวนยอดขายประมาณ 17 ลานเคร�อ่ ง แตตลาดสมารทโฟนดานมูลคาคาดการณวา จะมีคา เทาเดิมกับในป 2561 หร�อมีการ
เติบโตที่เล็กนอย ซึ่งเห็นไดจากขอมูลขางตน ทั้งนี้ สามารถสรุปสาเหตุปจจัยที่เกี่ยวกับกการเติบโตของตลาดสมารทโฟนในประเทศไทย ไดดังนี้
1.ตลาดสมารทโฟน ในประเทศไทยเติบโตดวยตลาด Replacement
สืบเนื่องจากอัตราการถือครองสมารทโฟนของผูบร�โภคไทยในปจ�บันมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 75 ของประชากรทั้งหมด ทำใหตลาดหร�อ
กลุมเปาหมายที่จะซื้อสมารทโฟนรุนใหมๆ ที่ออกมาทุกๆ ป มีแนวโนมลดลง ประกอบกับการออกสินคารุนใหมของผูผลิตสมารทโฟนในรุนราคา
ระดับสูง (Hi-end) มีราคาเฉลี่ยเพ��มสูงข�้น จาก 2 หมื่นตนๆ เปน 3-5 หมื่นบาท จ�งทำใหการเติบโตสวนหนึ่งจะมาจากการที่ลูกคาเลือกซื้อสมารทโฟน
เคร�อ่ งใหมเพ�อ่ ทดแทนเคร�อ่ งเกา ซึง่ ปจจ�บนั รอบวงจรของผูบ ร�โภคในการเปลีย่ นสมารทโฟน (Replacement Cycle) ในประเทศไทยเฉลีย่ อยูท ่ี 18 เดือน
2.ตลาดสมารทโฟนทระดับกลาง มียอดขายเพ��มสูงข�้น
จากการที่สมารทโฟนรุนราคาระดับสูงมีราคาขายเฉลี่ยเพ��มสูงข�้น ประกอบกับคายผูผลิตมือถือหลายๆ คาย เร��มทำการตลาดโดยเพ��ม
ฟ�งกชน่ั ทีเ่ ทียบเคียงไดกบั สมารทโฟนราคาสูงในสมารทโฟนระดับราคาปานกลาง จ�งทำใหผใู ชงานสมารทโฟนมองหาสมารทโฟนทีม่ รี าคาสูงกวาเคร�อ่ ง
เกาที่เคยใช เพ�่อตอบโจทยการใชงานที่หลากหลายและ มีประสิทธิภาพสูงกวาที่ผานมา และโดยสวนใหญแลวจะเลือกซื้อสมารทโฟนเคร�่องใหมระดับ
ราคา 3,000-7,000 บาท ซึง่ ในชวงป 2558 - 2560 ทีผ่ า นมาพบวา เคร�อ่ งสมารทโฟนระดับราคาต่ำกวา 3,000 บาท จะมีสดั สวนทีน่ อ ยลงเมือ่ เทียบกับ
สมารทโฟนระดับราคาอื่นๆ ในกลุม Entry Level จะเห็นไดวาพฤติกรรมของผูใชงานจะเลือกซื้อมือถือในระดับราคา ที่สูงข�้นจากเดิม
3. ผูบร�โภคใชงานยาวนานข�้นเนื่องจากซื้อสมารทโฟนที่มีสเปคที่ดีข�้น และการขาดนวัตกรรมใหมในตลาดสมารทโฟน
จากการที่ผูผลิตสมารทโฟนระดับราคาสูงมาพรอมกับสเปคที่สามารถใชงานไดยาวนานกวาเดิม เฉลี่ยใชงาน 2 ป จ�งทำรอบวงจรของผู
บร�โภคในการเปลี่ยนสมารทโฟนชาลง จากในอดีตที่เปลี่ยนทุกป เปนการเปลี่ยนโดยเฉลี่ยทุก 12-13 เดือนสำหรับแอนดรอยด และ เฉลี่ยประมาณ 24
เดือนสำหรับไอโอเอส แลวมีคาดการณวา รอบวงจรของผูบ ร�โภคในการเปลีย่ นสมารทโฟน (Replacement Cycle) ในประเทศไทย จากปจจ�บนั เฉลีย่ อยุ
ที่ 18 เดือน จะเพ��มอยุที่ 24-36 เดือน เนื่องจากการขาดนวัตกกรมที่กาวหนาในตลาดสมารทโฟน จ�งกลายเปนจ�ดยากที่จะดึงดูดผูบร�โภค
4. แนวโนมพฤติกรรมผูบร�โภคใชสมารทโฟนเพ�่อถายรูป อัพโหลดรูป และคอนเทนตลงโซเชียลมีเดียเพ��มข�้น
เนือ่ งจากผูบ ร�โภคมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จากการทีป่ ระชากรในประเทศสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต และรับรูข า วสารผานระบบออนไลนไดมากยิง�
ข�้น ดังนั้นฟ�งกชั่นของสมารทโฟนจ�งกลายเปนจ�ดที่แข็งที่ผูผลิตสมารทโฟนตางๆ นำมาแขงขันเพ�่อสรางยอดจำหนาย โดยในปจจ�บันผูบร�โภคตัดสินใจ
เลือกซื้อสมารทโฟนจาก แบรนด สเปคระบบประมวลผล ขนาดหนาจอ คุณภาพกลองถาย เปนตน ซึ่งผูผลิตสมารทโฟนหลายคายไดเพ��มฟ�งกชั่นการ
ทำงานทีต่ อบสนองความตองการของผูใ ชมากยิง� ข�น้ ดวยระดับราคาทีถ่ กู ลง โดยเฉพาะอยางยิง� สมารทโฟนในระดับกลางทีม่ รี าคาขายตอเคร�อ่ งประมาณ
10,000 – 15,000 บาท ประกอบกับราคาคาบร�การจากคายมือถือถูกลง ดวยการออกโปรโมชัน่ Package ทีเ่ นนการใชขอ มูลออนไลน เปนปจจัยทีส่ ง
เสร�มใหมีผูใชงานสมารทโฟนมากยิ�งข�้น
นอกจากนี้ อ�ปกรณเสร�มสำหรับมือถือ (Mobile Accessories) เชน ประเภทเคส ฟ�ลมกนั รอย สายชารต สายตอ HDMI หูฟง� เปนตน มีแนว
โนมเติบโตตามธุรกิจสมารทโฟนใหม และมาจากตลาด Replacement เนื่องจากราคาอ�ปกรณเสร�มแตละชิ�นมีราคาไมสูงมากหนัก จ�งทำใหผูใชงาน
สามารถที่จะซื้อเปลี่ยนไดตามความตองการหร�อตามสมัยนิยม
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การขยายตัวของผูใ ชสมารทโฟนในประเทศมีผลตอการใชงานสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตล
จากการสำรวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในครัวเร�อนในป 2561 โดย สำนักงานสถิตแิ หงชาติ กระทรวงดิจท� ลั เพ�อ่ เศรษฐกิจ
และสังคม ไดสำรวจประชากรอายุ 6 ปขน้� ไปทัง้ สิน� จำนวน 63.3 ลานคนทัว่ ประเทศ พบวา สวนใหญมโี ทรศัพทมอื ถือใชงานมากถึงรอยละ 89.6 หร�อคิดเปน
จำนวนประมาณ 56.7 ลานคน จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นจำนวนประชากรทีม่ กี ารใชสมารทโฟน ทัว่ ประเทศมีสดั สวนสูงถึง 69.6 ในขณะทีม่ อื ถือประเภท
Feature Phone กลับมีสดั สวนลดลงมาก โดยกรุงเทพมหานคร มีสดั สวนสูงรอยละ 85.3 จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาปจจ�บนั ประชาชนสวนใหญมี
มือถือประเภทสมารทโฟน ไวใชงานเพ�อ่ ติดตอสือ่ สาร รวมไปถึงการใชอนิ เทอรเน็ตเพ�อ่ อำนวยความสะดวกในดานตางๆ ในชีวต� ประจำวัน เชน ใชทำธุรกรรม
ทางการเง�น ใชซอ้ื ของออนไลน ใชคน หาขอมูล เปนตน แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการใชชวี ต� ของประชากรสวนใหญทเ่ี ห็นความจำเปนของการใชสมารทโฟน
ซึ่งเสมือนวาสมารทโฟนเปนปจจัยที่ 5 ในการดำเนินชีว�ต อยางไรก็ตามดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็ว ทำใหมีการ
พัฒนาสมารทโฟน ใหสามารถควบคุมและสงคำสัง่ อ�ปกรณ IoT ตางๆ เพ�อ่ อำนวยความสะดวกในการใชชวี ต� ตัวอยางทีม่ กี ารใชในปจจ�บนั เชน การสงคำ
สัง่ ควบคุมเคร�อ่ งปรับอากาศจากสมารทโฟน ทำใหผใู ชสามารถสงคำสัง่ เปด-ปด เคร�อ่ งปรับอากาศจากทีใ่ ดก็ได ซึง่ ปจจ�บนั ไดมกี ารพัฒนาใหสามารถควบคุม
อ�ปกรณชนิดอืน่ ๆ ไดเพ�ม� เติม เชน หลอดไฟ ปลัก๊ ไฟ เปนตน ดังนัน้ จะเห็นไดวา โอกาสการเขาถึงการใช IoT จะสามารถขยายการใชงานมายังฐานผูใ ชสมารทโฟน ประกอบกับกำลังซือ้ ของประชากรในประเทศทีส่ งู ข�น้ รวมไปถึงโครงสรางพ�น้ ฐานการสือ่ สารของประเทศ จะเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของ
สินคาประเภท IoT ไดอยางมากในอนาคตอันใกล
แผนภาพแสดงสัดสวนของประชากรอายุ 6 ปขน้� ไปทีม่ โี ทรศัพทมอื ถือจำแนกตามภาค
Smart Phone
Feature Phone
85.3
70.5

74.3
63.1

69.6

31.5

24.9

กรุงเทพฯ

31.1
21.4

22.4

13.6

ทั่วราชอาณาจักร

59.9

กลาง

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต

ที่มา :สำนักงานสถิติแหงชาติ

เพ�่อใหเห็นภาพของอัตราการเติบโตของความตองการใชสินคา IoT ซึ่งเปนอ�ปกรณที่อาศัยหลักการเชื่อมตอ (Connectivity Devices)
ในประเทศไทย สามารถพ�จารณาไดจากอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตของประชากรตอครัวเร�อนในประเทศไทยในชวงป 2553 รอยละ 16.86 ทีม่ อี ตั ราการ
เติบโตสูงข�น้ อยางตอเนือ่ งทุกป และเพ�ม� ข�น้ ในอัตราทีส่ งู ในชวงป 2558 จากการพัฒนาโครงสรางพ�น้ ฐานการสือ่ สารจากเทคโนโลยี 3G มาสู 4G เต็มรูปแบบ
และในป 2561 มีอตั ราการเขาถึงตอครัวเร�อนมากถึง 42.60 ซึง่ ในป 2563 ประเทศไทยจะกาวสูเ ทคโนโลยีการสือ่ สารดวยเทคโนโลยี 5G ซึง่ จะเปนปจจัยหลัก
ทีส่ นับสนุนใหเกิดการเขาถึงรวมไปถึงอินเทอรเน็ตของประชากรในประเทศ และเปนโอกาสของตลาดสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตล ทีบ่ ร�ษทั นำมาขายในราน .life
(dotlife) และ ราน iStudio
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แผนภาพแสดงอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต
50

ตอจำนวนประชากร
ตอจำนวนครัวเร�อน

40

42.60%
38.38%
33.6%

30
20
10

16.86%

18.92%

21.45%

24.14%

26.41%

29.21%

4.81%

5.71%

6.47%

7.29%

8.12%

9.26%

2553

2554

2555

2556

2557

2558

10.70%

12.13%

13.55%

2559

2560

2561

0

ที่มา :กสทช.

3.7.1 แนวโนมและการพัฒนานวัตกรรมใหมในอนาคตทีม่ ผี ลตออ�ตสาหกรรม
เนือ่ งจากปจจ�บนั อ�ตสาหกรรมมีการเปลีย่ นแปลงและมีการคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมไดอยางรวดเร็ว ซึง่ อาจจะทำใหเกิดผลกระทบอยาง
มากตอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑทจ่ี ะออกขายใหมในอนาคต ทำใหแนวโนมความตองการของลูกคาอาจเกิดการเปลีย่ นแปลงไดโดยตรง และสงผล
ตอผูท เ่ี กีย่ วของในอ�ตสาหกรรม ดังนัน้ ผูป ระกอบการจำเปนตองศึกษาและทำความเขาใจในการเปลีย่ นแปลงและปรับตัวใหทนั กับการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้
แนวโนมที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในอ�ตสาหกรรมมี ดังนี้
1. การเกิดข�้นของเทคโนโลยีสื่อสารดวยเทคโนโลยี 5G หร�อ 5th ในประเทศไทยตั้งแต ป 2563 เปนตนไป
2. ความกาวหนาของเทคโนโลยีคลาวด (Cloud) ซึ่งจะทำใหมีพ�้นที่ในการเก็บขอมูล และประมวลไดมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น
3. การพัฒนาอ�ปกรณเคร�่องใชอินเทอรเน็ตของสรรพสิ�ง หร�อ เทคโนโลยี IoT (Internet Of Things)
4. การพัฒนาเคร�อขายและเทคโนโลยีเสมือนจร�ง รวมไปถึงการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสูดิจ�ทัล (Digital Transformation)
3.7.2 ภาวะการแขงขัน
1. รานคาปลีกสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล
ราน .life (dotlife) นั้นเปนศูนยรวมสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลที่มีสินคาครบวงจรใหญที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย นับวาเปนจ�ดแข็งของบร�ษัท
เพราะมีการคัดสรรสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตลทส่ี ามารถใชไดในชีวต� ประจำวันทัว่ ไป ผสมผสานเทคโนโลยีเขากับการออกแบบทีส่ วยงาม ซึง่ บร�ษทั ไดคดั เลือก
สินคาหลายหมวดหมูห ลายประเภทมากกวา 2,000 รายการ จากแบรนดสนิ คาชือ่ ดังทีม่ ใี หเลือกมากกวา 200 แบรนด ซึง่ มีทง้ั สวนทีท่ างบร�ษทั คัดสรรเอง
โดยตรงและนำเขาโดยผาน KOAN
ในปจจ�บนั ผูป ระกอบการทีจ่ ำหนายสินคาในตลาดสวนใหญ จะเนนการขายสินคาทีเ่ ปนกลุม ของไอทีหร�อเคร�อ่ งใชไฟฟาเปนหลักและเสร�มดวย
สินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลเปนสวนนอย หร�อผูประกอบการกลุมหางสรรพสินคาจะมีการจัดสรรพ�้นที่ตามแผนกแฟชั่น ไอที เคร�่องใชไฟฟา แผนกกีฬา ซึ่ง
รานคาเหลานี้ จะจัดวางสินคาหร�อคัดสรรสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตลไดเพ�ยงบางประเภทใหเหมาะสมกับรานของตนเอง แตจะไมมคี วามหลากหลายของสินคา
ใหเลือกสรรเทากับราน .life (dotlife) หร�อ www.dotlife.store ซึ่งถือวาเปนจ�ดแข็งของราน .life (dotlife) นอกจากนี้ บร�ษัทยังมีทีมงานคุณภาพที่มี
ความรูค วามเชีย่ วชาญเขาใจในสินคาทุกชิน� ภายในราน สรางความเชือ่ มัน่ ใหกบั ลูกคาไดเปนอยางดี รวมไปถึงการรับประกันสินคาและประสานงานในกรณีท่ี
สินคามีปญ
 หา เนือ่ งจากเปนรานคาปลีกสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตลทม่ี มี าตรฐานและมีความนาเชือ่ ถือเปนอยางสูง โดยลูกคาสามารถเขามาสอบถามหร�อติดตอ
กรณีทส่ี นิ คาซือ้ ไปเกิดปญหา
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2. กลุมรานคาภายใตแบรนด Apple
ปจจ�บนั ผูป ระกอบการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ จาก Apple South Asia (Thailand) Ltd. ใหเปนผูจ ำหนายสินคาของ Apple ในประเทศไทยอยาง
เปนทางการ หร�อที่เร�ยกวา Apple Authorized Reseller (AAR) และ Apple Premium Reseller (APR) เพ�่อจำหนายสินคาแบรนด Apple มีเพ�ยง
ไมกร่ี ายเทานัน้ ทีไ่ ดรบั สิทธิในการบร�หารรานแบรนด Apple นอกจากนี้ บร�ษทั ยังไดประกอบธุรกิจศูนยซอ มบำรุงสินคาแบรนด Apple ทีต่ อ งไดรบั อนุญาต
และมีมาตรฐานกระบวนการซอมแซมตองเปนไปตามที่ Apple กำหนดเชนกัน ซึง่ การแขงขันในกลุม รานคาภายใตแบรนด Apple นัน้ ผูป ระกอบการ จะถูก
กำหนดใหปฏิบัติตามเง�่อนไขที่ทาง Apple กำหนดไว เชน การออกแบบลักษณะและรูปแบบราน ประเภทสินคาและ ราคาสินคา การลดราคาและการทำ
โปรโมชั่น จะเหมือนกันสำหรับรานคาภายใตแบรนด Apple ไมวาจะเปนรานคาของบร�ษัท และคูแขงรายอื่นๆ เชน COM7 SPVI UFICON สงผลใหการ
แขงขันของรานกลุม นีข้ น้� อยูก บั ทำเลทีต่ ง้ั ของรานคาและความรวมมือกับโปรโมชัน่ บัตรเครดิต เชน การผอนชำระ 0% และ สวนลดเง�นคืนจากบัตรเครดิต
เปนตน นอกจากนี้ การแขงขันดานบร�การเสร�ม โดยบุคลากรภายในรานที่สามารถใหขอมูลเสนอขายผลิตภัณฑและบร�การไดอยางชัดเจนและถูกตอง
ตรงใจลูกคามากที่สุดเปนปจจัยที่สำคัญในการแขงขันกันอีกดวย อยางไรก็ตามที่ผานมา สินคาภายใตแบรนด Apple ไดรับความนิยมจากลูกคา
คอนขางมาก และแพรหลาย ลูกคาสามารถเลือกซื้อไดจากแผนกเคร�่องใชไฟฟาในหางสรรพสินคา รวมไปถึงการเลือกซื้อสินคาจากรานคามือถือตาม
หางสรรพสินคา (รานตูก ระจก) ซึง่ อาจมีราคาถูกกวา แตไมมบี ร�การหลังการขายหร�อศูนยซอ มบร�การทีเ่ ปนหลักแหลง จ�งอาจจะเปนความเสีย่ งสำหรับ
ลูกคาในการเลือกซื้อเมื่อเทียบกับการซื้อสินคาจากบร�ษัทหร�อผูที่ไดรับแตงตั้งจาก Apple อยางเปนทางการ
ตัวอยางจำนวนผูที่ไดรับอนุญาตผูไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจำหนายสินคาของ Apple ในประเทศไทย
บร�ษทั

จำนวนรานสาขาเฉพาะ
Apple Brand Shop

จำนวนศูนยบร�การ

บร�ษทั คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)

15

6

บร�ษทั เอสพ�วไ� อ จำกัด (มหาชน)

25

5

บร�ษทั คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)

102

26

บร�ษทั ยูฟค� อน จำกัด

12

3

บร�ษทั ยูนติ ้ี โพรเกรส จำกัด

-

1

ที่มา: ขอมูลของบร�ษัท และการรวบรวมขอมูลจากแตละบร�ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ: จำนวนรานสาขาเฉพาะ Apple Brand Shop รวมรานคาที่จำหนายในสถานศึกษา

3. ธุรกิจคาสงสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล
สวนใหญผูผลิตและจัดจำหนายหลักของสินคาจะเปนบร�ษัทผูผลิตตางประเทศ ซึ่งมักจะแตงตั้งตัวแทน / ผูแทนจำหนายในแบรนดสินคาและ
ผลิตภัณฑของตนเองในแตละประเทศ ซึง่ มีจำนวนไมกร่ี ายทีม่ ชี อ่ื เสียงไดรบั การยอมรับและเปนทีร่ จู กั ทัง้ นีก้ ารกำหนดจำนวนผูแ ทนในแตละประเทศข�น้ อยู
กับนโยบาย ยอดขาย ความนิยม ของแบรนดสนิ คา สำหรับประเทศไทยสวนมากจะมี 1 - 2 รายประจำแตละแบรนด จ�งทำใหผคู า สงทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ จาก
ผูผลิตและจัดจำหนายหลักมีเพ�ยงไมกี่ราย และสวนมากผูไดรับการแตงตั้งจะขายสินคาอยูไมกี่แบรนด แตสำหรับจ�ดเดนของ KOAN คือ ความสามารถ
ในการจัดหาสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลไดหลากหลายประเภทหลายชนิดจากผูผลิตและจัดจำหนายที่มีชื่อเสียงทั่วโลก จ�งทำใหสินคาที่ KOAN จัดหามานั้น
มีความหลากหลายและมีคณ
ุ ภาพ สามารถเขาไปขายในรานคาของลูกคาซึง่ เปนผูค า ปลีกครอบคลุมรานคาหลายประเภท เชน หางสรรพสินคา รานขาย
เคร�่องกีฬา รานเคร�่องใชไฟฟา รานคาสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล รานคาอ�ปกรณไอที รานคามือถือ รานคาปลอดภาษี เปนตน นอกจากนี้ KOAN ยังมี
การสนับสนุนแผนการตลาดเพ�่อสนับสนุนงานขายใหแกลูกคา เชน การรับประกันคุณภาพสินคา การใหคำแนะนำว�ธีการใช การจัดโปรโมชั่นสวนลด
การคาใหแกรา นคา การใหคำแนะนำการขาย เปนตน โดยปจจ�บนั ผูป ระกอบธุรกิจคาสงสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตลและอ�ปกรณเสร�ม ทีส่ ามารถจัดหาผลิตภัณฑ
ไดหลากหลายเชนเดียวกับ KOAN ยังมีจำนวนไมมาก แตอยางไรก็ตาม ยังมีกลุมผูนำเขาสินคาจากตางประเทศโดยตรง ที่ลักลอบและนำมาขาย
ตัดราคาในบางชนิดสินคาบางเปนครั้งคราว ซึ่งมักจะนำมาขายใหแกกลุมลูกคารานมือถือ รานคาไอทีทั่วไป รานคารายยอย แตสินคาที่ซื้อในลักษณะ
ดังกลาวจะไมไดรับการรับประกันคุณภาพสินคา และงานบร�การหลังการขาย

56

3.7.3 กลยุทธในการแขงขัน
1. การคัดเลือกสินคาหลากหลายมาจำหนาย
กลุม บร�ษทั ไดใหความสำคัญกับการคัดเลือกสินคาทีจ่ ะเขามาจำหนายภายใตการจัดการของกลุม บร�ษทั เปนอยางมาก จะตองเปนสินคาดิจท� ลั
ไลฟสไตลทส่ี ามารถใชไดในชีวต� ประจำวันทัว่ ไป ผสมผสานเทคโนโลยีเขากับการออกแบบทีส่ วยงาม สามารถยกระดับการดำเนินชีวต� ใหไดรบั ความสะดวก
สบาย โดยบร�ษทั และ KOAN จะมีทมี งานเปนผูร บั ผิดชอบในการคัดสรรสินคาดิจท� ลั ไลฟสไลตจากทัว่ ทุกมุมโลก ซึง่ เปนทีมงานทีม่ ปี ระสบการณในธุรกิจ
มากกวา 10 ป จ�งมัน่ ใจวาจะสามารถเลือกสินคาทีต่ รงกับความสนใจของกลุม ลูกคาได นอกจากนี้ อินเทอรเน็ตยังเปนอีกหนึง่ ชองทางในการจัดหาสินคา
ของกลุม บร�ษทั โดยทีมงานจะดำเนินการสืบคนหาสินคาและขาวสารเกีย่ วกับสินคาทีน่ ำสมัยอยูเ สมอ เพ�อ่ ใหสนิ คาทีก่ ลุม บร�ษทั นำมาจำหนายสอดคลอง
และตรงกับความตองการของลูกคา รวมไปถึงการสงผูบ ร�หารและทีมงานทีเ่ กีย่ วของเขารวมงานแสดงสินคาระดับโลก และการเยีย่ มชมรานคาทีข่ ายสินคา
ในตางประเทศ ในประเภทเดียวกันหร�อในลักษณะใกลเคียงกันกับบร�ษทั เพ�อ่ ใหเกิดมุมมองและเห็นโอกาสจัดซือ้ สินคาทีท่ นั สมัย รวมไปถึงไดเจรจาหร�อสราง
ความสัมพันธกับผูผลิตและจัดจำหนายโดยตรงอีกดวย ซึ่งสามารถกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดในกลุมสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล
2. การพัฒนาชองทางการจำหนายใหมีความหลากหลาย
บร�ษัทและบร�ษัทยอย เปนผูจำหนายสินคากลุมดิจ�ทัลไลฟสไตลครอบคลุมทั้งการคาปลีกและคาสง (การคาสงของกลุมบร�ษัทไมรวมสินคา
ภายใตแบรนด Apple เนือ่ งจากบร�ษทั เปนตัวแทนในการจำหนายประเภทคาปลีกหร�อรายยอยเทานัน้ ) ทำใหกลุม บร�ษทั มีชอ งทางในการกระจายสินคาที่
หลากหลายผานรานคาปลีกของบร�ษัทเองจำนวน 36 สาขา รวมไปถึงสาขาของลูกคาคาสงที่กระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ
ซึง่ ไดแก หางสรรพสินคาเซ็นทรัล หางสรรพสินคาเดอะมอลล รานคาปลอดภาษี คิงพาวเวอร Apple Store เปนตน รวมไปถึงการพัฒนาการซือ้ สินคา
ผานระบบ online ใหมีประสิทธิภาพและเขาถึงลูกคาไดมากยิ�งข�้นผาน Social Media เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ทั้งแงของการลดเวลาการเดินทาง
เขามาที่รานคา การชำระเง�นผานระบบออนไลน และการรับสินคา ซึ่งกลุมบร�ษัทไดพัฒนาใหเว็บไซต สามารถแสดงรูปภาพของสินคาใหเสมือนจร�ง
มากที่สุด ใหเสมือนวาลูกคามาซื้อของที่หนารานดวยตนเอง
แผนภาพชองทางการจัดจำหนาย
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3. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
บร�ษทั ไดใหความสำคัญอยางมากกับการพัฒนาและอบรมใหพนักงานบร�การหนารานมีความรูค วามเขาใจในตัวสินคาและบร�การของบร�ษทั
เนือ่ งจากสินคาของบร�ษทั เปนสินคาทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยี พนักงานบร�การหนารานจะตองมีความรูค วามเขาใจในผลิตภัณฑเปนอยางดี สามารถสาธิต
ว�ธกี ารใชงาน การเชือ่ มตอระบบตางๆ การแกไขปญหาเบือ้ งตน และตอบขอสงสัยของลูกคาไดเปนอยางดีและเปนทีพ
่ ง� พอใจของลูกคา บร�ษทั จะจัดหลักสูตร
อบรมเกีย่ วกับงานบร�การหนารานใหแกพนักงาน รวมถึงจะสงเสร�มใหพนักงานไดเร�ยนรูห ร�อรูจ กั ว�ธกี ารใชผลิตภัณฑจากสินคา DEMO เพ�อ่ ใหมปี ระสบการณ
จร�งจากการใชงานสำหรับสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตล นอกจากนี้ บร�ษทั จะตองสงพนักงานบร�การหนารานในกลุม รานคาภายใตแบรนด Apple ซึง่ ไดแก ราน
iStudio by copperwired U-Store by copperwired และ ราน Ai_ เขาอบรมเพ�อ่ เร�ยนรูแ ละอบรมฟ�งกชน่ั การใชงานใหมๆ ของผลิตภัณฑภายใตแบรนด
Apple เพ�อ่ นำไปใชในการสอนการใชงานคอมพ�วเตอร สมารทโฟน แทปเล็ต ผานคอรสมาตรฐาน Apple ซึง่ เปนกิจกรรมหนึง่ ของรานคาภายใตแบรนด
Apple นอกจากนี้ บร�ษัทยังมุงเนนการใหบร�การเสร�มตางๆ แกลูกคาภายในราน เชน การบร�การโอนยายขอมูล การอัปเดตซอฟตแวร การใหบร�การ
On-site Service ในการตรวจสอบแกไขปญหาเบื้องตน รวมไปถึงการใหคำแนะนำเลือกสรรสินคาอ�ปกรณเสร�มที่ใชกับสินคา Apple ไดอยางสมบูรณ
การพัฒนาทีมงานที่มีความรูความเขาใจในสินคา IoT และการเชื่อมตอ สามารถใหคำแนะนำและติดตั้งสินคาในกลุมผลิตภัณฑสมารทโฮม
เนื่องจากแนวโนมของการติดตั้งผลิตภัณฑสมารทโฮมจะเปลี่ยนจากการซื้ออ�ปกรณ DIY ไปติดตั้งเองทีละชิ�นไปเปนการวางแผนติดตั้งระบบตางๆ
ใหทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติ เพ�่อใหเกิดประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมยิ�งข�้น ดังนั้น บร�ษัทจ�งวางแผนพัฒนาทีมงานเพ�่อ
รับผิดชอบและขยายฐานลูกคาในกลุมนี้ใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญมากยิ�งข�้น
4. การรวมมือกับผูพ
 ฒ
ั นาอสังหาร�มทรัพยในการติดตัง้ อ�ปกรณสมารทโฮม / สมารทคอนโดมิเนียม จากแนวโนมการขยายตัวของอ�ปกรณ
IoT สำหรับสมารทโฮม ทีเ่ ปนไปตามว�ถกี ารดำเนินชีวต� ของคนสมัยใหมทช่ี น่ื ชอบเทคโนโลยี และความสะดวกสบาย ทำใหบร�ษทั เล็งเห็นศักยภาพของการ
เติบโตในกลุม อ�ปกรณสมารทโฮม / สมารทคอนโดมิเนียม และเพ�่อใหลูกคาไดสัมผัสกับประสบการณการใชจร�งจากการบูรณาการ (Integration)
ประโยชนของอ�ปกรณ IoT ภายในทีอ่ ยูอ าศัยเขาดวยกันทำใหกลายเปน สมารทโฮม / สมารทคอนโดมิเนียม ทีส่ ามารถใชงานจร�งอยางเต็มประสิทธิภาพ
บร�ษัทจ�งไดรวมมือกับบร�ษัทพัฒนาอสังหาร�มทรัพยในการติดตั้งอ�ปกรณ สมารทโฮม ไดแก บร�ษัท ปญจพล พร็อพเพอรตี้ จำกัด ซึ่งเปนผูพัฒนา
อสังหาร�มทรัพยระดับ Luxury หลายโครงการ โดยบร�ษัทไดเร��มติดตั้งอ�ปกรณ สมารทโฮม ที่โครงการ Craft Ploenchit ที่เปนคอนโดมิเนียมสไตล
Luxury Low Rise จำนวน 90 ยูนติ บนอาคาร 8 ชัน้ ออกแบบบนแนวคิดของการทำใหบา นฉลาด หร�อ Home Intelligent ทีส่ ามารถใชงานไดจร�ง ดวย
การนำเอาระบบการจัดการบานและที่อยูอาศัย Apple HomeKit หร�อ แอพบาน ซึ่งทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS เขามาใชงาน ซึ่งแอพบานนี้จะทำให
สอบขอมูลใน iPad วามีคนแปลกหนาอยูใ นบร�เวณบานหร�อไม หร�อให Apple TV ชวยควบคุมอ�ปกรณตา งๆ จากระยะไกล เปนตน ซึง่ บร�ษทั ตัง้ เปาหมาย
การเปนผูนำในสินคา IoT สำหรับ สมารทโฮม กับกลุมธุรกิจอสังหาร�มทรัพยระดับบน และอาจจะขยายไปยังกลุมโรงแรม อพารทเมนท ในอนาคต
5. การเลือกสถานที่ตั้งของสาขา และการตกแตงราน
บร�ษทั ไดใหความสำคัญกับทำเลทีต่ ง้ั ของสาขารานคาของบร�ษทั เปนอยางมากไมวา จะเปนราน .life (dotlife) หร�อ รานคาภายใตแบรนด Apple
ซึ่งจากการที่บร�ษัทมีประสบการณในดำเนินธุรกิจมาเกือบ 20 ป และเปนผูร�เร��มการเปดสาขารานคาภายใตแบรนด Apple ในศูนยการคาเปนรายแรก
จ�งทำใหบร�ษทั มีประสบการณและแนวคิดในการคัดเลือก ทำเลทีต่ ง้ั ของสาขาของศูนยการคา หางสรรพสินคา คอมมูนติ ม้ี อลล ทีม่ ชี อ่ื เสียงและมีผคู นเดิน
ทางมาจับจายใชสอยเปนจำนวนมาก ทีมงานฝายบร�หารรานคาปลีกของบร�ษัทยังตองคัดเลือกบร�เวณพ�้นที่ภายในหางสรรพสินคาที่เหมาะแกการเปด
สาขา ทั้งในแงของขนาดพ�้นที่รานคา ซึ่งตองเปนบร�เวณที่คาดวาจะมีผูคนเดินผานเปนจ�ดที่สังเกตุไดงาย และสะดวกตอการเขาถึงรานสาขาของบร�ษัท
นอกจากนี้ ทีมงานฝายบร�หารรานคาปลีกจะตองสรางความสัมพันธอันดีกับเจาของพ�้นที่เพ�่อใหไดขอมูลและโอกาสในการคัดเลือกพ�้นที่เชากอน
เปนรายแรกๆ รวมไปถึงการศึกษาหาขอมูลพฤติกรรมของผูบร�โภคในแตละทองถิ�นเปนประจำอีกดวย
บร�ษัทยังใหความสำคัญกับการตกแตงรานเปนพ�เศษ โดยเนนการใชวัสดุในการตกแตงรานใหมีความทันสมัยใหสอดคลองกับสินคาดิจ�ทัล
ไลฟสไตลเพ�่อดึงดูดลูกคาใหเกิดความสนใจในการเขามาเยี่ยมชมรานคาสาขาของบร�ษัททั้งราน .life (dotlife) และ กลุมรานคา Apple Brand Shop
ไดแกราน iStudio by copperwired ราน U-Store by copperwired และราน Ai_
6. การสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาปลีก
บร�ษัทไดจัดทำฐานขอมูลสมาชิก (Copper Member) ซึ่งมีมากกวา 400,000 ราย เพ�่อเปน Customer Loyalty ใหแกลูกคา ไวใชในการ
สะสมคะแนนเพ�่อเปนใชสวนลด สำหรับซื้อสินคาราคาพ�เศษของทางรานคาในเคร�อของบร�ษัท โดยทุกๆ 25 บาท สำหรับยอดซื้อรานคาในบร�ษัทจะได
รับ 1 คะแนน และทุกๆ 10 คะแนนสามารถแลกเปนสวนลดในการซื้อสินคา 1 บาท นอกจากนี้ บร�ษัทยังใช Social Media เชน Facebook Line เปนตน
ในการแจงขาวสารโปรโมชั่น สินคาใหมๆ ใหลูกคาทราบเปนระยะๆ
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7. การสรางความสัมพันธอันดีกับคูคาสง
กลุมบร�ษัทมีนโยบายในการพัฒนาและรักษาระดับความสัมพันธอันดีกับคูคาของกลุมบร�ษัท ใหเปนพันธมิตรทางธุรกิจของกลุมบร�ษัท
(Business Partner) ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจมากกวา 10 ปนั้น กลุมบร�ษัทมีคูคาที่เปนผูผลิตและจัดจำหนายสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล
มากกวา 200 ราย มีทง้ั รายเล็ก รายใหญ ทัง้ จากในประเทศ และตางประเทศ บร�ษทั และบร�ษทั ยอยไดใหความสำคัญและดูแลคูค า ดวยมาตรฐานเดียวกัน
มีการซื้อขายสินคาตรงไปตรงมา ไมเอาเปร�ยบระหวางกัน การชำระเง�นคาสินคาเปนไปตามเง�่อนไขการคา ซึ่งทำใหกลุมบร�ษัทเปนที่ไววางใจแกคูคา
หากคูค า มีสนิ คาหร�อเทคโนโลยีใหม จะนำมาใหกลุม บร�ษทั ไดทดลองใช รวมไปถึงการรับฟ�งความคิดเห็นตางๆ จากกลุม บร�ษทั เพ�อ่ นำแนวคิดไปปรับปรุง
หร�อพัฒนาสินคาออกมาขายใหแกกลุมลูกคาในอนาคต
8. กลยุทธพันธมิตรกับผูใหบร�การเคร�อขายมือถือ
ปจจ�บันบร�ษัทเปนพันธมิตรทางการคา กับ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรว�ส ผูใหบร�การเคร�อขายมือถือ AIS ในการขายเคร�่องโทรศัพท
สมารทโฟนพรอมแพ็กเกจและโปรโมชั่นรายเดือน ซึ่งทำใหผูใชบร�การเคร�อขายมือถือ AIS รายใหมและรายเกาไดรับสิทธิในการซื้อเคร�่องสมารทโฟนใน
ราคาพ�เศษ ไดทร่ี า น Apple Brand Shop ภายใตการบร�หารงานของบร�ษทั ไดแกรา น iStudio by copperwired ราน U-Store by copperwired และ
ราน Ai_ โดยที่ลูกคาไมตองไปที่ศูนยบร�การ AIS ซึ่งจะเปนการกระตุนยอดขายเคร�่องสมารทโฟนใหแกบร�ษัทอีกทางหนึ่งดวย
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บร�ษทั มีความตระหนักถึงความสำคัญดานการบร�หารความเสีย่ งทีอ่ าจสง
ผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจอยางมีนัยสำคัญ และมีแนวทางในการปองกันความ
เสี่ยง เพ�่อการบร�หารจัดการความเสี่ยงอยางเพ�ยงพอและเหมาะสม โดยปจจัยความ
เสี่ยงที่ระบุในหัวขอนี้เปนปจจัยความเสี่ยงที่บร�ษัทฯ เห็นวามีนัยสำคัญและอาจกอให
เกิดผลกระทบในทางลบตอ บร�ษทั และมูลคาหุน สามัญของบร�ษทั รวมทัง้ อาจสงผลตอ
การลงทุนของผูลงทุนในทางลบอยางมีนัยสำคัญสามารถสรุปไดดังนี้
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ปจจัยความเสี่ยง

4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบร�ษัท
4.1.1 ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญาในการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตสินคารายใหญ
บร�ษัทไดรับการแตงตั้งใหเปน Apple Premium Reseller (APR) และ Authorized Apple Reseller (AAR) จาก Apple South Asia
(Thailand) Ltd. ในการขายสินคาภายใตแบรนด Apple ในประเทศไทย อีกทัง้ บร�ษทั ยังเปนศูนยบร�การซอมบำรุงอยางเปนทางการ หร�อ Apple Authorized
Service Provider (ASP) ซึ่งปจจ�บัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทมีราน Apple Brand Shop ที่เปนตัวแทนจำหนายสินคาแบรนด Apple ภาย
ใตการบร�หารของบร�ษัท จำนวน 15 ราน และศูนยซอมบำรุง iServe จำนวน 6 สาขา โดยในป 2560 ถึงป 2562 บร�ษัทมีรายไดจากการขายและบร�การ
ผลิตภัณฑแบรนด Apple คิดเปนรอยละ 68 รอยละ 70 และรอยละ 74 ของรายไดรวม ตามลำดับ หากมีกรณีที่ไมไดรับการตอสัญญาอาจจะทำใหราย
ไดในสวนดังกลาวลดลง นอกจากนี้ ทาง Apple ซึง่ เปนผูใ หสทิ ธิตวั แทนจำหนายมีสทิ ธิขอยกเลิกสัญญาตามดุลยพ�นจิ ในเวลาใดก็ไดโดยไมตอ งแจงเหตุ
เพ�ยงแตทำหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงลวงหนาสามสิบ (30) วัน
อยางไรก็ตาม บร�ษัทไดดำเนินธุรกิจกับ Apple South Asia (Thailand) Ltd. มาตั้งแตป 2549 ซึ่งบร�ษัทมีความสัมพันธอันดีกับผูผลิต
สินคาดังกลาวและบร�ษัทไดปฏิบัติตามเง�่อนไขในสัญญาอยางเครงครัด ทั้งในดานกฎระเบียบ นโยบายและขอควรปฏิบัติ (Policies & Practies) คูมือ
จรรยาบรรณของตัวแทนจำหนาย (Channel Member Code of Conduct) และยอดขายของตัวแทนจำหนายทีผ่ า นมาในอดีต (Sales Performance)
ทำใหบร�ษทั ไดรบั การตอสัญญาตัวแทนจำหนายมาตลอด นอกจากนีก้ ลุม บร�ษทั ยังไดเปด ราน .life (dotlife) เพ�อ่ ดำเนินธุรกิจคาปลีกกลุม สินคาดิจท� ลั ไลฟ
สไตล และ KOAN ซึง่ เปนบร�ษทั ยอยของบร�ษทั ในการดำเนินธุรกิจคาสงสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตล ทีม่ คี วามหลากหลายของสินคามากกวา 2,000 รายการ
ภายใตแบรนดทว่ั โลกมากกวา 200 ราย ทำใหบร�ษทั มีสนิ คาดิจท� ลั ไลฟสไตลประเภทอืน่ ๆ มาขายเพ�ม� เติมนอกเหนือไปจากสินคาแบรนด Apple
4.1.2 ความเสี่ยงจากการที่ตองไดรับอนุญาตในการเปดราน Apple Brand Shop จาก Apple
การเปดราน Apple Brand Shop รวมไปถึงศูนยซอมบำรุง Apple ซึ่งไดแก iStudio by copperwired และ iServe ในแตละพ�้นที่บร�การ
(Service Location) จะตองไดรบั การยินยอมจากทาง Apple หากทางบร�ษทั เจาของตราสินคา ไมอนุญาตใหบร�ษทั เปดรานคาในบร�เวณดังกลาว หร�อ
อนุญาตใหบร�ษัทที่เปนคูแขงเปนผูเปดรานคาแทน อาจจะสงผลกระทบตอโอกาสทางธุรกิจในการเปดราน Apple Brand Shop ตามแผนการขยาย
ธุรกิจของบร�ษัท
อยางไรก็ตาม บร�ษัทมีเปาหมายและแผนการในการเปดราน Apple Brand Shop ในทำเลที่มีศักยภาพ เชน ศูนยการคาชั้นนำในเขต
กรุงเทพมหานครหร�อตามจังหวัดใหญที่มีกำลังซื้อคอนขางสูง ประกอบกับบร�ษัทเปนตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑแบรนด Apple ที่มีความสัมพันธอันดี
ซึ่งไดรวมธุรกิจมากกวา 10 ป และที่ผานมานั้นบร�ษัทมีผลงานจากการบร�หารรานสาขาที่ประสบความสำเร็จ เชน iStudio สาขาสยามพารากอน และ
iServe สาขาอัมร�นทร พลาซา เปนตน ซึ่งเปนปจจัยที่สนับสนุนใหบร�ษัทไดรับอนุญาตจาก Apple ในการขอเปดราน Apple Brand Shop ในพ�้นที่
บร�การใหมๆ ตามแผนงานของบร�ษัทอยางตอเนื่อง
4.1.3 ความเสี่ยงจากการที่ Apple Store เขามาเปดสาขาในประเทศไทย
ปจจ�บันทาง Apple ไดมีนโยบายการเปดรานคาปลีก Apple Store ในกรุงเทพมหานคร โดยปจจ�บันไดเปด Apple Store สาขาแรก คือ
สาขาไอคอนสยาม ทีไ่ ดเปดดำเนินการไปแลว ซึง่ หากมีการเปด Apple Store เพ�ม� เติม คาดการณวา จะอยูใ นเขตพ�น้ ทีย่ า นธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปนแหลงที่ตั้งของราน iStudio by copperwired โดยอาจสงผลใหลูกคาเลือกซื้อผลิตภัณฑ Apple จาก Apple Store แทนรานสาขาของบร�ษัท
และอาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทได
ทั้งนี้ โดยปกติแนวทางในการเปดสาขา Apple Store ในตางประเทศนั้น Apple Store จะเปดรานในบร�เวณพ�้นที่ ใจกลางเมือง โดยเปนราน
ขนาดใหญทม่ี กี ารตกแตงรานอยางดีเยีย่ ม (Flagship Store) และจะเปดสาขาในจำนวนไมมาก เชน จำนวน 3 สาขา ในประเทศสิงคโปร ดังนัน้ บร�ษทั อาจจะ
ไดรับผลกระทบบางจากการที่ Apple Store จะเปดรานที่ ยานใจกลางเมืองซึ่งมี ราน iStudio by copperwired ตั้งอยู
อยางไรก็ดี ราน Apple Store นัน้ มีขอ แตกตางจากราน iStudio by copperwired ซึง่ อาจไมตรงตามความตองการของกลุม ลูกคาคนไทย ซึง่ สามารถ
สรุปไดดังนี้
1. นโยบายการใหบร�การ: ลูกคาคนไทยมักนิยมการไดรับการบร�การ เชน การสำรองขอมูล การสอนการใชงาน ในขณะที่ Apple Store จะ
มีบร�การเปนไปตาม Apple Standard ซึ่งอาจไมครอบคลุมหร�อเขาถึงลูกคาคนไทยกลุมดังกลาว
2.ผลิตภัณฑ Apple: ในราน Apple Store สวนมากจะมีเฉพาะรุนใหมเทานั้น สวนรุนกอนหนาหร�อรุน N-1 จะสามารถหาซื้อไดในรานของ
iStudio by copperwired
3. โปรโมชั่นที่หลากหลาย: การทำโปรโมชั่นรวมกับผูใหบร�การเคร�อขายมือถือ (Telco) และ บัตรเครดิต ซึ่งทาง iStudio by copperwired
จะมีโปรโมชั่นดึงดูดใหลูกคาเลือกมากกวา เชน iStudio by copperwired จะมีการรวมมือกับ AIS เพ�่อเสนอขาย iPhone ในราคาพ�เศษ
เมื่อลูกคาซื้อ iPhone พรอมกับ Package คาโทรศัพทรายเดือนตามที่ AIS กำหนด หร�อบร�การผอนสินคา 0% ระยะเวลา 24 เดือน รวม
กับบัตรเครดิต
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ดังนั้น กลุมลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากการเปด Apple Store นาจะเปนกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่องจากการประชาสัมพันธ การ
ตกแตงรานอาจจะทำใหเปน Landmark แหงใหมที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
นอกจากนี้ ราน .life (dotlife) ซึง่ เปนรานคาสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตลทม่ี สี นิ คาอ�ปกรณเสร�มสำหรับ Apple เชน เคส สายเคเบิล� กลอง ลำโพง
และหูฟ�ง เปนตน นาจะไดรับกระแสตอบรับที่ดีข�้นจากการที่ลูกคาอาจจะเขามาเลือกซื้ออ�ปกรณเสร�มกับราน .life (dotlife) ในบร�เวณสาขาเดียวกับ
Apple Store เนื่องจากมีอ�ปกรณเสร�มใหเลือกหลากหลายกวา รวมไปถึง KOAN ซึ่งเปนบร�ษัทยอยของ CPW ที่ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนจำหนาย
สำหรับผลิตภัณฑ Third Party Product จากทาง Apple ในการขายสงอ�ปกรณเสร�มเขาไปขายในราน Apple Store สาขาไอคอนสยาม และทาง ออนไลน
ของ Apple Store ดวย
4.1.4 ความเสี่ยงจากการกระจ�กตัวของสาขารานคาปลีกในเขตธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
จากนโยบายการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทในการเลือกพ�้นที่ในยานใจกลางธุรกิจ (Central Business District) ในการเปดสาขาทั้งราน .life
(dotlife) ราน iStudio by copperwierd และราน iServe โดยเฉพาะอยางยิ�งในเขตกรุงเทพมหานคร ในยานราชประสงค เพลินจ�ต อโศก และสีลม ซึ่ง
เปนยานใจกลางเมืองธุรกิจของกรุงเทพมหานคร มีจำนวนสาขาของบร�ษทั เปดดำเนินการจำนวน 12 สาขา หร�อคิดเปนประมาณ 1 ใน 3 ของสาขาทัง้ หมด
ซึง่ สวนใหญเปนรานสาขาทีส่ รางรายไดใหแกบร�ษทั เปนจำนวนมากและเปนทีร่ จู กั ตอลูกคา หากเกิดเหตุการณความเสีย่ งทีไ่ มสามารถควบคุมได เชน การ
ชุมนุมทางการเมือง การปดลอมยานใจกลางธุรกิจ ซึง่ สวนมากพ�น้ ทีย่ า นธุรกิจหร�อแหลงชอปปง� ยานราชประสงคมกั ตกเปนพ�น้ ทีเ่ ปาหมายเชิงสัญลักษณ
จนอาจสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นและความปลอดภัย ของลูกคาและพนักงานในเขตพ�้นที่ดังกลาวและบร�เวณใกลเคียง จนไมสามารถเปดดำเนินการ
อันอาจจะมีผลกระทบตอผลการดำเนินธุรกิจของกลุมบร�ษัท
ทัง้ นี้ บร�ษทั ไดตระหนักถึงความเสีย่ งจากการกระจ�กตัวสาขารานคาปลีกในเขตธุรกิจในกรุงเทพมหานคร จ�งไดมนี โยบายการขยายสาขาไปยัง
พ�้นที่ในยานใจกลางธุรกิจอื่นๆ ตามการขยายตัวของความเปนเมืองในประเทศไทย (Urbanization) อยางบร�เวณในเขตกรุงเทพมหานคร เชน พระราม
9 บางใหญ บางนา รามอินทรา เปนตน รวมไปถึงจังหวัดเศรษฐกิจขนาดใหญ เชน หาดใหญ เชียงใหม ภูเก็ต ชลบุร� เปนตน
4.1.5 ความเสี่ยงจากการขยายสาขาใหม
เนือ่ งจากธุรกิจการจัดจำหนายสินคาทีเ่ กีย่ วของกับคาปลีกและคาสงสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตลเปนธุรกิจทีม่ กี ารเติบโตสูง และมีการเปลีย่ นแปลง
ความนิยมตลอดเวลา บร�ษัทจ�งมีนโยบายที่จะขยายสาขาราน .life (dotlife) อยางตอเนื่อง เพ�่อเพ��มชองทางในการจัดจำหนายสินคาใหครอบคลุมและ
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหมากที่สุด บร�ษัทจ�งมีความเสี่ยงในกรณีที่ผลประกอบการของสาขาที่เปดใหมไมเปนไปตามที่บร�ษัทไดคาดหมาย หร�อ
ประมาณการไว
บร�ษัทไดใหความสำคัญกับประเด็นความเสี่ยงดังกลาว จ�งไดกำหนดมาตรการในการบร�หารความเสี่ยงโดยบร�ษัทมีการว�เคราะหอัตราผล
ตอบแทนจากการเปดสาขา ทำเลที่ตั้งของสาขา ปร�มาณลูกคา ขนาดราน และยอดขาย เมื่อเทียบกับสาขาที่มีขนาดใกลเคียงกัน ประกอบการตัดสินใจ
กอนการเปดสาขา และหากมียอดขายหลังจากเปดดำเนินการแลว 4 - 6 เดือน ไมเปนไปตามเปาที่กำหนด บร�ษัทจะพ�จารณาหาสาเหตุที่ทำใหยอดขาย
ไมเปนไปตามเปาเพ�่อแกไขปญหาที่เกิดข�้น หร�อพ�จารณายายหร�อปดสาขาที่ขาดทุน
4.1.6 ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจ
สินคาโทรศัพทมือถือ คอมพ�วเตอร แท็บเล็ต ซึ่งเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูงไมวาจะเปนการแขงขันระหวางกลุมผูผลิตอ�ปกรณที่จะพัฒนา
สินคาใหตอบสนองความตองการผูใชงาน เพ�่อจะไดแยงชิงสวนแบงทางการตลาดโดยการพัฒนาและออกสินคารุนใหมอยางตอเนื่อง หร�อการแขงขัน
ระหวางผูประกอบการที่เปนตัวแทนจําหนายสินคาที่เปนคูแขงกับบร�ษัทโดยตรง โดยสามารถแบงประเภทผูประกอบการไดเปนดังนี้
1. ผูประกอบการที่เปนตัวแทนจําหนายหร�อไดรับสิทธิใหจําหนายสินคาของ Apple เพ�่อเปดราน Apple Brand Shopเพ�่อจําหนายสินคา
และ อ�ปกรณของ Apple โดยตรง เชน บร�ษัท เอสพ�ว�ไอ จํากัด (มหาชน) หร�อ บร�ษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) เปนตน
2. สินคาของ Apple ในรานคาของตนเอง เชน ราน Jay Mart และราน TG FONE เปนตน
3. ผูใหบร�การโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยทั้ง 3 ราย (AIS True และ DTAC)
4.ผูประกอบการประเภทรานคาโมเดิรนเทรดที่เปนตัวแทนจําหนายหร�อไดรับสิทธิใหจําหนายสินคา เชน พาวเวอร บาย พาวเวอร มอลล
บิ�กซี หร�อ เทสโก โลตัส เปนตน
5. ผูประกอบการที่เปนรานคาที่จําหนายคอมพ�วเตอรและโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน ราน Jay Mart ราน J.I.B. และราน IT City เปนตน
ทัง้ นี้ ในป 2560 ถึงป 2562 บร�ษทั มีรายไดจากการขายสินคากลุม โทรศัพทมอื ถือ คอมพ�วเตอร และแท็บเล็ต ประมาณรอยละ 53.80 รอยละ
52.81 และรอยละ 54.36 ของรายไดรวม ตามลำดับ โดยหากธุรกิจนีม้ กี ารแขงขันกันอยางรุนแรงมากข�น้ กวาในปจจ�บนั หร�อมีการเขามาของผูป ระกอบการ
รายใหมที่มีศักยภาพสูง อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการรวมของบร�ษัทอยางมีนัยสำคัญได
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อยางไรก็ตาม บร�ษัทไมไดพ�่งพ�งการขายสินคาในกลุมโทรศัพทมือถือ คอมพ�วเตอร และแท็บเล็ต เทานั้น บร�ษัทไดสรรหากลุมสินคาดิจ�ทัล
ไลฟสไตลหลากหลายชนิดมากกวา 2,000 รายการ ภายใตแบรนดสนิ คาชัน้ นำทัว่ โลกกวา 200 ราย ซึง่ บร�ษทั และบร�ษทั ยอยไดจดั จำหนายทัง้ การคาสง
และการคาปลีกผานราน .life (dotlife) หร�อชองทางออนไลน เพ�่อใหเขาถึงลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย ทั้งนี้ บร�ษัทยังมุงเนนการคัดสรรสินคาดิจ�ทัลไลฟ
สไตลอน่ื ทีม่ อี ตั รากำไรขัน้ ตนทีส่ งู กวา เพ�อ่ กระจายความเสีย่ งในการดำเนินธุรกิจ อีกทัง้ บร�ษทั และบร�ษทั ยอยยังมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหมี
ความรูค วามเขาใจในผลิตภัณฑเปนอยางดี รวมทัง้ สามารถแกไขปญหาเบือ้ งตน และตอบขอสงสัยของลูกคาได เพ�อ่ ใหเกิดความพ�งพอใจในการบร�การและ
สรางความสัมพันธอนั ดีกบั ลูกคา นอกจากนีบ้ ร�ษทั ยังใหความสำคัญกับการเลือกทำเลทีต่ ง้ั ของสาขารานคาของบร�ษทั ทัง้ ราน .life (dotlife) ทีข่ ายสินคา
ดิจท� ลั ไลฟสไตล และ รานคา Apple Brand Shop สวนใหญจะตัง้ อยูต ามหางสรรพสินคาชัน้ นำและตามหัวเมืองใหญ ซึง่ ทางทีมงานฝายบร�หารรานคาปลีก
ของบร�ษัทมีการคัดเลือกพ�้นที่ที่เหมาะแกการเปดสาขา ทั้งในแงของขนาดพ�้นที่ และความสะดวกตอการเขาถึงรานสาขาของบร�ษัท รวมไปถึงการศึกษา
หาขอมูลพฤติกรรมของผูบร�โภคในแตละพ�้นที่เปนประจำอีกดวย เพ�่อเปนขอมูลในการกำหนดกลยุทธการแขงขันของบร�ษัทและบร�ษัทยอย
4.1.7 ความเสี่ยงจากการที่สินคาลาสมัยจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เนือ่ งจากบร�ษทั และบร�ษทั ยอยประกอบธุรกิจคาปลีกและคาสงกลุม สินคาดิจท� ลั ไลฟสไตล สมารทโฟน คอมพ�วเตอรและแท็บเล็ต ซึง่ เปนสินคา
ทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว ทัง้ มีการออกสินคารุน ใหมตลอดทุกๆ ป การเปลีย่ นแปลงดังกลาวอาจสงผลกระทบทำใหสนิ คา
คงคลังของบร�ษัทลาสมัยและไมไดรับความนิยม ทำใหบร�ษัทและบร�ษัทยอยไมสามารถจำหนายสินคาดังกลาวไดทันทวงที บร�ษัทและบร�ษัทยอยจ�งอาจ
ประสบผลขาดทุนจากการดอยคาของสินคาดังกลาว
บร�ษทั และบร�ษทั ยอยไดกำหนดแนวทางในการปองกันและบร�หารความเสีย่ งดังกลาวโดย (1) บร�ษทั มีการกำหนดวงเง�นใหแกผจู ดั การผลิตภัณฑ
(Product manager: PM) ในการสัง่ ซือ้ สินคา เพ�อ่ จำกัดปร�มาณการสัง่ ซือ้ สินคาใหอยูใ นจำนวนทีเ่ หมาะสม (2) บร�ษทั ใชระบบ NIMBUS ในการจัดการ
ระบบคลังสินคา โดยระบบสามารถรายงานยอดความเคลือ่ นไหวของสินคา เพ�อ่ การสอบทานรายงานสินคาคงเหลือไดอยางสม่ำเสมอ ซึง่ ทำใหการทำการ
สัง่ ซือ้ สินคาสอดคลองกับความตองการในแตละชวงเวลา อีกทัง้ บร�ษทั ยังมีการบร�หารจัดการสินคาโดยการยายสินคาไปขายยังรานทีม่ กี ารหมุนเว�ยนเร็ว
เพ�อ่ ระบายสินคากอนการลาสมัยและไมไดรบั ความนิยม (3) บร�ษทั มีการตัง้ นโยบายการตัง้ สำรองการดอยคาของสินคาลาสมัย สินคาทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว
ชา หร�อชำรุดเสียหาย โดยบร�ษทั และบร�ษทั ยอยมีการตัง้ สำรองแตกตางกันในแตละกลุม สินคา โดยในป 2560 ถึงป 2562 บร�ษทั มีการตัง้ คาเผือ่ การลดมูลคา
ของสินคาคงเหลือ จำนวน 25.77 ลานบาท และ 41.12 ลานบาท และ 37.26 ลานบาท
นอกจากนี้ บร�ษทั และบร�ษทั ยอยยังมีการใชการสงเสร�มการขาย (Promotion) เพ�อ่ กระตุน ยอดขายและระบายสินคาเปนระยะ นอกจากนี้ สินคา
บางรุน บร�ษทั ยังไดรบั เง�นชวยเหลือ (Price Protection) จากผูจ ดั จำหนาย เมือ่ มีการออกผลิตภัณฑรนุ ใหมเขาสูต ลาด ซึ่งเปนการชวยเหลือบร�ษัทใหได
รับผลกระทบจากสินคาลาสมัยลดลง
4.1.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงชองทางในการซื้อผลิตภัณฑของผูบร�โภค
เนื่องจากเทคโนโลยีดานการสื่อสารในปจจ�บันมีการพัฒนาและขยายตัวเพ��มข�้นอยางรวดเร็ว สงผลใหผูบร�โภคสามารถเขาถึงและใชงาน
อินเทอรเน็ตไดอยางสะดวกผานสมารทโฟน แท็บเล็ต และอ�ปกรณคอมพ�วเตอรตางๆ ทำใหการใชบร�การสั่งซื้อสินคาออนไลนเร��มเปนที่นิยมและเติบโต
อยางมาก โดยตลาดคาปลีกอีคอมเมิรซ (B2C – E-Commerce) โดยมีการคาดการณวา ในอนาคตตลาดคาปลีกอีคอมเมิรซจะเติบโตเพ��มข�้นเร�่อยๆ
ตามการเพ��มข�้นของการใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบร�โภคที่หันมาใชบร�การสั่งซื้อออนไลนเพ��มมากข�้น
จ�งอาจสงผลใหจำนวนลูกคาที่ซื้อสินคาผานสาขาของบร�ษัทมีจำนวนลดนอยลงและอาจกระทบตอผลการดำเนินงานของบร�ษัทได
อยางไรก็ตาม คานิยมในการซือ้ สินคาของคนไทยทีย่ งั คงตองการคำแนะนำจากพนักงานและตองมีการตรวจสอบคุณภาพและทดลองสินคา
กอนตัดสินใจซื้อ ประกอบกับการซื้อสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลยังคงจำเปนที่จะตองอาศัยการขายผานรานคาปลีก เพ�่อใหลูกคาของบร�ษัทไดสัมผัสและ
ทดลองใชสนิ คากอนการเลือกซือ้ รวมไปถึงการสาธิตการใหคำแนะนำจากพนักงานของทางรานเปนหลัก ทำใหการขายหนารานสำหรับกลุม สินคาดิจท� ลั
ไลฟสไตลยงั คงมีความสำคัญอยู นอกจากนีบ้ ร�ษทั ไดพฒ
ั นาชองทางในการใหบร�การสัง่ ซือ้ ออนไลนผา นทางเว็บไซตเพ�อ่ ใหลกู คาไดเขาถึงสินคาของบร�ษทั
ในทุกๆ ชองทางผานทาง www.dotlife.store และ www.istudio.store ซึง่ ไดใหบร�การแลวตัง้ แตปลายป 2559 รวมไปถึง www.koan.co.th ซึง่ เปน
เว็บไซตออนไลนของ KOAN โดยทางบร�ษัทมียอดขายผานทางออนไลนเพ��มข�้นอยางตอเนื่อง
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4.1.9 ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญาหร�อการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในสัญญาเชาพ�้นที่
เนือ่ งจากสาขาของบร�ษทั ทีเ่ ปนชองทางการจำหนายสินคา ไดแก ราน Apple Brand Shop จำนวน 15 สาขา และราน .life (dotlife) จำนวน
21 สาขา รวมไปถึงศูนยบร�การ iServe จำนวน 6 สาขา ซึง่ ตัง้ อยูใ นพ�น้ ทีเ่ ชาจากหางสรรพสินคาหร�อศูนยการคาทัง้ หมดมีอายุสญ
ั ญาเชาระยะสัน้ ไมเกิน
3 ป ซึง่ เปนไปตามนโยบายการใหเชาโดยปกติทว่ั ไป (ยกเวน iStudio สาขาสยามพารากอน ทีบ่ ร�ษทั ไดสญ
ั ญาเชาระยะ 25 ป) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 บร�ษทั มีสญ
ั ญาเชาพ�น้ ทีท่ จ่ี ะหมดอายุในป 2563 จำนวน 14 สาขา สวนทีเ่ หลือจะหมดอายุ 2564 และ 2565 ดังนัน้ บร�ษทั จ�งมีความเสีย่ งจากการ
ไมไดรับการตออายุสัญญาเชาพ�้นที่จากเจาของพ�้นที่ รวมทัง้ มีความเสีย่ งในกรณีทเ่ี จาของพ�น้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงเง�อ่ นไขในการตอสัญญา เชน การปรับข�น้
คาเชาหร�อคาบร�การซึ่งอาจจะกระทบตอผลการดำเนินงานของบร�ษัท รานสาขาและศูนยบร�การของบร�ษัทได
4.1.10 ความเสี่ยงจากสินคาราคาสูงเกิดการสูญหาย
กลุมสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลสวนใหญที่บร�ษัทและบร�ษัทยอยนำเขามาขาย จะมีราคาเฉลี่ยตอชิ�นคอนขางสูงโดยเฉพาะสินคาในกลุมแบรนด
Apple ไดแก สมารทโฟน แท็บเล็ต และคอมพ�วเตอรแล็บท็อป เปนตน ดังนัน้ สินคาทีน่ ำมาวางขายผานรานคาปลีกของบร�ษทั อาจเกิดการสูญหายได ซึง่
อาจจะเกิดการลักขโมยจากผูเ ขามาเลือกซือ้ สินคาของบร�ษทั หร�อ ความบกพรองจากการทำงานของพนักงานในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เชน ขัน้ ตอนการ
ขายสินคา การจัดเก็บเง�นในสาขา และขั้นตอนการตรวจนับสินคา เปนตน ซึ่งอาจจะทำใหกระทบตอกำไรของบร�ษัทและบร�ษัทยอยไดหากไมมีมาตรการ
ควบคุมรัดกุมที่เพ�ยงพอ
บร�ษทั ไดเล็งเห็นถึงความเสีย่ งในเร�อ่ งดังกลาวจ�งไดมมี าตรการในการปองกันความเสีย่ ง โดยการติดตัง้ ระบบตรวจจับปองกันการขโมยสินคา
ดวยเสากันขโมยสินคาที่หนาทางเขา-ออก ของรานคาปลีก และการติดแท็กกันขโมย (Tags RFID) ที่ตัวสินคาที่มีราคาสูง เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต
คอมพ�วเตอรแล็บท็อป และนาิกาอัจฉร�ยะ เปนตน รวมไปถึงการติดตัง้ กลองโทรทัศนวงจรปดเพ�อ่ บันทึกเหตุการณตา งๆ ภายในรานคาปลีกของบร�ษทั
นอกจากนี้ บร�ษทั ยังไดมอบหมายใหพนักงานประจำรานคา ตรวจนับและกระทบยอดในกลุม สินคาทีม่ รี าคาสูง ไดแก iPhone iPad เปนตน ในทุกๆ สิน� วัน
เพ�่อตรวจสอบความถูกตองกับระบบ ERP ของบร�ษัท หากเกิดการสูญหาย พนักงานที่เกี่ยวของจะตองชดใชเง�นเทากับราคาขายปลีกของสินคานั้นๆ
สำหรับการดูแลจัดเก็บสินคาคงคลัง บร�ษัทและบร�ษัทยอยไดวาจางบร�ษัทภายนอก เพ�่อทำหนาที่ดูแลและจัดเก็บสินคาของบร�ษัทและบร�ษัท
ยอย ตัง้ แตการรับสินคาจากผูจ ำหนาย การจัดเก็บสินคา การกระจายสินคาไปยังสาขา เพ�อ่ ชวยเพ�ม� ประสิทธิภาพในการดูแลจัดเก็บสินคาใหมปี ระสิทธิภาพ
อีกทัง้ ยังเปนการชวยลดความเสีย่ งจากทีส่ นิ คาสูญหายเนือ่ งจากเปนความรับผิดชอบของผูด แู ลคลังสินคาทีบ่ ร�ษทั และบร�ษทั ยอยไดวา จางใหดำเนินการ
4.1.11 ความเสี่ยงจากการเปนตัวแทนขายประกันอ�บัติเหตุหร�อการสูญหายของสินคา
สินคากลุมดิจ�ทัลไลฟสไตล โทรศัพทมือถือ คอมพ�วเตอร แท็บเล็ต ที่บร�ษัทจำหนายเปนสินคาที่มีมูลคาตอชิ�นสูง มีขนาดเล็ก สามารถเกิด
อ�บตั เิ หตุหร�อสูญหายไดงา ย ซึง่ โดยปกติผผู ลิตจะมีการรับประกันคุณภาพของสินคาตามประเภทและชนิดของสินคาแตไมครอบคลุมถึงอ�บตั เิ หตุหร�อการ
สูญหายของสินคา ทัง้ นี้ เพ�อ่ เปนการอํานวยความสะดวกในกรณีทล่ี กู คาตองการทําประกันภัยสินคาเพ�ม� เติมนอกเหนือจากการรับประกันคุณภาพสินคา
ซึง่ การดําเนินการดังกลาวอาจเขาขายเปนการกระทําในฐานะนายหนาประกันว�นาศภัยซึง่ ผูท จ่ี ะเปนนายหนาไดตอ งไดรบั ใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน
ว�นาศภัยจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) บร�ษัทจ�งอาจมีความเสี่ยงจากการรับเปนนายหนา
ประกันว�นาศภัยโดยไมมีใบอนุญาต
อยางไรก็ดี บร�ษัทยังไมพบวาเคยมีคําว�นิจฉัยหร�อการตีความอยางเปนทางการเกี่ยวกับการดําเนินการในลักษณะดังกลาวมากอน แตเพ�่อ
เปนการลดความเสี่ยงในเร�่องดังกลาว บร�ษัทจ�งไดหยุดการดําเนินการแนะนําประกันภัยสินคาเพ��มเติมในลักษณะขางตนแลว ตั้งแตเดือนเมษายน 2562
เนื่องจากบร�ษัทมีรายไดจากการขายประกันสินคาเพ�ยงเล็กนอยไมคุมคาแกการลงทุนดานบุคลากร อยางไรก็ตาม หากในอนาคตบร�ษัทเห็นวามีโอกาส
หร�อชองทางในการขยายธุรกรรมดังกลาว บร�ษัทจะพ�จารณาและดำเนินการขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของอยางครบถวนเพ�่อใหสามารถแนะนําแผน
ประกันภัยไดอยางถูกตองตามกฎหมาย

4.2 ความเสี่ยงดานการบร�หาร และการจัดการ
ความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งผูบร�หาร
บร�ษัทและบร�ษัทยอย เปนบร�ษัทที่กอตั้งข�้นโดย คุณปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข ซึ่งเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณในธุรกิจ
จำหนายประเภทดิจท� ลั ไลฟสไตล สมารทโฟน คอมพ�วเตอรและแท็บเล็ต และยังดำรงตำแหนงเปนประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารของบร�ษทั และบร�ษทั ยอย ทัง้ นี้
หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกลาวในอนาคต อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท และบร�ษัทยอยได
บร�ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งผูบร�หารหลักเปนอยางดี บร�ษัทไดกำหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงอำนาจอนุมัติ
และการจัดการของฝายบร�หารอยางชัดเจน เพ�อ่ มิใหเกิดการพ�ง่ พ�งผูบ ร�หารทานใดทานหนึง่ อีกทัง้ มีการสนับสนุนใหพนักงานทีม่ คี วามรูค วามสามารถ
ไดมีโอกาสพัฒนา การเติบโตปรับตำแหนงงานและคาตอบแทนใหกับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เพ�่อรักษาพนักงานใหคงอยูกับองคกร
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4.3 ความเสี่ยงดานการเง�น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนือ่ งจากบร�ษทั มีการสัง่ ซือ้ สินคาดิจท� ลั ไลฟสไตลโดยการนำเขาจากตางประเทศ ซึง่ การนำเขาสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตลจากตางประเทศโดยตรง
ทั้งหมดมาจากการสั่งซื้อโดย KOAN ในป 2560 ถึงป 2562 มูลคาการสั่งซื้อจากตางประเทศของ KOAN คิดเปนประมาณรอยละ 9.07 รอยละ 9.31
และรอยละ 7.60 ของตนทุนขายรวม ทั้งนี้ หากเกิดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะสงผลตอกำไรขั้นตนของบร�ษัทยอยและกระทบตอกำไรขั้น
ตนในภาพรวมได
อยางไรก็ตาม บร�ษทั ยอยไดตระหนักถึงความเสีย่ งดังกลาวเปนอยางดี ถึงแมในปจจ�บนั การตนทุนการสัง่ ซือ้ สินคาดิจท� ลั ไลฟสไตลทเ่ี ปนสกุล
เง�นตางประเทศจะยังมีสัดสวนไมมากเมื่อเทียบตนทุนขายรวม แตคาดการณวาจะมีแนวโนมเพ��มสูงข�้น บร�ษัทและบร�ษัทยอยจ�งไดดำเนินธุรกิจภายใต
นโยบายทางการเง�นอยางระมัดระวัง โดยกำหนดแนวทางดังนี้
1. ติดตามดูการเคลือ่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ นอยางใกลชดิ และใชเคร�อ่ งมือทางการเง�นในการปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดย
บร�ษัทยอยไดมีการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันการเง�น เพ�่อบร�หารความเสี่ยงที่เกิดข�้น
จากการนำเขาสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลจากตางประเทศ
2. นโยบายการกำหนดราคาขายสินคาของบร�ษัท จะตองพ�จารณาถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะกระทบตอตนทุนการขาย

4.4 ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
1. ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทมีกลุมผูถือหุนใหญ กลุมคุณณรงค อิงคธเนศ (ประกอบดวย บร�ษัท ว�เน็ท แคปปทอล จำกัด และกลุม
ครอบครัวคุณณรงค อิงคธเนศ) โดยถือหุนทั้งหมดในบร�ษัทสัดสวนรอยละ 54.88 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว ซึ่งสัดสวนการถือหุนดังกลาวสงผลให
กลุมคุณณรงค อิงคธเนศ มีสวนในการตัดสินใจอยางมีสาระสำคัญในที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร�่องที่กฎหมายหร�อขอบังคับของบร�ษทั กำหนดใหตอ งได
รับเสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ดังนัน้ ผูถ อื หุน รายอืน่ ของบร�ษทั อาจมีความเสีย่ งในการรวบรวมคะแนนเสียง เพ�อ่ ถวงดุลและตรวจสอบเร�อ่ งทีผ่ ถู อื
หุนรายใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพ�จารณาได
อยางไรก็ดี บร�ษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จ�งไดมีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติอยางชัดเจน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการการ
ทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับกรรมการบร�ษทั ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี ำนาจควบคุม รวมถึงบุคคลทีม่ คี วามขัดแยง จะไมมสี ทิ ธิในการอนุมตั ริ ายการนัน้ ๆ อีกทัง้
คณะกรรมการบร�ษัทจำนวน 7 ทาน มีกรรมการอิสระอยู 4 ทาน ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบร�ษัท ชวยถวงดุลในการตัดสินใจ
และถวงดุลอำนาจในการบร�หารงานของบร�ษัท ดวยโครงสรางการจัดการที่ชัดเจนและโปรงใส รวมทัง้ ชวยในการกลัน่ กรองเร�อ่ งตางๆ ในการนำเสนอเร�อ่ ง
ตอที่ประชุมผูถือหุนอีกดวย นอกจากนี้ เมื่อบร�ษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว บร�ษัทจะตองเปดเผยขอมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบร�ษัท
เปนตน เพ�่อผลประโยชนสูงสุดของบร�ษัทและผูถือหุนทุกราย บร�ษัทจ�งมั่นใจวาผูถือหุนรายยอยอื่น และผูมีสวนไดเสียกับบร�ษัท จะไดรับการปฏิบตั อิ ยาง
เปนธรรมและเทาเทียมกัน
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุนสามัญของบร�ษัท
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ ราคาหุนสามัญของบร�ษัทอาจมีแนวโนมผันผวน เนือ่ งจากปจจัยหลายประการซึง่ บาง
ปจจัยเปนเร�่องที่บร�ษัทไมสามารถควบคุมได อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตออ�ตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับบร�ษัท
ความผันผวนของราคาหุนในตลาดหลักทรัพย ผลการดําเนินงานของบร�ษัทที่แตกตางจากความคาดหวังของนักลงทุนและนักว�เคราะห การเปลีย่ นแปลง
ของผลประกอบการและราคาหุนของบร�ษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคลายคลึงกับบร�ษัท รวมถึงปจจัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บร�ษัท เชน การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงดานอ�ตสาหกรรม เปนตน ซึ่งปจจัยดังกลาว อาจสงผลกระทบทําใหราคาตลาดของหุน
สามัญของบร�ษัทเกิดความผันผวน ซึ่งสงผลใหนักลงทุนไมสามารถขายหุนของบร�ษัทไดในราคาที่คาดการณไว หร�ออาจมีการซื้อขายในราคาที่ตํ่า
กวาราคาเสนอขายหุนสามัญของบร�ษัทในครั้งนี้ได
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5.1 บร�ษัทที่ออกหลักทรัพย

05

ขอมูลทั่วไป
และขอมูล
สำคัญอื่น

บร�ษัทที่ออกหลักทรัพย

บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบร�ษัท

0107562000149

ชื่อยอหลักทรัพย

CPW

ประเภทธุรกิจ

จำหนายสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลและอ�ปกรณเสร�ม

กลุมอ�ตสาหกรรม

บร�การ (Service) / พาณิชย (Commerce)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

159/6 อาคารเสร�มมิตร ทาวเวอร ชั้น 2
หอง 201 – 202 ถนนสุข�มว�ท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท

(66) 2-665-2950-3

โทรสาร

(66) 2-665-2954

เว็บไซต (URL)

www.copperwired.co.th

ทุนจดทะเบียน

300,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทุนที่ออกและเร�ยกชำระแลว

300,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลคาหุนที่ตราไวตอหุน

0.5 บาท

5.2 บร�ษัทยอย
ชื่อบร�ษัท

บร�ษัท โคแอน จำกัด

เลขทะเบียนบร�ษัท

0105545117945

ประเภทธุรกิจ

ผูคาสง (Distributor) สินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลและอ�ปกรณเสร�ม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

159/6 อาคารเสร�มมิตร ทาวเวอร ชั้น 2 หอง 203 ถนนสุข�มว�ท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท

(66) 2- 665 - 7311

โทรสาร

(66) 2- 665 - 7315

ทุนจดทะเบียน

50,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทุนที่ออกและเร�ยกชำระแลว

50,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลคาหุนที่ตราไวตอหุน :

100 บาท

5.3 ขอมูลของบุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพยหุนสามัญ

บร�ษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : (66) 2-009-9000
โทรสาร : (66) 2-009-9991
SET Contact center : (66) 2-009-9999

ผูสอบบัญชี

บร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพรทาวเวอร
1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : (66) 2-677-2000
โทรสาร : (66) 2-677-2222

5.4 ขอมูลสำคัญอื่น
- ไมมี -
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6.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษทั มีทนุ จดทะเบียนชำระแลวทัง้ สิน� จำนวน
300,000,000 บาท แบงออกเปนหุน สามัญจำนวน 600,000,000 หุน มูลคาทีต่ ราไว
หุน ละ 0.50 บาท

6.2 ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนของบร�ษัทและสัดสวนการถือหุน 10 รายแรก ตามที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบร�ษัท ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 (วันปดสมุด
ทะเบียนลาสุด) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำ
ดับ

06

ขอมูลหลักทรัพย
และผูถือหุน

รายชือ่ ผูถ อื หุน

จำนวนหุน
(หุน )

สัดสวนการถือหุน
(%)

1 บร�ษัท ว�เน็ท แคปปทอล จำกัด

307,898,600

51.32

2 นาย ปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข

67,706,200

11.28

3 บร�ษัท เมลโค โฮลดิ�งส อิงค

24,637,800

4.11

4 บร�ษัท ไทยประกันชีว�ต จำกัด(มหาชน)

18,000,000

3.00

5 นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ

9,742,800

1.62

6 นาง วลีพร อิงคธเนศ

7,857,000

1.31

7 น.ส. สุร�ยพร อิงคธเนศ

5,638,200

0.94

8 นาย ณรงค อิงคธเนศ

5,290,400

0.88

9 นาย วสรรณ อนุรักษวงศศร�

3,700,000

0.62

10 นาง วรรณา องคประเสร�ฐ

2,607,000

0.43

6.3 การออกหลักทรัพยอื่น
- ไมมี -

ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจ�กายน 2561 อนุมัติ
นโยบายการจายเง�นปนผล ดังนี้

นโยบายการจายเง�นปนผลสำหรับบร�ษัท

07

นโยบาย
การจายเง�นปนผล
ของบร�ษัทและ
บร�ษัทยอย

บร�ษัทจะจายเง�นปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
เง�นไดและหลังหักสำรองตางๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพ�จารณาจาก
งบการเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษัท ซึ่งการจายเง�นปนผลจะข�้นอยูกับกระแสเง�นสด
ความเพ�ยงพอของเง�นทุนหมุนเว�ยนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชำระ
คืนเง�นกูยืม เง�่อนไขและขอกำหนดในสัญญาตางๆ ที่บร�ษัทผูกพันอยู รวมทัง้ ขอจำกัด
ทางกฎหมาย ความจำเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบร�ษัทที่อนุมัติใหจายเง�นปนผลจะตองถูกนำ
เสนอเพ�่อขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เวนแตการจายเง�นปนผลระหวางกาล ซึง่ คณะ
กรรมการของบร�ษัทมีอำนาจอนุมัติใหจายเง�นปนผลไดเปนครัง้ คราว เมือ่ เห็นวาบร�ษทั
มีผลกำไรสมควรพอจะทำเชนนั้นได โดยจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบใน
การประชุมคราวถัดไป

นโยบายการจายเง�นปนผลของบร�ษัทยอย

บร�ษทั จะจายเง�นปนผลของบร�ษทั ยอยไมนอ ยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีเง�นไดและหลังหักสำรองตางๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการ
พ�จารณาจากงบการเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษัทยอย ซึ่งการจายเง�นปนผลจะข�้นอยู
กับกระแสเง�นสด ความเพ�ยงพอของเง�นทุนหมุนเว�ยนในการดำเนินธุรกิจ แผนการ
ลงทุน การจายชำระคืนเง�นกูยืม เง�่อนไขและขอกำหนดในสัญญาตางๆ ที่บร�ษัทยอย
ผูกพันอยู รวมทัง้ ขอจำกัดทางกฎหมาย ความจำเปนและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบร�ษัทยอยทีอ่ นุมตั ใิ หจา ยเง�นปนผลจะตองถูก
นำเสนอเพ�่อขออนุมัติจากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เวนแตการจายเง�นปนผลระหวางกาล ซึง่
คณะกรรมการของบร�ษัทยอยมีอำนาจอนุมัติใหจายเง�นปนผลไดเปนครั้งคราว เมื่อ
เห็นวาบร�ษัทยอยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเชนนั้นได โดยจะตองรายงานใหที่ประชุม
ผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป
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8.1 Organization Chart

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

08

Nomination and Remneration
Committee

โครงสราง
การจัดการ
ผูอํานวยการ
ฝายคาปลีก

ผูอํานวยการ
ฝายสินคา

Retail Director

Product Director

คณะกรรมการบร�ษัท

Board of Directors

คณะกรรมการบร�หาร
Executive Board

คณะอนุกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
Audit Commitee

Risk Management
Subcommitee

ผูอํานวยการ
ฝายออกแบบ
และการตลาด
Creative Design &
Marketing Director

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

ฝายตรวจสอบภายใน

Chief Executive Ofﬁcer

Internal Auditor
( Outsource )

ผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเง�น

ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการธุรกิจ

Finance & Accounting Director

Business Operation
Director

ผูจัดการฝายบัญชี

Accounting manager

ผูอํานวยการ
ฝายทรัพยากรมนุษย
และธุรการ
Human Resources &
Admin Director

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสรางการจัดการของบร�ษทั ประกอบดวย คณะกรรมการบร�ษทั และคณะกรรมการชุดยอย 3 ชุด ซึง่ ประกอบ
ดวย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบร�หาร (3) คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดตางๆ ของบร�ษทั
มีรายละเอียดดังนี้

8.2 คณะกรรมการบร�ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษทั มีคณะกรรมการบร�ษทั จำนวน 7 ทาน ดังนี้
รายชือ่ คณะกรรมการบร�ษทั

ตำแหนง

1. นายณรงค อิงคธเนศ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบร�หาร / กรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน

2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ

กรรมการบร�หาร / อนุกรรมการบร�หารความเสีย่ ง

3. นายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข

กรรมการบร�หาร / ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร (CEO)

4. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

5. นายมนัส เจ�ยรวนนท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน

6. นายกองเกียรติ หวังว�ระมิตร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานอนุกรรมการบร�หารความเสีย่ ง

7. นายปญญ เกษมทรัพย

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน

หมายเหตุ:
1. นายณรงค อิงคธเนศ และนายโสภณ บุณยรัตพันธุ เปนกรรมการที่มาจากผูถือหุนราย VNET ซึ่งเปนไปตามเง�่อนไขการดำรงสัดสวนกรรมการในสัญญารวมลงทุนระหวางบร�ษัท
กับ VNET ลงวันที่ 5 กันยายน 2551
2. นายณรงค อิงคธเนศ ดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการโดยไมไดเปนกรรมการอิสระ แตโครงสรางกรรมการบร�ษัท มีสัดสวนกรรมการอิสระ 4 คนจากจำนวนกรรมการทั้งสิ�น
7 คน เกินกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผูม อี ำนาจลงนามผูกพันบร�ษทั
นายณรงค อิงคธเนศ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ หร�อนายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข จำนวน 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกัน และ
ประทับตราบร�ษทั
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8.2.1 ขอบเขตอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษทั
คณะกรรมการบร�ษัทมีอำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบร�ษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบร�ษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย สุจร�ต และระมัดระวังผลประโยชนของบร�ษัท โดยรวมถึงอำนาจ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้
1. คณะกรรมการบร�ษทั มีอำนาจ หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบร�หารจัดการและดำเนินกิจการบร�ษทั ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ดวยความซือ่ สัตยสจุ ร�ต และระมัดระวัง เพ�อ่ รักษาผลประโยชนของบร�ษทั ฯ และผูถ อื หุน และมีหนาที่
ดูแลใหบร�ษัท ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบร�ษัท
2. จัดใหมีการประชุมกรรมการบร�ษัททุกไตรมาสเปนอยางนอย
3. ดำเนินการใหบร�ษัท นำระบบงานบัญชี การรายงานทางการเง�น และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช รวมทั้งจัดใหมี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารทีท่ ำใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง
4. จัดใหมกี ารทำงบการเง�นของบร�ษทั ณ วันสิน� สุดรอบระยะเวลาบัญชีใหมคี วามถูกตอง เพ�อ่ แสดงฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานในรอบ
บัญชีทผ่ี า นมาใหตรงตอความเปนจร�ง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัว่ ไป และตรวจสอบโดยผูส อบบัญชี
กอนที่จะนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ�่อพ�จารณา และอนุมัติ
5. พ�จารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติว�สัยทัศน นโยบาย ทิศทางกลยุทธ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบร�ษัท โดยฝายบร�หาร
6. กำหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย กลยุทธ ว�สัยทัศน แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบร�ษัท โครงสรางการบร�หารจัดการ
อำนาจอนุมัติ รวมถึงควบคุมกำกับดูแล การบร�หารและการจัดการบร�ษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ�่อประโยชนสูงสุดของบร�ษัท และผูถือหุน และกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนประกาศ ขอบังคับและหลักเกณฑ
ตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหร�อจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สำคัญ เทาที่ไมขัดหร�อแยงกับกฎหมายอื่น
7. ติดตามผลการดำเนินงานของบร�ษัท อยางตอเนื่อง เพ�่อใหเปนตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบร�ษัท
8. พ�จารณากำหนดนโยบายดานการบร�หารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร และกำกับดูแลใหมีระบบหร�อกระบวนการในการบร�หาร
จัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและว�ธีควบคุมเพ�่อลดผลกระทบตอธุรกิจของบร�ษัท อยางเหมาะสม
9. จัดใหมีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัท ตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณอักษรและการปรับใช
นโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ เพ�่อใหเชื่อมั่นวาบร�ษัท มีความรับผิดชอบตอผูมี
สวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปนธรรม
10. พ�จารณากำหนดโครงสรางการบร�หารงาน มีอำนาจในการแตงตัง้ คณะกรรมการชุดยอยประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร และคณะอนุกรรมการ
ชุดอืน่ ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการชุดยอย ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร และคณะอนุกรรมการ
ชุดตางๆ ที่แตงตั้ง ทัง้ นี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหนาทีท่ ก่ี ำหนดนัน้ ตองไมมลี กั ษณะเปนการมอบอำนาจหร�อมอบอำนาจชวงทีท่ ำให
คณะกรรมการชุดยอยประธานเจาหนาที่บร�หาร และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว สามารถพ�จารณาและอนุมัติรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนอน่ื ใด กับบร�ษทั ยกเวนเปนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑทท่ี ป่ี ระชุมผูถ อื หุน หร�อคณะ
กรรมการพ�จารณา และอนุมัติไวแลว
11. พ�จารณาแตงตั้งบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบร�ษัท ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ทั้งนี้ บุคคลผูนั้นตองมีคุณสมบัติเปนกรรมการและตองไมมีลักษณะตองหามตามที่ พ.ร.บ. บร�ษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ
รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หร�อระเบียบที่เกี่ยวของ
12. กำกับควบคุม และปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบร�ษัท
13. ดำเนินการใหมกี ารเผยแพรขอ มูลทีเ่ หมาะสมและมีการเปดเผยขอมูลใหแกผมู สี ว นไดเสีย บุคคลผูม คี วามขัดแยงทางผลประโยชน และผูท ี่
เกี่ยวของอยางถูกตอง ครบถวน เหมาะสม และตรงตอเวลา
14. จัดทำรายงานประจำปของคณะกรรมการบร�ษัท และรับผิดชอบตอการจัดทำและการเปดเผยงบการเง�นเพ�่อแสดงถึงฐานะการเง�นและ
ผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา และนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ�่อพ�จารณาและอนุมัติ
15. คณะกรรมการบร�ษทั อาจมอบอำนาจใหกรรมการคนหนึง่ หร�อหลายคนหร�อบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอยางหนึง่ อยางใดแทนคณะกรรมการ
บร�ษัทไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบร�ษัทหร�ออาจมอบอำนาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอำนาจหร�อมอบอำนาจชวงที่ทำใหบุคคลดังกลาวสามารถพ�จารณาและอนุมัติรายการที่ตนหร�อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดเสีย หร�ออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทำข�้นกับบร�ษัทหร�อบร�ษัทยอย (ถามี) (ตามที่นิยามไวใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หร�อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หร�อประกาศอื่นใดของหนวยงานที่เกี่ยวของ)
เวนแตธุรกรรมดังกลาวเปนธุรกรรมปกติของบร�ษัท และมีหลักเกณฑเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length)
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16. ขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปร�กษาว�ชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจำเปนดวยคาใชจายของบร�ษัท ซึ่งการดำเนินการวาจางใหเปนไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของบร�ษัท
17. กรรมการและผูบร�หารตองรายงานใหบร�ษัท ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหร�อของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่
เกี่ยวของกับการบร�หารจัดการกิจการของบร�ษัท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง�่อนไขและว�ธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
18. หามมิใหกรรมการ ผูบร�หาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ หร�อผูบร�หารใชขอมูลภายในบร�ษัททั้งที่ไดมา
จากการกระทำตามหนาที่หร�อในทางอื่นใด ที่มีหร�ออาจมีผลกระทบเปนนัยสำคัญตอบร�ษัท เพ�่อประโยชนตอตนเองหร�อผูอื่นไมวาทางตรง
หร�อทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหร�อไมก็ตาม
19. กรรมการ และผูบร�หารของบร�ษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของของกรรมการและผูบร�หารดังกลาวมีหนาที่แจงใหบร�ษัท ทราบถึง
ความสัมพันธและการทำธุรกรรมกับบร�ษัท ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบร�ษัท
8.2.2 การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
ในป 2561 และป 2562 มีรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบร�ษัท ดังนี้
รายชือ่ คณะกรรมการบร�ษทั

จำนวนครัง้ ทีเ่ ขารวม / จำนวนครัง้ ทีเ่ ขาประชุมทัง้ หมด
ป 2561
ป 2562

1. นายณรงค อิงคธเนศ

8/8

8/8

2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ

8/8

8/8

3. นายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข

8/8

8/8

4. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา

4/8

8/8

5. นายมนัส เจ�ยรวนนท

4/8

7/8

6. นายกองเกียรติ หวังว�ระมิตร

4/8

8/8

7. นายปญญ เกษมทรัพย

4/8

7/8

หมายเหตุ: ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา นายมนัส เจ�ยรวนนท นายปญญ เกษมทรัพย นายกองเกียรติ หวังว�ระมิตร ไดเขาดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษทั ตามมติทป่ี ระชุมว�สามัญผูถ อื หุน
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
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8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษทั มีจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย
รายชือ่ คณะกรรมการบร�ษทั

ตำแหนง

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายมนัส เจ�ยรวนนท

กรรมการตรวจสอบ

3. นายกองเกียรติ หวังว�ระมิตร

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา นายมนัส เจ�ยรวนนท นายกองเกียรติ หวังว�ระมิตร ไดเขาดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมว�สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2561

โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติแตงตัง้ นางสาวดลยรัตน โมลาสุข เปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้ แตวนั ที่ 10 สิงหาคม 2561 เปนตนไป
หมายเหตุ : ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา เปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่มีความรูและประสบการณทางดานบัญชีและการเง�นเพ�ยงพอที่จะทำหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือ
ของงบการเง�นของบร�ษัท โดยสำเร็จการศึกษาระดับปร�ญญาตร�สาขาการบัญชี จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร และปร�ญญาเอกสาขา
การเง�น Florida International University ปจจ�บันดำรงตำแหนงกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท บางกอกโพสต จำกัด (มหาชน)

8.3.1 ขอบเขตอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบร�ษัท ดังตอไปนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ตาง ๆ รวมถึง กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ
/หร�อขอบังคับ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบร�ษัท
2. สอบทานใหบร�ษัทมีการรายงานทางการเง�นอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพ�ยงพอ โดยสอบทานกระบวนการในการจัดทำรายงานทาง
การเง�นและประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกของบร�ษัท และผูบร�หารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเง�นทั้งรายไตรมาสและประจำป
3. สอบทานใหบร�ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
และพ�จารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพ�จารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายใน หร�อหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานและอนุมตั กิ ำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน แผนงานการตรวจสอบภายใน และพ�จารณาผลการตรวจสอบของผูต รวจสอบ
ภายใน รวมทั้งพ�จารณาอนุมัติงบประมาณและอัตรากำลังของหนวยงานตรวจสอบภายใน
5. พ�จารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบร�ษัท รวมถึงการพ�จารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความ
นาเชือ่ ถือ ความเพ�ยงพอของทรัพยากร และปร�มาณงานตรวจสอบของสำนักงานผูส อบบัญชีนน้ั รวมถึงความรูแ ละประสบการณของบุคคลากร
ทีไ่ ดรบั มอบหมายใหทำการตรวจสอบบัญชีบร�ษทั และเขารวมประชุมกับผูส อบบัญชีโดยไมมฝี า ยจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครัง้
6. พ�จารณาการเปดเผยขอมูลของบร�ษทั ในกรณีทเ่ี กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หร�อรายการทีอ่ าจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมคี วาม
ถูกตองและครบถวนและเปนไปตามหลักเกณฑ เง�อ่ นไข และว�ธกี ารวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบตั กิ ารของบร�ษทั จดทะเบียนในรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันและ/หร�อรายการไดมาหร�อจำหนายไปซึง่ สินทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหร�อประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หร�อหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นี้ เพ�อ่ ใหมน่ั ใจวา รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบร�ษัท
7. สอบทานใหมีการบร�หารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายดานการบร�หารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจวาจางทีป่ ร�กษาทางว�ชาชีพอืน่ ใด เพ�อ่ แสวงหาความเห็นทีเ่ ปนอิสระ เมือ่ เห็นวาจำเปนโดยใหเปนคาใชจา ย
ของบร�ษัท
9. สอบทานการปฏิบตั งิ านของบร�ษทั ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึง่ รวมถึง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หร�อกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบร�ษัท
10. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบร�ษทั มอบหมาย ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เชน ทบทวนนโยบายบร�หาร
ความเสีย่ ง ทบทวนการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและ/หร�อผูบ ร�หาร ทบทวนรวมกับกรรมการและ/หร�อผูบ ร�หารของ
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บร�ษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

8.3.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2561 และ ป 2562 มีรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
รายชือ่ คณะกรรมการบร�ษทั

จำนวนครัง้ ทีเ่ ขารวม / จำนวนครัง้ ทีเ่ ขาประชุมทัง้ หมด
ป 2561
ป 2562

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา

3/3

4/4

2. นายมนัส เจ�ยรวนนท

3/3

3/4

3. นายกองเกียรติ หวังว�ระมิตร

3/3

4/4

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทนของบร�ษทั มีจำนวน 3 ทาน ดังนี้
รายชือ่ คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

ตำแหนง

1. นายมนัส เจ�ยรวนนท

ประธานกรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน

2. นายณรงค อิงคธเนศ

กรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน

3. นายปญญ เกษมทรัพย

กรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน

หมายเหตุ: นายมนัส เจ�ยรวนนท, นายณรงค อิงคธเนศ และนายปญญ เกษมทรัพย ไดเขาดำรงตำแหนงกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บร�ษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจ�กายน 2561

8.4.1 ขอบเขตอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบร�ษทั ดังตอไปนี้
1. กำหนดคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบร�ษทั (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยของบร�ษทั ) และผูบ ร�หารระดับสูง
และพ�จารณาคัดเลือกผูท ม่ี คี วามรู ประสบการณ และความเชีย่ วชาญเพ�อ่ เสนอชือ่ ใหคณะกรรมการบร�ษทั พ�จารณาแตงตัง้ และ/หร�อนำเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือ หุนพ�จารณาแตงตั้งตอไป (แลวแตกรณี)
2. พ�จารณารูปแบบ และกระบวนการในการพัฒนาประธานเจาหนาที่บร�หาร เพ�่อใหสอดคลองกับธุรกิจของบร�ษัท และสภาวการณ
3. พ�จารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน (ไมวา จะอยูใ นรูปเง�นสด หลักทรัพย หร�ออืน่ ใด) ของกรรมการบร�ษทั กรรมการชุดยอย
ของบร�ษัท และประธานเจาหนาที่บร�หารใหเหมาะสม เปนธรรม และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. พ�จารณาเกณฑประเมินผลประธานเจาหนาที่บร�หาร และนำเสนอใหคณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาใหความเห็นชอบ
5. ทบทวนและเสนอแกไขขอบเขตอำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ใหสอดคลองกับสภาวการณ
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทหร�อตามนโยบายที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด
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8.4.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
ในป 2561 และ ป 2562 มีรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ดังนี้
รายชือ่ คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

จำนวนครัง้ ทีเ่ ขารวม ตำแหน
/ จำนวนครั
ง ง้ ทีเ่ ขาประชุมทัง้ หมด
ป 2561

ป 2562

1. นายมนัส เจ�ยรวนนท

ไมมี

1/1

2. นายณรงค อิงคธเนศ

ไมมี

1/1

3. นายปญญ เกษมทรัพย

ไมมี

1/1

8.5 คณะกรรมการบร�หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบร�หารของบร�ษทั มีจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย
คณะกรรมการบร�หาร

ตำแหนง

1. นายณรงค อิงคธเนศ

ประธานกรรมการบร�หาร

2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ

กรรมการบร�หาร

3. นายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข

กรรมการบร�หาร

หมายเหตุ: นายณรงค อิงคธเนศ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ นายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข ไดเขาดำรงตำแหนงกรรมการบร�หาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 7/2561
เมื่อวันที่ 7 พฤศจ�กายน 2561

8.5.1 หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หาร (Executive Board)
คณะกรรมการของบร�ษทั มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. พ�จารณากำหนดว�สยั ทัศน ทิศทาง เปาหมาย นโยบายและกลยุทธการดำเนินธุรกิจของบร�ษทั โดยจัดทำแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำป
เพ�่อเสนอใหคณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาและอนุมัติ
2. บร�หารกิจการของบร�ษทั ใหบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายขององคกร และควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบร�ษทั ให
เปนไปตามกฎหมาย นโยบาย เปาหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณทีก่ ำหนดไว และอำนาจบร�หารตางๆ ตามที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อตอสภาพธุรกิจ
3. เปนผูบร�หารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบร�หารงานทั่วไปของบร�ษัท
4. อนุมตั กิ ารเขาทำสัญญาและ/หร�อธุรกรรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินธุรกิจปกติของบร�ษทั (เชน การซือ้ ขาย การลงทุนหร�อรวมทุนกับบุคคล
อืน่ เพ�อ่ การทำธุรกรรมตามปกติของบร�ษทั และเปนไปเพ�อ่ ประโยชนในการดำเนินงานตามวัตถุประสงคของบร�ษทั ) ภายในวงเง�นตามทีก่ ำหนด
ไวในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) หร�อตามที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด
5. อนุมัติการกูยืมเง�น และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเง�น การใหกูยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หร�อเขาเปนผูค้ำประกันของบร�ษัท
และบร� ษ ั ท ย อ ย ภายในวงเง� น ตามที ่ ก ำหนดไว ใ นอำนาจอนุ ม ั ต ิ (Authority Limits) หร� อ ตามที ่ ค ณะกรรมการบร� ษ ั ท กำหนด
6. พ�จารณานำเสนอโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบร�ษัทและอำนาจการบร�หารบร�ษัทใหคณะกรรมการสรรหาและ
พ�จารณาคาตอบแทน และ/หร�อคณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาอนุมัติ
7. อนุมตั แิ ตงตัง้ ทีป่ ร�กษาดานตางๆ ทีจ่ ำเปนตอการดำเนินงานของบร�ษทั โดยอยูภ ายใตกรอบงบประมาณทีผ่ า นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บร�ษัทในแตละป
8. มีอำนาจแตงตัง้ คณะทำงานเพ�อ่ กลัน่ กรองงานทีน่ ำเสนอตอคณะกรรมการบร�หาร หร�อเพ�อ่ ดำเนินงานใดๆ อันเปนประโยชนตอ การปฏิบตั ิ
หนาที่ของคณะกรรมการบร�หาร
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9. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเง�นเดือน การปรับข�้นเง�นเดือน การกำหนดเง�นโบนัส คาตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของ
พนักงานและผูบร�หาร (ที่ไมใชประธานเจาหนาที่บร�หาร) ทั้งนี้ไมรวมถึงรายการใดที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งจะตองเสนอให
คณะกรรมการสรรหาและ พ�จารณาคาตอบแทน และ/หร�อคณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาอนุมัติ
10. พ�จารณาหร�อปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบร�ษัทมอบหมาย
11. ทบทวนและเสนอแกไขกฎบัตรของคณะกรรมการบร�หารใหสอดคลองกับสภาวการณ
12. แตงตั้ง และ/หร�อ มอบหมายใหกรรมการบร�หารหร�อบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหร�อหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใตการ
ควบคุมของคณะกรรมการบร�หาร หร�ออาจมอบอำนาจเพ�่อใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบร�หารเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบร�หารเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบร�หารอาจยกเลิก เพ�กถอน เปลีย่ นแปลง หร�อแกไขบุคคลทีไ่ ดรบั มอบอำนาจ
หร�อการมอบอำนาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอำนาจ หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หารนัน้ จะไมมลี กั ษณะเปนการมอบอำนาจหร�อมอบอำนาจชวงทีท่ ำใหคณะกรรมการ
บร�หารหร�อผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบร�หารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหร�อบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวใน ประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หร�อประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีสวนไดสวนเสีย หร�ออาจไดรับประโยชนใน
ลักษณะใดๆ หร�ออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบร�ษัท หร�อบร�ษัทยอยของบร�ษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทไดอนุมัติไว
8.5.2 การประชุมคณะกรรมการบร�หาร
ในป 2561 และ ป 2562 มีรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบร�หาร ดังนี้
รายชือ่ คณะกรรมการบร�หาร
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จำนวนครัง้ ทีเ่ ขารวม ตำแหน
/ จำนวนครั
ง ง้ ทีเ่ ขาประชุมทัง้ หมด
ป 2561

ป 2562

1. นายณรงค อิงคธเนศ

12/12

13/13

2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ

12/12

13/13

3. นายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข

12/12

13/13

8.6 ผูบร�หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูบร�หารของบร�ษัท มีจำนวน 7 ทาน ประกอบดวย
รายชือ่ ผูบ ร�หาร1/

ตำแหนง

1. นายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข

ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร (CEO)

2. นางสาวปภาว� ว�ชชุปร�ชา

ผูอ ำนวยการฝายคาปลีก

3. นายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข

ผูอ ำนวยการฝายสินคา (รักษาการ)

4. นางสาวสุรย� พ
 ร อิงคธเนศ

ผูอ ำนวยการฝายออกแบบและการตลาด

5. นางสาวรัตนกร โรจนวชั ราภิบาล /2

ผูอ ำนวยการฝายบัญชีและการเง�น

6. นายอดิเวท ขาวสุทธิ์

ผูอ ำนวยการฝายปฏิบตั กิ ารธุรกิจ

7. นางเยาวลักษณ นิลอ�บล

ผูอ ำนวยการฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ

8. นางสาวดาราณี ดีขน� ทด /3

ผูจ ดั การฝายบัญชี

หมายเหตุ:
/1 ตามคำนิยามผูบร�หารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เร�่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแกไขเพ�ม� เติม)) ผูบ ร�หาร หมายความวา ผูจ ดั การ หร�อผูด ำรงตำแหนงระดับบร�หารสีร่ ายแรกนับตอจากผูจ ดั การลงมา ผูซ ง่ึ ดำรงตำแหนงเทียบเทากับผูด ำรงตำแหนง
ระดับบร�หารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับบร�หารในสายงานบัญชีหร�อการเง�นที่เปนระดับผูจัดการฝายข�้นไปหร�อเทียบเทา ทั้งนี้ รายละเอียดของผู
บร�หารของบร�ษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1
/2 ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�น (CFO) คือ นางสาวรัตนกร โรจนวัชราภิบาล
/3 ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาวดาราณี ดีข�นทด
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8.7 เลขานุการบร�ษัท
มติคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ไดแตงตั้งนางสาวรัตนกร โรจนวัชราภิบาล เปนเลขานุการบร�ษัท โดยมี
หนาที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไวใน พ.ร.บ. หลักทรัพย โดยขอบเขตหนาที่ของเลขานุการบร�ษัท มีดังตอไปนี้
1. ดูแลและใหคำแนะนำเกีย่ วกับขอกฎหมาย ขอกำหนด กฎระเบียบ และระเบียบขอบังคับตางๆ ของบร�ษทั และติดตามใหมกี ารปฏิบตั ติ ามอยาง
ถูกตองสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงขอกำหนด และ/หร�อ กฎหมายทีม่ นี ยั สำคัญใหคณะกรรมการบร�ษทั และผูบ ร�หารรับทราบ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบร�ษทั รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษทั และการประชุมผูถ อื หุน ของบร�ษทั บันทึกรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผูถือหุนของบร�ษัท รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว
3. ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและระบบสนเทศในสวนที่รับผิดชอบเปนไปตามระเบียบและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. จัดสงสำเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บร�ษัทไดรับรายงาน
5. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบร�ษัท ไดแก
5.1) ทะเบียนกรรมการ
5.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท รายงานประจำปของบร�ษัท
5.3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน
5.4) รายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหร�อผูบร�หารในนามของบร�ษัทและ/หร�อ คณะกรรมการ
6. ดำเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.8 คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร
8.8.1 คาตอบแทนทีเ่ ปนตัวเง�น
(ก) คาตอบแทนกรรมการ
ง
ตามมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน สามัญประจำป 2562 เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ไดมกี ารอนุตำแหน
มตั คิ า ตอบแทนกรรมการบร�
ษทั และกรรมการชุดยอย ซึง่
ไดแกคณะกรรมการบร�ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หาร และคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

80

คณะกรรมการ

คาเบีย้ ประชุม

คาตอบแทนรายเดือน

บาท / ครัง้

บาท / เดือน

คณะกรรมการบร�ษทั
• ประธานกรรมการบร�ษทั

20,000

25,000

• กรรมการบร�ษทั *

20,000

20,000

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

25,000

• กรรมการตรวจสอบ

20,000

-

• ประธานกรรมการบร�หาร

-

-

• กรรมการบร�หาร

-

-

• ประธานกรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน

20,000

-

• กรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน

20,000

-

• ประธานอนุกรรมการบร�หารความเสีย่ ง

20,000

-

• อนุกรรมการบร�หารความเสีย่ ง

20,000

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน

คณะอนุกรรมการบร�หารความเสีย่ ง

หมายเหตุ: *ตามมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ระบุใหกรรมการที่มิใชกรรมการอิสระ จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุมตั้งแต
เดือนที่บร�ษัทไดรับการอนุมัติการเสนอขายหุนที่ออกใหมใหกับประชาชน (IPO)
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รายละเอียดคาตอบแทนที่เปนจำนวนเง�นตอป มีดังนี้
คณะกรรมการ

ป 2561
คาเบีย้ ประชุม

ป 2562

ตำแหนง
คาตอบแทน

คาเบีย้ ประชุม

คาตอบแทน

1. นายณรงค อิงคธเนศ

-

-

40,000

75,000

2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ

-

-

40,000

60,000

3. นายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข

-

-

40,000

60,000

4. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา

140,000

150,000

280,000

300,000

5. นายมนัส เจ�ยรวนนท

140,000

120,000

260,000

240,000

80,000

120,000

180,000

240,000

7. นายกองเกียรติ หวังว�ระมิตร

140,000

120,000

360,000

240,000

รวม

500,000

510,000

1,100,000

1,215,000

6. นายปญญ เกษมทรัพย

(ข) คาตอบแทนผูบ ร�หาร
คณะกรรมการบร�ษทั ไดกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ การจายคาตอบแทนของผูบ ร�หาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
จะเปนผูพ
 จ� ารณาทบทวนคาตอบแทนของประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร เพ�อ่ เสนอคณะกรรมการบร�ษทั พ�จารณาอนุมตั ซิ ง่ึ คาตอบแทนดังกลาวมีการกำหนด
อยางเหมาะสม ตามโครงสรางคาตอบแทนของบร�ษัทฯรวมทั้งพ�จารณาผลการปฏิบัติงานและสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่ ไดรับมอบ
หมายดวย และประธานเจาหนาที่บร�หาร จะเปนผูพ�จารณาความเหมาะสมในการกำหนดคาตอบแทน และการปรับคาจางประจำปของ ผูบร�หารระดับ
ผูอ ำนวยการ โดยพ�จารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน และผลการดำเนินงานของบร�ษทั ประกอบกับผลการปฏิบตั งิ านตามเปาหมายทีไ่ ดกำหนดไวลว งหนา
โดยในป 2561 และป 2562 บร�ษัทจายคาตอบแทนใหแกผูบร�หารจำนวน 15.02 ลานบาท และ จำนวน 15.98 ลานบาทตามลำดับ ทั้งนี้คาตอบแทน
ดังกลาว ประกอบดวย เง�นเดือน โบนัส คานายหนา และสวัสดิการอื่นๆ โดยสรุปไดดังนี้
คาตอบแทนผูบ ร�หาร

ป 2561
จำนวน (คน)

ป 2562

ตำแหนง

จำนวนเง�น (บาท)

จำนวน (คน)

จำนวนเง�น (บาท)

เง�นเดือน โบนัส คานายหนา

7

14,401,271

7

15,723,641

อืน่ ๆ เชน คาเดินทาง, คาโทรศัพท, คาดูงานตางประเทศ

7

624,673

7

260,000

รวม

7

15,025,944

7

15,983,641

หมายเหตุ: คาตอบแทนผูบ ร�หารในตารางขางตน (ไมรวมผูบ ร�หาร 1 ราย คือ นางสาวดาราณี ดีขน� ทด เนือ่ งจากเพ�ง� ไดรบั การแตงตัง้ เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) เปนคาตอบแทนของ
ผูบร�หารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งแตกตางจากคาตอบแทนผูบร�หารสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเง�น สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปสิ�นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

82

8.8.2 คาตอบแทนทีไ่ มเปนตัวเง�น
(ก) การจัดสรรหุน IPO
ทีป่ ระชุมว�สามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2562 ไดมมี ติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน สามัญเพ�ม� ทุนของบร�ษทั จำนวน 16,000,000
หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 0.50 บาท หร�อคิดเปนรอยละ 2.67 ของจำนวนหุน ทีจ่ ำหนายไดแลวทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายหุน ใหแกประชาชน เพ�อ่ เสนอขาย
ใหแกกรรมการ ผูบ ร�หาร และ/หร�อ พนักงานของบร�ษทั และบร�ษทั ยอย โดยการจัดสรรหุน สามัญของบร�ษทั ดังกลาวอยูใ นดุลยพ�นจิ ของคณะกรรมการบร�หาร
หร�อประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารของบร�ษทั ทัง้ นี้ ราคาเสนอขายเปนราคาทีเ่ ทากับราคาเสนอขายใหแกประชาชนเปนครัง้ แรก (IPO) โดยจะเสนอขายพรอมกับการ
เสนอขายหุน IPO
รายละเอียดของกรรมการและผูบ ร�หารของบร�ษทั ทีไ่ ดรบั การจัดสรร มีดงั นี้
ชือ่ -สกุล

ตำแหนง

จำนวนหุ
ตำแหน
ง น ทีไ่ ด
รับการจัดสรร (หุน )

รอยละของจำนวนหุน
ทีเ่ สนอขายใหแกกรรมการ
ผูบ ร�หาร และพนักงาน

1. ศ.ดร. พรชัย ชุณหจ�นดา

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

200,000

1.25

2. นายมนัส เจ�ยรวนนท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทน

200,000

1.25

3. นายกองเกียรติ หวังว�ระมิตร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

200,000

1.25

4. นายปญญ เกษมทรัพย

กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

200,000

1.25

5. นางสาวปภาว� ว�ชชุปร�ชา

ผูอำนวยการฝายคาปลีก

400,000

2.50

6. นางสาวสุรย� พ
 ร อิงคธเนศ

ผูอำนวยการฝายออกแบบและการตลาด

400,000

2.50

7. นางสาวรัตนกร โรจนวชั ราภิบาล

ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเง�น

400,000

2.50

8. นายอดิเวท ขาวสุทธิ์

ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการธุรกิจ

400,000

2.50

9. นางเยาวลักษณ นิลอ�บล

ผูอำนวยการฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ

400,000

2.50

10. นางสาวดาราณี ดีขน� ทด

ผูจัดการฝายบัญชี

40,000

0.25

2,840,000

17.75

รวม

(ค) คาตอบแทนอืน่
บร�ษทั ไดทำประกันสุขภาพใหแกผบู ร�หารของบร�ษทั และกรรมการและผูบ ร�หารไดรบั สิทธิสว นลดรอยละ 2 ในการซือ้ สินคาโดยมีอตั ราสวนลดแลว
แตละประเภทสินคาของกลุม บร�ษทั
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8.9 บุคลากรของบร�ษัทและบร�ษัทยอย
8.9.1 จำนวนบุคลากร
ในป 2560 – 2562 บร�ษัทและบร�ษัทยอย มีพนักงานจำนวนทั้งสิ�น จำนวน 305 คน จำนวน 321 คน และ จำนวน 349 คน ตามลำดับ
โดยแบงตามสายงานหลัก ไดดังนี้
ป 2561

ป 2562

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

202

215

236

11

15

22

สายงานการตลาดและการสื่อสาร

3

4

7

สายงานออกแบบและตกแตงหนาราน

3

4

4

สายงานทรัพยากรมนุษย

4

5

5

สายงานบร�การ

45

39

31

สานงานบัญชีและการเง�น

13

15

15

สายงานปฎิบัติการ

14

12

14

สายงานเทคโนโลยี

2

2

2

สายงานธุรกิจ

4

4

4

สายงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

4

6

9

305

321

349

ฝายงาน
สายงานคาปลีก
สายงานผลิตภัณฑ

รวม
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ป 2560 ตำแหนง
จำนวน (คน)

8.9.2 คาตอบแทนพนักงาน
ในป 2560 - 2562 บร�ษัทไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานของบร�ษัทและบร�ษัทยอย (ไมนับรวมผูบร�หาร) เปนจำนวน 101.37 ลานบาท
115.68 ลานบาท และ 118.66 ลานบาทโดยคาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนในรูปแบบเง�นเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ฝายงาน
เง�นเดือน
โบนัส
อื่นๆ เชน นายหนา, เง�นพ�เศษขาย, คาเดินทาง คาโทรศัพท คาว�ฒิบัตร
รวม

ป 2560 ตำแหนง

ป 2561

ป 2562

จำนวน (บาท)

จำนวน (บาท)

จำนวน (บาท)

71,511,393

73,708,908

76,713,042

2,601,020

6,062,530

5,498,975

27,255,923

35,907,228

36,447,375

101,368,336

115,678,666

118,659,392

หมายเหตุ: บร�ษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบร�ษัทและบร�ษัทยอยแลว โดยทางสำนักงาน ก.ล.ต. ไดรับจดทะเบียนแลว และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

นอกจากนี้ บร�ษทั ไดทำประกันภัยกลุม ใหแกพนักงานของกลุม บร�ษทั และพนักงานไดรบั สิทธิสว นลดในการซือ้ สินคา ตามวงเง�นซือ้ สินคาแลว
แตตำแหนงงานและประเภทสินคาของกลุม บร�ษทั และทีป่ ระชุมว�สามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2562 ไดมมี ติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน
สามัญเพ�ม� ทุนของบร�ษทั จำนวน 16,000,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 0.50 บาท หร�อคิดเปนรอยละ 2.67 ของจำนวนหุน ทีจ่ ำหนายไดแลวทัง้ หมดภาย
หลังการเสนอขายหุน ใหแกประชาชนในครัง้ นี้ เพ�อ่ เสนอขายใหแกกรรมการ ผูบ ร�หาร และ/หร�อ พนักงานของบร�ษทั และบร�ษทั ยอย โดยการจัดสรรหุน สามัญ
ของบร�ษัทดังกลาวจะอยูในดุลยพ�นิจของคณะกรรมการบร�หารหร�อประธานเจาหนาที่บร�หารของบร�ษัท
8.9.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
1. สงเสร�มพัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถ ศักยภาพ ทักษะการทำงานและทัศนคติเปนไปตามความสามารถที่ตำแหนงงานนั้น
ตองการอยางตอเนื่องและเหมาะสม
2. กำหนดใหพนักงานทุกคนทุกระดับเขารับการฝกอบรมใหความรูเ กีย่ วกับนโยบายบร�ษทั ตัง้ แตวนั เร�ม� งานกอนเขาปฏิบตั งิ านและเมือ่ มีการ
เพ�ม� เติมปรับปรุงเปลีย่ นแปลงนโยบาย กระบวนการทำงาน และแนวทางการปฏิบตั งิ าน หร�อโครงการพัฒนางานใหมๆ เพ�อ่ ใหเกิดความเขาใจ
และใหความรวมมือทำงานเปนทีม ปฏิบัติไปตามทิศทางเดียวกันกับบร�ษัท
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลที่สอดคลองกับภาระงานของแตละตำแหนง ผูบังคับบัญชามีหนาที่รวมกับฝาย
ทรัพยากรมนุษย ในการวางแผนกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของหนวยงานและบุคคลที่สอดคลองกัน ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลข�ดความสามารถในการปฏิบตั งิ านพนักงานตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนด นำมาพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ านใหมปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามที่บร�ษัทคาดหวัง
4. สงเสร�มและพัฒนาการเติบโตกาวหนาใหกบั พนักงานทีม่ ผี ลงานความสามารถโดดเดนและมีศกั ยภาพพรอมใหปฏิบตั งิ านในหนาทีท่ ส่ี งู ข�น้
เพ�่อรักษาคนดีสรางคนเกงไวกับองคกร
8.9.4 ขอพ�พาทดานแรงงานที่มีนัยสำคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
- ไมมี -
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9.1 การกำกับดูแลกิจการ
บร�ษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี วาเปนสิ�ง
สำคัญทีจ่ ะชวยสงเสร�มการดำเนินงานของบร�ษทั ใหมปี ระสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส
เพ�ม� ความสามารถในการแขงขัน และการเติบโตอยางยัง่ ยืน ซึง่ จะนำไปสูค วามเชือ่ มัน่
ของผูม สี ว นเกีย่ วของทุกฝายวา การดำเนินงานของบร�ษทั กระทำดวยความเปนธรรม
โปรงใสและคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตั้งแตพนักงาน
นักลงทุน ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพ�่อเปนแนวทางในการบร�หารองคกร
บร�ษัทจ�งไดเห็นควรใหมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการข�้น ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ

09

การกำกับดูแล
กิจการ

ผูนำองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
เพ�่อใหคณะกรรมการ ไดเขาใจในบทบาทและตระหนักถึงหนาที่ความรับ
ผิดชอบในฐานะผูน ำองคกร บร�ษทั ไดมกี ารกำหนดบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบร�ษทั ไวอยางชัดเจน นอกเหนือจากหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตาม
กฎหมายซึ่งกำหนดใหคณะกรรมการบร�ษัทมีอำนาจและหนาที่ในการบร�หารจัดการ
บร�ษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบร�ษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน
ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจร�ตแลว บร�ษัทไดกำหนด
ใหคณะกรรมการบร�ษัทมีอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดว�สัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ แผนงาน และงบประมาณ
ประจำปของบร�ษทั รวมถึงการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามกฎหมาย
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปที่กำหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติ
งาน และดูแลรายงานผลการดำเนินงานดังกลาว
นอกจากนี้ บร�ษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยและคณะทำงาน
เพ�่อทำหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานและ
การบร�หารงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปที่
กำหนด โดยประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณา
คาตอบแทน คณะอนุกรรมการบร�หารความเสีย่ ง และบร�ษทั ไดกำหนดขอบเขตอำนาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยและคณะทำงานไวอยางชัดเจน
เชนกัน
ทั้งนี้ บร�ษัทไดจัดทำกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการ
ชุดยอย และคณะทำงาน และดำเนินการใหคณะกรรมการบร�ษทั คณะกรรมการชุดยอย
และคณะทำงานไดรับทราบเกี่ยวกับกฎบัตรดังกลาว บร�ษัทกำหนดใหมีการทบทวน
กฎบัตรดังกลาวทุกปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพ�่อจะไดแกไขใหสอดคลองกับทิศทาง
ของบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษทั ไดมกี ารจัดทำนโยบายเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการ
เพ�่อเปนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการใหมีการประกอบธุรกิจอยางมีจร�ยธรรม
เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย และดำเนินธุรกิจที่
เปนประโยชนตอสังคมและสิ�งแวดลอม รวมทั้งสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการ
เปลี่ยนแปลง

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพ�่อ

ความยั่งยืน
คณะกรรมการบร�ษัทมีการกำหนดว�สัยทัศน และพันธกิจขององคกรที่
ชัดเจน และเหมาะสมกับองคกร เพ�่อสื่อสารใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝายเขาใจใน
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร และเพ�อ่ ใหบคุ ลากรในทุกระดับขององคกร
ยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่เพ�่อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว

บร�ษัทมีนโยบายที่จะทบทวนและพ�จารณากำหนดแผนกลยุทธ และงบประมาณทุกปเพ�่อใหมั่นใจวาแผนกลยุทธและงบประมาณดังกลาว
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององคกร รวมถึงสงเสร�มใหมีการสรางนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในกิจการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหนาที่ในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกลยุทธและงบประมาณที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการ
จัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ

หลักปฏิบัติ 3 เสร�มสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

บร�ษทั มีนโยบายในการกำหนดโครงสรางคณะกรรมการใหเหมาะสมสอดคลองกับธุรกิจและขนาดของบร�ษทั และเปนตามทีก่ ฎหมายกำหนด
โดยองคประกอบของคณะกรรมการบร�ษัทจะมีสัดสวนระหวางกรรมการที่เปนผูบร�หารและกรรมการที่ไมเปนผูบร�หารที่สะทอนอำนาจที่ถวงดุลอยาง
เหมาะสม และตำแหนงประธานกรรมการของบร�ษัทและประธานเจาหนาที่บร�หารของบร�ษัทจะไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพ�่อใหเกิดความชัดเจนใหดาน
ความรับผิดชอบระหวางการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบร�หารงานประจำ
ทั้งนี้ เพ�่อใหกรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบร�ษัทไดอยางเพ�ยงพอ บร�ษัทกำหนดใหกรรมการแตละคนสามารถไปดำรง
ตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่นไดรวมแลวไมเกิน 5 บร�ษัท และจะตองเขารวมประชุมคณะกรรมการไมนอยกวารอยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะ
กรรมการทั้งหมดที่จัดข�้นในปนั้นๆ โดยบร�ษัทกำหนดจะจัดใหมีประชุมคณะกรรมการไมนอยกวา 6 ครั้งตอป
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบร�ษัทในปจจ�บันมีสัดสวนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ�น 7 คน ซึ่งเปนจำนวนที่เกิน
กวา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทัง้ หมดของบร�ษทั ทำใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพ�จารณาเร�อ่ งตางๆ ตลอดจนสอบทานการบร�หารงาน
ของฝายบร�หาร เพ�่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบร�ษัท และกรรมการอิสระจะดำรงตำแหนงกรรมการในบร�ษัทตอเนื่องไดไมเกิน 9 ปนับจากวันที่ไดรับการ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระเปนครั้งแรก ทั้งนี้ หากจะแตงตั้งกรรมการอิสระนั้นใหดำรงตำแหนงตอไป คณะกรรมการจะพ�จารณาอยาง
สมเหตุสมผลถึงความจำเปนดังกลาว
เพ�่อใหการแตงตั้งคณะกรรมการของบร�ษัทและผูบร�หารมีกระบวนการที่ชัดเจนและโปรงใส คณะกรรมการบร�ษัทจ�งไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเกินกวากึ่งหนึ่งและประธานกรรมการสรรหาจะพ�จารณาแตงตั้งจาก
กรรมการอิสระ เพ�่อใหทำหนาที่ในการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู ความชำนาญและประสบการณที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหนาที่ที่เปนประโยชนกับ
ธุรกิจของบร�ษทั เพ�อ่ นำเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หร�อทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพ�อ่ พ�จารณาแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงกรรมการหร�อผูบ ร�หารของบร�ษทั
ภายหลังทีบ่ ร�ษทั เขาจดทะเบียนเปนบร�ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บร�ษทั จะเปดเผยขอมูลของกรรมการและผูบ ร�หาร
อาทิ อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือหุน จำนวนปทด่ี ำรงตำแหนงกรรมการ จำนวนครัง้ ทีเ่ ขารวมประชุม การดำรงตำแหนงกรรมการ
ในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยในรายงานประจำปของบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษัทไดกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนใหรวมถึงการพ�จารณา
กำหนดนโยบายการจายคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บร�หาร ใหสอดคลองกับผลการดำเนินงานของ
บร�ษทั บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ และบร�ษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ นอ�ตสาหกรรมเดียวกัน โดยคาตอบแทนดังกลาวจะตองไมอยูใ นอัตราทีส่ งู เกินไป เพ�อ่ นำเสนอ
ตอคณะกรรมการ และ/หร�อทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ของบร�ษทั เพ�อ่ พ�จารณาอนุมตั ิ และภายหลังทีบ่ ร�ษทั เขาจดทะเบียนเปนบร�ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลว บร�ษทั จะเปดเผยขอมูลคาตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษทั ทัง้ ทีเ่ ปนตัวเง�นและไมใชตวั เง�น บร�ษทั มีการแตงตัง้ เลขานุการบร�ษทั เพ�อ่
ดูแลและใหคำแนะนำแกกรรมการและผูบร�หารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกำหนด กฎระเบียบ และขอบังคับของบร�ษัท และติดตามดูแลใหมีการ
ปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ำเสมอ และรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลประสานงานใหมีการปฏิบัติ
ตามมติของที่ประชุมดังกลาว รวมถึงหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบร�หารระดับสูงและการบร�หารบุคลากร

บร�ษัทมีการกำหนดแผนผูสืบทอดตำแหนงสำหรับตำแหนงผูบร�หารที่สำคัญรวมถึงตำแหนงประธานเจาหนาที่บร�หารไวอยางชัดเจน
เพ�่อใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่อง และมีนโยบายที่จะจายคาตอบแทนใหเหมาะสมเพ�่อเปนแรงจ�งใจใหกับประธานเจาหนาที่บร�หารและผูบร�หาร
ที่มีความสำคัญกับองคกรมีความตั้งใจในการทำงานเพ�่อประโยชนสูงสุดของบร�ษัทและผูถือหุนของบร�ษัท โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ทุกป
เพ�่อเปนเกณฑในการพ�จารณาจายคาตอบแทน และพัฒนาข�ดความสามารถเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักปฏิบัติ 5 สงเสร�มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบร�ษทั ตระหนักถึงสิทธิของผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ไมวา จะเปนผูม สี ว นไดเสียภายใน หร�อผูม สี ว นไดเสียภายนอก ทัง้ นี้ เพ�อ่ สราง
ความเขาใจอันดีและการรวมมือกันระหวางบร�ษัทและผูมีสวนไดเสีย อันจะเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจและสรางความเชื่อมั่น รวมทั้งเพ��มข�ดความ
สามารถในการแขงขันของบร�ษัทในระยะยาว บร�ษัทจ�งไดมีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ ดังนี้
• ผูถือหุน บร�ษัทมีความมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสและมุงเนนพัฒนาองคกรใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน และตอเนื่อง เพ�่อสรางผล
ตอบแทนทีเ่ หมาะสมใหกบั ผูถ อื หุน และเพ�อ่ เพ�ม� มูลคาของบร�ษทั และสงผลใหผถู อื หุน ไดรบั ผลตอบแทนสูงสุด โดยกำหนดใหกรรมการ ผูบ ร�หาร
และพนักงานจะตองปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซือ่ สัตยสจุ ร�ต หลีกเลีย่ งการกระทำใดๆ ทีจ่ ะเขาขายมีความขัดแยงทาง
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• พนักงาน บร�ษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั กิ บั พนักงานทุกทานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนทีเ่ ปนธรรมตามความรูค วามสามารถ
ของพนักงานแตละคน และสวัสดิการทีเ่ หมาะสม ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน เพ�อ่ พัฒนาทักษะในการ
ทำงานใหมปี ระสิทธิภาพสูง รวมทัง้ มีการจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพสำหรับพนักงานและเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการ
ทำงานในดานตางๆ อีกดวย
• คูคา และ/หร�อ เจาหนี้ บร�ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาและ/หร�อเจาหนี้ทุกฝายอยางเสมอภาคและเปนธรรม ซื่อสัตย และไมเอาเปร�ยบ
รวมทั้งปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญา ใหขอมูลที่เปนจร�ง และตั้งอยูบนพ�้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ
• ลูกคา บร�ษัทมีความมุงมั่นที่จะเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา เชน การจำหนายสินคาที่มีคุณภาพ การรักษาความลับของลูกคา โดย
บร�ษัทมีหนวยงานหร�อบุคคลที่ทำหนาที่ดูแลความสัมพันธกับลูกคา
• คูแขงทางการคา บร�ษัทมีนโยบายที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวย
ว�ธีการที่ไมสุจร�ต หร�อไมเหมาะสม และไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย
• ชุมชนและสังคม บร�ษัทมีความมุงมั่นที่จะพัฒนา สงเสร�ม และยกระดับคุณภาพชีว�ตของสังคม และชุมชนที่บร�ษัทและบร�ษัทในเคร�อตั้งอยูให
มีคณ
ุ ภาพดีขน้� พรอมๆ กับการเติบโตของบร�ษทั เนนการปลูกฝงจ�ตสำนึก ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใหเกิดข�น้ ภายในองคกรอยาง
ตอเนื่องรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม
• สิ�งแวดลอม บร�ษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ�งแวดลอมอยางเครงครัด และใหความสำคัญกับการควบคุม
ผลกระทบตอสิง� แวดลอมอยางตอเนือ่ ง บร�ษทั มีนโยบายทีใ่ หการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ทีเ่ สร�มสรางคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิง� แวดลอม
ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีว�ต และทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบร�ษทั มีการกำหนดนโยบายจัดใหมรี ะบบควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกดาน ทัง้ ดานการเง�น และการปฏิบตั งิ าน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพ�ยงพอในการปกปองดูแลรักษาทรัพยสินของ
บร�ษัทอยูเสมอ จัดใหมีการกำหนดขั้นตอนของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผูบร�หาร และพนักงานที่มีการตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกัน
กำหนดระเบียบการปฏิบตั งิ านอยางเปนลายลักษณอกั ษร บร�ษทั มีการวาจางผูต รวจสอบภายในและภายนอก ทำหนาทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุก
หนวยงานใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพ�ยงพอของการควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ ในบร�ษัท
บร�ษัทมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยงเพ�่อทำหนาที่ในการพ�จารณาและว�เคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดข�้นกับบร�ษัท และนำ
เสนอมาตรการบร�หารความเสี่ยงเพ�่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจของบร�ษัท และกำกับดูแลการบร�หารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบายบร�หาร
ความเสี่ยงที่กำหนด
คณะกรรมการบร�ษทั ใหความสำคัญกับการตอตานทุจร�ตคอรรปั ชัน่ โดยใหกำหนดเปนนโยบายทีช่ ดั เจนและสือ่ สารใหผทู เ่ี กีย่ วของทราบและ
ยึดถือปฏิบัติตาม และไดกำหนดนโยบายในการแจงเบาะแสและขอรองเร�ยนเพ�่อเปนกลไกในการกำกับดูแลใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติตามนโยบายตางๆ ที่
กำหนดข�้นที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอีกดวย

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเง�นและการเปดเผยขอมูล

คณะกรรมการบร�ษทั มุง มัน่ ทีจ่ ะดูแลใหมกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วของกับการเปดเผยขอมูล โดยบร�ษทั จะใหความ
สำคัญกับการเปดเผยอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใสทัง้ ขอมูลของบร�ษทั ขอมูลทางการเง�น และขอมูลทัว่ ไปทีม่ ใิ ชขอ มูลทางการเง�น เพ�อ่ ใหผทู เ่ี กีย่ วของ
ทั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน
ภายหลังทีบ่ ร�ษทั เขาจดทะเบียนเปนบร�ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการบร�ษทั จะเปนผูร บั ผิดชอบในการ
จัดทำรายงานประจำป แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) รายงานทางการเง�นของบร�ษัท และสารสนเทศทางการเง�นที่ปรากฏในรายงาน
ประจำป การจัดทำรายงานทางการเง�นเปนการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ
สม่ำเสมอ และใชดุลยพ�นิจอยางระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดใหมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพ�ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น
โดยคณะกรรมการบร�ษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเง�น และเปนผูใหความเห็นตอ
คณะกรรมการบร�ษัท
ภายหลังจากที่บร�ษัทเขาจดทะเบียนเปนบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บร�ษัทจะทำการเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
ของบร�ษัท ตอผูถือหุนและสาธารณชนผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบร�ษัท

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน

บร�ษัทใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุนโดยไมกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดหร�อร�ดรอนสิทธิของผูถือหุน นอกเหนือจากสิทธิพ�้นฐาน
ของผูถือหุน เชน สิทธิในการซื้อ ขาย หร�อโอนหลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการไดรับสวนแบงผลกำไรจากบร�ษัท สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
บร�ษัทไดใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลของบร�ษัทอยางถูกตอง ครบถวน เพ�ยงพอ ทันเวลา และเทาเทียมกัน เพ�่อประกอบการ
ตัดสินใจในทุกๆ เร�่อง คณะกรรมการบร�ษัทจ�งกำหนดนโยบายดังนี้

1. บร�ษทั จะจัดใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน เพ�อ่ เปดโอกาสใหผถู อื หุน ไดพจ� ารณาเร�อ่ งทีส่ ำคัญตามทีก่ ฎหมายกำหนดหร�อเร�อ่ งทีอ่ าจมีกระทบตอ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัท
2. บร�ษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ประกาศ หร�อระเบียบที่เกี่ยวของกำหนด เพ�่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยางครบถวนกอนวันประชุมผูถือหุน รวมทั้งบร�ษัทจะเปด
โอกาสใหผูถือหุนสงคำถามลวงหนากอนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑในการสงคำถามและเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวบนเว็บไซต
ของบร�ษัท และบร�ษัทจะรวบรวมเพ�่อนำคำถามที่สำคัญไปสอบถามในที่ประชุมตอไป
3. บร�ษทั จะเปดโอกาสใหผถู อื หุน สวนนอย สามารถเสนอชือ่ บุคคลเพ�อ่ พ�จารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการหร�อเสนอวาระการประชุมเพ�ม� เติมได
กอนการประชุมผูถือหุน โดยจะกำหนดเปนหลักเกณฑที่ชัดเจน และเปดเผยหลักเกณฑดังกลาวใหผูถือหุนทราบลวงหนา และจะแจงเหตุผลที่
ไมนำขอเสนอวาระการประชุมของผูถือหุนบรรจ�เปนวาระการประชุมของบร�ษัทตอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนั้นๆ
4. ในกรณีทผ่ี ถู อื หุน ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บร�ษทั จะอำนวยความสะดวกแกผถู อื หุน ทีไ่ มสามารถเขารวมประชุมไดดว ยตนเอง
โดยใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หร�อจัดใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและ
ลงมติแทนผูถือหุนดังกลาว โดยจะแจงรายชื่อพรอมขอมูลของกรรมการอิสระดังกลาวไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
5. ในกรณีที่บร�ษัทมีผูถือหุนตางชาติบร�ษัทจะจัดทำหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุม ทั้งฉบับเปนภาษาอังกฤษ และจัดสง
ใหกับผูถือหุนตางชาติพรอมกับการจัดสงฉบับภาษาไทย
6. เพ��มชองทางในการรับทราบขาวสารของผูถือหุนผานทาง เว็บไซตของบร�ษัท ภายหลังจากที่บร�ษัทเขาจดทะเบียนเปนบร�ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บร�ษัทจะดำเนินการใหมีการเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนลวงหนาอยางนอย 28 วันกอนวัน
ประชุมเพ�่อใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูลระเบียบวาระการประชุมไดอยางสะดวก และครบถวน
7. บร�ษัทจะอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุมทั้งในเร�่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
ในการประชุมผูถ อื หุน จะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบร�ษทั โดยจะพ�จารณา และลงคะแนนเร�ยงตามลำดับวาระทีก่ ำหนด
ไว ไมเปลีย่ นแปลงขอมูลทีเ่ ปนสาระสำคัญ หร�อเพ�ม� วาระการประชุมโดยไมจำเปน และเปดโอกาสใหผถู อื หุน มีสทิ ธิเทาเทียมกันในการสอบถาม
แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ
8. บร�ษัทจะใชบัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ และจัดใหมีบุคคลที่เปนอิสระ อาทิ ผูสอบบัญชีภายนอก ที่ปร�กษากฎหมาย เปนผูตรวจสอบ
คะแนนเสียงในที่การประชุม
9. บร�ษัทจะสงเสร�มใหกรรมการทุกทานและผูบร�หารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพ�่อตอบขอซักถามจากผูถือหุนโดยพรอมเพร�ยงกัน
จดบันทึกรายงานการประชุมใหครบถวน ถูกตอง และบันทึกรายชื่อกรรมการและผูบร�หารที่เขารวมประชุม ว�ธีการลงคะแนนและนับคะแนน
มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สำคัญไวในรายงานการประชุมเพ�่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดให
แลวเสร็จภายใน 14 วัน นับแตวนั ทีม่ กี ารประชุมผูถ อื หุน นอกจากนี้ บร�ษทั จะจัดใหมกี ารบันทึกว�ดที ศั นภาพการประชุม เพ�อ่ เก็บรักษาไวอา งอิง
และภายหลังจากที่บร�ษัทเขาจดทะเบียนเปนบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บร�ษัทจะนำสงรายงานการประชุมดัง
กลาวไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หร�อหนวยงานที่เกี่ยวของภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงนำรายงานการประชุมผูถือหุนเผยแพร
ในเว็บไซตของบร�ษัทเพ�่อใหผูถือหุนไดพ�จารณา
ภายหลังจากที่บร�ษัทเขาจดทะเบียนเปนบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บร�ษัทจะจัดใหมีเจาหนาที่ฝายนักลงทุน
สัมพันธ (Investor Relations) เพ�่อทำหนาที่ติดตอและใหขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุน นักว�เคราะหหลักทรัพย หร�อหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงบุคคล
ใดๆ ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และตรงตอความเปนจร�ง

9.2 จร�ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ(Code of Conduct)
9.2.1 จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
บร�ษัทมีจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผูบร�หารและพนักงาน จะยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติในการทำงานในฐานะตัวแทนของบร�ษัท ดังนี้
1) ยึดหลักนิติธรรม
บร�ษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเปนหนาที่ของผูบร�หารและพนักงานที่จะตองรูระเบียบขอบังคับของบร�ษัท กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใชในอนาคตซึ่งมีผลกระทบตอ การบร�หารงานและการทำงานของตน
2) มีความโปรงใส
การตัดสินใจและว�ธีการดำเนินงานของบร�ษทั เปนไปดวยความโปรงใสทีส่ ามารถเปดเผยขอมูลขาวสารใหกบั ผูม สี ว นไดเสียทัง้ หลายรับทราบ
และตรวจสอบได ภายใตกฎหมายและกรอบขอบังคับ ระเบียบ ว�ธีปฏิบัติของบร�ษัทที่เกี่ยวของกับการปองกันมิใหความลับทางการคารั่วไหลไปยังคูแขง
ทางการคา
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3) ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม
บร�ษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผูมีสวนไดเสีย เพ�่อสรางความสัมพันธอันดีอยางตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง
ไมเลือกปฏิบัติตอผูหนึ่งผูใดอยางไมเปนธรรมโดยใชว�จารณญาณหร�อความสัมพันธ สวนตัวตัดสินและใหโอกาสเทาเทียมกันโดยไมแบงแยกเชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา หร�อ เพศ
4) ใหความสำคัญตอลูกคา
ผูบ ร�หาร และพนักงานของบร�ษทั ใหความสำคัญ และเอาใจใสตอ ลูกคา โดยการ ควบคุมดูแลสินคา และการบร�การใหมคี ณ
ุ ภาพ อันสงผลให
ลูกคาเกิดความพ�งพอใจ
5) มีความรับผิดชอบตอสังคม
บร�ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีพ
่ ง� มีตอ สังคม และชุมชน จนถือเสมือนเปนภารกิจหลักทีจ่ ะสรางสรรคโครงการและกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชน
ในการพัฒนาสังคม และชุมชน
6) ไมเกี่ยวของกับการเมือง
บร�ษัทเคารพและสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียใชสิทธิเสร�ภาพของตนภายใตรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บร�ษัทจะวางตัวเปนกลาง
9.2.2 ขอพ�งปฏิบัติทางจร�ยธรรม
บร�ษัทกำหนดใหมีขอพ�งปฏิบัติสำหรับผูบร�หารและพนักงานเพ�่อเปนแนวทางในการทำงาน ดังนี้
1) มีภาวะผูนำ
ผูบร�หารพ�งมีจร�ยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผูนำที่เหมาะสม และประพฤติตนใหเปนที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเปนประโยชน
สำหรับการบร�หารจัดการบร�ษัท
2) มีความซื่อสัตยสุจร�ต
ผูบร�หาร และพนักงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจร�ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบร�ษัท
3) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ผูบร�หารและพนักงานตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบร�ษัท และระเบียบขอบังคับในการทำงานของบร�ษัท
อยางเครงครัด อีกทั้ง หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจสง ผลกระทบในทางลบตอชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท
4) รักษาทรัพยสิน
ผูบร�หารและพนักงานพ�งมีหนาที่ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของบร�ษัทใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ตอกิจการของบร�ษัทเทานั้น และไมนำไปใช
เพ�่อประโยชนของ ผูอื่นหร�อในทางมิชอบ
5) ปฏิบัติตนตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา
ผูบร�หารและพนักงานพ�งรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหปราศจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจน
ใหความรวมมือชวยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแกปญหารวมกันในการทำงาน
6) เปนพลเมืองดี
ผูบร�หารและพนักงานพ�งทำหนาที่เปนพลเมืองดีที่อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ
7) ไมรับสิ�งตอบแทนที่เกินปกติว�สัย
ผูบร�หาร พนักงาน และผูใกลชิดไมพ�งรับเง�น ผลประโยชนหร�อสิ�งของจากผูเกี่ยวของทางธุรกิจกับบร�ษัทหากการรับนั้นอาจทำใหเขาใจไดวา
ผูรับมีใจเอนเอียงหร�อมีความสัมพันธทางธุรกิจเปนพ�เศษกับผูใหซึ่งอาจทำใหเกิดความเสียหายแกบร�ษัทได
8) ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ผูบร�หารและพนักงานไมพ�งปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบร�ษัท
9) ไมใชขอมูลจำเพาะเพ�่อประโยชนในทางมิชอบ
ผูบร�หารและพนักงานไมนำขอมูลจำเพาะของบร�ษัทไปใชเพ�่อประโยชนในทาง มิชอบ
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9.3 การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการและผูบร�หารระดับสูงสุด

ในการสรรหากรรมการ และผูบ ร�หารระดับสูงของบร�ษทั คณะกรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทนทำหนาทีก่ ำหนดนโยบายดานการ
สรรหา และกลัน่ กรองบุคคลทีเ่ หมาะสมเพ�อ่ เสนอชือ่ เปนกรรมการ และ/หร�อผูบ ร�หารระดับสูงกอนทีจ่ ะดำเนินการเสนอแนะตอคณะกรรมการบร�ษทั และ
/หร�อที่ประชุมผูถือหุนเพ�่อการแตงตั้งบุคคลดังกลาวตอไป โดยเปนไปตามกฎบัตรที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบร�ษัท ขอกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
และนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบร�ษทั
9.3.1 คณะกรรมการบร�ษัท
องคประกอบ
1. คณะกรรมการบร�ษทั ประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอ ยกวา 5 คน
2. โครงสรางคณะกรรมการบร�ษัทตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน โดย
กรรมการอิสระจะตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูบ ร�หาร ผูถ อื หุน รายใหญ และตองไมมสี ว นไดเสียในทางการเง�นและการบร�หาร
กิจการ อีกทัง้ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามหลักเกณฑคณ
ุ สมบัตกิ รรมการอิสระตามทีก่ ำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
39/2559 เร�อ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน ทีอ่ อกใหม (ประกาศ ทจ. 39/2559)
3. คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพ�จารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคน
หนึง่ หร�อหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได
4. บร�ษทั มีนโยบายใหประธานกรรมการบร�ษทั จะไมเปนบุคคลคนเดียวกันกับประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร
คุณสมบัติของกรรมการบร�ษัท
1. กรรมการตองเปนบุคคลทีม่ คี วามรูค วามสามารถและประสบการณทจ่ี ะเปนประโยชนตอ การดำเนินธุรกิจ มีความซือ่ สัตย สุจร�ต มีจร�ยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพ�ยงพอทีจ่ ะอ�ทศิ ความรู ความสามารถ และปฏิบตั หิ นาทีใ่ หแกบร�ษทั ไดอยางเต็มที่
2. กรรมการตองมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนและไมมลี กั ษณะตองหามตามทีพ
่ ระราชบัญญัตบิ ร�ษทั มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแกไขเพ�ม� เติม (“พ.ร.บ.บร�ษทั มหาชน”)) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแกไขเพ�ม� เติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย”)) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หร�อระเบียบทีเ่ กีย่ วของ / รวมทัง้ ตองไมมลี กั ษณะทีแ่ สดง
ถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะไดรบั ความไววางใจใหบร�หารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเปนผูถ อื หุน ตามทีค่ ณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย และ/หร�อ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน/ประกาศกำหนด โดยจะตองเปนบุคคลทีม่ ชี อ่ื อยูใ นระบบขอมูลรายชือ่ กรรมการ และ
ผ
บู ร�หารของบร�ษทั ทีอ่ อกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงชือ่ บุคคลในระบบขอมูลรายชือ่
กรรมการ และผูบ ร�หารของบร�ษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย
3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบร�ษทั หร�อเขาเปนหุน สวน หร�อกรรมการ
ในนิตบิ คุ คลอืน่ ทีม่ สี ภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบร�ษทั ไมวา จะทำเพ�อ่ ประโยชนของตน หร�อประโยชนของบุคคลอืน่
เวนแตจะแจงใหทป่ี ระชุมผูถ อื หุน ทราบกอนทีจ่ ะมีมติแตงตัง้
4. กรรมการตองแจงใหบร�ษทั ทราบโดยไมชกั ชา หากมีสว นไดเสียในสัญญาทีบ่ ร�ษทั ทำข�น้ ไมวา โดยตรงหร�อโดยออม หร�อถือหุน เพ�ม� ข�น้ หร�อ
ลดลงในบร�ษทั
คุณสมบัติเพ��มเติมของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูบ ร�หาร ผูถ อื หุน รายใหญ และตองไมมสี ว นเกีย่ วของหร�อมีสว นไดเสียในทางการ
เง�น และการบร�หารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กำหนด ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบร�ษัท บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมี
อำนาจควบคุมของบร�ษทั ทัง้ นี้ ใหนบั รวมการถือหุน ของผูท เ่ี กีย่ วของของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดวย
2. ไมเปนหร�อเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบร�หารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปร�กษาที่ไดเง�นเดือนประจำ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท
บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม บร�ษทั ยอยลำดับเดียวกัน ผูถ อื หุน รายใหญ หร�อของผูม อี ำนาจควบคุมของบร�ษทั เวนแตจะไดพน จากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หร�อทีป่ ร�กษาของสวนราชการซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญ หร�อผูม อี ำนาจควบคุมของบร�ษทั
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หร�อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พ�่นอง และบุตร
รวมทัง้ คูส มรสของบุตรของกรรมการรายอืน่ ผูบ ร�หาร ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี ำนาจควบคุม หร�อบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอใหเปนกรรมการ
ผูบ ร�หาร หร�อผูม อี ำนาจควบคุมของบร�ษทั หร�อบร�ษทั ยอย
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4. ไมมีหร�อเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท
ในลักษณะทีอ่ าจเปนการขัดขวางการใชวจ� ารณญาณอยางอิสระของตน รวมทัง้ ไมเปนหร�อเคยเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั หร�อผูม อี ำนาจควบคุมของ
ผูท ม่ี คี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวมผูถ อื หุน รายใหญ หร�อผูม อี ำนาจควบคุมของบร�ษทั เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพ�่อประกอบกิจการ การเชาหร�อใหเชาอสังหาร�มทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย หร�อบร�การ หร�อการใหหร�อรับความชวยเหลือทางการเง�นดวยการรับหร�อใหกูยืม ค้ำประกัน การให
สินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบร�ษัท หร�อคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝาย
หนึ่งตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบร�ษทั หร�อตัง้ แต 20 ลานบาทข�น้ ไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทัง้ นี้ การคำนวณภาระหนี้
ดังกลาวใหเปนไปตามว�ธีการคำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการ
ทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แตในการพ�จารณาภาระหนีด้ งั กลาวใหนบั รวมภาระหนีท้ เ่ี กิดข�น้ ในระหวาง 1 ปกอ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหร�อเคยเปนผูส อบบัญชีของบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หร�อผูม อี ำนาจควบคุมของบร�ษทั และไมเปน
ผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี ำนาจควบคุม หร�อหุน สวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู อบบัญชีของบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม ผูถ อื หุน
รายใหญ หร�อผูม อี ำนาจควบคุมของบร�ษทั สังกัดอยู เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวาสองปกอ นไดรบั การแตงตัง้
6. ไมเปนหร�อเคยเปนผูใ หบร�การทางว�ชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการใหบร�การเปนทีป่ ร�กษากฎหมายหร�อทีป่ ร�กษาทางการเง�น ซึง่ ไดรบั คาบร�การ
เกินกวาสองลานบาทตอปจากบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หร�อผูม อี ำนาจควบคุมของบร�ษทั และไมเปนผูถ อื หุน
ทีม่ นี ยั ผูม อี ำนาจควบคุม หร�อหุน สวนของผูใ หบร�การทางว�ชาชีพนัน้ ดวย เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวาสอง
ปกอนไดรับการแตงตั้ง
7.ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ข�น้ เพ�อ่ เปนตัวแทนของกรรมการของบร�ษทั ผูถ อื หุน รายใหญ หร�อผูถ อื หุน ซึง่ เปนผูท เ่ี กีย่ วของกับผูถ อื หุน
รายใหญ
8. ไมเปนบุคคลซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบร�ษทั หร�อบร�ษทั ยอย หร�อเขาเปนหุน สวน
ที่มีนัยในหางหุนสวน หร�อเปนกรรมการที่มีสวนรวมบร�หารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปร�กษาที่รับเง�นเดือนประจำ หร�อถือหุนเกินรอยละหนึ่ง
ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบร�ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บร�ษัท หร�อบร�ษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบร�ษัท
วาระการดำรงตำแหนงและการเลือกตั้งกรรมการ
1. การเลือกตัง้ กรรมการบร�ษทั ใหเปนไปตามขอบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นีจ้ ะตองมีความโปรงใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ
บร�ษัท โดยตองพ�จารณาประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบว�ชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตอง
หาม โดยมีรายละเอียดประกอบการพ�จารณาที่เพ�ยงพอ เพ�่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบร�ษัทและผูถือหุน
2. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้งใหกรรมการบร�ษัทออกจากตำแหนง 1 ใน 3 อัตรา ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง
เปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่ 2 ภายหลังจดทะเบียน
บร�ษัทนั้น ใหใชว�ธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่นั้นเปนผูออกจากตำแหนง
3. กรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมอีกได
4. นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนงเมื่อ
(1) เสียชีว�ต
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหร�อมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบร�ษัทมหาชนจำกัด และ/หร�อ กฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(5) ศาลมีคำสั่งใหออก
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5. กรรมการบร�ษทั คนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยน่ื ใบลาออกตอบร�ษทั การลาออกใหมผี ลตัง้ แตวนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบร�ษทั กรรมการของ
บร�ษทั ซึง่ ลาออก จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนบร�ษทั มหาชนทราบดวยก็ได
6. ในกรณีทต่ี ำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละ
ไมมลี กั ษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบร�ษทั มหาชนจำกัด และกฏหมายหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด เขาเปนกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึง่ เขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูใ น
ตำแหนงกรรมการไดเพ�ยงเทาวาระทีย่ งั เหลืออยูข องกรรมการทีต่ นแทน
7. สำหรับกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหนงตอเนือ่ งไมเกิน 9 ป นับจากวันทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก
9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑทก่ี ำหนดไวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
อยางนอย 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนตองมีความรู ความเขาใจ หร�อมีประสบการณดานบัญชีหร�อการเง�นเพ�ยงพอที่จะสามารถทำ
หนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเง�นได และมีความรูตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเง�น
3. คณะกรรมการตรวจสอบควรเปนผูที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอ�ตสาหกรรม และการดำเนินงานของบร�ษัท
คุณสมบัติ
1. มีคณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยบร�ษทั มหาชนจำกัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. ดำรงตำแหนงกรรมการและกรรมการอิสระของบร�ษัท โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่เกี่ยวของกำหนด
3. สามารถอ�ทิศเวลาอยางเพ�ยงพอและเหมาะสมในการปฎิบัติหนาที่
วาระการดำรงตำแหนงและการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบ
1. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบร�ษัทหร�อที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระของบร�ษัทใหดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน ใหดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูแตงตั้งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะแตงตั้งจาก หัวหนาสูงสุดของแผนกตรวจสอบ
• ภายใน หร�อ จากบุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเหมาะสม เพ�่อทำหนาที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
นัดหมายการประชุม จัดเตร�ยมวาระการประชุม นำสงเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม
2. วาระการดำรงตำแหนง
• กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ปนบั จากวันทีค่ ณะกรรมการบร�ษทั หร�อทีป่ ระชุมผูถ อื หุน แตงตัง้ หร�อตามวาระการ
ดำรงตำแหนงกรรมการของบร�ษัท
• กรรมการตรวจสอบเมือ่ พนตำแหนงตามวาระอาจไดรบั แตงตัง้ ใหกลับเขาดำรงตำแหนงไดอกี ตามทีค่ ณะกรรมการบร�ษทั หร�อทีป่ ระชุมผูถ อื
หุน เห็นวาเหมาะสมแตรวมแลวจะตองดำรงตำแหนงติดตอกันไดไมเกิน 9 ป เวนแตทป่ี ระชุมคณะกรรมการหร�อทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เห็นสมควรให
ดำรงตำแหนงรวมเกินกวา 9 ป โดยจะตองแสดงเหตุผลในเร�่องดังกลาวไวดวย
• ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบร�ษัทแตงตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัตคิ รบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพ�อ่ ใหกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามทีก่ ฎหมายหร�อกฎเกณฑทเ่ี กีย่ วของกำหนดอยาง
ชาภายใน 3 เดือนนับแตวันที่จำนวนสมาชิกไมครบ โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตำแหนงไดเพ�ยงเทาวาระที่ยังเหลืออยู
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนเขามาแทน
3. การพนตำแหนง
• ครบตามวาระการดำรงตำแหนง
• ขาดคุณสมบัตหิ ร�อมีลกั ษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบร�ษทั มหาชนจำกัด และ/หร�อกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• ตาย
• ลาออก
• ถูกถอดถอน
ทั้งนี้ ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระการดำรงตำแหนง กรรมการตรวจสอบตองแจงใหบร�ษัททราบลวงหนาอยางนอย
1 เดือน พรอมเหตุผล เพ�่อคณะกรรมการบร�ษัทหร�อที่ประชุมผูถือหุน จะไดพจ� ารณาแตงตัง้ กรรมการอืน่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวนทดแทนบุคคลทีล่ าออก
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9.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
องคประกอบ
คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดวยสมาชิกจำนวนอยางนอย 3 ทาน ซึง่ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการ
สรรหาฯ เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (“กรรมการสรรหาฯ”) ซึง่ เปนกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหนงเปนประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และแตงตัง้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพ�อ่ ชวยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกีย่ วกับการนัดหมายการประชุม จัดเตร�ยม
วาระการประชุม นำสงเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
คุณสมบัติ
1. กรรมการสรรหาฯ ตองเปนบุคคลทีม่ คี วามรูค วามสามารถ มีความซือ่ สัตยสจุ ร�ต มีจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพ�ยงพอทีจ่ ะ
อ�ทศิ ความรูค วามสามารถ และปฏิบตั หิ นาทีใ่ หแกบร�ษทั ได
2. กรรมการสรรหาฯ จะตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบร�ษทั มหาชนจำกัดและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
วาระการดำรงตำแหนงและการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
ใหคณะกรรมการบร�ษทั เปนผูแ ตงตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามทีร่ ะบุไวในคุณสมบัตคิ ณะกรรมการสรรหาฯ ขางตน เพ�อ่ ดำรงตำแหนง
กรรมการสรรหาฯ โดยกรรมการสรรหาฯ มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป และในกรณีหากกรรมการสรรหาฯ ทานดังกลาวดำรงตำแหนงเปน
กรรมการบร�ษทั ดวย ใหวาระการดำรงตำแหนงเปนไปตามวาระการดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษทั ทัง้ นี้ กรรมการสรรหาฯ ซึง่ พนตำแหนงตามวาระอาจ
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาฯ ไดอีก
ในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดำรงตำแหนงหร�อไมอาจดำรงตำแหนงจนครบกำหนดวาระได ซึ่งจะสงผลใหมีจำนวนกรรมการ
สรรหาฯ ต่ำกวา 3 คน ใหคณะกรรมการบร�ษัทแตงตั้งกรรมการสรรหาฯ รายใหมใหครบถวนในทันทีหร�ออยางชาภายใน 3 เดือนนับแตวันที่จำนวน
กรรมการสรรหาฯ ไมครบถวน เพ�่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ
9.3.4 คณะกรรมการบร�หาร
องคประกอบและคุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบร�ษัทเปนผูพ�จารณาแตงตั้งคณะกรรมการบร�หาร ซึ่งมีจำนวนอยางนอย 3 คน ประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บร�หาร
และกรรมการอื่น (ซึ่งมิใชกรรมการอิสระ) และ/หร�อ ผูบร�หารของบร�ษัท โดยแตงตั้งกรรมการบร�หารหนึ่งคนใหทำหนาที่เปนประธาน
คณะกรรมการบร�หาร
2. คณะกรรมการบร�หารเปนผูพ�จารณาแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบร�หาร
วาระการดำรงตำแหนงและการเลือกตั้งกรรมการบร�หาร
1. กรรมการบร�หารมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 3 ป
2. กรรมการบร�หารซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได
3. ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการบร�หารวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบร�ษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนเปนกรรมการบร�หารเพ�อ่ ใหกรรมการบร�หารมีจำนวนครบตามทีก่ ำหนด ทัง้ นีบ้ คุ คลทีเ่ ขาเปนกรรมการบร�หารแทนนัน้ อยูใ นตำแหนง
ไดเพ�ยงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการบร�หารซึ่งตนแทน
4. กรรมการบร�หารพนจากตำแหนงลงเมื่อพนสภาพการเปนกรรมการบร�ษัทหร�อผูบร�หารของบร�ษัท
9.2.5 การสรรหากรรมการและผูบร�หารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผูม าดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษทั และประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร (CEO) ของบร�ษทั บุคคลดังกลาวจะถูกนำเสนอตอคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซึง่ จะเปนผูก ำหนดคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบร�ษทั (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยของ
บร�ษทั ) และประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร (CEO) โดยจะพ�จารณาคัดเลือกผูท ม่ี คี วามรู ประสบการณ และความเชีย่ วชาญเพ�อ่ เสนอชือ่ ใหคณะกรรมการบร�ษทั
พ�จารณาแตงตัง้ และ/หร�อนำเสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน พ�จารณาแตงตัง้ ตอไป
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9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบร�ษัทยอย

บร�ษทั มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอืน่ ทีม่ คี วามเกีย่ วของ หร�อเอือ้ ประโยชนกบั ธุรกิจหลักของบร�ษทั โดยเปนธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพและสามารถสราง
ผลกำไรใหแกบร�ษทั ในระยะยาว โดยจะควบคุม กำกับดูแลการบร�หารงานในบร�ษทั ยอย บร�ษทั รวมอยางใกลชดิ เพ�อ่ ดูแลรักษาผลประโยชนในเง�นลงทุนของ
บร�ษทั ไดอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน ตลอดจนการสรางมูลคาเพ�ม� และความเชือ่ มัน่ ใหกบั ผูม สี ว นไดเสียของบร�ษทั ดังนัน้ บร�ษทั จ�งไดกำหนดนโยบายการควบคุม
และกำกับดูแลบร�ษทั ยอยและบร�ษทั รวมทีบ่ ร�ษทั เขาไปลงทุน ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั ครัง้ ที่ 7/2561 เมือ่ วันที่ 7 พฤศจ�กายน 2561 ซึง่ มีราย
ละเอียดดังนี้
1. บร�ษทั กำหนดโครงสรางการบร�หารจัดการบร�ษทั ยอยและบร�ษทั รวมเพ�อ่ ควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบร�ษทั ยอย
และบร�ษทั รวม ดังนี้
1.การเสนอชือ่ บุคคลเปนกรรมการและผูบ ร�หารของบร�ษทั ยอย
บร�ษัทจะสงบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเขารวมเปนกรรมการและผูบร�หารในบร�ษัทยอย เพ�่อ
ควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบร�หารงานเสมือนเปนหนวยงานหนึง่ ของบร�ษทั โดยจำนวนบุคคลทีจ่ ะเขารวมเปนกรรมการ
ในบร�ษทั ยอยเปนไปตามสัดสวนการถือหุน ของบร�ษทั ในบร�ษทั ยอยหร�อเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสำคัญ สำหรับการลงทุนใน
บร�ษทั รวมบร�ษทั ไมมนี โยบายเขาไปควบคุมมากนัก การสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบร�ษทั รวมจะพ�จารณาตามความเหมาะสม
และข�้นกับขอตกลงรวมกันเปนสำคัญ โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมในการบร�หารกิจการของ
บร�ษัทยอย และบร�ษัทรวมนั้นๆ
2.ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบร�หารในบร�ษัทยอย
• ติดตามการดำเนินงานของบร�ษัทยอยอยางใกลชิดเพ�่อใหเปนไปตามเปาหมายที่บร�ษัทไดกำหนดไว
• ปฏิบัติหนาที่ตามแตที่คณะกรรมการของบร�ษัทยอย และ/หร�อที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัทยอยหร�อบร�ษัทรวมนั้นกำหนด
• พ�จารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบร�ษทั ยอยและบร�ษทั รวมในเร�อ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินงานทัว่ ไปตามธุรกิจ
ปกติของบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมนั้น ตามแตที่กรรมการและผูบร�หารของบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมจะเห็นสมควร เพ�่อประโยชน
สูงสุดของบร�ษัทยอย บร�ษัทรวม และบร�ษัท ยกเวนการพ�จารณาและออกเสียงในเร�่องดังตอไปนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัท แลวแตกรณีกอนดำเนินการ
1) การทำรายการของบร�ษัทยอย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศการไดมาและจำหนายไป
2) การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัทยอย ไดแก
• การขายหร�อโอนกิจการของบร�ษัทยอยทั้งหมดหร�อบางสวนที่เปนสาระสำคัญใหแกบุคคลอื่น
• การซื้อหร�อรับโอนกิจการของบร�ษัทอื่นมาเปนของบร�ษัทยอย
• การเลิกกิจการของบร�ษัทยอย
• การโอนหร�อสละสิทธิประโยชน สิทธิเร�ยกรองที่เปนสาระสำคัญตอความเสียหายของบร�ษัทยอย
• การกูย มื เง�น การใหกยู มื เง�น การค้ำประกัน การกอภาระผูกพัน หร�อการใหความชวยเหลือทางการเง�นแกบร�ษทั อืน่ ทีม่ ผี ลตอฐานะ
• การเง�นของบร�ษัทยอยอยางมีนัยสำคัญ
• การแกไขขอบังคับของบร�ษัทยอย
• การเพ�ม� ทุน การจัดสรรหุน เพ�ม� ทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบร�ษทั ยอย ตลอดจนการดำเนินการอืน่ ใดทีเ่ ปนผลใหสดั สวน
การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของบร�ษัทในบร�ษัทยอยไมวาทอดใดๆ ลดลงตั้งแตรอยละ 10 ของทุนชำระแลวของบร�ษัทยอย
นั้น หร�อลดลงจนถือหุนนอยกวารอยละ 50 ของทุนชำระแลวของบร�ษัทยอยนั้น
2. กรรมการ และผูบร�หารของบร�ษัทยอย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของของกรรมการและผูบร�หารดังกลาว มีหนาที่แจงใหคณะกรรมการ
ของบร�ษทั ยอยทราบถึงความสัมพันธ และการทำธุรกรรมกับบร�ษทั ยอยในลักษณะทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเลีย่ ง
การทำรายการทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบั บร�ษทั ยอยดังกลาว โดยคณะกรรมการ บร�ษทั ยอยมีหนาทีแ่ จงเร�อ่ งดังกลาว
ใหแกบร�ษทั ทราบ กรรมการและผูบ ร�หารของบร�ษทั ยอยตองไมมสี ว นรวมอนุมตั ใิ นเร�อ่ งทีต่ นเองมีสว นไดเสียหร�อมีความขัดแยงทางผลประโยชน
3. ใหบร�ษทั ยอยตองรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเขารวมลงทุนกับผูป ระกอบการรายอืน่ ตอบร�ษทั ผานการรายงาน
ผลการดำเนินงานประจำเดือนของบร�ษัทยอย รวมทั้งบร�ษัทยอยตองนำสงขอมูลหร�อเอกสารที่เกี่ยวดวยการ ดำเนินงานใหกบั บร�ษทั เมือ่ ได
รับการรองขอตามความเหมาะสม ในกรณีทบ่ี ร�ษทั ตรวจพบประเด็นทีม่ นี ยั สำคัญใดๆ อาจแจงใหบร�ษทั ยอยชีแ้ จง และ/หร�อนำสงเอกสารเพ�อ่
ประกอบการพ�จารณาของบร�ษัท

95

4. บร�ษทั กำหนดนโยบายการควบคุมดานการเง�นของบร�ษทั ยอย โดยกำหนดใหบร�ษทั ยอยและบร�ษทั รวมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
• นำสงผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเง�นฉบับผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนขอมูลประกอบ
การจัดทำงบการเง�นดังกลาวของบร�ษทั ยอยและบร�ษทั รวมใหกบั บร�ษทั เพ�อ่ ประกอบการจัดทำงบการเง�นรวมหร�อรายงานผลประกอบการของ
บร�ษทั ประจำไตรมาสหร�อประจำปนน้ั แลวแตกรณี
• จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปร�ยบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจร�งเปนรายไตรมาส รวมถึงติดตาม
ผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนงานทีไ่ ดกำหนดไวเพ�อ่ รายงานตอบร�ษทั
• รายงานประเด็นปญหาทางการเง�นทีม่ นี ยั สำคัญตอบร�ษทั เมือ่ ตรวจพบ หร�อไดรบั การรองขอจากบร�ษทั ใหดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

9.5 การดูแลเร�่องการใชขอมูลภายใน

บร�ษทั ใหความสำคัญกับการดูแลการใชขอ มูลภายใน เพ�อ่ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี บร�ษทั ไดกาํ หนดนโยบายการดูแลการใช
ขอมูลภายใน เพ�่อปองกันการนำขอมูลภายในที่สำคัญของบร�ษัท ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพ�่อประโยชนตอตนเอง หร�อผูอื่นในทางมิชอบ
(Abusive Self-dealing) และเพ�อ่ ใหเกิดความยุตธิ รรมตอผูม สี ว นไดเสียทุกราย โดยมีสาระสำคัญดังนี้
• บร�ษทั ไดกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบร�ษทั และแนวทางปองกันการใชขอ มูลภายในแสวงหาประโยชนสว นตนเปนคำสัง่ ที่
เปนลายลักษณอกั ษร และไดแจงใหทกุ คนในองคกรใหถอื ปฏิบตั ิ
• บร�ษทั กำหนดใหกรรมการ ผูบ ร�หาร และพนักงานจะตองไมทำการซือ้ ขายหลักทรัพยของบร�ษทั โดยใชความลับ และ/หร�อขอมูลภายใน และ/หร�อ
เขาทำนิตกิ รรมอืน่ ใดโดยใชความลับ และ/หร�อขอมูลภายในของบร�ษทั อันกอใหเกิดความเสียหายตอบร�ษทั ไมวา โดยทางตรงหร�อทางออม
• กรรมการ ผูบ ร�หารและพนักงานทีอ่ ยูใ นหนวยงานทีไ่ ดรบั ขอมูลภายในของบร�ษทั ตองไมใชขอ มูลภายในกอนเปดเผยสูส าธารณชน และหาม
บุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพยของบร�ษัทโดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขาย
โดยทางตรง หร�อทางออม (เชน Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเง�นรายไตรมาสและงบการเง�น
ประจำป และหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางนอย 1 วันทำการ
• บร�ษัทไดกำหนดโทษทางว�นัยสำหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนำขอมูลภายในของบร�ษทั ไปใช หร�อนำไปเปดเผยจนอาจทำใหบร�ษทั ได
รับความเสียหาย โดยพ�จารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการ
เลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หร�อใหออก แลวแตกรณี เปนตน
• บร�ษทั จะใหความรูแ กกรรมการ ผูบ ร�หาร ของบร�ษทั รวมถึงผูด ำรงตำแหนงระดับบร�หารในสายงานบัญชีหร�อการเง�นทีเ่ ปนระดับผูจ ดั การฝาย
ข�น้ ไปหร�อเทียบเทา (ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) เกีย่ วกับหนาทีใ่ นการรายงานการ
ถือครองหลักทรัพยของบร�ษทั ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยฯ รวมทัง้ การรายงานการ
ไดมาหร�อจำหนายหลักทรัพยของบร�ษัท ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ
• กำหนดให (ก) กรรมการ ผูบ ร�หาร รวมถึงผูด ำรงตำแหนงระดับบร�หารในสายงานบัญชีหร�อการเง�นทีเ่ ปนระดับผูจ ดั การฝายข�น้ ไปหร�อเทียบ
เทา และผูส อบบัญชี มีหนาทีจ่ ดั ทำและเปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพยของตนทีอ่ อกโดยบร�ษทั รวมถึงคูส มรสหร�อผูท อ่ี ยูก นิ ดวยกัน
ฉันสามีภร�ยา และบุตรทีไ่ มบรรลุนติ ภิ าวะ และ (ข) นิตบิ คุ คลซึง่ บุคคลตาม (ก) ถือหุน รวมกันเกินรอยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของนิตบิ คุ คลดังกลาว และการถือหุน รวมกันดังกลาวเปนสัดสวนทีม่ ากทีส่ ดุ ในนิตบิ คุ คลนัน้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ ครั้งแรกภายใน 7 วันทำการนับจากการมีหนาที่รายงานตาม
กฎหมาย และภายใน 3 วันทำการทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงโดยมีการซือ้ ขาย โอน หร�อรับโอนหลักทรัพย โดยสงผานมายังเลขานุการบร�ษทั
เพ�่อนำสงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกครั้ง และกำหนดใหเลขานุการบร�ษัทรายงานการถือครองหลัก
ทรัพยของกรรมการและ/หร�อผูบร�หารใหประธานกรรมการทราบทุก 6 เดือน

9.6 นโยบายการรับเร�่องรองเร�ยน และการแจงขอมูลเบาะแสการฉอฉลหร�อทุจร�ต (Whistle Blowing Policy)

วัตถุประสงค
บร�ษัทดำเนินธุรกิจดวยมาตรฐานคุณธรรม และความซื่อตรงตลอดเวลา บร�ษัทคาดหวังใหพนักงานทุกคนยึดถือมาตรฐานเดียวกันนี้ในการ
ปฎิบัติงาน และเพ�่อสนับสนุนใหพนักงาน หร�อลูกคา หร�อบุคคลภายนอกทุกคนปฎิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ นโยบาย และขอบังคับ รวมทั้งเพ�่อใหบุคคล
ดังกลาวใชเปนชองทางในการรองเร�ยนและ/หร�อแจงเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับการบัญชีและการเง�น การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การทุจร�ตและ
การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
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ขอบเขตของการแจงเบาะแส
1. พฤติกรรมที่นาสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการทุจร�ตคอรรัปชั่น และการติดสินบน
2. การฝาฝนนโยบายบร�ษัท และขอบังคับของบร�ษัท
3. การดำเนินธุรกิจที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบภายในบร�ษัท หร�อขอบังคับของทางการ หร�อการละเมิดขอผูกพันทางกฎหมายทีบ่ ร�ษทั เปนคู
สัญญา
4. พฤติกรรมทีน่ า สงสัยเกีย่ วกับสาระสำคัญทางบัญชีหร�อการตรวจสอบการกระทำใดๆ ทีผ่ ดิ ไปจากจร�ยธรรม หร�อความยุตธิ รรมทางสังคม
หากพนักงาน หร�อลูกคา หร�อบุคคลภายนอก (ผูแ จงเบาะแส) พบเห็นพฤติการณทพ
่ี จ� ารณาแลวเห็นวาเขาขายตามขอมูลขางตน ขอใหปฏิบตั ิ
ตามกระบวนการขางลางนี้
การรองเร�ยนและ/หร�อการแจงขอมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหร�อทุจร�ต
การรองเร�ยนและ/หร�อการแจงขอมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหร�อทุจร�ต หมายถึง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด ไมวาเร�่องที่แจงนั้นกำลัง
เกิดข�้น เกิดข�้นในอดีต หร�อมีแนวโนมจะเกิดข�้นในอนาคตก็ตาม
ว�ธีการ
1. การสงและการรับขอรองเร�ยนหร�อขอมูลและเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหร�อทุจร�ต
ผูแจงขอรองเร�ยนหร�อเบาะแสจะตองเข�ยนเปนลายลักษณอักษร และระบุชื่อผูแจงพรอมแนบขอมูลที่นาเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดอยางเพ�ยง
พอ และสงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามชองทาง ดังตอไปนี้
• โดยทางไปรษณีย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)
159/6 อาคารเสร�มมิตรทาวเวอร ชั้น 2 หอง 201-202 ถนนสุข�มว�ท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
• โดยทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
acchairman@copperwired.co.th
เพ�อ่ ใหบร�ษทั สามารถตรวจสอบขอมูลและแหลงทีม่ าของเบาะแสการกระทำผิดได บร�ษทั จะไมพจ� ารณาขอรองเร�ยนทีไ่ มระบุชอ่ื ของผูแ จงเบาะแส
2. การปฏิบตั ติ อ ขอรองเร�ยน
• ขอรองเร�ยนจะถูกสงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ จะมอบหมายใหผบู ร�หารหร�อผูท เ่ี หมาะสม หร�อคณะอนุกรรมการ เปนผูต รวจสอบขอรอง
เร�ยนเบือ้ งตนอยางเปนอิสระโดยคำนึงถึงหลักความยุตธิ รรม เทีย่ งธรรม และสุจร�ต และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากนัน้ คณะ
กรรมการตรวจสอบจะพ�จารณาขอปฎิบตั ทิ เ่ี หมาะสมตอขอรองเร�ยนนัน้ และดำเนินการตอไปหากจำเปน
• เมือ่ ไดสอบสวนขอเท็จจร�งและประเมินขอรองเร�ยนแลว ผูบ ร�หารหร�อผูท เ่ี หมาะสม หร�อคณะอนุกรรมการ จะเสนอการดำเนินการทางว�นยั ตอ
ผูท ถ่ี กู รองเร�ยนตอ คณะกรรมการตรวจสอบ ตอไป การดำเนินการทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรจะถูกนำเสนอตอคณะกรรมการ
บร�หาร หร�อสมาชิกอาว�โสฝายจัดการ เพ�อ่ รับมอบอำนาจและดำเนินการตามลำดับ
.

3. การคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแสหร�อผูรองเร�ยน
มาตรการในการใหความคุม ครองแกผแู จงเบาะแส หร�อผูร อ งเร�ยน เปนดังตอไปนี้
1. บร�ษทั จะเก็บขอมูลทีเ่ กีย่ วของเปนความลับ โดยจะเปดเผยเทาทีจ่ ำเปน และคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายแกผแู จงเบาะแสหร�อผูร อ ง
เร�ยน แหลงทีม่ าของขอมูล หร�อบุคคลทีเ่ กีย่ วของ
2. บร�ษทั จะไมเปดเผยขอมูลใด ๆ ทีท่ ำใหระบุตวั ผูแ จงเบาะแสหร�อผูร อ งเร�ยนได โดยจะจำกัดการเขาถึงขอมูลใหเฉพาะแกผทู ร่ี บั ผิดชอบในการ
ดำเนินการตรวจสอบเร�อ่ งทีร่ อ งเร�ยนนีเ้ ทานัน้
3. บร�ษทั จะใหความคุม ครองและจะไมยนิ ยอมใหมกี ารขมข� คุกคาม ผูแ จงเบาะแสหร�อผูร อ งเร�ยนรวมถึงผูท ใ่ี หความรวมมือหร�อความชวยเหลือ
ในการสอบสวนดวยเจตนาสุจร�ต
4. บร�ษทั จะไมกระทำการใดอันไมเปนธรรมตอผูแ จงเบาะแส หร�อผูร อ งเร�ยน ไมวา จะโดยการเปลีย่ นแปลงตำแหนง พักงาน ขมข� เลิกจาง หร�อ
กระทำการอืน่ ใดทีม่ ลี กั ษณะเปนการปฏิบตั อิ ยางไมเปนธรรมตอผูแ จงเบาะแสหร�อผูร อ งเร�ยน หร�อผูท ใ่ี หความรวมมือ หร�อความชวยเหลือในการ
สอบสวน
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4. การทบทวนนโยบายการแจงเบาะแส
บร�ษัทตองจัดใหฝายที่ดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการแจงเบาะแสตามความเหมาะสม อยางนอยปละ 1 ครั้ง

9.7 คาตอบแทนผูสอบบัญชี
สำหรับงวดปบัญชี 2562 บร�ษัทไดจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชีของบร�ษัท คือ บร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน
2,500,000 บาท โดยแบงเปนคาสอบบัญชีของบร�ษัทจำนวน 1,980,000 บาท และคาสอบบัญชีของบร�ษัทยอยจำนวน 520,000 บาท
คาตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)
ในป 2562 มีการจายคาตอบแทนอืน่ ใหแกผสู อบบัญชีจำนวน 170,000 บาท เพ�อ่ ดำเนินการเขารวมสังเกตการณทำลายสินคา และคาใชจา ยใน
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
บร�ษทั วาจางผูส อบบัญชีทม่ี คี วามอิสระ มีความนาเชือ่ ถือ และไดรบั ความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก
บร�ษทั เคพ�เอ็มจ� ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด โดยอนุมตั กิ ารแตงตัง้ ผูส อบบัญชี ดังนี้
1. นายวัชระ ภัทรพ�ทักษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669 และ/หร�อ
2. นายธนิต โอสถาเลิศ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5155 และ/หร�อ
3. นางสาวพรทิพย ร�มดุสิต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565
ทั้งนี้ บุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสำนักงานที่ผูสอบบัญชีสังกัดขางตนไมเปนบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกับบร�ษัท
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10.1 นโยบายภาพรวม

10

ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

บร�ษัทมีนโยบายการดำเนินกิจการดวยความรับผิดชอบตอสังคมมาเปน
ส ว นหนึ ่ ง ในการดำเนิ น กิ จ การ โดยคำนึ ง ความสมดุ ล ของผู  ม ี ส  ว นเกี ่ ย วข อ ง
(Stakeholders) ไดแก พนักงาน คูคา ผูถือหุน สังคม และภาครัฐ ในทุกๆ ดาน
เพ�่อใหการดำเนินธุรกิจเปนไปไดอยางยั่งยืน สามารถเติบโตไดโดยการเปนที่ยอมรับ
และไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน เปนองคกรที่สรางผลกำไรใหกับผูถือหุน
อยางมีประสิทธิภาพและมีดุลยภาพทางดานผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจ
ตอผูมีสวนเกี่ยวของกับบร�ษัท นอกจากนั้นยังสรางคน โดยการปลูกจ�ตสำนึกคนใน
องคกร ใหรจู กั การเสียสละ ไมเอารัดเอาเปร�ยบ เพ�อ่ ใหสอดคลองในการดำเนินธุรกิจ
อยางยั่งยืนตอไป
บร�ษทั มีนโยบายในการดำเนินกิจการโดยมุง เนนความรับผิดชอบตอสังคม
แบงออกไดเปน 8 ดานดังตอไปนี้
1. การปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม
2. การตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
5. ความรับผิดชอบตอผูบร�โภค
6. การดูแลรักษาสิ�งแวดลอม
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดำเนินงานที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ�งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน
ดวยความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของความรับผิดชอบตอสังคม
บร�ษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ดังนี้
10.2.1 การปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม
บร�ษทั มุง มัน่ ประกอบธุรกิจดวยความซือ่ สัตย สุจร�ต และดำเนินงานธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ทัง้ ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุง มัน่ ทำความ
ดีตอบุคคล กลุมชุมชน สังคมและสิ�งแวดลอม และการประกอบธุรกิจโดยมีระบบการ
ดำเนินงานทีม่ มี าตรฐานและมีการควบคุมทีด่ ี โดยใชความรูค วามสามารถอยางเต็มที่
ดวยความระมัดระวัง ดวยขอมูลที่เพ�ยงพอและมีหลักฐานสามารถอางอิงไดรวมทั้ง
ถือปฏิบตั ติ ามขอกฎหมายและขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของอยางเครงครัด รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตอคูคาอยางเปนธรรม โดยไมเร�ยกรองหร�อรับผลประโยชนใดๆ ที่ไมชอบธรรมจาก
ลูกคา และไมเปดเผยขอมูลของลูกคาทีบ่ ร�ษทั ไดลว งรูม าจากการดำเนินธุรกิจ อันเปน
ขอมูลที่ตามปกติจะพ�งสงวนไวไมเปดเผย เวนแตจะเปนการเปดเผยตามหนาที่ทาง
กฎหมาย

10.2.2 การตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น
บร�ษัทมีนโยบายการดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมาย และเปนประโยชนตอสังคม สนับสนุนใหพนักงานของบร�ษัทปฏิบัติงานอยางมี
คุณธรรมจร�ยธรรมและเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสร�มใหคูคาของบร�ษัทดำเนินธุรกิจใหถูกตองดวยความโปรงใสดวยเชนกัน เพ�่อให
สังคมโดยรวมดำเนินไปไดโดยสันติสขุ เพ�อ่ สรางความมัน่ ใจวานโยบายการตอตานการทุจร�ตและการติดสินบนไดรบั การปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรมอยาง
เพ�ยงพอ พรอมไปกับการสรางจ�ตสำนึก คานิยม ทัศนคติทถ่ี กู ตองในทุกระดับ จัดใหมรี ะบบตรวจสอบถวงดุล และระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ไมมีผลประโยชนทับซอน ไมรับของกำนัล และไมติดสินบนทุกกรณี ทั้งนี้ บร�ษัท คูคาไดมีการอบรมเร�่องนี้อยางตอเนื่องทุกป
10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บร�ษัทตระหนักดีวากิจการตองเคารพตอชีว�ตและศักดิ์ศร�ความเปนมนุษยของทุกคนซึ่งนับเปนรากฐานของการบร�หารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสรางมนุษยสัมพันธในสังคม
ดังนั้น บร�ษัทจ�งมีแนวทางที่จะสงเสร�มและกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพ�้นฐานและความเสมอภาค โดยไมคำนึงถึง
ความแตกตางในเร�่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หร�อความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุหร�อพ�้นเพทางสังคม ทรัพยสิน
กำเนิด หร�อสถานะ นอกจากนี้ บร�ษัทยังมีแนวทางที่จะสงเสร�มและเปดโอกาสใหพนักงานในการแสดงความคิดเห็น หร�อรองเร�ยนเกี่ยวกับการถูกละเมิด
สิทธิของแตละบุคคล
10.2.4 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บร�ษัทไดใหความสำคัญแกพนักงานอยางยิ�ง โดยคำนึงถึงวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของบร�ษัท และเปนปจจัยแหง
ความสำเร็จในการบรรลุเปาหมายทีต่ ง้ั ไว บร�ษทั จ�งใหการดูแลและมีการปฏิบตั ทิ เ่ี ปนธรรมทัง้ ในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตัง้ โยกยาย และสวัสดิการ
ที่เหมาะสมในดานตางๆ เชน
1. ดานการบร�หารคาจาง ผลตอบแทน และสวัสดิการตางๆ บร�หารโดยคำนึงถึงหลักการจ�งใจพนักงาน ใหพนักงานปฏิบัติงานเต็มความ
สามารถ มีความเปนธรรม เปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย และมีระบบแบบแผน เปนมาตรฐานเดียวกันทัง้ องคกร อัตราคาตอบแทนรวม
ถึงผลประโยชนตา งๆ จะตองมีความเหมาะสมกับระดับหนาที่ ความรับผิดชอบสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ โดยอยูใ นระดับทีส่ ามารถแขงขัน
ไดหร�อเทียบเทากับอัตราคาตอบแทนของบร�ษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน
2. ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บร�ษัทไดใหความสำคัญในการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะของพนักงานทุกคนทุก
ตำแหนงหนาที่ โดยผานระบวนการฝกอบรม การสัมมนา การดูงานทัง้ ในประเทศและตางประเทศ และยังมุง มัน่ ทีจ่ ะเพ�ม� ข�ดความสามารถของ
พนักงานทุกระดับใหเปนไปอยางตอเนื่อง ใหเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิต โดยเฉพาะพนักงานฝายชางเทคนิคและพนักงานขายทุกทาน
ตองอบรมและมีผานการทดสอบอยางสม่ำเสมอ
3. ดานการจางงาน การปฏิบัติงาน ความกาวหนาในอาชีพการงาน บร�ษัทมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเปนมาตรฐาน ตั้งอยูบนหลักการที่ไมเลือก
ปฏิบัติและสอดคลองกับกฎหมายตางๆ เกี่ยวของ โดยใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีคาตอบแทน (คาว�ชาชีพ) ใหกับพนักงานว�ศวกร
ที่ผาน Certify ตามระเบียบบร�ษัทเพ�่อเปนแรงจ�งใจในการตั้งใจทำงาน
4. ดานความปลอดภัยและสุขอนามัยในทีท่ ำงาน บร�ษทั ใหความสำคัญอยางยิง� กับความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน และสุขภาพของพนักงาน
ทุกคน มีการตรวจสุขภาพประจำป และสามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบของบร�ษัท กรณีเปนผูปวยในที่นอกเหนือไปจาก
ประกันสังคมอีกทัง้ บร�ษทั ยังมีการสรุปแจงผลการประกอบประกอบการใหพนักงานมีสว นรวมในภาพรวมของบร�ษทั อยางนอยปละหนึง่ ครัง้
และใหพนักงานสามารถนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเติบโตของบร�ษัทไดอยางเสร�
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10.2.5 ความรับผิดชอบตอผูบร�โภค
บร�ษทั ใหความสำคัญในการใหบร�การแกลกู คามาเปนอันดับแรก โดยนำเสนอสินคาและบร�การทีต่ รงกับความตองการในตนทุนราคาทีเ่ หมาะสม
เปนธรรม พรอมคำแนะนำตามแนวทางว�ชาชีพเพ�่อใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดจากการลงทุนในสินคาและบร�การของบร�ษัท พรอมกับเปดรับคำติชม
คำแนะนำของลูกคาอยางเปดเผย เพ�อ่ นำขอมูลเหลานัน้ มาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง� ข�น้ และยังมีชอ งทางภายนอกใหผตู ดิ ตอ
สามารถติดตอผูบร�หารไดโดยตรงผานทางเว็บไซตของบร�ษัทที่ www.copperwired.co.th
10.2.6 การดูแลรักษาสิ�งแวดลอม
บร�ษทั ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิง� แวดลอมตอการดำรงชีวต� ของมนุษย ในขณะทีส่ งั คมปจจ�บนั เร�ม� ตระหนักถึงความสำคัญกับการรักษา
สิง� แวดลอมอยางจร�งจัง ดังนัน้ บร�ษทั จ�งกำหนดนโยบายสิง� แวดลอมเพ�อ่ เปนแนวทางในการดำเนินกิจการดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไมใหการดำเนิน
กิจการเกิดผลกระทบตอสิ�งแวดลอมในบร�เวณชุมชนใกลเคียงหร�อใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด
10.2.7 การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บร�ษทั มีแนวทางทีจ่ ะปฏิบตั หิ ร�อควบคุมใหมกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ และรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงใหความรวมมือ
ชวยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม เพ�่อสงเสร�มใหเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟ��นฟ�สังคม
และวัฒนธรรม
บร�ษทั ตระหนักดีวา ในการดำเนินธุรกิจแมกำไรจะเปนเปาหมายสำคัญ แตจะตองอยูบ นพ�น้ ฐานของการไมเอาเปร�ยบ ไมสรางความเดือดรอน
รวมถึงตองรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจร�ง โดยบร�ษัทไดกำหนดนโยบายดานสังคมเพ�่อเปนกรอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สนับสนุน สงเสร�มและปลูกจ�ตสำนึกใหผูบร�หารและพนักงานของบร�ษัททุกระดับมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยปฏิบัติตามนโยบายและ
กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสังคมและสิ�งแวดลอมอยางเครงครัด
2. สนับสนุนสงเสร�มการพัฒนาสังคม ในการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขามาเร�ยนรูและรับประสบการณจากการฝกงานในการทำงานจร�ง
ปลูกฝงเร�่องนวัตกรรม และการมีจรรยาบรรณในการทำงาน เพ�่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน มีความพรอมเติบโตเปนทั้งคนดีและคนเกง
ชวยพัฒนาสังคมและประเทศตอไปในอนาคต
3. จัดใหมชี อ งทางสำหรับใหผมู สี ว นไดเสียและผูเ กีย่ วของไดเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับการดำเนินงานของบร�ษทั และรองเร�ยนกรณีทไ่ี มไดรบั
ความเปนธรรมจากการกระทำของบร�ษัทโดยผานทางเว็บไซต www.copperwired.co.th ของบร�ษัท
4. มีแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพ�่อสังคมที่จะดำเนินการอยางตอเนื่อง ดังนี้ โครงการหองสมุดแกโรงเร�ยนที่ขาดแคลน เพ�่อใหเด็กนักเร�ยนได
รับการเสร�มสรางความรูอ ยางสม่ำเสมอ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมหมกมุน กับเกมหร�อยาเสพติด และถายทอดความรูค วามชำนาญ
ในการใชอ�ปกรณการศึกษาสมัยใหมใหแกคณะครูอาจารย ทั้งนี้โครงการนี้บร�ษัทอาจดำเนินการโดยตรงกับโรงเร�ยน หร�อใหการสนับสนุน
ผานองคกรการกุศลตางๆ อยางเหมาะสมตอไป
5. การบร�จาคสิ�งของใหกับมูลนิธิตางๆ เชน สมาคมคนพ�การทางการเคลื่อนไหวสากล เปนตน
10.2.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ�งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย
บร�ษัทจะสนับสนุนนวัตกรรมในการดำเนินงานทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองคกร และในระดับความรวมมือระหวางองคกร ใหมีการ
ปรับปรุงจัดการทีด่ แี ละทันสมัย เพ�อ่ กอใหเกิดประโยชนตอ สังคมสูงสุด อีกทัง้ ปลูกฝงจ�ตสำนึกความสัมพันธระหวางองคกรและชุมชนใหเชือ่ มัน่ และรวมมือ
รวมใจกันดูแลสังคม โดยการสือ่ สารและเผยแพรในทางตรงและทางออม ผานชองทางการสือ่ สารทีห่ ลากหลาย เพ�อ่ ใหมน่ั ใจวาขอมูลขาวสารของบร�ษทั
ไดเขาถึงผูมีสวนไดเสียของบร�ษัท อยางทั่วถึง
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10.3 กิจกรรมเพ�่อประโยชนตอสังคมและสิ�งแวดลอม
บร�ษัทมุงมั่นที่จะสรางองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอม ควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบร�ษัทจ�งไดกำหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมเพ�อ่ ประโยชนตอ สังคมอยางตอเนือ่ ง ซึง่ มีตวั อยางดังตอไปนี้

โครงการโลกนิทานของหนู

โครงการโลกนิทานของหนูเปนหนึ่งในกิจกรรมเพ�่อตอบแทนสังคมของบร�ษัทและกลุมผูถือหุน โดยสงเสร�มใหเด็กไทยมีนิสัยรักการอาน และ
รูจ กั ใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการจัดสรางหองสมุดว�ชาการและหองสมุดนิทาน รวมทัง้ มอบหนังสือทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหลากหลายประเภท
พรอมทั้งของเลนเสร�มทักษะ ใหแกโรงเร�ยนที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ และยังไดรับการดูแลซอมแซมหองสมุดใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ โดยมี
ตัวแทนพนักงานจ�ตอาสาออกเยี่ยมเยียนหองสมุดอยางตอเนื่อง

โครงการโลกนิทานของหนู แหงที่ 10
ณ โรงเร�ยนบานหนองปรู จังหวัดนครราชสีมา
(วันอาทิตยที่ 21 พฤษภาคม 2560)

โครงการโลกนิทานของหนู แหงที่ 11
ณ โรงเร�ยนบานบางกง จังหวัดสระบุร�
(วันอาทิตยที่ 20 พฤษภาคม 2561)

โครงการโลกนิทานของหนู แหงที่ 12
โรงเร�ยนบานทุม จังหวัดขอนแกน (วันเสารที่ 26 ตุลาคม 2562)
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นอกจากการจัดสรางหองสมุด บร�ษัทยังมีการแจกขนมเด็กในโครงการโลกนิทานของหนูอยางเปนประจำ

โรงเร�ยนบานหนองปรู จังหวัดนครราชสีมา (26 ธันวาคม 2560)

โรงเร�ยนบานบางกง จังหวัดสระบุร� (26 ธันวาคม 2560)

โรงเร�ยนชุมชนวัดใหญโพหัก จังหวัดราชบุร� (28 ธันวาคม 2560)

โรงเร�ยนบานหนองปรู จังหวัดนครราชสีมา (21 พฤษภาคม 2560)

10.4 นโยบายตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น
บร�ษัทไดจัดทำ “นโยบายการตอตานการทุจร�ตหร�อคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษรข�้น โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่
7/2561 เมือ่ วันที่ 7 พฤศจ�กายน 2561 เพ�อ่ เปนแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ งคกรแหงความยัง่ ยืน โดยกรรมการ ผูบ ร�หาร
และพนักงานทุกคนของบร�ษทั หามดำเนินการหร�อยอมรับการคอรรปั ชัน่ ในรูปแบบใดๆ ทัง้ ทางตรงและทางออม เพ�อ่ สรางความมัน่ ใจตอผูม สี ว นไดเสียของ
บร�ษทั รวมถึงตองปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัด
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บร�ษทั กำหนดใหมกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายการตอตานการทุจร�ตหร�อคอรรปั ชัน่ อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการ
ปฏิบตั แิ ละขอกำหนดในการดำเนินการ เพ�อ่ ใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนดทางกฎหมาย โดยไดกำหนดแนว
ทางปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกลาว ดังนี้
คำนิยาม
การทุจร�ต (Corruption) หมายถึง การใชอำนาจทีไ่ ดมาหร�อการใชทรัพยสนิ ทีม่ อี ยูใ นทางมิชอบเพ�อ่ ประโยชนสว นตนหร�อกอใหเกิดความเสียหาย
ตอประโยชนของผูอ น่ื การทุจร�ตอาจเกิดไดหลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนเจาพนักงานดวยการชักชวน การเสนอ การใหหร�อการรับสินบน ทัง้ ทีเ่ ปนเง�นและ
สิ�งของ การมีผลประโยชนทับซอน การฉอฉล การฟอกเง�น การยักยอก การปกปดขอเท็จจร�ง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การคาภายใตแรง
อิทธิพล การทุจร�ตดังกลาวมิไดหมายความถึงเพ�ยงความสัมพันธระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐเทานัน้ แตยงั ครอบคลุมถึงธุรกรรมระหวางบุคคล
หร�อกิจการในระหวางภาคเอกชนดวยกันเองดวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบร�ษทั มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลใหมรี ะบบทีส่ นับสนุนการตอตานการคอรรปั ชัน่ ที่
มีประสิทธิภาพ เพ�อ่ ใหมน่ั ใจวาฝายบร�หารไดตระหนักและใหความสำคัญกับการตอตานการคอรรปั ชัน่ และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเง�นและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบบร�หาร
ความเสีย่ ง เพ�อ่ ใหมน่ั ใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผูจ ดั การ และผูบ ร�หาร มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกำหนดใหมีระบบและใหมีการสงเสร�มและสนับสนุนนโยบายตอตาน
คอรรปั ชัน่ เพ�อ่ สือ่ สารไปยังพนักงานและผูท เ่ี กีย่ วของทุกฝาย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพ�อ่ ใหสอดคลองกับ
การเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนดทางกฎหมาย เปนตน
4. หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย
ระเบียบปฏิบตั ิ อำนาจดำเนินการ กฎหมาย และขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแล เพ�อ่ ใหมน่ั ในวาบร�ษทั มีระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และ
เพ�ยงพอตอความเสีย่ งดานคอรรปั ชัน่ ทีอ่ าจเกิดข�น้ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวปฏิบตั กิ ารตอตานคอรรปั ชัน่
1. กรรมการ ผูบ ร�หาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบตั ติ ามนโยบายตอตานคอรรปั ชัน่ โดยตองไมเขาไปเกีย่ วของกับเร�อ่ งคอรรปั ชัน่ ไมวา โดยทาง
ตรงหร�อทางออม ตลอดจนไมพง� ละเลยหร�อเพ�กเฉยเมือ่ พบเห็นการกระทำทีเ่ ขาขายการทุจร�ตคอรรปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วของกับบร�ษทั
2. ไมกระทำหร�อสนับสนุนการใหสนิ บน รวมทัง้ ควบคุมใหการบร�จาค การใหของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจการตางๆ มีความโปรงใส
และไมมเี จตนาเพ�อ่ โนมนาวใหเจาหนาทีภ่ าครัฐหร�อเอกชนดำเนินการไมเหมาะสม
3. เสร�มสรางใหพนักงาน คูส ญ
ั ญา และคูค า ตระหนักถึงการทุจร�ตทีอ่ าจเกิดข�น้ และการตอตานการทุจร�ต
4. จัดใหมรี ะบบการควบคุมภายใน การบร�หารความเสีย่ ง รวมถึงการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล เพ�อ่ ปองกันการประพฤติ
มิชอบตางๆ
5. จัดใหมแี นวปฏิบตั ทิ ด่ี เี กีย่ วกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสนิ หร�อประโยชนอน่ื โดยมีวตั ถุประสงค เพ�อ่ มิใหเกิดชองทางทุจร�ต หร�อเกิดความ
ไมเปนธรรมตอผูเ กีย่ วของอืน่ ตลอดจนเพ�อ่ ใหกระบวนการจัดซือ้ จัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยใหหลีกเลีย่ งการรับของ
ขวัญ และ/หร�อ ของกำนัล ซึง่ มีมลู คาเกินปกติวส� ยั จากผูท เ่ี กีย่ วของทางธุรกิจกับบร�ษทั หร�อจากผูอ น่ื ตลอดจนการหลีกเลีย่ งการรับเลีย้ งจาก
ผูท เ่ี กีย่ วของทางธุรกิจกับบร�ษทั หร�อจากผูอ น่ื ซึง่ อาจไดประโยชนจากการปฏิบตั งิ านของพนักงานของบร�ษทั
6. ใหความรูด า นการตอตานการทุจร�ตคอรรปั ชัน่ แกกรรมการ ผูบ ร�หาร และพนักงาน เพ�อ่ สงเสร�มความซือ่ สัตย สุจร�ต และรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ติ ามหนาทีค่ วามรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเร�อ่ ง การปองกันและการจัดการกับการทุจร�ตใหแกพนักงานใหม ภายใน 90 วัน นับ
จากวันเขาทำงาน
7. บร�ษทั ไดกำหนดใหฝา ยบร�หารตองรายงานตอคณะกรรมการบร�ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจร�ตอยางรายแรง มีการปฏิบัติที่
ฝาฝนกฎหมาย หร�อมีการกระทำทีผ่ ดิ ปกติอน่ื ซึง่ อาจกระทบตอชือ่ เสียงและฐานะการเง�นของบร�ษทั อยางมีนยั สำคัญ
8. ผูท ก่ี ระทำการคอรรปั ชัน่ และผูม สี ว นรูเ ห็นหร�อเกีย่ วของจะตองไดรบั การลงโทษทางว�นยั ตามกฎของบร�ษทั และไดรบั โทษตามกฎหมาย โดย
บร�ษทั จัดใหมชี อ งทางการสือ่ สารสำหรับแจงเบาะแสเกีย่ วกับการทุจร�ต โดยพนักงานสามารถแจง หร�อรายงานเหตุการณทจุ ร�ต หร�อเหตุการณ
ทีน่ า สงสัยวาจะมีการทุจร�ตไดในชองตามทีก่ ำหนดในประกาศของบร�ษทั โดยมีการกำหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการ
ลงโทษ รวมทัง้ อาจไดรบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทำนัน้ ผิดกฎหมาย
9.บร�ษทั จะใหความเปนธรรมและคุม ครองพนักงานทีแ่ จงเร�อ่ งคอรรปั ชัน่ เกีย่ วกับบร�ษทั เพ�อ่ เปนหลักประกันความปลอดภัยของผูร ายงานหร�อ
พยานเหตุการณทจุ ร�ต
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11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในของบร�ษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษทั ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ
2563 โดยมีคณะกรรมการบร�ษทั ทุกทาน เขารวมประชุม ประกอบดวย (1) กรรมการอิสระ
จำนวน 4 ทาน ซึ่งเปนคณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท จำนวน 3 ทาน และ
(2) กรรมการบร�ษทั จำนวน 3 ทาน โดยการเขารวมประชุมดังกลาวคณะกรรมการไดมี
การซักถามขอมูลจากฝายบร�หารเกี่ยวกับความเพ�ยงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบร�ษัท ทั้ง 5 องคประกอบ ตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring
Organizations of Treadway Commission (“COSO”) โดยการบร�หารจัดการ
ระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทสามารถสรุปแยกตามองคประกอบการควบคุม
ภายในทั้ง 5 องคประกอบไดดังนี้
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การควบคุม
ภายในและ
การบร�หาร
ความเสี่ยง

1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
คณะกรรมการบร�ษทั ประกอบดวย ผูบ ร�หาร กรรมการผูม ปี ระสบการณสงู
และกรรมการอิสระซึง่ เปนผูท รงคุณว�ฒแิ ละมีความเปนอิสระในการปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยาง
แทจร�ง เชน ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัท ไมมีความสัมพันธอื่นใดอันอาจมี
อิทธิพลตอการใชดุลยพ�นิจและปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ โดยบร�ษัทมีการกำหนด
บทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการแยกจากฝายบร�หารอยางชัดเจน และคณะกรรมการ
บร�ษทั ทำหนาทีก่ ำกับดูแลใหบร�ษทั กำหนดบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการและผูบ ร�หาร
ใหถูกตองตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเง�น
บร�ษทั จัดใหมโี ครงสรางสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสัง่ การ
และความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมและสะทอนการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยมี
การแบงแยกหนาทีแ่ ละจัดทำอำนาจการอนุมตั ธิ รุ กรรม (LOA) และ Job Description
ของผูบ ร�หารและพนักงานไวอยางเหมาะสม และกำหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายใน
ข�น้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ใหรายงานผลการตรวจโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
นอกจากนี้ บร�ษทั ไดจดั ทำขอกำหนดเกีย่ วกับจร�ยธรรม (Code of Conduct)
สำหรับผูบร�หารและพนักงาน รวมถึงขอกำหนดหามผูบร�หารและพนักงานปฏิบัติตน
ในลักษณะทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบั กิจการ (Conflict of Interest)
สื่อสารขอกำหนดและบทลงโทษขางตนใหผูบร�หารและพนักงานทุกคนรับทราบ
โดยผูต รวจสอบภายในซึง่ เปนผูต รวจสอบอิสระเปนผูต ดิ ตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตาม Code of Conduct และมีการประเมินตนเองโดยผูบร�หารและพนักงาน รวมทั้ง
มีกระบวนการที่ทำใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาที่เหมาะสม
กระบวนการลงโทษ ผูฝาฝน และการแกไขการกระทำที่ขัดตอหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณภายในเวลาอันควร

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง จำนวน 8 คน
ประกอบดวย กรรมการอิสระเปนประธานคณะอนุกรรมการฯ และผูอ ำนวยการฝาย (Department Director) อีก 7 คน และมีมติอนุมตั กิ ฎบัตรของคณะ
อนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง โดยคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยงมีหนาที่ว�เคราะหและประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนการบร�หารความเสี่ยง และ
จัดใหมีมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบร�หารความเสีย่ งไดระบุความเสีย่ งทีส่ ำคัญเพ�อ่ ใหครอบคลุมความเสีย่ งทัง้ องคกร (Enterprise Risk) โดยแบงความเสีย่ ง
ออกเปน 13 กลุม ไดแก Vendor Risk, Competition Risk, Inventory Risk, Logistics Risk, Financial Risk, Credit Risk, Foreign Exchange Risk,
Human Resource Risk, IT Systems Risk, Business Disruption Risk, Compliance Risk, Fraud Risk, และความเสี่ยงจากการเปดเผยขอมูล
ที่เปนความลับ โดยในการประเมินความเสี่ยงคณะอนุกรรมการฯ พ�จารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง
(Impact) ซึ่งพ�จารณาจากผลกระทบตอกำไรกอนภาษีหร�อการเสียชื่อเสียง โดยแบงความเสี่ยงเปน 3 ระดับ (ต่ำ ปานกลาง สูง) โดยคณะกรรมการ
บร�ษัทไดจัดใหมีการประชุมของคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยงปละ 2 ครั้ง เพ�่อว�เคราะหและกำหนดมาตรการตางๆ เพ�่อลดความเสี่ยงที่อาจกอให
เกิดความเสียหายตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บร�ษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยทั่วไป (General Controls) ที่มีประสิทธิภาพและมีความรัดกุมซึ่งเหมาะสมกับลักษณะการประกอบ
ธุรกิจและขนาดของกิจการ บร�ษัทไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ซึ่งกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Flow และระบบการ
ควบคุมภายในที่เพ�ยงพอเหมาะสมสำหรับแตละระบบงานและไดมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ และวงเง�นอำนาจอนุมัติของผูบร�หารในแตละระดับ
ไวเปนลายลักษณอักษรอยางเหมาะสม รวมทั้งเลขานุการบร�ษัทเปนผูเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบร�หาร ผูที่เกี่ยวของ และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพ�่อประโยชนในการสอบทานการทำรายการระหวางกัน รวมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจ�บันอยูเสมอ ในกรณีมีการทำ
รายการกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกัน บร�ษัทมีนโยบายการทำรายการกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกัน และแนวโนมการทำรายการระหวาง
กันในอนาคต ซึ่งไดกำหนดหลักเกณฑ ว�ธีปฏิบัติ และขั้นตอนอนุมัติไวชัดเจนเพ�่อติดตามการดำเนินการวาเปนไปตามเง�่อนไขที่ตกลงกันไว และมีการ
รายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบร�ษัทรับทราบทุกไตรมาส
บร�ษัทมีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทำที่ทุจร�ตออกจากกันอยางชัดเจน มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบร�ษัทยอย
เพ�่อใหการดำเนินงานสำเร็จผลตามเปาหมาย รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบร�ษัทยอย/บร�ษัทรวม เพ�่อใหกรรมการและ
ผูบร�หารของบร�ษัทยอยที่บร�ษัทแตงตั้งถือปฏิบัติ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication)
บร�ษัทมีการดำเนินการเพ�่อใหคณะกรรมการมีขอมูลที่สำคัญอยางเพ�ยงพอสำหรับใชประกอบการตัดสินใจ โดยใหเลขานุการบร�ษัทสง
หนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการพ�จารณาลวงหนากอนวันประชุม การบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
มีรายละเอียดตามที่ไดประชุมกัน รวมถึงขอซักถามและความเห็นของกรรมการแตละทาน นอกจากนั้นแลว บร�ษัทไดจัดเก็บเอกสารสำคัญไวอยาง
ครบถวนเปนหมวดหมู และไดดำเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหร�อผูตรวจสอบภายในตามที่ฝายบร�หารพ�จารณา
เห็นสมควรใหดำเนินการแกไขแลว
บร�ษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลภายในองคกรและผูมีสวนไดเสียจากภายนอกอยางมีประสิทธิภาพโดยกำหนดใหเลขานุการบร�ษัท
เปนศูนยกลางขอมูลขององคกร และเปนผูประสานงานกับคณะกรรมการ ผูบร�หาร และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของในการจัดประชุมคณะกรรมการ
โดยใหมีการรายงานขอมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบร�ษัทอยางสม่ำเสมอ และเปนผูรับผิดชอบรวมกับนักลงทุนสัมพันธในการสื่อสารขอมูลกับ
ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร รวมถึงการรับเร�่องรองเร�ยน โดยไดจัดใหมีกระบวนการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ
บร�ษัทยังจัดใหมีชองทางการรับเร�่องรองเร�ยน และการแจงขอมูลเบาะแสการฉอฉลหร�อทุจร�ต โดยกำหนดใหสงขอรองเร�ยนไปยังประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบทางไปรษณียหร�ออีเมล
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5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
บร�ษทั จัดใหมกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีว่ างไวโดยวาจางผูต รวจสอบอิสระจากภายนอกใหทำหนาทีต่ รวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของบร�ษัท โดยกำหนดใหผูตรวจสอบทำการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และรวมถึง
การปฏิบตั ติ าม Code of Conduct และขอหามการปฏิบตั ทิ เ่ี กิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยบรรจ�ไวในแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงเปนรายไตรมาส พรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบใหประธานเจาหนาที่บร�หารและ
หนวยงานที่รับการตรวจทราบ เพ�่อพ�จารณาปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจตามที่ผูตรวจสอบภายในไดใหขอเสนอแนะไว และหนวยงาน
ที่รับการตรวจมีหนาที่รายงานความคืบหนาในการแกไขขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญตามที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พ�จารณา
นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจร�ตอยางรายแรง หร�อมีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย ซึ่งอาจกระทบตอบร�ษัทอยางมีนัยสำคัญ
บร�ษทั กำหนดใหฝา ยบร�หารตองรายงานตอคณะกรรมการบร�ษทั โดยทันที และผูต รวจสอบภายในมีหนาทีร่ ายงานขอบกพรองทีพ
่ บจากการตรวจสอบ
ทีเ่ ปนสาระสาคัญ พรอมทัง้ แนวทางแกไขปญหาใหคณะกรรมการตรวจสอบพ�จารณาทุกไตรมาส ทัง้ นี้ ภายหลังประเมิน คณะกรรมการบร�ษทั มีความเห็น
วาระบบการควบคุมภายในของบร�ษทั มีความเพ�ยงพอและเหมาะสมตามแบบประเมินความเพ�ยงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยบร�ษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพ�ยงพอที่จะดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุม
ภายในในเร�่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบร�ษัท ใหสามารถปองกันทรัพยสินของบร�ษัท จากการที่กรรมการหร�อผูบร�หารนำไปใชโดย
มิชอบ หร�อโดยไมมอี ำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันอยางเพ�ยงพอแลว สำหรับการควบคุมภายใน
ในหัวขออื่น คณะกรรมการบร�ษัทเห็นวาบร�ษัท มีการควบคุมภายในที่เพ�ยงพอแลวเชนกัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอระบบการควบคุมภายในของบร�ษัท
ในการพ�จารณาแบบประเมินความเพ�ยงพอของระบบควบคุมภายในของบร�ษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท ทั้ง 3 ทานเขารวม
ประชุม ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไมมคี วามเห็นแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบร�ษทั แตอยางใด

11.3 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในของบร�ษัท

บร�ษทั ไดจดั ตัง้ สายงานตรวจสอบภายในซึง่ ข�น้ ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ�อ่ รองรับการกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านดานการตรวจสอบ
ภายในใหมคี วามเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 ไดมมี ติ
อนุมัติแตงตั้ง บร�ษัท ออดิท เฮาส จำกัด เปนผูตรวจสอบภายในของบร�ษัท โดยมี นายธนา วงศแสงนาค เปนหัวหนาฝายตรวจสอบภายในของบร�ษัท
เนื่องจากมีคุณสมบัติ ว�ฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน และไดเขารับการอบรมที่เหมาะสม ทั้งนี้ การพ�จารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน
โยกยายผูด ำรงตำแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบร�ษทั จะตองผานการอนุมตั ิ (หร�อไดรบั ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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12.1 สรุปรายละเอียดความสัมพันธของบุคคลและนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงกับบร�ษัท

บร�ษัทมีบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบร�ษัท สำหรับงวด
สิ�นป สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

12

รายการ
ระหวางกัน

บุคคล / นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

1. บร�ษทั ว�เน็ท แคปปทอล จำกัด

• เปนผูถ อื หุน ใหญของ CPW โดยถือหุน สัดสวนรอยละ 69.98
• มีกรรมการรวมกับ CPW (นายณรงค อิงคธเนศ / นายโสภณ บุณยรัตพันธุ)
• มีกรรมการ CPW เปนผูบ ร�หาร (นายโสภณ บุณยรัตพันธุ)
• มีกรรมการ CPW (นายณรงค อิงคธเนศ) ถือหุน สัดสวนรอยละ 92.80"

2. บร�ษทั ว�นทคอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

• มีกรรมการรวมกับ CPW (นายณรงค อิงคธเนศ / นายโสภณ บุณยรัตพันธุ / นายปญญ เกษมทรัพย)

3. บร�ษทั ฟ�ด โพรเซสซิง� จำกัด

• มีกรรมการรวมกับ CPW (นายว�ชา ธีระว�ฒิ ลาออกเดือนมกราคม 2561)

4. บร�ษทั เอ็นทีเอ็น โซลูชน่ั จำกัด

• มีผถู อื หุน ใหญของ CPW (VNET) ถือหุน สัดสวนรอยละ 79.68

5. บร�ษทั ว�เฮลท ทร�ซกิ ตี้ จำกัด

• มีกรรมการรวมกับ CPW (นายณรงค อิงคธเนศ / นายโสภณ บุณยรัตพันธุ)
และมีบตุ รของกรรมการ CPW (นายณรงค อิงคธเนศ) เปนกรรมการ

6. บร�ษทั ว�เอสที อีซเี อส (ประเทศไทย) จำกัด

• มีกรรมการ CPW เปนผูบ ร�หาร (นายกองเกียรติ หวังว�ระมิตร)

7. บร�ษทั เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี อินดัสเทร�ยล
ร�ท แมนเนจเมนท (ประเทศไทย) จำกัด

• มีกรรมการรวมกับ CPW (นายโสภณ บุณยรัตพันธุ)

8. บร�ษทั มัญจา จำกัด

• มีกรรมการรวมกับ CPW (นายโสภณ บุณยรัตพันธุ)
และมีคสู มรสของผูบ ร�หาร CPW (นางสาวสุรย� พ
 ร อิงคธเนศ) เปนกรรมการ

9. บร�ษทั ไอ-ซีเคียว จำกัด

• มีกรรมการรวมกับ CPW (นายณรงค อิงคธเนศ/ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ)

10. บร�ษทั ดับเบิล� ยูทซี ี โลจ�สติกส จำกัด

• มีผถู อื หุน ใหญของ CPW (VNET) ถือหุน ผานทางบร�ษทั โลจ�สทพลัส จำกัด สัดสวนรอยละ 99.99

11. บร�ษทั โลจ�สทพลัส จำกัด

• มีผถู อื หุน ใหญของ CPW (VNET) ถือหุน สัดสวนรอยละ 80.00

12. บร�ษทั เจ�ยไต จำกัด

• มีกรรมการ CPW เปนผูบ ร�หาร (นายมนัส เจ�ยรวนนท)

13. บร�ษทั ว�เซิรฟ
 พลัส จำกัด

• มีผถู อื หุน ใหญของ CPW (VNET) ถือหุน ในบร�ษทั ทีม่ อี ำนาจควบคุม (Vintcom) สัดสวนรอยละ 73.00
และ Vintcom ถือหุน ในบร�ษทั ทีม่ อี ำนาจควบคุม (Vserve) สัดสวนรอยละ 51.00
• มีกรรมการ CPW เปนประธานกรรมการ (นายณรงค อิงคธเนศ)

14. บร�ษทั กราฟเจนท จำกัด

• มีผบู ร�หาร CPW (นางสาวรัตนกร โรจนวชั ราภิบาล) เปนผูถ อื หุน ใหญ ถือหุน สัดสวนรอยละ 20.00

15. นายณรงค อิงคธเนศ

• ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบร�หาร/กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน CPW
และกรรมการ Koan

16. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ

• กรรมการ / กรรมการบร�หาร CPW
• กรรมการ KOAN

17. นายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข

• กรรมการ / กรรมการบร�หาร / ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร / ผูอ ำนวยการฝายสินคา CPW (รักษาการ)
• เปนผูถ อื หุน รายใหญของ CPW โดยถือหุน สัดสวนรอยละ 15.39
• กรรมการ / ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร / ผูอ ำนวยการฝายสินคา KOAN
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บุคคล / นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

18. นางสุภาภรณ เหร�ยญเจร�ญสุข

• มารดาของนายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข

19. นายว�ชา ธีระว�ฒิ

• กรรมการ CPW (ลาออกเดือนมกราคม 2561)

20. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา

• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ CPW

21. นายปญญ เกษมทรัพย

• กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน CPW

22. นายมนัส เจ�ยรวนนท

• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน CPW

23. นายกองเกียรติ หวังว�ระมิตร

• กรรมการอิสระ

12.2 รายละเอียดรายการระหวางกันของบร�ษัทและบร�ษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

รายการระหวางกันของบร�ษทั และบร�ษทั ยอย กับบุคคล หร�อนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 สามารถสรุปไดดงั นี้
ชือ่ ผูท เ่ี กีย่ วของ

1. บร�ษัท ว�เน็ท
แคปปทอล จำกัด
(“VNET”)

บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

CPW
(ผูก )ู

ลักษณะ
รายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562

เง�นกูย มื ระยะสัน้
• เง�นกูย มื ตนงวด
• เพ�ม� ข�น้ ระหวางงวด 45,000,000
• ลดลงระหวางงวด (45,000,000)
• เง�นกูย มื คงเหลือ
• ดอกเบีย้ จาย
34,384

-

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ในป 2561 บร�ษทั มีการกูย มื เง�น
จาก VNET รวม 45.00 ลานบาท
โดยมีอตั ราดอกเบีย้ รอยละ 2.0
– 2.25 ตอป โดยบร�ษัทไดคืน
เง�นกูย มื ดังกลาวครบทัง้ จำนวน
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ
สิน� ป 2561 และป 2562 บร�ษทั
ไมมีกูยืมระยะสั้นคงเหลือกับ
VNET

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจ
สอบพ�จารณาแลวเห็นวารายการ
เง�นกูยืมระยะสั้นที่เกิดข�้นในป
2561 ดังกลาวมีความสมเหตุ
สมผล เปนการใหกูยืมเง�นเพ�่อ
บร�หารสภาพคลองของบร�ษัท
ซึ่งเปนประโยชนตอบร�ษัท

การกูยืมดังกลาว ใชเปนเง�น
ทุ น หมุ น เว� ย นภายในบร� ษ ั ท
อัตราดอกเบีย้ การกูย มื ต่ำกวา
อั ต ราดอกเบี ้ ย จากธนาคาร
พาณิชยที่บร�ษัทไดรับ บร�ษัท
จ�งเลือกที่จะกูยืมจาก VNET
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บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

ลักษณะ
รายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ปจจ�บนั บร�ษทั ไดเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ แลวบร�ษทั
จ�งไมมีความจำเปนตองมีการ
ทำรายการกูยืมกับทาง VNET
อีก เนือ่ งจากบร�ษทั ไดรบั วงเง�น
กู  ย ื ม ระยะสั ้ น จากธนาคาร
พาณิชยอยางพอเพ�ยงแลว
CPW
(ผูก )ู

เง�นกูย มื ระยะสัน้
• เง�นใหกยู มื ตนงวด
• เพ�ม� ข�น้ ระหวางงวด 25,000,000
• ลดลงระหวางงวด (25,000,000)
• เง�นใหกยู มื คงเหลือ
111,369
• ดอกเบีย้ รับ

-

เง�นใหกยู มื ระยะสัน้ ระหวางบร�ษทั
กับ VNET เนื่องจาก VNET มี
ความจำเปนจะตองใชเง�นทุน
หมุนเว�ยน โดยตั๋วสัญญาใช
เง�นนีม้ กี ารคิดดอกเบีย้ และชำระ
คืนเมื่อทวงถาม ทางบร�ษัทจ�ง
ใหกูยืมเง�นดังกลาว เนื่องจาก
บร�ษัทมีสภาพคลองพอเพ�ยง
และอัตราดอกเบีย้ ทีไ่ ดรบั สูงกวา
อัตราดอกเบี้ยเง�นฝากออม
ทรัพยจากธนาคารพาณิชย

คณะกรรมการตรวจสอบ
พ�จารณาแลวเห็นวา รายการ
เง�นใหกูยืมระยะสั้น ในงวดป
2561 ดังกลาวมีความสมเหตุ
สมผล เปนการใหกูยืมเง�นเพ�่อ
บร�หารสภาพคลองของกลุม
บร�ษัทซึ่งเปนประโยชนตอ
บร�ษัท

ในระหว า งป 2561 บร� ษ ั ท ให
VNET กูยืมเง�นจำนวน 25.00
ลานบาท โดยคิดอัตราดอกเบีย้
รอยละ 1.75 – 2.25 ตอป ซึ่ง
อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยเง�น
ฝากเฉลีย่ จากธนาคารพาณิชย
ทัว่ ไป บวกสวนเพ�ม� รอยละ 0.5
ทัง้ นี้ VNET ไดชำระเง�นครบทั้ง
จำนวนเมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ทั้งนี้ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ ณ สิน� สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 บร�ษทั ไมมยี อดเง�นใหกยู มื
คางชำระระหวางกัน
ซึ่งปจจ�บัน บร�ษัทจะไมมีการ
ดำเนิ น ธุ ร กรรมในลั ก ษณะนี ้
แลว
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บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

CPW

ลักษณะ
รายการ

• คาธรรมเนียม
การค้ำประกัน

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2562
2561
2,335,000

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

1,701,147 ปจจ�บนั บร�ษทั มีการทำสัญญากู
ยืมเง�น สัญญาค้ำประกัน และ
สัญญาขอใชวงเง�นสินเชื่อกับ
สถาบันการเง�นทั้งหมด 3 แหง
และสัญญากับสถาบันการเง�น
บางแหงมีกำหนดให VNET เปน
ผูค ำ้ ประกันวงเง�น บร�ษทั ไดจา ย
คาธรรมเนียมการใชบร�การดัง
กลาวแก VNET ตามสัญญา
บร�การค้ำประกันซึ่งจัดทำเมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 2554 ในอัตรา
คาธรรมเนียมบุคคลค้ำประกัน
ที่รอยละ 1.0 ตอปของวงเง�นที่
เขาค้ำประกัน ซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับการค้ำประกันจาก
ธนาคารพาณิชยทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เนือ่ งจากบร�ษทั มีความตองการ
ใชเง�นทุนหมุนเว�ยนในการดำเนิน
ธุรกิจ รายการดังกลาวจ�งเกิด
ข�้นตามความจำเปน โดยคาค้ำ
ประกั น ดั ง กล า วเป น ไปตาม
เง�อ่ นไขสัญญาบร�การค้ำประกัน
ระหวางบร�ษัทและ VNET และ
อัตราคาค้ำประกันเปร�ยบเทียบ
ไดกับอัตราทั่วไปจากธนาคาร
พาณิชย

สำหรับป 2561 สิ�นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 บร�ษทั มีวงเง�น
กูยืมเง�นจากสถาบันการเง�น
เปนจำนวน 233,500,000 บาท
ซึ่งยังไดรับการค้ำประกันโดย
VNET แตอยางไรก็ตามปจจ�บนั
(ณ 31 ธันวาคม 2562) บร�ษทั
ไดรับการปลดค้ำประกันจาก
สถาบันการเง�นครบทั้ง 3 แหง
เร�ยบรอยแลว
CPW
(ผูร บั
บร�การ)
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คาใชจา ยอืน่
• คาทีป่ ร�กษา
• คาบร�การเชือ่ มตอ
ระบบอินเทอรเน็ต
• คาบร�การอำนวย
ความสะดวกสำนักงาน

300,000
156,000
200

เมื ่ อ วั น ที ่ 3 มกราคม 2560
บร�ษัทไดทำสัญญารับบร�การ
156,000 จาก VNET โดยมีรายละเอียด
ดั ง นี ้ รั บ คำปร� ก ษา แนะนำ
การพัฒนาธุรกิจ การบร�การ
ดานการเง�น จำนวน 25,000
บาทตอเดือน
1. รั บ บร� ก ารการใช ร ะบบ
คอมพ�วเตอรในสวนการเชื่อม
ตออินเทอรเน็ต ระบบตูโ ทรศัพท
และพนั ก งานตอบรั บ ทาง
โทรศัพท จำนวน 13,000 บาท
ตอเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ
พ�จารณาแลวเห็นวา รายการ
ใหบร�การดังกลาวมีความสม
เหตุสมผล เปนการใหบร�การซึง่
เป น ประโยชน ต  อ บร� ษ ั ท โดย
อัตราคาบร�การเปนอัตราปกติ
ตามราคาตลาดทีเ่ ทียบเคียงได

ชือ่ ผูท เ่ี กีย่ วของ

บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

ลักษณะ
รายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2. รับบร�การเพ�ม� เติมเพ�อ่ อำนวย
ความสะดวก ได แ ก การใช
บร�การหองประชุม เคร�่องถาย
เอกสารและคาบร�การอืน่ โดยมี
ระยะเวลาสัญญา 1 ป โดยมีราย
ละเอียดการรับบร�การและอัตราคา
บร�การตามที่ตกลงกันดังป
กอน ดังนี้
- สำหรับบร�การ ใหคำปร�กษา
แนะนำ การพัฒนาธุรกิจ การ
บร�การดานการเง�น จำนวน
จำนวน 25,000 บาทตอเดือน
เปนการจายคาคำปร�กษาดาน
กฎหมายใหกับ VNET
- สำหรับการรับบร�การการใช
ระบบคอมพ�วเตอรในสวนการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ระบบตู
โทรศัพทและพนักงานตอบรับ
ทางโทรศั พ ท บร� ษ ั ท มี ค วาม
ต อ งการบร� ก ารดั ง กล า วใน
ลักษณะ Outsource จ�งไดวา
จาง VNET ในการใหบร�การทาง
ธุรกิจดังกลาว และอัตราคาวา
จางเทียบไดกับผูใหบร�การราย
อื่นๆ
- การใชหองประชุมในบางครั้ง
เนือ่ งจากหองประชุมของบร�ษทั
ไมเพ�ยงพอจ�งทำสัญญาดังกลาว
ซึ่งอัตราที่คาบร�การใกลเคียง
กับผูใหบร�การรายอื่นๆ
ในวันที่ 3 มกราคม 2562 บร�ษทั
ไดทำการตอสัญญารับบร�การ
จาก VNET โดยทำการยกเลิก
คาบร�การใหคำปร�กษา แนะนำ
การพัฒนาธุรกิจ การบร�การ
ดานการเง�น สำหรับสวนคา
บร� ก ารอื ่ น ๆ ให เ ป น ไปตาม
สัญญาตามที่ตกลงกันปกอน
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บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

KOAN

2. บร�ษทั ว�นทคอม
เทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน) (“VCOM”)

116

ลักษณะ
รายการ

คาใชจายอื่น
• คาบร�การเชื่อมตอ
ระบบอินเทอรเน็ต
• เจาหนี้อื่น

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562
84,000
-

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คาใชจายอื่นที่มีการชำระให
84,000 VNET ไดแก
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
KOAN ได ท ำสั ญ ญาว า จ า ง
VNET ในการใหบร�การอินเทอร
เน็ต ในอัตรา 7,000 บาทตอ
เดือน และสำหรับการรับบร�การ
การใชระบบคอมพ�วเตอรในสวน
การเชือ่ มตออินเทอรเน็ต ระบบ
ตูโ ทรศัพทและพนักงานตอบรับ
ทางโทรศัพท โดยอัตราคาวา
จางเทียบไดกับผูใหบร�การราย
อื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ
พ�จารณา แลวเห็นวา รายการ
ค า บร� ก ารเชื ่ อ มต อ ระบบ
อินเทอรเน็ตดังกลาว มีความ
จำเปนและสมเหตุสมผล เปนการ
ใหบร�การซึ่งเปนประโยชนตอ
KOAN โดยอัต ราคาบร� ก าร
เปนอัตราปกติตามราคาตลาดที ่
เที ย บเคี ย งได ก ั บ อั ต ราค า
บร�การ ปกติจากบุคคลหร�อ
บร�ษัทอื่น

CPW

• รายไดจากการขาย

-

36,262 รายไดจากการขายสินคา
ในป 2562 บร�ษัทไดมีการขาย
สิ น ค า ประเภท iPhone และ
iPad ใหแก VNET โดยราคาที่
จำหนายเปนอัตราปกติที่เทียบ
เคียงไดกับการจำหนายแก
บุคคลหร�อบร�ษัทอื่น

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัท และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บจาก VNET จะเห็นได
วาราคาดังกลาวสามารถเทียบ
เคียงไดกับราคาขายที่บร�ษัท
เร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก
สำหรับสินคาประเภทเดียวกัน
ดังนั้น จ�งถือไดวารายการดัง
กลาวมีความสมเหตุสมผล

CPW

• รายไดอื่น

2,336

-

รายไดจากการขายสินทรัพย
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
บร�ษัทมีการขายสินทรัพย
ประเภทตูเซฟใหแก VNET ซึ่ง
เปนสินคาจากการปดราน dotlife
สาขาพระราม 3 โดยราคาขาย
สินทรัพยเปนราคาที่เหมาะสม

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
ราคาขายที่สามารถเทียบเคียง
ได ก ั บ ราคาขายของบุ ค คล
ภายนอก จ�งถือไดวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผล

CPW

• รายไดจากการขาย

36,553 รายไดจากการขายสินคา
สำหรับป 2561 และป 2562
บร�ษทั มีการขายสินคาประเภท
อ�ปกรณอเิ ล็กทรอนิกสทร่ี าคา
ตลาด โดยราคาทีจ่ ำหนายเปน
อัตราปกติที่เทียบเคียงไดกับ
การจำหน า ยแก บ ุ ค คลหร� อ
บร�ษัทอื่น

รายการขายสินคาแก VCOM
ดังกลาวเปนรายการธุรกรรม
การคาปกติ และหากพ�จารณา
ราคาขายสิ น ค า ของบร� ษ ั ท
จะเห็นไดวาอัตราดังกลาว
สามารถเทียบเคียงไดกับราคา
ขายสินคาทีบ่ ร�ษทั เร�ยกเก็บจาก
บุคคลภายนอก ดังนัน้ จ�งถือได
ว า รายการดั ง กล า วมี ค วาม
สมเหตุสมผล

12,056
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บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

ลักษณะ
รายการ

3. บร�ษทั ฟ�ด
โพรเซสซิง� จำกัด

CPW
(ผูเ ชา)

• คาเชาพ�้นที่คลัง
สินคา

4. บร�ษทั เอ็นทีเอ็น
โซลูชน่ั จำกัด (“NTN”)

CPW
(ผูร บั
บร�การ)

คาบร�การ
Outsource ระบบ IT
• คาที่ปร�กษาระบบ
เคร�อขาย
• คาบำรุงรักษา
โปรแกรม
• เจาหนี้ปลายงวด

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562
50,000

-

1,080,000

1,080,000

310,735

364,060

19,795

139,100

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คาเชาพ�น้ ทีค่ ลังสินคา
เนื่องจากบร�ษัทมีความจำเปน
ตองใชพ�้นที่สำหรับเก็บรักษา
เอกสาร บร�ษทั จ�งเชาพ�น้ ทีจ่ าก
บร�ษทั ฟ�ด โพรเซสซิง� จำกัด ซึง่ มี
นายว�ชา ธีระว�ฒเิ ปนกรรมการ
และผูถือหุน พ�้นที่มีขนาดรวม
548 ตร.ม. อั ต ราค า เช า
50,000 บาทตอเดือน หร�อเทียบ
เปนอัตราคาเชา 87.41บาท
/ตร.ม./เดือน ซึง่ มีราคาต่ำกวา
ราคาคาเชาในพ�น้ ทีใ่ กลเคียงกัน
โดยภายหลัง นายว�ชา ธีระว�ฒิ
ไดลาออกจากการเปนกรรมการ
ของบร� ษ ั ท ในเดื อ นมกราคม
2561 ซึ่งคาเชาพ�้นที่ดังกลาว
ไมจดั เปนรายการระหวางกันของ
บร�ษัทกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในป 2562

รายการเชาคลังสินคาเปน
รายการธุรกรรมปกติ โดยมี
เง�อ่ นไขและคาบร�การเปนไปตาม
อัตราทีร่ ะบุไวในสัญญา ซึง่ เปน
อัตราราคาทีถ่ กู กวาอัตราคาเชา
พ�น้ ทีใ่ นบร�เวณใกลเคียง ดังนัน้
จ�งถือไดวา รายการเชาพ�น้ ทีค่ ลัง
สินคาจากบร�ษทั ฟ�ด โพรเซสซิง�
จำกัดมีความสมเหตุสมผล

คาบร�การ Outsource ระบบ IT
บร�ษทั ไดทำสัญญาวาจาง NTN
เพ�่อรับบร�การที่ปร�กษาระบบ
เคร�อขายคอมพ�วเตอร ดูแล
โครงสรางทางดานระบบเคร�อขาย
ควบคุมดูแลระบบคอมพ�วเตอร
ตรวจสอบความปลอดภัยของ
เคร� อ ข า ยและข อ มู ล จั ด ทำ
เอกสารของทรัพยากรและระบบ
งานไอที ซึ่งมีคาอัตราเขารับ
บร�การเดือนละ 90,000 บาท
และบร�ษัทไดทำสัญญาการรับ
บร�การการบำรุงรักษาโปรแกรม
ระบบ NIMBUS, ระบบ
POINT OF SALE, ระบบ
MEMBER และระบบเชื่อมโยง
NIMBUS และ Third party
รวมไปถึง Database owner
ในสวนของ Database system
โดยมีการคิดอัตราคาบร�การ
ตามที่ตกลงกันเปนรายครั้งที่
รับบร�การ
ทั้งนี้ บร�ษัทมีการเปร�ยบเทียบ
ราคา และขอเสนอจากผูให
บร�การรายอื่น ซึ่งอัตราคา
บร�การของ NTN มีการเสนอ
ราคาและเง�่อนไขที่ดีสุด

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็ น ว า บร� ษ ั ท มี ก ารใช
ระบบ NIMBUS มาเปนระยะ
เวลานาน และการดำเนินงาน
ของบร�ษัทมีการขยายตัวอยาง
รวดเร็ ว เพ� ่ อ ให ก ารบร� ห าร
จัดการของบร�ษัทเปนไปอยาง
ราบร�น่ การวาจาง NTN เพ�อ่ ให
บร� ก ารในการดู แ ลระบบสาร
สนเทศของบร� ษ ั ท ดั ง กล า ว
เกิ ด ข� ้ น ตามความจำเป น
มี ค วามเหมาะสมและเป น
ประโยชน ต  อ บร� ษ ั ท โดยค า
บร�การที่ NTN คิดกับบร�ษัท
เปนอัตราปกติที่เทียบเคียงได
กับคาบร�การที่ทาง NTN คิด
กับบุคคลภายนอกหร�อบร�ษัท
อื่น
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บร�
บร�ษทั /
บร�
บร�ษทั ยอย

ลักษณะ
รายการ

KOAN

คาบร�การ
Outsource ระบบ IT
• คาบำรุงรักษา
โปรแกรม
• เจาหนี้ปลายงวด

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562

286,250
6,955

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

คาบร�การ Outsource
ระบบ IT
773,750 KOAN ไดทำสัญญาการรับ
บร�การการบำรุงรักษาโปรแกรม
69,550 การใชงาน ระบบ NIMBUS,
ระบบ POINT OF SALE,
ระบบเชื่อมโยง NIMBUS กับ
ระบบ Apple และ Magento
รวมไปถึง Database owner
ในสวนของ Database system
โดยมีการคิดอัตราคาใหบร�การ
ตามที่ตกลงกันเปนรายครั้งที่
รับบร�การ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
พ�จารณาแลวเห็นวา รายการ
คาบร�การ Outsource ระบบ IT
ดังกลาวระหวาง KOAN และ
NTN มีความสมเหตุสมผลเพ�อ่
ใหการทำงานของ KOAN เปน
ไปอยางราบร�น่ ซึง่ เปนประโยชน
ต อ KOAN โดยค า บร� ก ารที่
NTN คิดกับ KOAN เปนอัตรา
ปกติทเ่ี ทียบเคียงไดกบั คาบร�การ
ที่ทาง NTN คิดกับบุคคล
ภายนอกหร�อบร�ษัทอื่น

ทัง้ นี้ ราคาคาบร�การ Outsource
ระบบ IT มีราคาใกลเคียงกับ
ราคาที ่ NTN เร� ย กเก็ บ จาก
ลูกคาอื่น
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CPW
(ผูซ อ้ื )

• ซื้อสินทรัพยถาวร
• เจาหนี้ปลายงวด

4,658,190
-

CPW
(ผูซ อ้ื )

• คาบร�การเข�ยน
โปรแกรม
• เจาหนี้ปลายงวด

416,800
-

-

ซื้อสินทรัพยถาวร
ป 2561 บร�ษัทซื้ออ�ปกรณ
คอมพ�วเตอร-Server จาก NTN
เพ�่อใชในการประกอบกิจการ
โดยราคาซือ้ ดังกลาวเปนอัตรา
ทีเ่ ทียบเคียงไดกบั การซือ้ สินคา
จากบุคคลภายนอกหร�อบร�ษทั
อื่น

รายการซือ้ อ�ปกรณคอมพ�วเตอร
ของบร�ษัทในงวดป 2561 เปน
รายการที่มีความจำเปน โดย
เง� ่ อ นไขและราคาของสิ น ค า
สามารถเทียบเคียงไดกบั อัตรา
ทีบ่ ร�ษทั ซือ้ จากบุคคลภายนอก
ดังนั้น จ�งถือไดวารายการซื้อ
อ�ปกรณคอมพ�วเตอร จาก NTN
มีความสมเหตุสมผลและเกิดข�น้
ตามความจำเปน

920,320 คาบร�การเข�ยนโปรแกรมเพ�่อ
การปฎิบัติงานเฉพาะ
49,434 บร�ษทั มีการใชบร�การจาก NTN
ในการเข�ยนโปรแกรมเพ�่อการ
ปฎิบัติงานเฉพาะ ซึ่งอัตราคา
บร�การเข�ยนโปรแกรมดังกลาว
เปนอัตราที่เทียบเคียงไดจาก
บุคคลภายนอกหร�อบร�ษัทอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบ
พ�จารณาแลวเห็นวา รายการ
คาบร�การเข�ยนโปรแกรมดังกลาว
มีความสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนตอบร�ษัท โดยอัตรา
ราคาคาบร�การเปนอัตราปกติ
ตามราคาตลาดทีเ่ ทียบเคียงได
กับคาบร�การจากบุคคลภายนอก
หร�อบร�ษัทอื่น
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บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

KOAN
(ผูซ อ้ื )

ลักษณะ
รายการ

• ซือ้ สินทรัพยถาวร
• เจาหนีอ้ น่ื

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562
3,350,300
407,456

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

347,250 ซื้อสินทรัพยถาวร
7,490 KOAN ไดจดั ซือ้ ระบบซอฟตแวร
เพ�่อพัฒนาระบบการทำงาน
ของ KOAN โดยมีการซือ้ ระบบ
ซอฟตแวร 2 ประเภท ไดแก
1. ระบบ E-Commerce จำนวน
183,000 บาท
2. ระบบ Apple 3PP Program
(Infosec) จำนวน 2,265,000
บาท โดยสำหรับ Phase I,II
และงาน Develop ERP/POS
และมีคาบร�การ Develop อื่น
ตามที่ทั้ง 2 ฝายตกลงกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายการซื ้ อ ระบบซอฟต แ วร
ของ KOAN สำหรับพัฒนา
ระบบการทำงานของ KOAN
เกิดข�้นตามความจำเปน เพ�่อ
การใหบร�การแก Apple store
ทั้งระบบการขายหนารานและ
ทางออนไลน โดยอัตราคาระบบ
ซอฟตแวรสามารถเทียบเคียง
ได ก ั บ อั ต ราที ่ บ ร� ษ ั ท ซื ้ อ จาก
บุคคลภายนอก ดังนั้นจ�งถือได
วารายการซื้อระบบซอฟตแวร
จาก NTN มี ค วามสมเหตุ
สมผล

อยางไรก็ตาม การจัดซื้อดัง
กลาว เปนอัตราที่เทียบเคียงได
กั บ การซื ้ อ จากบุ ค คลหร� อ
บร�ษัทอื่น

CPW
(ผูร บั
บร�การ)

• คาบร�การซอฟตแวร
• คาใชจา ยจายลวงหนา

58,830
77,912

120,435 คาบร�การซอฟตแวร
9,777 บร�ษทั ไดจดั ซือ้ ระบบซอฟตแวร
SolarWinds Server &
Appliction Monitor AL150
และ SolarWinds Network
Performance Monitor SL100
ซึ่งเปนการบร�หารจัดการ และ
ตรวจสอบระบบเคร�อขาย และ
Server โดยโปรแกรมจำเปน
ต อ งจะมี ก ารบร� ห ารจั ด การ
เพ�อ่ พัฒนาระบบการทำงานให
เชือ่ มตอกับระบบของบร�ษทั ซึง่
คาบร�การจัดการซอฟตแวร
ดังกลาวเปนอัตราที่เทียบเคียง
ได จ ากบุ ค คลภายนอกหร� อ
บร�ษัทอื่น

รายการคาบร�การจัดการระบบ
ซอฟต แ วร ด ั ง กล า วมี ค วาม
จำเปน เพ�อ่ ใหระบบดำเนินการ
ตอเนือ่ งอยางมีประสิทธิภาพโดย
อัตราคาบร�การเปนอัตราปกติ
ตามราคาตลาดทีเ่ ทียบเคียงไดกบั
คาบร�การจากบุคคลภายนอก
หร�อบร�ษทั อืน่ ดังนัน้ คาบร�การ
จัดการระบบซอฟตแวรดงั กลาว
มีความสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนตอบร�ษัท
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5. บร�ษทั ว�เฮลท
ทร�ซกิ ตี้ จำกัด
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บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

ลักษณะ
รายการ

CPW
(ผูข าย)

รายไดจากการขาย

CPW
(ผูข าย)

รายไดอื่น

KOAN
(ผูข าย)

รายไดจากการขาย

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562
25,841

-

21,690

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

42,897 รายไดจากการขาย
ในป 2561 และ ป 2562 บร�ษัท
มีการขายสินคาประเภทอ�ปกรณ
อิเล็กทรอนิกส แก บร�ษทั ว�เฮลท
ทร� ซ ิ ก ตี ้ จำกั ด โดยราคาที ่
จำหนายเปนอัตราปกติที่เทียบ
เคี ย งได ก ั บ การจำหน า ยแก
บุคคลหร�อบร�ษัทอื่น

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัท และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร� ย กเก็ บ จากบร� ษ ั ท ว� เ ฮลท
ทร�ซิกตี้ จำกัด เห็นไดวาราคา
ดังกลาวสามารถเทียบเคียงได
กับราคาขายที่บร�ษัทเร�ยกเก็บ
จากบุ ค คลภายนอกสำหรั บ
สินคาประเภทเดียวกัน ดังนั้น
จ�งถือไดวารายการดังกลาวมี
ความสมเหตุสมผล

13,500 รายไดอื่น
บร�ษัทไดเร�ยกเก็บคาบร�การ
สถานที่สำหรับจัดงาน Event
แก บร�ษทั ว�เฮลท ทร�ซกิ ตี้ จำกัด
โดยราคาที่เร�ยกเก็บเปนราคา
เดียวกันกับที่บร�ษัทไดจายให
กับผูใ หเชาสถานที่ โดยพ�น่ ทีเ่ ชา
มีขนาด 60.48 ตารางเมตร
อั ต ราค า เช า ตารางเมตรละ
1,736 บาทระยะเวลา 3 วั น
โดยไดแบงใหทาง ว�เฮลทเชา
ขนาดพ�้นที่ 7.73 ตารางเมตร
ซึง่ คิดคาเชาเทากับมูลคาทีท่ าง
บร�ษัทเชาพ�้นที่

คณะกรรมการตรวจสอบ
พ�จารณา แลวเห็นวา รายการ
เร�ยกเก็บเง�นกับ บร�ษัท ว�เฮลท
ทร�ซกิ ตี้ จำกัด ดังกลาวมีความ
สมเหตุ ส มผล เนื ่ อ งจากเป น
ราคาทีบ่ ร�ษทั เร�ยกเก็บเปนราคา
เดี่ยวกันกับที่บร�ษัทไดจายจร�ง

61,566 รายไดจากการขาย
ในป 2561 และ ป 2562
KOAN มีการขายสินคาประเภท
อ�ปกรณอิเล็กทรอนิกส แก
บร�ษัท ว�เฮลท ทร�ซิกตี้ จำกัด
โดยราคาที่จำหนายเปนอัตรา
ปกติ ท ี ่ เ ที ย บเคี ย งได ก ั บ การ
จำหนายแกบุคคลหร�อบร�ษัท
อื่น

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของ KOAN และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของ KOAN ที่
เร�ยกเก็บจากบร�ษัท ว�เฮลท ทร�
ซิกตี้ จำกัดจะเห็นไดวา อัตราดัง
กลาวสามารถเทียบเคียงไดกับ
ราคาขายที่ KOAN เร�ยกเก็บ
จากบุ ค คลภายนอกสำหรั บ
สินคาประเภทเดียวกัน ดังนั้น
จ�งถือไดวารายการดังกลาว มี
ความสมเหตุสมผล
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6. บร�ษทั ว�เอสที
อีซเี อส (ประเทศไทย)
จำกัด

บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

ลักษณะ
รายการ

CPW
(ผูข าย)

• รายไดจากการขาย
• ลูกหนีก้ ารคา

CPW
(ผูข าย)

รายไดอื่น

CPW
(ผูซ อ้ื )

• ตนทุนขาย
• เจาหนี้การคา

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

3,121,421
151,600

-

รายไดจากการขาย
บร�ษทั ไดขายสินคาบร�ษทั ว�เอสที
อี ซ ี เ อส (ประเทศไทย) จำกั ด
เพ� ่ อ ใช ใ นองค ก รในป 2561
โดยมีราคาและเง�่อนไขการคา
ปกติเสมือนกับที่บร�ษัทขายให
กับลูกคาภายนอกทั่วไป

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัท และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บ จะเห็นไดวาอัตราดัง
กลาวสามารถเทียบเคียงไดกบั
ราคาขายทีบ่ ร�ษทั เร�ยกเก็บจาก
บุคคลภายนอกสำหรับสินคา
ประเภทเดียวกัน ดังนั้น จ�งถือ
ไดวารายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล

27,628

-

รายไดอื่น
เง�นชดเชยคาคืนสินคาเสียหาย
ซึ่งมีราคาเทากับหร�อใกลเคียง
กับราคาที่บร�ษัทซื้อ สินคานี้
จาก บร� ษ ั ท ว� เ อสที อี ซ ี เ อส
(ประเทศไทย) จำกัด

หากพ�จารณาคาชดเชยสินคา
ดังกลาวของบร�ษัทที่เร�ยกเก็บ
จากบร� ษ ั ท ว� เ อสที อี ซ ี เ อส
(ประเทศไทย) จำกัดจะเห็นไดวา
เป น ราคาที ่ ม ี ค วามสมเหตุ
สมผล

17,130,142 19,873,932 ซื้อสินคา
บร�ษทั ไดสง่ั ซือ้ สินคาจากบร�ษทั
ว�เอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)
จำกัด เพ�อ่ วางจำหนายในรานคา
ของบร�ษัท เนื่องจากเปนราคา
และเง�่อนไขทางการคาที่ดีกวา

รายการดังกลาวเปนรายการ
ธุรกรรมการคาปกติของบร�ษทั
ในสวนของอ�ปกรณเสร�มอื่นๆ
นั้น บร�ษัทสามารถสั่งซื้อจาก
บร�ษทั ว�เอสที อีซเี อส (ประเทศไทย)
จำกั ด ได ใ นราคาที ่ ต ่ ำ กว า ผู
จำหนายรายอื่น และอ�ปกรณ
เสร�มบางประเภทเปนทีต่ อ งการ
ในตลาด ณ ขณะนั ้ น ซึ ่ ง ไม
สามารถสัง่ ซือ้ ไดจากผูจ ำหนาย
รายอื ่ น ดั ง นั ้ น จ� ง ถื อ ได ว  า
รายการดังกลาวมีความสม
เหตุสมผล และเปนประโยชนตอ
บร�ษัท

121

ชือ่ ผูท เ่ี กีย่ วของ

122

บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

ลักษณะ
รายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

CPW
(ผูซ อ้ื )

• คาบร�การซอฟตแวร
• คาใชจา ยจายลวงหนา
• เจาหนี้อื่น

268,018
106,940
-

235,306
-

คาบร�การซอฟตแวร
บร�ษัทไดสั่งซื้อ Warranty และ
คา IT licenses office จากบร�ษทั
ว�เอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)
จำกัด เนือ่ งจากมีความสะดวก
ในการติดตอประสานงาน รวม
ทัง้ มีราคาและเง�อ่ นไขทางการคาที่
ดีกวาผูจำหนายรายอื่น

รายการดังกลาวเปนรายการ
ซื ้ อ Warranty และค า IT
licenses office เพ� ่ อใช ใ น
สำนักงานจากบร�ษัท ว�เอสที
อีซเี อส (ประเทศไทย) จำกัด เปน
ไปตามเง�่อนไขทางการคาและ
ราคาปกติรายการดังกลาวจ�ง
ถือไดวาเหมาะสมและสมเหตุ

CPW
(ผูซ อ้ื )

• ซื้อสินทรัพยถาวร
• เจาหนี้อื่น

150,640
22,866

105,658
-

ซื้อสินทรัพยถาวร
บร�ษัทมีความจำเปนที่ตองใช
อ�ปกรณสำนักงานและอ�ปกรณ
คอมพ�วเตอร บร�ษทั จ�งไดสง่ั ซือ้
อ�ปกรณสำนักงานและอ�ปกรณ
คอมพ�วเตอร จากบร�ษทั ว�เอสที
อีซีเอส (ประเทศไทย) โดยมี
ราคาซื้อที่สามารถเทียบเคียง
ได ก ั บ ผู  จ ั ด จำหน า ยสิ น ค า
(Distributor) รายอื่น

รายการซื้ออ�ปกรณสำนักงาน
และอ�ปกรณคอมพ�วเตอร จาก
บร�ษัท ว�เอสที อีซีเอส
(ประเทศไทย) จำกัดเปนไปตาม
เง�่อนไขการคาและราคาปกติ
รายการดังกลาว จ�งถือไดวา
ความเหมาะสมและ สมเหตุ
สมผล

KOAN
(ผูซ อ้ื )

• คาใชจา ยจายลวงหนา
• เจาหนี้อื่น

67,704
-

คาบร�การซอฟตแวร
KOAN ไดสั่งซื้อ ซอฟตแวร
(O365 Business Open)
รายป จากบร�ษทั ว�เอสที อีซเี อส
(ประเทศไทย) จำกัด เนือ่ งจาก
มีราคาและเง�อ่ นไขทางการคาทีด่ ี
กวาผูจำหนายรายอื่น

รายการดังกลาวเปนรายการ
ซือ้ ซอฟตแวร (O365 Business
Open) จากบร�ษทั ว�เอสที อีซเี อส
(ประเทศไทย) จำกัด เปนไปตาม
เง�่อนไขทางการคาและราคา
ปกติรายการดังกลาวจ�งถือได
วาเหมาะสมและสมเหตุสมผล

KOAN
(ผูซ อ้ื )

• คาบร�การซอฟตแวร
• เจาหนี้อื่น

16,616
-

คาบร�การซอฟตแวร
KOAN ไดสั่งซื้อซอฟตแวร
Anti-Virus จากบร�ษัท ว�เอสที
อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เนือ่ งจากมีความสะดวกในการ
ติ ด ต อ ประสานงาน รวมทั ้ ง
ราคาและเง�อ่ นไขทางการคาทีด่ ี
กวาผูจำหนายรายอื่น

รายการดังกลาวเปนรายการ
ซือ้ โปรแกรมเพ�อ่ ใชในสำนักงาน
จากบร� ษ ั ท ว� เ อสที อี ซ ี เ อส
(ประเทศไทย) จำกัด เปนไปตาม
เง�่อนไขทางการคาและราคา
ปกติรายการดังกลาวจ�งถือได
วาหมาะสมและสมเหตุสมผล

-

49,094
-
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บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

ลักษณะ
รายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

KOAN
(ผูซ อ้ื )

• ซือ้ สินทรัพยถาวร
• เจาหนีอ้ น่ื

33,700
-

6,740
-

ซื้อสินทรัพยถาวร
KOAN ไดสั่งซื้ออ�ปกรณ
สำนักงานและอ�ปกรณ
คอมพ�วเตอร จากบร�ษทั ว�เอสที
อีซีเอส (ประเทศไทย) โดยมี
ราคาซื้อขายที่สามารถเทียบ
เคียงไดกับผูจัดจำหนายสินคา
(Distributor) รายอื่น

รายการซื้ออ�ปกรณสำนักงาน
และอ�ปกรณ คอมพ�วเตอร จาก
บร�ษทั ว�เอสที อีซเี อส (ประเทศไทย)
จำกัดเปนไปตามเง�อ่ นไขการคา
และราคาปกติรายการดังกลาว
จ�งถือไดวาความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

7. บร�ษทั เฟรเซอรส
พร็อพเพอรต้ี
อินดัสเทร�ยล ร�ท
แมนเนจเมนท
ประเทศไทย) จำกัด
(เดิมชือ่ บร�ษทั ไทคอน
แมนเนจเมนท จำกัด)

CPW
(ผูข าย)

รายไดจากการขาย

51,570

-

รายไดจากการขาย
บร�ษัทมีการขายสินคาประเภท
อ�ปกรณอเิ ล็กทรอนิกส อ�ปกรณ
สือ่ สาร และอ�ปกรณเสร�มตางๆ
แกบร�ษัท ไทคอนแมนเนจเมนท
จำกัด ที่ราคาตลาด โดยราคา
ทีจ่ ำหนายเปนอัตราปกติทเี ทียบ
เคี ย งได ก ั บ การจำหน า ยแก
บุคคลหร�อบร�ษทั อืน่ และทีส่ นิ คา
ที่จำหนายเปนประเภทสินคาที่
บร�ษัทวางจำหนายในรานคา
ตามปกติ

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัท และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บจากบร�ษทั เฟรเซอรส
พร็อพเพอรตี้ อินดัสเทร�ยล
ร�ทแมนเนจเมนท (ประเทศไทย)
จำกัดจะเห็นไดวา ราคาดังกลาว
สามารถเทียบเคียงไดกับราคา
ขายทีบ่ ร�ษทั เร�ยกเก็บจากบุคคล
ภายนอกสำหรับสินคาประเภท
เดี ย วกั น ดั ง นั ้ น จ� ง ถื อ ได ว  า
รายการดังกลาวมีความสม
เหตุสมผล

8. บร�ษทั มัญจา จำกัด

CPW
(ผูข าย)

รายไดจากการขาย

7,944

4,830

รายไดจากการขาย
บร�ษัทมีการขายสินคาประเภท
อ�ปกรณอเิ ล็กทรอนิกส อ�ปกรณ
สือ่ สาร และอ�ปกรณเสร�มตางๆ
แก บร�ษทั มัญจา จำกัด ทีร่ าคา
ตลาด โดยราคาทีจ่ ำหนายเปน
อัตราปกติทีเทียบเคียงไดกับ
การจำหน า ยแก บ ุ ค คลหร� อ
บร�ษัทอื่น และสินคาที่จำหนาย
เปนประเภทสินคาที่บร�ษัทวาง
จำหนายในรานคาตามปกติ

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัท และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษทั ทีเ่ ร�ยก
เก็บจากบร�ษัท มัญจา จำกัด
จะเห็นไดวา ราคาดังกลาวสามารถ
เที ย บเคี ย งได ก ั บ ราคาขายที่
บร� ษ ั ท เร� ย กเก็ บ จากบุ ค คล
ภายนอกสำหรับสินคาประเภท
เดี ย วกั น ดั ง นั ้ น จ� ง ถื อ ได ว  า
รายการดังกลาวมีความสม
เหตุสมผล
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9. บร�ษทั ไอ-ซีเคียว
จำกัด

CPW
(ผูข าย)

รายไดจากการขาย

10. บร�ษทั ดับเบิล� ยูทซี ี
โลจ�สติกส จำกัด
(“WTC”)

CPW
(ผูร บั
บร�การ)

• เง�นมัดจำคาเชา
• คาเชาพ�น้ ทีเ่ ก็บสินคา
• เจาหนี้อื่น
• คาใชจายคางจาย

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562
8,776

-

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

39,159

รายไดจากการขาย
บร�ษัทมีการขายสินคาประเภท
อ�ปกรณอเิ ล็กทรอนิกส อ�ปกรณ
สือ่ สาร และอ�ปกรณเสร�มตางๆ
แก บร�ษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ที่
ราคาตลาดโดยราคาทีจ่ ำหนาย
เปนอัตราปกติที่เทียบเคียงได
กั บ การจำหน า ยแก บ ุ ค คล
ภายนอกหร� อ บร� ษ ั ท อื ่ น และ
สินคาที่จำหนายเปนประเภท
สินคาที่บร�ษัทวางจำหนายใน
รานคาตามปกติ

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัท และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บจากบร�ษัท ไอ-ซีเคียว
จำกัดจะเห็นไดวา ราคาดังกลาว
สามารถเทียบเคียงไดกับราคา
ขายทีบ่ ร�ษทั เร�ยกเก็บจากบุคคล
ภายนอกสำหรับสินคาประเภท
เดี ย วกั น ดั ง นั ้ น จ� ง ถื อ ได ว  า
รายการดังกลาวมีความสม
เหตุสมผล

66,240
881,029
72,540
72,750

คาเชาพ�้นที่เก็บสินคา
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
บร�ษัทไดทำสัญญาเชาพ�้นที่
เพ�่อใชเปนคลังสินคา ขนาด
พ� ้ น ที ่ ร วม 315 ตารางเมตร
จากบร�ษทั ดับเบิลยูทซี ี โลจ�สติกส
จำกัด โดยมีระยะเวลาสัญญา
3 ป ตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2561
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ใน
อัตราคาเชา 66,240 บาทตอ
เดือน หร�อเทียบเปนอัตราคา
เชา 210 บาทตอตารางเมตร
ตอเดือน ซึ่งคาเชาพ�้นที่คลัง
สินคาดังกลาวเปนอัตราทีเ่ ทียบ
เคี ย งได จ ากบุ ค คลภายนอก
หร�อบร�ษัทอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา คาเชาพ�น้ ทีค่ ลัง
เก็บสินคาระหวางบร�ษัท และ
บร�ษัท ดับเบิ�ลยูทีซี โลจ�สติกส
จำกั ด เป น ประโยชน เ พ� ่ อ
สนับสนุนตอการดำเนินงานของ
บร�ษัท โดยมีราคาและเง�่อนไข
ทางการค า ทั ่ ว ไปเสมื อ นทำ
รายการกั บ บุ ค คลภายนอก
จ�งพ�จารณาเห็นวารายการดัง
กลาวมีความเหมาะสม และสม
เหตุสมผล

ทั้งนี้รายการดังกลาวจัดเปน
รายการระหวางกันของบร�ษัท
ในป 2562 เนื ่ อ งจากทาง
VNET เขาลงทุนในบร�ษทั ดับเบิล�
ยูทีซี โลจ�สติกส จำกัดในเดือน
มกราคม 2562
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บร�ษทั ยอย
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รายการ

KOAN
(ผูร บั
บร�การ)

• เง�นมัดจำคาเชา
• คาเชาพ�น้ ทีเ่ ก็บสินคา
• เจาหนีอ้ น่ื
• คาใชจา ยคางจาย

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562
-

58,500
891,837
75,788
77,090

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คาเชาพ�้นที่เก็บสินคา
เมื ่ อ วั น ที ่ 1 สิ ง หาคม 2559
KOAN ไดทำสัญญาเชาพ�้นที่
เพ�อ่ ใชเปนคลังสินคา ขนาดพ�น้ ที่
รวม 300 ตารางเมตร จาก
บร�ษัท ดับเบิลยูทีซี โลจ�สติกส
จำกัด ระยะเวลาสัญญา 3 ป
ตัง้ แตวนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ใน
อัตราคาเชา 58,500 บาทตอ
เดือน หร�อเทียบเปนอัตราคา
เชา 195 บาทตอตารางเมตร
ตอเดือน ซึ่งคาเชาพ�้นที่คลัง
สินคาดังกลาวเปนอัตราทีเ่ ทียบ
เคียงไดจากบุคคลภายนอกหร�อ
บร�ษัทอื่น
และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
KOAN ไดมีการทำขอตกลงใน
การเชาพ�่นที่จัดเก็บสินคาเพ��ม
โดยมีอัตราคาเชาเพ��มข�้นเปน
66,240 บาทต อ เดื อ น มี ผ ล
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เนื่องจาก KOAN จำเปนตอง
จัดพ�้นที่ในการจัดเก็บสินคา
เพ�่อจำหนายแก Apple store
ทั ้ ง ทางร า นและทางออนไลน
โดยเฉพาะ
และในวันที่ 10 สิงหาคม 2562
KOAN ไดมกี ารตออายุสญ
ั ญา
ในการเชาพ�่นที่จัดเก็บสินคา
โดยมีผลตัง้ แตวนั ที่ 1 สิงหาคม
2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2565 ในอัตราคาเชา 66,240
บาทตอ เดือ น หร�อ เทียบเปน
อั ต ราค า เช า 220 บาทต อ
ตารางเมตรตอเดือน ซึ่งคาเชา
พ�้นที่ คลังสินคาดังกลาวเปน
อั ต ราที ่ เ ที ย บเคี ย งได จ าก
รายการดังกลาวจัดเปนรายการ
ระหวางกันของบร�ษทั ในป 2562
เนือ่ งจากทาง VNET เขาลงทุน
ในบร�ษทั ดับเบิล� ยูทซี ี โลจ�สติกส
จำกัดในเดือนมกราคม 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา คาเชาพ�น้ ทีค่ ลัง
เก็บสินคาระหวาง KOAN และ
บร�ษัท ดับเบิ�ลยูทีซี โลจ�สติกส
จำกัด เปนประโยชนเพ�อ่ สนับสนุน
ตอการดำเนินงานของ KOAN
โดยมีราคาและเง�่อนไขทางการ
คาทั่วไปเสมือนทำรายการกับ
บุคคลภายนอก จ�งพ�จารณา
เห็นวารายการดังกลาวมีความ
เหมาะสม และสมเหตุสมผล
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บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

ลักษณะ
รายการ

11. บร�ษทั โลจ�สทพลัส
จำกัด (“Logis Plus”)

CPW
(ผูร บั
บร�การ)

• คาบร�หารคลังสินคา
• คาบร�การขนสง
• เจาหนี้อื่น
• คาใชจายคางจาย

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562
-

600,000
5,893,243
675,987
604,608

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คาบร�หารจัดการคลังสินคา
และคาบร�การขนสง
บร�ษัทมีใชบร�การการบร�หาร
จัดการคลังสินคาและคาบร�การ
ขนสง กับบร�ษัท โลจ�สทพลัส
จำกัดตัง้ แตป 2553 โดยการให
บร�การบร�หารจัดการสินคา
นับตั้งแตการรับสินคาเขาคลัง
สินคา จนถึงการนำสงสินคา
ออกจากคลัง รวมถึงการจัด
สินคาทีม่ กี ารจำหนายออนไลน
ซึง่ มีอตั ราคาบร�หารจัดการคลัง
สินคา 50,000 บาทตอเดือน
และคาบร�การอื่นตามตกลงใน
สัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็ น ว า บร� ษ ั ท มี ก ารใช
บร�การของมาบร�ษทั โลจ�สทพลัส
จำกัดเปนระยะเวลานาน ซึง่ การ
บร�หารจัดการคลังสินคาและ
คาบร�การขนสงระหวางบร�ษัท
และบร�ษัท โลจ�สทพลัส จำกัด
นัน้ เปนประโยชน และสนับสนุน
ตอการดำเนินงานของบร�ษัท
โดยอัตราคาบร�การเปนอัตรา
ตลาดทั่วไปเปร�ยบเทียบไดกับ
อั ต ราค า บร� ก ารของบุ ค คล
ภายนอก จ�งพ�จารณาเห็นวา
รายการดังกลาวมีความเหมาะ
สม และสมเหตุสมผล

รายการดังกลาวจัดเปนรายการ
ระหวางกันของบร�ษทั ในป 2562
เนือ่ งจากทาง VNET เขาลงทุน
ในบร�ษทั โลจ�สทพลัส จำกัดใน
เดือนมกราคม 2562
KOAN
(ผูร บั
บร�การ)
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• คาบร�หารคลังสินคา
• คาบร�การขนสง
• เจาหนี้อื่น
• คาใชจายคางจาย

-

1,020,000
2,625,831
412,374
343,430

คาบร�หารจัดการคลังสินคา
และคาบร�การขนสง
คาบร�หารจัดการคลังสินคา
และคาบร�การขนสง KOAN ได
ทำสัญญาวาจาง บร�ษทั โลจ�สท
พลัส จำกัด ในการใหบร�การ
บร� ห ารจั ด การสิ น ค า ตั ้ ง แต
การรับสินคาเขาคลังสินคา จนถึง
การนำสงสินคาออกจากคลัง
รวมถึงการจัดสินคาที่มีการ
จำหนายออนไลน ซึ่งมีอัตรา
คาบร�หารจัดการคลังสินคา
50,000 บาทตอเดือน และคา
บร�การ อืน่ ตามตกลงในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา KOAN มีการใช
บร�การของมาบร�ษทั โลจ�สทพลัส
จำกัดเปนระยะเวลานาน ซึง่ การ
บร�หารจัดการคลังสินคาและ
คาบร�การขนสงระหวางบร�ษัท
และบร�ษัท โลจ�สทพลัส จำกัด
นัน้ เปนประโยชน และสนับสนุน
ตอการดำเนินงานของ KOAN
โดยอัตราคาบร�การเปนอัตรา
ตลาดทั่วไปเปร�ยบเทียบไดกับ
อั ต ราค า บร� ก ารของบุ ค คล
ภายนอก จ�งพ�จารณาเห็นวา
รายการดังกลาวมีความเหมาะ
สม และสมเหตุสมผล
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บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

ลักษณะ
รายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
KOAN ไดมีการทำขอตกลงใน
การวาจางบร�ษัท โลจ�สทพลัส
จำกัด ในการบร�หารสินคาเพ�ม�
ข�้นอีกเปนอัตรา 85,000 บาท
ตอเดือน และคาบร�การอืน่ ตาม
ตกลงในสั ญ ญา มี ผ ลตั ้ ง แต
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2562 เนือ่ งจาก
KOAN จำเปนตองมีการเพ��ม
ระบบการจัดการใหแกทางราน
และทางออนไลนแก Apple store
โดยเฉพาะ เชน การมีพนักงาน
เฉพาะเพ�่อการจัดการสินคา
การติดบารโคดเฉพาะของทาง
Apple เปนตน
และในวันที่ 10 สิงหาคม 2562
KOAN ไดมกี ารตออายุสญ
ั ญา
ในการบร�หารสินคา โดยมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ในอัตราคาการบร�หารสินคา
87,500 บาทตอเดือน
รายการดังกลาวจัดเปนรายการ
ระหวางกันของบร�ษทั ในป 2562
เนือ่ งจากทาง VNET เขาลงทุน
ในบร�ษทั โลจ�สทพลัส จำกัดใน
เดือนมกราคม 2562

CPW
(ผูข าย)

• รายไดจากการ
ขายสินคา
• ลูกหนีก้ ารคา

-

36,522

รายไดจากการขาย
ในป 2562 บร�ษัทมีการขาย
สินคาประเภทอ�ปกรณอิเล็ก
ทรอนิกส อ�ปกรณสื่อสาร และ
อ�ปกรณเสร�มตางๆ แก บร�ษัท
โลจ� ส ท พ ลั ส จำกั ด ที ่ ร าคา
ตลาดโดยราคาที่จำหนายเปน
อัตราปกติที่เทียบเคียงไดกับ
การจำหน า ยแก บ ุ ค คลหร� อ
บร�ษัทอื่น โดยสินคาที่จำหนาย
เปนประเภท สินคาที่บร�ษัทวาง
จำหนายในรานคาตามปกติ

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัท และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บจากบร�ษทั โลจ�สทพลัส
จำกัด จะเห็นไดวา อัตราดังกลาว
สามารถเทียบเคียงไดกับราคา
ขายทีบ่ ร�ษทั เร�ยกเก็บจากบุคคล
ภายนอกสำหรับสินคาประเภท
เดี ย วกั น ดั ง นั ้ น จ� ง ถื อ ได ว  า
รายการดังกลาวมีความสมเหตุ
สมผล
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บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

ลักษณะ
รายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

12. บร�ษทั เจ�ยไต จำกัด CPW
(ผูข าย)

รายไดจากการ
ขายสินคา

-

16,065

รายไดจากการขาย
ในป 2562 บร�ษัทมีการขาย
สินคาประเภทอ�ปกรณอิเล็ก
ทรอนิกส อ�ปกรณสอ่ื สาร และ
อ�ปกรณเสร�มตางๆ แก บร�ษัท
เจ�ยไต จำกัด ทีร่ าคาตลาดโดย
ราคาที่จำหนายเปนอัตราปกติ
ที่เทียบเคียงไดกับการจำหนาย
แกบุค คลหร�อ บร�ษัทอื่น โดย
สินคาที่จำหนายเปนประเภท
สินคาที่บร�ษัทวางจำหนายใน
รานคาตามปกติ

รายการขายสินคา ดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัท และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บจากบร�ษทั เจ�ยไต จำกัด
จะเห็ น ได ว  า ราคาดั ง กล า ว
สามารถเทียบเคียงไดกับราคา
ขายทีบ่ ร�ษทั เร�ยกเก็บจากบุคคล
ภายนอกสำหรับสินคาประเภท
เดี ย วกั น ดั ง นั ้ น จ� ง ถื อ ได ว  า
รายการดังกลาวมีความสมเหตุ
สมผล

13. บร�ษทั ว�เซิรฟ
 พลัส
จำกัด

CPW
(ผูข าย)

• รายไดจากการขาย
• ลูกหนีก้ ารคา

-

90,000
-

รายไดจากการขาย
ใน ป 2562 บร�ษัทมีการขาย
สินคาประเภทอ�ปกรณอิเล็ก
ทรอนิกส อ�ปกรณสอ่ื สาร และ
อ�ปกรณเสร�มตางๆ แก บร�ษัท
ว�เซิรฟ
 พลัส จำกัด ทีร่ าคาตลาด
โดยราคาที่จำหนายเปนอัตรา
ปกติ ท ี ่ เ ที ย บเคี ย งได ก ั บ การ
จำหนายแกบุคคลหร�อบร�ษัท
อื่น โดยสินคาที่จำหนายเปน
ประเภท สิ น ค า ที ่ บ ร� ษ ั ท วาง
จำหนายในรานคาตามปกติ

รายการขายสินคา ดังกลาว
เปนรายการธุรกรรมการคา
ปกติของบร�ษทั และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บจากบร�ษัท ว�เซิรฟ
พลัส จำกัด จะเห็นไดวาราคา
ดังกลาวสามารถเทียบเคียงได
กับราคาขายที่บร�ษัทจำหนาย
ใหกับลูกคาทั่วไปสำหรับสินคา
ประเภทเดียวกัน ดังนั้น จ�งถือ
ไดวารายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล

14. บร�ษทั กราฟเจนท
จำกัด

CPW
(ผูข าย)

รายไดจากการขาย

-

55,474

รายไดจากการขาย
ในป 2562 บร�ษัทมีการขาย
สินคาประเภทอ�ปกรณอิเล็ก
ทรอนิกส อ�ปกรณสื่อสาร และ
อ�ปกรณเสร�มตางๆ แก บร�ษัท
กราฟเจนท จำกัด ทีร่ าคาตลาด
โดยราคาที่จำหนายเปนอัตรา
ปกติ ท ี ่ เ ที ย บเคี ย งได ก ั บ การ
จำหนายแกบุคคลหร�อบร�ษัท
อื่น โดยสินคาที่จำหนายเปน
ประเภท สิ น ค า ที ่ บ ร� ษ ั ท วาง
จำหนายในรานคาตามปกติ

รายการขายสินคา ดังกลาว
เปนรายการธุรกรรมการคา
ปกติของบร�ษทั และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บจากบร�ษทั กราฟเจนท
จำกัด จะเห็นไดวา ราคาดังกลาว
สามารถเทียบเคียงไดกับราคา
ขายทีบ่ ร�ษทั จำหนายใหกบั ลูกคา
ทั ่ ว ไปสำหรั บ สิ น ค า ประเภท
เดี ย วกั น ดั ง นั ้ น จ� ง ถื อ ได ว  า
รายการดั ง กล า วมี ค วาม
สมเหตุสมผล

ชือ่ ผูท เ่ี กีย่ วของ

บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

ลักษณะ
รายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562

15. นายณรงค อิงคธเนศ CPW
(ผูข าย)

รายไดจากการขาย

-

16. นายโสภณ
บุณยรัตพันธุ

CPW
(ผูข าย)

รายไดจากการขาย

103,720

CPW
(ผูข าย)

รายไดอน่ื

-

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1,253

รายไดจากการขาย
บร�ษัทมีการขายสินคาประเภท
อ�ปกรณอเิ ล็กทรอนิกส อ�ปกรณ
สือ่ สาร และอ�ปกรณเสร�ม ตางๆ
แก นายณรงค อิ ง ค ธ เนศ ที ่
ราคาตลาดโดยราคาทีจ่ ำหนาย
เปนราคาปกติที่เทียบเคียงได
กับการจำหนายแกบุคคลหร�อ
บร�ษทั อืน่ โดยสินคาทีจ่ ำหนาย
เปนประเภทสินคาที่บร�ษัทวาง
จำหนายในรานคาตามปกติ

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัทและหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บจากนายณรงค จะเห็น
ไดวาอัตราดังกลาวสามารถ
เทียบเคียงไดกับราคาขายที ่
บร� ษ ั ท เร� ย กเก็ บ จากบุ ค คล
ภายนอกสำหรับสินคาประเภท
เดียวกัน ดังนั้นจ�งถือไดวา
รายการดั ง กล า วมี ค วาม
สมเหตุสมผล

165,575

รายไดจากการขาย
บร�ษัทมีการขายสินคาประเภท
อ�ปกรณอเิ ล็กทรอนิกส อ�ปกรณ
สือ่ สาร และอ�ปกรณเสร�ม ตางๆ
แก นายโสภณ บุณยรัตพันธุ ที่
ราคาตลาดโดยราคาทีจ่ ำหนาย
เปนราคาปกติที่เทียบเคียงได
กับการจำหนายแกบุคคลหร�อ
บร�ษทั อืน่ โดยสินคาทีจ่ ำหนาย
เปนประเภทสินคาที่บร�ษัทวาง
จำหนายในรานคาตามปกติ

รายการขายสินคา ดังกลาว
เปนรายการธุรกรรมการคา
ปกติของบร�ษทั และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บจากนายโสภณ จะเห็น
ไดวาอัตราดังกลาวสามารถ
เทียบเคียงไดกับราคาขายที ่
บร� ษ ั ท เร� ย กเก็ บ จากบุ ค คล
ภายนอกสำหรับสินคาประเภท
เดี ย วกั น ดั ง นั ้ น จ� ง ถื อ ได ว  า
รายการดั ง กล า วมี ค วาม
สมเหตุสมผล

500

รายไดคาบร�การ
ป 2562 บร� ษ ั ท ได ใ ห บ ร� ก าร
ซอมเคร�่องดูดฝุน (iRobot) แก
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ ที่
ราคาตลาด โดยราคาทีเ่ ร�ยกเก็บ
เปนราคาปกติที่เทียบเคียงได
กั บ การเร� ย กเก็ บ จากบุ ค คล
ภายนอก

รายได ค  า บร� ก ารที ่ บ ร� ษ ั ท ได
เร�ยกเก็บจาก นายโสภณ เปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัท ซึ่งหากพ�จารณา
ค า บร� ก าร ที ่ เ ร� ย กเก็ บ จาก
นายโสภณ จะเห็นไดวาอัตรา
ดังกลาวสามารถเทียบเคียงได
กับคาบร�การที่บร�ษัทเร�ยกเก็บ
จากบุคคลภายนอก

129
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17. นายปรเมศร
เหร�ยญเจร�ญสุข

18. นางสุภาภรณ
เหร�ยญเจร�ญสุข

130

บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

ลักษณะ
รายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562

CPW
(ผูข าย)

รายไดจากการ
ขายสินคา

220,539

KOAN
(ผูข าย)

รายไดจากการขาย

25,891

CPW
(ผูร บั
บร�การ)

• คาเชาคลังสินคา
• เจาหนีก้ ารคา

-

150,846

-

50,000
50,000

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายไดจากการขาย
บร�ษัทมีการขายสินคาประเภท
อ�ปกรณอเิ ล็กทรอนิกส อ�ปกรณ
สือ่ สาร และอ�ปกรณเสร�มตางๆ
ทีร่ าคาตลาดโดยราคาทีจ่ ำหนาย
เปนอัตราปกติที่เทียบเคียงได
กับการจำหนายแกบุคคลหร�อ
บร�ษัทอื่น และสินคาที่จำหนาย
เปนประเภทสินคาที่บร�ษัทวาง
จำหนายในรานคาตามปกติ

รายการขายสินคา แก
นายปรเมศร เหร�ยญเจร�ญสุข
ดังกลาวเปนรายการธุรกรรม
การคาปกติของบร�ษทั และหาก
พ� จ ารณาราคาขายสิ น ค า
ของบร� ษ ั ท ที ่ เ ร� ย กเก็ บ จาก
นายปรเมศร จะเห็นไดวาราคา
ดังกลาวสามารถเทียบเคียงได
กับราคาขายที่บร�ษัทเร�ยกเก็บ
จากบุ ค คลภายนอกสำหรั บ
สินคาประเภทเดียวกัน ดังนั้น
จ�งถือไดวารายการดังกลาวมี
ความสมเหตุสมผล

รายไดจากการขาย
ในป 2561 KOAN
มีการขายสินคาประเภทอ�ปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อ�ปกรณสอ่ื สาร
และอ�ปรกณเสร�มตางๆ ทีร่ าคา
ตลาดโดยราคาที่จำหนายเปน
อัตราปกติที่เทียบเคียงไดกับ
การจำหน า ยแก บ ุ ค คลหร� อ
บร�ษัทอื่น และสินคาที่จำหนาย
เปนประเภท สินคาที่บร�ษัทวาง
จำหนายในรานคาตามปกติ

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของ KOAN และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของ KOAN ที่
เร�ยกเก็บจากนายปรเมศร จะ
เห็นไดวา ราคาดังกลาวสามารถ
เที ย บเคี ย งได ก ั บ ราคาขายที่
KOAN เร�ยกเก็บจากบุคคล
ภายนอกสำหรับสินคาประเภท
เดี ย วกั น ดั ง นั ้ น จ� ง ถื อ ได ว  า
รายการดั ง กล า วมี ค วาม
สมเหตุสมผล

คาเชาคลังสินคา
เมือ่ วันที่ 12 พฤศจ�กายน 2562
บร�ษทั ไดทำสัญญาเชาพ�น้ ทีจ่ าก
นางสุภาภรณ เหร�ยญเจร�ญสุข
เพ�อ่ ใชเปนพ�น้ ทีเ่ ก็บเอกสารและ
วัสดุทว่ั ไป โดยพ�น้ ทีเ่ ชาดังกลาว
มีขนาดรวม 2,015 ตารางเมตร
อั ต ราค า เช า ตารางเมตรละ
24.80 บาท ระยะเวลาเชา 3 ป
เร�ม� ตัง้ แตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565เดือน
ซึ่งอัตราคาเชามีราคาต่ำกวา
ราคาคาเชาในพ�น้ ทีใ่ กลเคียงกัน

รายการเช า คลั ง สิ น ค า เป น
รายการธุรกรรมปกติ โดยมี
เง�อ่ นไขและคาบร�การเปนไปตาม
อัตราที่ระบุไวในสัญญาซึ่งเปน
อั ต ราราคาที ่ ถ ู ก กว า อั ต รา
คาเชาพ�้นที่ในบร�เวณใกลเคียง
ดั ง นั ้ น จ� ง ถื อ ได ว  า รายการ
เช า พ� ้ น ที ่ ค ลั ง สิ น ค า จาก
นางสุภาภรณ เหร�ยญเจร�ญสุข
มีความสมเหตุสมผล
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19. นายว�ชา ธีระว�ฒิ

20. ศ.ดร.พรชัย
ชุนหจ�นดา

บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

CPW
(ผูข าย)

CPW
(ผูข าย)

ลักษณะ
รายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายไดจากการขาย

106,804

-

รายไดจากการขาย
ในป 2561 บร�ษทั มีการขายสินคา
ประเภทอ�ปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
อ�ปกรณสื่อสาร และอ�ปกรณ
เสร�มตางๆ ที่ราคาตลาดโดย
ราคาที่จำหนายเปนอัตราปกติ
ทีเ่ ทียบเคียงไดกบั การจำหนายแก
บุคคลหร�อบร�ษทั อืน่ และสินคา
ที่จำหนายเปนประเภทสินคาที่
บร�ษัทวางจำหนายในรานคา
ตามปกติ

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัท และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บจากนายว�ชาจะเห็นได
วาอัตราดังกลาวสามารถเทียบ
เคียงไดกับราคาขายที่บร�ษัท
เร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก
สำหรับสินคาประเภทเดียวกัน
ดังนั้น จ�งถือไดวารายการดัง
กลาวมีความสมเหตุสมผล

รายไดจากการขายอืน่

240,000

-

รายไดจากการขาย
ในป 2561 บร�ษัทมีการขาย
รถยนต Benz ป 2550 จำนวน
1 คัน ซึ่งเปนรถประจำตำแหนง
ของนายว�ชา ธีระว�ฒิ เปนจำนวน
เง�น 93,457.94 บาท โดยบร�ษทั
ไดมกี ารขายรถ Benz เนือ่ งจาก
นายว�ชาไดลาออกจากบร�ษัท
ในเดือนมกราคม 2561 อีกทั้ง
บร�ษทั ยังมีการขายคอมพ�วเตอร
และอ�ปกรณคอมพ�วเตอร เปน
จำนวนเง�น 146,542.06 บาท
ซึ่งบร�ษัทไดมีการเสนอขายเปน
การภายใน โดยราคาทีจ่ ำหนาย
เปนอัตราปกติที่เทียบเคียงได
กับการจำหนายแกบุคคลหร�อ
บร�ษัทอื่น

รายการขายรถยนต Benz
บร�ษัทไดมีการเสนอขายเปน
การภายใน โดยมีผูเสนอราคา
ซือ้ จำนวน 3 ราย ซึง่ ราคาทีน่ าย
ว�ชาเสนอซือ้ สูงสุด ซึง่ ทางบร�ษทั
เห็นวาเหมาะสมแกสภาพรถที่
ใชงาน เนือ่ งจากรถมีการใชงาน
มามากกว า 10 ป บร� ษ ั ท จ� ง
พ�จารณาขายแกนายว�ชา และ
สำหรับรายการขายคอมพ�วเตอร
และอ�ปกรณคอมพ�วเตอรนั้น
สินคาดังกลาวเปนราคาขายที่
สามารถเทียบเคียงไดกับราคา
ขายจากบุคคลภายนอกจ�งถือ
ได ว  า ราคาดั ง กล า วสมเหตุ
สมผล

1,393

รายไดจากการขาย
บร�ษัทมีการขายสินคาประเภท
อ�ปกรณอเิ ล็กทรอนิกส อ�ปกรณ
สือ่ สาร และอ�ปรกณเสร�มตางๆ
ที ่ ร าคาตลาดโดยราคาที ่
จำหนายเปนอัตราปกติที่เทียบ
เคี ย งได ก ั บ การจำหน า ยแก
บุคคลหร�อบร�ษทั อืน่ โดยทีส่ นิ คา
ที่จำหนายเปนประเภทสินคาที่
บร�ษัทวางจำหนายในรานคา
ตามปกติ

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัท และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บจากศ.ดร.พรชัย จะ
เห็นไดวา ราคาดังกลาวสามารถ
เทียบเคียงไดกับราคาขายที ่
บร� ษ ั ท เร� ย กเก็ บ จากบุ ค คล
ภายนอกสำหรับสินคาประเภท
เดียวกัน ดังนั้น จ�งถือไดวา
รายการดั ง กล า วมี ค วาม
สมเหตุสมผล

รายไดจากการขาย

74,150
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ชือ่ ผูท เ่ี กีย่ วของ
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บร�ษทั /
บร�ษทั ยอย

ลักษณะ
รายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สิน� สุด ณ วันที่
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2562

ความจำเปนและ
ความเหมาะสม
ของรายการระหวางกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายไดจากการขาย
บร�ษัทมีการขายสินคาประเภท
อ�ปกรณอเิ ล็กทรอนิกส อ�ปกรณ
สือ่ สาร และอ�ปกรณเสร�มตางๆ
ทีร่ าคาตลาดโดยราคาทีจ่ ำหนาย
เปนอัตราปกติที่เทียบเคียงได
กับการจำหนายแกบุคคลหร�อ
บร�ษัทอื่น และสินคาที่จำหนาย
เปนประเภทสินคาที่บร�ษัทวาง
จำหนายในรานคาตามปกติ

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัท และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บจาก นายปญญ จะ
เห็ น ได ว  า อั ต ราดั ง กล า ว
สามารถเทียบเคียงไดกับราคา
ขายทีบ่ ร�ษทั เร�ยกเก็บจากบุคคล
ภายนอก สำหรับสินคาประเภท
เดียวกัน ดังนั้น จ�งถือไดวา
รายการดังกลาวมีความสม
เหตุสมผล

21. นายปญญ
เกษมทรัพย

CPW
(ผูข าย)

รายไดจากการขาย

106,851

22. นายมนัส
เจ�ยรวนนท

CPW
(ผูข าย)

รายไดจากการขาย

119,399

90,944

รายไดจากการขาย
บร�ษัทมีการขายสินคาประเภท
อ�ปกรณอเิ ล็กทรอนิกส อ�ปกรณ
สือ่ สาร และอ�ปกรณเสร�มตางๆ
แก นายมนัส เจ�ยรวนนท ทีร่ าคา
ตลาดโดยราคาที่จำหนายเปน
อัตราปกติที่เทียบเคียงไดกับ
การจำหน า ยแก บ ุ ค คลหร� อ
บร�ษัทอื่น และสินคาที่จำหนาย
เปนประเภทสินคาที่บร�ษัทวาง
จำหนายในรานคาตามปกติ

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัท และหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บจาก นายมนัส จะเห็น
ไดวาอัตราดังกลาวสามารถ
เทียบเคียงไดกับราคาขายที่
บร� ษ ั ท เร� ย กเก็ บ จากบุ ค คล
ภายนอกสำหรับสินคาประเภท
เดียวกัน ดังนั้น จ�งถือ ได ว  า
รายการดังกลาวมีความสมเหตุ
สมผล

23. นายกองเกียรติ
หวังว�ระมิตร

CPW
(ผูข าย)

รายไดจากการขาย

-

26,346

รายไดจากการขาย
บร�ษัทมีการขายสินคาประเภท
อ�ปกรณอเิ ล็กทรอนิกส อ�ปกรณ
สือ่ สาร และอ�ปกรณเสร�มตางๆ
แก นายกองเกียรติ หวังว�ระมิตร
ทีร่ าคาตลาดโดยราคาทีจ่ ำหนาย
เปนอัตราปกติที่เทียบเคียงได
กับการจำหนายแกบุคคลหร�อ
บร�ษัทอื่น และสินคาที่จำหนาย
เปนประเภทสินคาที่บร�ษัทวาง
จำหนายในรานคาตามปกติิ

รายการขายสินคาดังกลาวเปน
รายการธุรกรรมการคาปกติ
ของบร�ษัทและหากพ�จารณา
ราคาขายสินคาของบร�ษัทที่
เร�ยกเก็บจากนายกองเกียรติ
จะเห็ น ได ว  า อั ต ราดั ง กล า ว
สามารถ เทียบเคียงไดกับราคา
ขายทีบ่ ร�ษทั เร�ยกเก็บจากบุคคล
ภายนอกสำหรับสินคาประเภท
เดี ย วกั น ดั ง นั ้ น จ� ง ถื อ ได ว  า
รายการดั ง กล า วมี ค วาม
สมเหตุสมผล

-

12.3 ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการระหวางกันทีเ่ กิดข�น้ และบันทึกสำหรับรอบปบญ
ั ชีสน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียด
ขางตน และใหความเห็นวา รายการระหวางกันเหลานีม้ รี าคา และเง�อ่ นไขการทำรายการทีย่ ตุ ธิ รรม สมเหตุสมผล และเปนไปเพ�อ่ ประโยชนสงู สุดของบร�ษทั
ซึ่งไดผานการอนุมัติจากฝายจัดการหร�อคณะกรรมการบร�ษัทตามนโยบายของบร�ษัทกอนการทำรายการแลว

12.4 แนวโนมหร�อนโยบายการทำรายการระหวางกันในอนาคต

ในอนาคตหากบร�ษทั และ/หร�อบร�ษทั ยอยมีความจำเปนตองทำรายการระหวางกับกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บร�ษทั จะตอง
ดำเนินการใหเปนไปตามมาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำรายการระหวางกันตามทีบ่ ร�ษทั กำหนด และกรรมการทีม่ สี ว นไดเสียจะไมสามารถมีสว นรวม
ในการประชุมเพ�อ่ อนุมตั ริ ายการดังกลาว เพ�อ่ ใหการตัดสินใจเขาทำรายการดังกลาวไมกอ ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนส งู สุดแกผถู อื หุน ทุกราย
ทัง้ นี้ หากมีรายการระหวางกันของบร�ษทั หร�อบร�ษทั ยอยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หร�ออาจมีความหร�ออาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชน บร�ษทั จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใ หความเห็นเกีย่ วกับความจำเปนและความเหมาะสมดานราคาของรายการนัน้ โดยพ�จารณาเง�อ่ นไข
ตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดำเนินการคาปกติในอ�ตสาหกรรม และมีการเปร�ยบเทียบราคาและเง�อ่ นไข กับบุคคลภายนอกหร�อราคาตลาด ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไมมคี วามชำนาญในการพ�จารณารายการระหวางกันทีอ่ าจเกิดข�น้ บร�ษทั จะใหผเู ชีย่ วชาญอิสระหร�อผูส อบบัญชีของบร�ษทั เปนผู
ใหความเห็นเกีย่ วกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ�อ่ นำไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หร�อคณะกรรมการบร�ษทั และ/หร�อ
ผูถ อื หุน ตามแตกรณี คณะกรรมการบร�ษทั จะตองดูแลใหบร�ษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอ
บังคับ ประกาศ คำสั่ง หร�อขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำ
รายการเกีย่ วโยง และการไดมาหร�อจำหนายทรัพยสนิ ทีส่ ำคัญของบร�ษทั หร�อบร�ษทั ยอย รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทก่ี ำหนดโดยสมาคมนักบัญชี
นอกจากนี้ บร�ษทั จะเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) ตามทีก่ ฎหมาย
หลักทรัพยและตลาด หลักทรัพยกำหนด
อยางไรก็ดี บร�ษทั จะดำเนินการทำรายการขางตนดวยความโปรงใสและปฏิบตั ติ ามนโยบายการทำรายการระหวางกันของบร�ษทั และสอดคลอง
กับขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย และหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของอยางเครงครัด
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13.1 งบการเง�นและรายงานของผูสอบบัญชี

13

ขอมูลทางการเง�น
ที่สำคัญ

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
• งบการเง�นรวมสำหรับป สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบโดย
นายวัชระ ภัทรพ�ทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6669 บร�ษัท เคพ�เอ็มจ�
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด ผูส อบบัญชีไดใหความเห็นวา งบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเง� น สดรวมและกระแสเง� น สดเฉพาะกิ จ การสำหรั บ ป ส ิ � น สุ ด วั น เดี ย วกั น
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
• งบการเง�นรวมสำหรับป สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบโดย
นายวัชระ ภัทรพ�ทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6669 บร�ษัท เคพ�เอ็มจ�
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด ผูส อบบัญชีไดใหความเห็นวา งบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเง�นสดรวมและกระแสเง�นสดเฉพาะกิจการสำหรับปสน�ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
• งบการเง�นรวมสำหรับป สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบโดย
นายวัชระ ภัทรพ�ทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6669 บร�ษัท เคพ�เอ็มจ�
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด ผูส อบบัญชีไดใหความเห็นวางบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเง�นสดรวมและกระแสเง�นสดเฉพาะกิจการสำหรับปสน�ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น

13.2 ตารางสรุปงบการเง�น
บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
งบแสดงฐานะการเง�น
(หนวย : ลานบาท)

งบแสดงฐานะการเง�น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวน

จำนวน

จำนวน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเว�ยน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

54.38

8.42

104.53

11.86

389.79

33.45

ลูกหนี้การคา

18.87

2.92

40.07

4.54

43.32

3.72

ลูกหนี้อื่น

49.84

7.71

63.06

7.15

41.52

3.56

354.62

54.89

462.87

52.51

475.87

40.83

3.03

0.47

7.66

0.87

8.47

0.73

480.74

74.41

678.19

76.93

958.97

82.29

9.07

1.40

8.72

0.99

11.33

0.97

72.07

11.16

97.46

11.06

91.86

7.88

-

-

-

-

-

-

7.81

1.21

16.61

1.88

16.67

1.43

สิทธิการเชา

15.64

2.42

14.44

1.64

13.24

1.14

สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี

14.10

2.18

16.23

1.84

16.93

1.45

เง�นมัดจำ

46.63

7.22

49.86

5.66

56.35

4.84

รวมสินทรัพยไมหมุนเว�ยน

165.32

25.59

203.32

23.07

206.38

17.71

รวมสินทรัพย

646.06

100.00

881.51

100.00

1,165.35

100.00

สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน
สินทรัพยไมหมุนเว�ยน
เง�นฝากที่มีภาระค้ำประกัน
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอ�ปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
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(หนวย : ลานบาท)

งบแสดงฐานะการเง�น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวน

จำนวน

จำนวน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเว�ยน

-

-

-

-

-

-

263.17

40.73

450.36

51.09

408.07

35.01

39.51

6.12

44.85

5.09

52.05

4.47

เง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

-

-

-

-

-

-

เง�นกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน

-

-

-

-

-

-

ภาษีเง�นไดคางจาย

10.29

1.59

8.37

0.95

7.29

0.62

หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

1.67

0.26

1.52

0.17

1.36

0.12

314.64

48.70

505.10

57.30

468.77

40.22

-

-

-

-

-

-

5.56

0.86

5.82

0.66

10.72

0.92

หนี้สินไมหมุนเว�ยนอื่น

13.11

2.03

13.42

1.52

9.86

0.85

รวมหนี้สินไมหมุนเว�ยน

18.67

2.89

19.24

2.18

20.58

1.77

333.31

51.59

524.34

59.48

489.35

41.99

เง�นกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น

รวมหนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
เง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

รวมหนี้สิน
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(หนวย : ลานบาท)

งบแสดงฐานะการเง�น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวน

จำนวน

จำนวน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

สวนของผูถือหุน
ทุนเร�อนหุน
ทุนจดทะเบียน

206.00

31.89

206.00

23.37

300.00

25.74

ทุนที่ออกและชำระแลว

206.00

31.89

206.00

23.37

300.00

25.74

45.70

7.07

45.70

5.18

331.77

28.47

-

-

2.43

0.28

2.43

0.21

-

-

-

-

3.90

0.33

61.21

9.47

103.20

11.71

38.06

3.27

(0.16)

(0.02)

(0.16)

(0.02)

(0.16)

(0.01)

312.75

48.41

357.17

40.52

676.00

58.01

-

-

-

-

-

-

รวมสวนของผูถือหุน

312.75

48.41

357.17

40.52

676.00

58.01

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

646.06

100.00

881.51

100.00

1,165.35

100.00

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนจากการจายโดย
ใชหุนเปนเกณฑ
กำไรสะสม
• จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย
• ยังไมไดจัดสรร
สวนต่ำกวาทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใตความควบคุมเดียวกัน
สวนของบร�ษัทใหญ - สุทธิ
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
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(หนวย : ลานบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับป สิน� สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สำหรับป สิน� สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สำหรับป สิน� สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวน

จำนวน

จำนวน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รายได
รายไดจากการขาย

2,761.22

99.00

3,193.25

98.94

3,586.88

99.42

รายไดอื่น /1

27.83

1.00

34.37

1.06

20.84

0.58

รวมรายได

2,789.05

100.00

3,227.62

100.00

3,607.72

100.00

2,343.76

84.04

2,726.99

84.49

3,056.95

84.73

คาใชจายในการขาย

252.38

9.05

290.05

8.99

330.42

9.16

คาใชจายในการบร�หาร

111.55

4.00

111.51

3.45

122.27

3.39

2.05

0.07

1.97

0.06

2.10

0.06

2,709.74

97.16

3,130.52

96.99

3,511.74

97.34

กำไรกอนภาษีเง�นได

79.31

2.84

97.10

3.01

95.98

2.66

คาใชจายภาษีเง�นได

(15.96)

(0.57)

(14.68)

(0.46)

(18.43)

0.51

63.35

2.27

82.42

2.55

77.55

2.15

กำไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
สำหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน

-

-

0.95

0.03

(1.48)

(0.04)

ภาษีเง�นได

-

-

(0.19)

(0.00)

0.30

0.01

63.35

2.27

83.18

2.58

76.37

2.12

คาใชจาย
ตนทุนการขาย

ตนทุนทางการเง�น
รวมคาใชจาย

กำไรสำหรับป Net Profit
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
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(หนวย : ลานบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับป สิน� สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สำหรับป สิน� สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สำหรับป สิน� สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวน

จำนวน

จำนวน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบร�ษัทใหญ

64.24

2.30

83.18

2.58

76.37

2.12

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมี
อำนาจควบคุม

(0.89)

(0.03)

-

-

-

-

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

63.35

2.27

83.18

2.58

76.37

2.12

กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐาน (บาท)

31.18

0.20

0.17

กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐานที่มีการ
คำนวณปรับจำนวนหุน (บาท)/2

0.11

0.14

0.13

มูลคาหุนที่ตราไว (บาท) /2

0.50

0.50

0.50

จำนวนหุนสามัญ (ลานหุน) /2

600

600

600

หมายเหตุ :
1/ รายไดอื่น ไดแก รายไดชดเชยคาตกแตงราน รายไดจากคาสงเสร�มการขาย รายไดคาโฆษณา รายไดจากอัตราแลกเปลี่ยน
2/ การประชุมว�สามัญผูถ อื หุน ครัง้ 2 ป 2562 ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงมูลคาทีต่ ราไวจากหุน ละ 100 บาท เปนหุน ละ 0.50 บาท ทำใหการคำนวณ
กำไรตอหุน ขัน้ พ�น้ ฐานและจำนวนหุน สามัญถัวเฉลีย่ คำนวณโดยการปรับจำนวนหุน สามัญตามสัดสวนทีเ่ ปลีย่ นไปของจำนวนหุน สามัญทีเ่ กิดจากการ
เปลีย่ นแปลงมูลคาหุน ทีต่ ราไว (par) จากมูลคาหุน ละ 100 บาท เปนหุน ละ 0.50 บาท และมีหนุ รวมทัง้ สิน� จำนวน 600.00 ลานหุน ภายหลังการเสนอขาย
หุน ใหแกประชาชนทัว่ ไป โดยถือเสมือนวาการเปลีย่ นแปลงจำนวนหุน และมูลคาหุน ทีต่ ราไวไดเกิดข�น้ ในป 2561 เพ�อ่ ใหสะทอนมูลคา par ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
และเพ�่อการเปร�ยบเทียบ
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งบกระแสเง�นสดรวมของบร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
(หนวย : ลานบาท)

งบกระแสเง�นสด

กำไรสำหรับป

สำหรับปสน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

2562

63.35

82.42

77.55

คาใชจายภาษีเง�นได

15.96

14.68

18.43

ตนทุนทางการเง�น

2.05

1.97

2.10

-

2.43

-

คาเสื่อมราคา

27.87

25.73

29.60

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

(0.03)

0.03

(0.03)

คาตัดจำหนายสิทธิการเชา

1.20

1.20

1.20

คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

2.00

2.27

2.83

ขาดทุนจากการลดลงของมูลสินคาคงเหลือ

3.24

15.36

(3.87)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข�้นจร�ง

0.00

(0.13)

(0.13)

ขาดทุนจากการจำหนายและตัดจำหนายสินทรัพย

0.21

0.12

0.94

(1.96)

(3.63)

(1.39)

4.99

-

-

-

(0.54)

-

ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

0.01

0.03

0.78

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

1.03

1.21

3.42

(0.31)

(0.42)

(0.54)

142.73

130.89

รายการปรับปรุง

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

(กลับรายการ) คะแนนรางวัล
คาตัดจำหนายและขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหนายเง�นลงทุน

ดอกเบี้ยรับ
ประมาณการตนทุนการร�้อถอนเพ��มเติม
กลับรายการประมาณการตนทุนการร�้อถอน

1.42
(0.56)
120.47

(หนวย : ลานบาท)

งบกระแสเง�นสด

สำหรับปสน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

2562

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
ลูกหนี้การคา

(3.24)

(21.22)

(3.25)

ลูกหนี้อื่น

(23.27)

(13.22)

21.51

สินคาคงเหลือ

(38.85)

(123.60)

(9.14)

5.30

(4.81)

(0.81)

(6.09)

(3.24)

(6.48)

(30.55)

187.32

(42.13)

เจาหนี้อื่น

2.19

1.74

1.46

หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

0.14

(0.15)

(0.17)

จายตนทุนการร�้อถอน

(1.19)

(1.18)

(0.56)

หนี้สินไมหมุนเว�ยนอื่น

(2.64)

(0.99)

(0.19)

กระแสเง�นสดสุทธิไดมาจากการดำเนินงาน

22.27

163.38

91.13

จายภาษีเง�นได

(5.92)

(18.93)

(19.92)

กระแสเง�นสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

16.35

144.45

71.21

สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
เง�นมัดจำ
เจาหนี้การคา

141

(หนวย : ลานบาท)

งบกระแสเง�นสด

สำหรับปสน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

2562

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
-

0.65

-

0.82

1.16

0.24

(39.66)

(43.33)

(33.42)

เง�นสดจายเพ�่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

(1.58)

(10.38)

(3.70)

เง�นสดรับชำระคืนจากเง�นใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

30.00

25.00

-

(30.00)

(25.00)

-

เง�นสดรับจากเง�นฝากที่มีภาระค้ำประกัน

3.49

10.41

-

เง�นสดจายเพ�่อเง�นฝากที่มีภาระค้ำประกัน

(0.89)

(10.05)

(2.61)

0.32

0.42

0.58

(37.50)

(51.12)

(38.91)

เง�นสดรับจากการจำหนายเง�นลงทุนในบร�ษัทยอย
เง�นสดรับจากการจำหนายสวนปรับปรุงอาคารเชาและอ�ปกรณ
เง�นสดจายเพ�่อซื้อสวนปรับปรุงอาคารเชาและอ�ปกรณ

เง�นใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ดอกเบี้ยรับ
กระแสเง�นสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
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(หนวย : ลานบาท)

งบกระแสเง�นสด

สำหรับปสน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

2562

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
30.15

150.83

220.27

(40.15)

(150.83)

(220.27)

-

-

380.06

115.97

45.00

-

(116.94)

(45.00)

-

(5.45)

-

-

(10.30)

(41.20)

(125.00)

(2.05)

(1.98)

(2.10)

กระแสเง�นสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเง�น

(28.77)

(43.18)

252.96

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดเพ��มข�้น (ลดลง) สุทธิ

(49.92)

50.15

285.26

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดตนงวด

104.30

54.38

104.53

54.38

104.53

389.79

เง�นสดรับจากเง�นกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น
เง�นสดจายเพ�่อชำระเง�นกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น
เง�นสดรับสุทธิจากการออกหุนทุน
เง�นสดรับจากเง�นกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เง�นสดจายเพ�่อชำระเง�นกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เง�นสดจายเพ�่อชำระเง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น
เง�นปนผลจายใหผูถือหุนของบร�ษัท
ตนทุนทางการเง�นจาย

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดปลายงวด
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งบแสดงฐานะการเง�นเฉพาะของบร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)
(หนวย : ลานบาท)

งบแสดงฐานะการเง�น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวน

จำนวน

จำนวน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเว�ยน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

46.94

7.28

93.30

10.53

377.99

32.61

ลูกหนี้การคา

22.55

3.50

4.22

0.48

3.07

0.27

ลูกหนี้อื่น

45.23

7.02

102.90

11.61

39.11

3.37

เง�นใหกยู มื ระยะสัน้ แกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกัน

40.00

6.21

30.00

3.39

71.00

6.13

314.47

48.80

414.70

46.81

423.54

36.54

2.58

0.40

7.32

0.83

8.07

0.70

471.77

73.21

652.44

73.64

922.78

79.62

24.70

3.83

51.10

5.77

51.10

4.41

7.41

1.15

7.45

0.84

10.06

0.87

66.97

10.39

95.76

10.81

89.29

7.70

6.98

1.08

5.77

0.65

6.31

0.54

15.64

2.43

14.44

1.63

13.24

1.14

8.07

1.25

9.44

1.07

10.25

0.88

42.90

6.66

49.56

5.59

56.00

4.83

รวมสินทรัพยไมหมุนเว�ยน

172.67

26.79

233.52

26.36

236.25

20.38

รวมสินทรัพย

644.44

100.00

885.96

100.00

1,159.03

100.00

สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน
สินทรัพยไมหมุนเว�ยน
เง�นลงทุนในบร�ษัทยอย
เง�นฝากที่มีภาระค้ำประกัน
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอ�ปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สิทธิการเชา
สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี
เง�นมัดจำ
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(หนวย : ลานบาท)

งบแสดงฐานะการเง�น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวน

จำนวน

จำนวน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเว�ยน

-

-

-

-

-

-

279.70

43.40

464.16

52.39

408.91

35.28

31.22

4.85

35.66

4.02

44.65

3.85

เง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

-

-

-

-

-

-

เง�นกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน

-

-

-

-

-

-

ภาษีเง�นไดคางจาย

6.78

1.05

1.86

0.21

1.75

0.15

หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

0.65

0.10

0.79

0.09

0.99

0.15

318.35

49.40

502.47

56.71

456.30

39.37

-

-

-

-

-

-

4.42

0.69

4.51

0.51

8.38

0.73

หนี้สินไมหมุนเว�ยนอื่น

12.20

1.89

13.13

1.48

9.54

0.82

รวมหนี้สินไมหมุนเว�ยน

16.62

2.58

17.64

1.99

17.92

1.55

334.97

51.98

520.11

58.71

474.22

40.92

เง�นกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น

รวมหนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
เง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

รวมหนี้สิน
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(หนวย : ลานบาท)

งบแสดงฐานะการเง�น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวน

จำนวน

จำนวน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

สวนของผูถือหุน
ทุนเร�อนหุน
ทุนจดทะเบียน

206.00

31.97

206.00

23.25

300.00

25.88

ทุนที่ออกและชำระแลว

206.00

31.97

206.00

23.25

300.00

25.88

45.70

7.09

45.70

5.16

331.77

28.62

-

-

2.43

0.27

2.43

0.21

-

-

-

-

3.90

0.34

57.77

8.96

111.72

12.61

46.71

4.03

309.47

48.02

365.85

41.29

684.81

59.08

-

-

-

-

-

-

รวมสวนของผูถือหุน

309.47

48.02

365.85

41.29

684.81

59.08

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

644.44

100.00

885.96

100.00

1,159.03

100.00

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนจากการจายโดย
ใชหุนเปนเกณฑ
กำไรสะสม
• จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย
• ยังไมไดจัดสรร
สวนของบร�ษัทใหญ - สุทธิ
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)
(หนวย : ลานบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับป สิน� สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สำหรับป สิน� สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สำหรับป สิน� สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวน

จำนวน

จำนวน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รายได
รายไดจากการขาย

2,576.45

98.94

3,020.15

97.66

3,409.21

98.14

รายไดอื่น /1

27.57

1.06

72.37

2.34

64.52

1.86

รวมรายได

2,604.02

100.00

3,092.52

100.00

3,473.73

100.00

2,226.90

85.52

2,639.36

85.35

2,988.02

86.02

233.13

8.95

268.89

8.69

312.76

9.00

78.02

3.00

82.11

2.66

86.11

2.48

1.57

0.06

1.93

0.06

1.53

0.04

2,539.62

97.53

2,992.29

96.76

3,388.42

97.54

กำไรกอนภาษีเง�นได

64.40

2.47

100.23

3.24

85.31

2.46

คาใชจายภาษีเง�นได

(12.91)

(0.49)

(5.85)

(0.19)

(7.86)

(0.23)

51.49

1.98

94.38

3.05

77.45

2.23

กำไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
สำหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน

-

-

0.96

0.03

(1.19)

(0.03)

ภาษีเง�นได

-

-

(0.19)

(0.01)

0.24

0.01

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

-

-

0.77

0.02

(0.95)

(0.03)

คาใชจาย
ตนทุนการขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบร�หาร
ตนทุนทางการเง�น
รวมคาใชจาย

กำไรสำหรับป Net Profit
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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(หนวย : ลานบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับป สิน� สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สำหรับป สิน� สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สำหรับป สิน� สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวน

จำนวน

จำนวน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบร�ษัทใหญ

51.49

1.98

95.15

3.08

76.50

2.20

-

-

-

-

-

-

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

51.49

1.98

95.15

3.08

76.50

2.20

กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐาน (บาท)

25.00

0.23

0.17

กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐานที่มีการ
คำนวณปรับจำนวนหุน (บาท)/2

0.09

0.16

0.13

มูลคาหุนที่ตราไว (บาท) /2

0.50

0.50

0.50

จำนวนหุนสามัญ (ลานหุน) /2

600

600

600

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมี
อำนาจควบคุม

หมายเหตุ :
1/ รายไดอื่น ไดแก รายไดชดเชยคาตกแตงราน รายไดจากคาสงเสร�มการขาย รายไดคาโฆษณา รายไดจากอัตราแลกเปลี่ยน
2/ การประชุมว�สามัญผูถือหุน ครั้ง 2 ป 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท ทำใหการคำนวณ
กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐานและจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย คำนวณโดยการปรับจำนวนหุนสามัญตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุนสามัญที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว (par) จากมูลคาหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท และมีหุนรวมทั้งสิ�นจำนวน 600.00 ลานหุนภายหลังการเสนอขาย
หุนใหแกประชาชนทั่วไป โดยถือเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุนและมูลคาหุนที่ตราไวไดเกิดข�้นในป 2561 เพ�่อใหสะทอนมูลคา par ที่เปลี่ยนแปลงไป
และเพ�่อการเปร�ยบเทียบ
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งบกระแสเง�นสดเฉพาะของบร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)
(หนวย : ลานบาท)

งบกระแสเง�นสด

กำไรสำหรับป

สำหรับปสน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

2562

51.49

94.38

77.45

12.91

5.85

7.86

1.57

1.93

1.53

-

2.44

-

คาเสื่อมราคา

23.80

23.45

28.67

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

(0.03)

(0.01)

-

คาตัดจำหนายสิทธิการเชา

1.20

1.20

1.20

คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน

1.92

2.02

2.15

ขาดทุนจากการลดลงของมูลสินคาคงเหลือ

3.66

9.62

1.21

(กำไร) ขาดทุนจากการจำหนายและตัดจำหนายสินทรัพย

0.37

(0.09)

0.97

(1.95)

(3.32)

(1.39)

-

1.88

-

1.06

1.04

2.68

(0.88)

(0.63)

(1.88)

-

(44.00)

(42.00)

1.42

-

-

กลับรายการประมาณการตนทุนการร�้อถอน

(0.41)

-

-

กำไรชำระบัญชีบร�ษัทยอย

(0.03)

-

-

96.10

95.76

78.45

รายการปรับปรุง
ภาษีเง�นได
ตนทุนทางการเง�น
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

กลับรายการคะแนนรางวัล
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหนายเง�นลงทุน
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
เง�นปนผลรับ
ประมาณการตนทุนการร�้อถอนเพ��มข�้น
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(หนวย : ลานบาท)

งบกระแสเง�นสด

สำหรับปสน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

2562

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
(14.32)

18.33

1.16

7.37

(13.67)

19.75

(44.46)

(109.85)

(10.05)

3.60

(4.74)

(0.75)

(5.82)

(6.66)

(6.45)

(13.33)

184.45

(55.24)

0.63

1.17

2.96

หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

(0.06)

0.15

0.19

จายตนทุนการร�้อถอน

(1.19)

(1.17)

(0.56)

หนี้สินไมหมุนเว�ยนอื่น

(2.50)

(0.37)

(0.22)

กระแสเง�นสดสุทธิไดมาจากการดำเนินงาน

26.04

163.40

29.24

จายภาษีเง�นได

(2.93)

(12.32)

(8.55)

กระแสเง�นสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

23.12

151.08

20.69

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
เง�นมัดจำ
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
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(หนวย : ลานบาท)

งบกระแสเง�นสด

สำหรับปสน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

2562

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
เง�นสดรับจากการชำระบัญชีบร�ษัทยอย

4.89

-

-

เง�นสดรับจากการจำหนายเง�นลงทุนในบร�ษัทยอย

-

1.72

-

เง�นสดจายเพ�่อชำระคาหุนเพ��มทุนในบร�ษัทยอย

-

(30.00)

-

เง�นสดรับจากเง�นปนผล

-

-

86.00

0.14

0.92

0.19

(39.16)

(44.01)

(31.89)

(1.23)

(0.81)

(2.15)

110.37

99.00

117.00

(129.18)

(89.00)

(158.00)

เง�นสดรับจากเง�นฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง

1.60

10.00

-

เง�นสดจายจากเง�นฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง

(0.04)

(10.04)

(2.60)

2.48

0.63

1.92

(50.13)

(61.59)

10.47

เง�นสดรับจากการจำหนายสวนปรับปรุงอาคารเชาและอ�ปกรณ
เง�นสดจายเพ�่อซื้อสวนปรับปรุงอาคารเชาและอ�ปกรณ
เง�นสดจายเพ�่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เง�นสดรับชำระคืนจากเง�นใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เง�นใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ดอกเบี้ยรับ
กระแสเง�นสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
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(หนวย : ลานบาท)

งบกระแสเง�นสด

สำหรับปสน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

2562

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

-

-

-

เง�นสดรับจากเง�นกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น

-

130.00

165.00

เง�นสดจายเพ�่อชำระเง�นกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น

-

(130.00)

(165.00)

เง�นสดรับสุทธิจากการออกหุนทุน

-

-

380.06

115.00

45.00

-

(115.00)

(45.00)

-

(5.45)

-

-

(10.30)

(41.20)

(125.00)

(1.57)

(1.93)

(1.53)

กระแสเง�นสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเง�น

(17.32)

(43.13)

253.53

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดเพ��มข�้น (ลดลง) สุทธิ

(44.32)

46.35

284.69

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดตนงวด

91.28

46.95

93.30

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดปลายงวด

46.95

93.30

377.99

เง�นสดรับจากเง�นกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เง�นสดจายเพ�่อชำระเง�นกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เง�นสดจายเพ�่อชำระเง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น
เง�นปนผลจายใหผูถือหุนของบร�ษัท
ตนทุนทางการเง�นจาย
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อัตราสวนทางการเง�นที่สำคัญ
งบการเง�นรวมของบร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
อัตราสวนทางการเง�นทีส่ ำคัญ

หนว ย

สำหรับปสน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

2562

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง

เทา

1.53

1.34

2.05

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

เทา

0.23

0.29

0.92

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเง�นสด

เทา

0.05

0.58

0.15

อัตราสวนหมุนเว�ยนลูกหนี้การคา

เทา

160.15

108.36

84.06

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

2

3

4

อัตราสวนหมุนเว�ยนสินคาคงเหลือ

เทา

6.96

6.67

6.51

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย

วัน

52

54

55

อัตราสวนหมุนเว�ยนเจาหนี้

เทา

8.42

7.64

7.12

ระยะเวลาชำระหนี้

วัน

43

47

51

Cash Cycle

วัน

11

10

8

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรขั้นตน

รอยละ

15.12

14.60

14.77

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน

รอยละ

2.92

3.07

2.72

อัตรากำไรอื่น

รอยละ

1.00

1.06

0.58

อัตราสวนเง�นสดตอการทำกำไร

รอยละ

20.10

148.29

72.60

อัตรากำไรสุทธิ

รอยละ

2.27

2.55

2.15

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

รอยละ

22.13

24.61

15.01
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อัตราสวนทางการเง�นทีส่ ำคัญ

สำหรับปสน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

หนว ย

2560

2561

2562

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

รอยละ

9.90

10.79

7.58

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

รอยละ

1.34

1.28

1.32

เทา

4.36

4.23

3.53

อัตราการหมุนของสินทรัพย

อัตราสวนว�เคราะหนโยบายทางการเง�น (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

เทา

1.07

1.47

0.72

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย

เทา

16.73

82.88

43.69

อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน

เทา

0.08

0.50

0.35

รอยละ

16.26

49.99

161.19

อัตราการจายเง�นปนผล
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14.1 ภาพรวม

14

การว�เคราะห
และคำอธิบาย
ของฝายจัดการ
(Management
Discussion and
Analysis : MD&A)

บร� ษ ั ท ดำเนิ น ธุ ร กิ จ เป น ผู  จ ั ด จำหน า ยสิ น ค า กลุ  ม ดิ จ � ท ั ล ไลฟ ส ไตล
ผานทางราน .life (dotlife) ซึ่งเปนรานคาปลีกสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล ภายใตแนวคิด
“สถานที่สำหรับผูที่หลงใหลในเทคโนโลยีสามารถเขามาดูและเลือกซื้อของในราน
ไดอยางสนุก เหมือนสนามเด็กเลนสำหรับผูใหญ” สินคากลุมโทรศัพทมือถือ
คอมพ�วเตอรและแท็บเล็ต และสินคาภายใตแบรนด Apple ซึ่งบร�ษัทไดรับการแตง
ตั้งใหเปนตัวแทนจัดจำหนายประเภท Authorized Premium Reseller (APR) และ
Apple Authorized Reseller (AAR) จาก Apple South Asia (Thailand) Ltd.
แกลูกคาปลีกทั่วไปในราน Apple Brand Shop ภายใตการบร�หารงานของบร�ษัท
ไดแก iStudio by copperwired และ U-Store by copperwired ซึ่งเปน Apple
Brand Shop ทีเ่ ปดอยูใ นมหาว�ทยาลัย และราน Ai_ อีกทัง้ บร�ษทั ยังเปนศูนยบร�การ
ซอมบำรุง iServe หร�อ Apple Authorized Service Provider (ASP) ทีไ่ ดรบั การแตง
ตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Ltd. นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการดำเนิน
ธุรกิจคาสงสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลเชิงพาณิชย ที่ดำเนินงานโดยบร�ษัท โคแอน จำกัด
ซึ่งเปนบร�ษัทยอยของบร�ษัท โดยบร�ษัทถือหุนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแลวรอยละ
100.00 ของบร�ษัท
ณ สิ � น ป 2562 บร� ษ ั ท มี ร  า นค า ปลี ก ภายใต ก ารบร� ห ารงานจำนวน
42 สาขา โดยประกอบดวย ราน .life (dotlife) จำนวน 21 สาขา ราน Apple Brand
Shop จำนวน 15 สาขา (แบงเปน iStudio by copperwired จำนวน 13 สาขา
U-Store by copperwired จำนวน 1 สาขา และ Ai_ จำนวน 1 สาขา) และศูนย
บร�การ iServe จำนวน 6 สาขา
ผลการดำเนินงานที่ผานมารายไดหลักของบร�ษัทและบร�ษัทยอยมาจาก
การจัดจำหนายคาปลีกกลุมสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล กลุมสินคาโทรศัพทมือถือ
และกลุมสินคาคอมพ�วเตอรและแท็บเล็ต และจัดจำหนายคาสงกลุมสินคาดิจ�ทัล
ไลฟสไตล รายไดรวมในป 2562 และป 2561 เพ��มข�้นจากปกอนรอยละ 15.72
และรอยละ 12.33 ตามลำดับ สืบเนื่องจากการเปลี่ยนผานเทคโนโลยีในยุคดิจ�ทัล
สงผลใหอ�ปกรณตางๆ ที่ผูบร�โภคมักใชในชีว�ตประจำวันมีแนวโนมปรับตัวเชื่อมโยง
ทุกสิ�งอยางเขาสูโลกของอินเทอรเน็ตและเขาสูโหมดการทำงานแบบฉลาดข�้นและสง
ผลให ตลาดสิ นค า ดิ จ � ทั ล ไลฟ ส ไตล และสิ นค า อ� ปกรณ อ ั จ ฉร� ยะต า งๆเติ บ โตสู ง
อยางตอเนื่อง โดยทางบร�ษัทมีความมุงมั่นที่จะเปนผูนำในดานสินคานวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และมีเปาหมายในการขยายธุรกิจทั้งคาปลีกและคาสง
ซึ่งในปที่ผานมา บร�ษัทมีการขยายสาขารานคาปลีกของบร�ษัทและเพ��มชองทาง
การจำหนายตางๆ เพ�่อตอบสนองกลุมลูกคาเดิมและขยายฐานกลุมลูกคาใหม
อยางตอเนื่อง บร�ษัทมุงเนนที่จะคัดสรรสินคาภายใตแนวคิด Design Lifestyle
Technology เพ�อ่ สรางความโดดเดน และแตกตางในการแขงขันทางธุรกิจ และมุง เนน
การคัดเลือกสินคาใหมีความหลากหลายและบร�หารสินคาอยางใกลชิด นอกจากนี้
การเขามาของเทคโนโลยี 5G จะชวยเพ��มข�ดความสามารถทางการแขงขัน ทำให
คุณคาทางเศรษฐกิจเพ��มข�้น จ�งทำใหแนวโนมตลาดสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลและ
สินคาอ�ปกรณอัจฉร�ยะตางๆ จะยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง

14.2 ผลการดำเนินการ

(1) รายได
บร�ษัทมีโครงสรางรายไดตามกลุมธุรกิจ ดังนี้
สำหรับป สิน� สุดวันที่ 31 ธันวาคม
กลุม ธุรกิจ

ป 2561
ลานบาท

รายไดจากการขาย /1

รายไดอื่นๆ

ลานบาท

รอยละ

96.21

3,500.71

97.03

88.15

2.73

86.17

2.39

3,193.25

98.94

3,586.88

99.42

34.37

1.06

20.84

0.58

3,227.62

100.00

3,607.72

100.00

/3

รายไดรวม

รอยละ

3,105.10

รายไดจากการบร�การ /2
รวมรายไดจากการขายและบร�การสุทธิ

ป 2562

หมายเหตุ:
/1รายไดจากการขายสินคา ประกอบดวย รายไดจากกลุมสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล (Digital lifestyle) กลุมโทรศัพทมือถือ (Smartphone)
และกลุมคอมพ�วเตอรและแท็บเล็ต (Computer & Tablet)
/2 รายไดจากการบร�การ ประกอบดวย รายไดจากการบร�การซอมแซมและรับประกัน (Maintenance & Warranty)
/3 รายไดอื่น ไดแก รายไดชดเชยคาตกแตงราน รายไดจากคาสงเสร�มการขาย รายไดคาโฆษณา
บร�ษัทและบร�ษัทยอยมีรายไดจากการขายและบร�การสุทธิ สำหรับป 2562 จำนวน 3,586.88 ลานบาท เพ��มข�้นจากงวดเดียวกันของปกอน
จำนวน 393.63 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 12.33 ของรายไดของปกอน เกิดจากยอดขายของกลุมสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล และยอดขายของกลุม
สมารทโฟนเพ�ม� ข�น้ เมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 อยางไรก็ตามบร�ษทั มีรายไดจากการบร�การลดลงเล็กนอยจำนวน 1.98 ลานบาท เมือ่ เทียบกับ
ป 2561 สาเหตุหลักมาจากจำนวนเคร�อ่ งทีเ่ ขามาซอมแซมมีจำนวนลดลง ทัง้ นี้ รายไดของบร�ษทั สามารถแบงแยกยอดขายผานชองทางการจัดจำหนาย
ของกลุมบร�ษัท สำหรับป 2561 และป 2562 ไดดังนี้
สำหรับป สิน� สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ชองทางการจำหนาย

หนวยธุรกิจดำเนินการ

ป 2561
ลานบาท

ป 2562
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

คาปลีกหนาราน และบร�การ /1

CPW

2,992.77

92.73

3,335.66

92.46

คาสงเชิงพาณิชย

KOAN

186.54

5.78

224.45

6.22

CPW / KOAN

13.94

0.43

26.77

0.74

3,193.25

98.94

3,586.88

99.42

34.37

1.06

20.84

0.58

3,227.62

100.00

3,607.72

100.00

การจำหนายผานทาง Online
รวมรายไดขาย และบร�การ
รายไดอื่นๆ /2
รายไดรวม

หมายเหตุ:
/1 รายไดบร�การ ประกอบไปคาบร�การซอมแซมในศูนยบร�การ iServe และการรับประกันอ�ปกรณจาก AppleCare และรายไดจากการรับประกันอื่น
ตั้งแตป 2560 เปนตนไป บร�ษัทรับรูสวนตางระหวางรายไดและตนทุนการรับประกันเขาเปนรายไดจาการใหบร�การ
/2 รายไดอื่น ไดแก รายไดชดเชยคาตกแตงราน รายไดจากคาสงเสร�มการขาย รายไดคาโฆษณา รายไดจากอัตราแลกเปลี่ยน
ป 2562 บร�ษทั และบร�ษทั ยอยมียอดขายคาปลีกหนารานและบร�การมีจำนวน 3,335.66 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 92.46 ของรายไดรวม
หร�อคิดเปนการเติบโตเพ��มข�้นรอยละ 11.45 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทมีรานคาปลีกภายใต
ราน dotlife และ Apple Brand Shop รวมไปถึงศูนยบร�การ iServe จำนวน 42 สาขา (31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 38 สาขา)
นอกจากนี้ บร�ษัทยังมีการจัดจำหนายสินคาเชิงพาณิชยผานทาง KOAN ซึ่งเปนบร�ษัทยอยของบร�ษัทโดยขายสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลใหแก
ลูกคาทีเ่ ปนรานคาปลีก หร�อหางสรรพสินคา รวมไปถึงขายใหแกรา นคาปลีกในราน dotlife และราน Apple brand shop ของบร�ษทั ซึง่ ในป 2562 มีราย
ไดจากการคาสง (ซึง่ ตัดรายการระหวางกันแลว) เปนจำนวน 224.45 ลานบาท ซึง่ คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.22 ของรายไดรวม ตามลำดับ จากการเพ�ม� ข�น้
ของคำสั่งซื้อจากลูกคา และบร�ษัทมีรายไดจากการขายผานชองทางออนไลน จำนวน 26.77 ลานบาท ซึ่งมีการเพ��มข�้นจำนวน 12.83 ลานบาท
เมื่อเทียบกับปกอนหนา
(2) ตนทุนขายและบร�การ
ตนทุนขายและบร�การของบร�ษัทและบร�ษัทยอย สำหรับป 2562 มีจำนวน 3,056.95 ลานบาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ 85.23 ของรายได
จากการขายและบร�การ ในขณะทีป่ ก อ นหนามีจำนวน 2,726.99 ลานบาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ 85.40 ของรายไดจากการขายและบร�การ และสำหรับ
ป 2562 อัตราตนทุนขายและบร�การตอรายไดจากการขายและบร�การลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 เนื่องจากการเพ��มข�้นของยอดขายใน
กลุมสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตลที่มีอัตรารอยละของตนทุนขายตอยอดขายต่ำกวาสินคาประเภทอื่น
(3) คาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายของบร�ษัทและบร�ษัทยอยสำหรับป 2562 และ 2561 เทากับ 330.42 ลานบาท และ 290.05 ลานบาท โดยสัดสวนคาใช
จายในการขายเมื่อเทียบกับรายไดรวมของบร�ษัทเพ��มข�้นจากรอยละ 8.99 เปนรอยละ 9.16 เนื่องจากในป 2562 มีการเปดรานเพ��มข�้นจำนวน 6 สาขา
และการเพ�ม� ข�น้ ของอัตราคาเชาในบางสาขา คาเสือ่ มราคาเพ�ม� ข�น้ เนือ่ งจากบร�ษทั เปดรานใหมระหวางป 2561 ถึงป 2562 และการเพ�ม� ข�น้ ของคาธรรมเนียม
ธนาคารที่เกี่ยวของกับการรับชำระเง�นผานบัตรเครดิตหร�อชองทางออนไลน
คาใชจายในการบร�หาร
บร�ษัทและบร�ษัทยอยมีคาใชจายในการบร�หารสำหรับป 2562 และ ป 2561 คาใชจายในการบร�หารมีจำนวน 122.27 ลานบาท และ
111.51 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 3.39 และร อ ยละ 3.45 ตามลำดั บ เมื ่ อ เที ย บกั บ ยอดรายได ร วม การเพ� � ม ข� ้ น ของค า ใช จ  า ยในการบร� ห าร
สำหรับป 2562 มีสาเหตุหลักจากการบันทึกหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงานที่เพ��มข�้นจำนวน 1.18 ลานบาท และการปรับเง�นเดือนประจำป
กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ
กำไรสุทธิของบร�ษัทและบร�ษัทยอย สำหรับป 2562 และ ป 2561 บร�ษัทและบร�ษัทยอยมีกำไรสุทธิ 77.55 ลานบาท และ 82.42 ลานบาท
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอ นหนาจำนวน 4.87 ลานบาท หร�อลดลงรอยละ 5.91 โดยอัตรากำไรสุทธิตอ รายไดลดลงจากรอยละ 2.55 เหลือรอยละ
2.15 ซึง่ มีสาเหตุหลักจากการเพ�ม� ข�น้ ของคาใชจา ยในการขายเกีย่ วเนือ่ งกับการเปดสาขาใหม เพ�อ่ รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และการเพ�ม� ข�น้
ของคาธรรมเนียมธนาคารที่เกี่ยวของกับการรับชำระเง�นผานบัตรเครดิตหร�อชองทางออนไลน

14.3 งบแสดงฐานะการเง�น (งบการเง�นรวม)

(1) สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทและบร�ษัทยอยมีสินทรัพยรวมจำนวน 1,165.35 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2561 สินทรัพยรวมเพ��มข�้น
จำนวน 283.84 ลานบาท เนื่องจากการเพ��มข�้นของเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดจากการจำหนายหุนออกใหมตอประชาชนทั่วไป (IPO) ในเดือน
ตุลาคม และการเพ��มข�้นของสินคาคงเหลือจำนวน 13.01 ลานบาท เนื่องจากการเปดรานใหม แตอยางไรก็ตามลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นของบร�ษัท
ลดลงจำนวน 18.29 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจากการลดลงของลูกหนี้เง�นสนับสนุนจากทาง Apple สำหรับคาสนับสนุนการตกแตงรานที่
ไดรับมาจำนวน 13.55 ลานบาท
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นของบร�ษัทลดลงเมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจากการลดลงของลูกหนี้เง�นสนับสนุนจากทาง Apple สำหรับคา
สนับสนุนการตกแตงรานโดยบร�ษทั มีรายละเอียดลูกหนีก้ ารคาลูกหนีอ้ น่ื คุณภาพลูกหนีแ้ ละการตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของบร�ษทั และบร�ษทั ยอยเปนดังนี้
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(หนวย: ลานบาท)

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ลูกหนีก้ ารคา : กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
0.15

0.06

คางชำระนอยกวา 3 เดือน

-

-

คางชำระระหวาง 3-6 เดือน

-

-

คางชำระระหวาง 6-12 เดือน

-

-

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

ยังไมถึงกำหนดชำระ

23.56

30.84

คางชำระนอยกวา 3 เดือน

16.17

12.38

คางชำระระหวาง 3-6 เดือน

0.02

-

คางชำระระหวาง 6-12 เดือน

0.15

-

คางชำระมากกวา 12 เดือน

1.01

1.00

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(0.99)

(0.96)

ลูกหนี้การคา – สุทธิ

40.07

43.32

ลูกหนี้อื่นๆ

63.06

41.52

ลูกหนี้การคารวม

103.13

84.83

ยังไมถึงกำหนดชำระ

ลูกหนีก้ ารคา : กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน

โดยป 2562 ทางบร�ษัทและบร�ษัทยอยไมมีการคางชำระเปนเวลานานของลูกหนี้การคาปกติ จนตองมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ซึ่งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดข�้นของบร�ษัทเกิดจากรายการลูกหนี้พนักงานที่พนักงานขายตองรวมรับผิดชอบความเสียหาย เมื่อเกิดการสูญหาย
ของสินคา โดยพนักงานจะตองรับผิดชอบโดยการทยอยผอนชำระคาสินคาเปนรายเดือน ซึ่งบร�ษัทจะไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
การคาประเภทดังกลาว ยกเวนแตมีสินคาสูญหายที่เกิดจากการทุจร�ตและไมสามารถติดตามพนักงานที่รับผิดชอบได ทางบร�ษัทจะมีการตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญรายการนี้ทั้งจำนวน
สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือของบร�ษัทและบร�ษัทยอยสวนใหญเปนสินคาสำเร็จรูปประเภทดิจ�ทัลไลฟสไตล สมารทโฟน คอมพ�วเตอรและแท็บเล็ต โดยสินคาคงเหลือ
ของบร�ษัทเพ��มข�้นเมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจากการเปดรานใหม โดยบร�ษัทมีรายละเอียดสินคาคงเหลือของบร�ษัทและบร�ษัทยอย ดังนี้
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(หนวย: ลานบาท)

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

500.13

511.03

3.86

2.11

หัก สำรองคาเผื่อการลดมูลคาของสินคา

(41.12)

(37.26)

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

462.87

475.88

สินคาสำเร็จรูป
สินคาระหวางทาง

เนื่องดวยสินคาของบร�ษัทและบร�ษัทยอยเปนสินคาที่เกี่ยวของกับอ�ปกรณเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยตั้งแต
ไตรมาส 2 ป 2562 ทางบร�ษัทและบร�ษัทยอยจ�งไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งสำรองการดอยคาของสินคาคงเหลือของบร�ษัทใหสอดคลองกับ
อายุของสินคาในแตละประเภท โดยนโยบายการตัง้ สำรองการดอยคาของสินคาลาสมัย สินคาทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวชา และชำรุดเสียหาย ตามอายุของสินคา
สามารถสรุปไดดังนี้

กลุม สินคา

การตัง้ สำรองใหม
(เร�ม� ใชไตรมาสที่ 2
ของป 2562 เปนตนไป)

1.1 สินคา Apple

นอยกวา 270 วัน
มากกวา 270-365 วัน
มากกวา 365-546 วัน
มากกวา 546-730 วัน
มากกวา 730 วัน

(นอยกวา 9 เดือน)
(มากกวา 9 เดือน–12 เดือน)
(มากกวา 12 เดือน–18 เดือน)
(มากกวา 18 เดือน–24 เดือน)
(มากกวา 24 เดือน)"

ไมตั้งสำรอง
ตั้งสำรองรอยละ 20
ตั้งสำรองรอยละ 50
ตั้งสำรองรอยละ 100
ตั้งสำรองรอยละ 100

1.2 สินคา Non-Apple

นอยกวา 270 วัน
มากกวา 270-365 วัน
มากกวา 365-546 วัน
มากกวา 546-730 วัน
มากกวา 730 วัน

(นอยกวา 9 เดือน)
(มากกวา 9 เดือน–12 เดือน)
(มากกวา 12 เดือน–18 เดือน)
(มากกวา 18 เดือน–24 เดือน)
(มากกวา 24 เดือน)

ไมตั้งสำรอง
ตั้งสำรองรอยละ 20
ตั้งสำรองรอยละ 40
ตั้งสำรองรอยละ 60
ตั้งสำรองรอยละ 100

1.3 กลุมสินคาอะไหล (Spare Parts)

นอยกวา 270 วัน
มากกวา 270-365 วัน
มากกวา 365-546 วัน
มากกวา 546-730 วัน
มากกวา 730-1,095 วัน
มากกวา 1,095 วัน

(นอยกวา 9 เดือน)
(มากกวา 9 เดือน–12 เดือน)
(มากกวา 12 เดือน–18 เดือน)
(มากกวา 18 เดือน–24 เดือน)
(มากกวา 24 เดือน–36 เดือน)
(มากกวา 36 เดือน)

ไมตั้งสำรอง
ไมตั้งสำรอง
ตั้งสำรองรอยละ 25
ตั้งสำรองรอยละ 25
ตั้งสำรองรอยละ 50
ตั้งสำรองรอยละ 100

2. สินคาตั้งโชว (Demo)

นอยกวา 365 วัน
มากกวา 365–1,095 วัน
มากกวา 1,095 วัน

(นอยกวา 12 เดือน)
(มากกวา 12 เดือน–36 เดือน)
(มากกวา 36 เดือน)

ไมตั้งสำรอง
ตั้งสำรองรอยละ 50
ตั้งสำรองรอยละ 100

3. สินคาเสื่อมสภาพ (Damaged)
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อายุสนิ คาคงเหลือ

สินคาเสื่อมสภาพทั้งจำนวน

ตั้งสํารองรอยละ 100

(2) หนี้สิน
ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2562 บร� ษ ั ท และบร� ษ ั ท ย อ ยมี ห นี ้ ส ิ น รวมจำนวน 489.35 ล า นบาท ซึ ่ ง ลดลงจำนวน 34.99 ล า นบาท
เมื่อเทียบกับสิ�นป 2561 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเจาหนี้การคาจากการซื้อสินคาดวยเง�นสด
(3) สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทและบร�ษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจำนวน 676.00 ลานบาท ซึ่งเพ��มข�้นจำนวน 318.83 ลานบาท
จากสิ�นป 2561 เนื่องจากการจำหนายหุนออกใหมตอประชาชนทั่วไป (IPO) ในเดือนตุลาคม และมีกำไรสุทธิสำหรับป 2562 จำนวน 77.55 ลานบาท
และไดจายเง�นปนผลระหวางกาล จำนวนรวม 137.60 ลานบาทในงวดเดียวกัน

14.4 สภาพคลองและความเพ�ยงพอของเง�นทุน
(1) กระแสเง�นสด

งวดปสน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย : ลานบาท)
ป 2560

ป 2561

ป 2562

14.93

144.45

71.21

เง�นสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน

(36.08)

(51.12)

(38.91)

เง�นสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเง�น

(28.77)

(43.18)

252.96

54.38

104.53

389.79

เง�นสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดเพ��มข�้น (ลดลง) สุทธิ

กระแสเง�นสดจากการดำเนินงาน
ป 2562 บร�ษัทและบร�ษัทยอยมีกระแสเง�นสดจากการดำเนินงานสุทธิจำนวน 71.21 ลานบาท เปนผลจากกำไรจากการดำเนินการกอน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 77.55 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนหนา อีกทั้งบร�ษัทมีการจายซื้อสินคาดวยเง�นสดมากข�้น
ที่ทำใหเจาหนี้การคาลดลงจากเดิมเปนอยางมาก
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
ป 2562 บร�ษัทและบร�ษัทยอยมีกระแสเง�นสดใชไปในการลงทุนสุทธิจำนวน 38.91 ลานบาทโดยสาเหตุหลักมาจากบร�ษัทจายลงทุน
ในสวนปรับปรุงอาคารเชา อ�ปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนลดลง อีกทั้งบร�ษัทมีการใชเง�นฝากที่มีภาระค้ำประกันที่ลดลง
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
ป 2562 บร�ษัทและบร�ษัทยอยมีกระแสเง�นสดจากการใชไปในกิจกรรมจัดหาเง�นสุทธิจำนวน 252.96 ลานบาท เนื่องจากบร�ษัทมีการเพ��มข�้น
ของเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดจากการจำหนายหุนออกใหมตอประชาชนทั่วไป (IPO) ในเดือนตุลาคม แตอยางไรก็ตามบร�ษัทมีการจายเง�น
ปนผลประจำป และเง�นปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนจำนวน 125.00 ลานบาทในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
(2) อัตราสวนสภาพคลอง
สภาพคลองของบร�ษัทและบร�ษัทยอยโดยหลักมาจากความสามารถในการหมุนเว�ยนสินคาคงเหลือ การไดรับชำระเง�นของลูกหนี้การคา
และการชำระเง�นคืนเจาหนี้การคา โดยระหวางป 2561 และป 2562 ระยะเวลาการหมุนเว�ยนของสินทรัพยที่สนับสนุนสภาพคลองดังกลาว
แสดงดังตารางดานลาง
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งวดปสน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

อัตราสวนสภาพคลอง
หนวย

ป 2561

ป 2562

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

วัน

3

4

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

วัน

54

55

ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)

วัน

47

51

Cash Cycle (วัน)

วัน

10

8

14.5 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจะเกิดข�้น (Off-Balance Sheet Arrangements)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทและบร�ษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้น สรุปดังนี้
• ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดำเนินงานที่มีอายุสัญญาเชาไมเกิน 1 ป รวมจำนวน 106.57 ลานบาท และภาระผูกพันตามสัญญาเชาดำเนินงานที่มี
อายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 5 ป รวมจำนวน 74.13 ลานบาท เชน สัญญาเชารานคาปลีก สำนักงาน คลังสินคา และสิทธิการเชา
• ภาระผูกพันตามสัญญาวาจางที่ปร�กษากับบร�ษัทอื่นและบุคคลอื่นรวมจำนวน 0.25 ลานบาทตอเดือน

14.6 ปจจัยที่อาจมีผลตอผลการดำเนินงานหร�อฐานะทางการเง�นในอนาคต

(1) ความเสี่ยงจากการที่สินคาลาสมัยจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เนื่องจากบร�ษัทและบร�ษัทยอยประกอบธุรกิจคาปลีกและคาสงกลุมสินคาดิจ�ทัลไลฟสไตล สมารทโฟน คอมพ�วเตอรและแท็บเล็ต ซึ่งเปน
สินคาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งมีการออกสินคารุนใหมตลอดทุกๆ ป การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจสงผลกระทบ
ทำใหสินคาคงคลังของบร�ษัทลาสมัยและไมไดรับความนิยม ทำใหบร�ษัทและบร�ษัทยอยไมสามารถจำหนายสินคาดังกลาวไดทันทวงที บร�ษัทและ
บร�ษัทยอยจ�งอาจประสบผลขาดทุนจากการดอยคาของสินคาดังกลาว
บร�ษทั และบร�ษทั ยอยไดกำหนดแนวทางในการปองกันและบร�หารความเสีย่ งดังกลาว โดย (1) บร�ษทั มีการกำหนดวงเง�นใหแกผจู ดั การผลิตภัณฑ
(Product manager: PM) ในการสัง่ ซือ้ สินคา เพ�อ่ จำกัดปร�มาณการสัง่ ซือ้ สินคาใหอยูใ นจำนวนทีเ่ หมาะสม (2) บร�ษทั ใชระบบ NIMBUS ในการจัดการ
ระบบคลังสินคา โดยระบบสามารถรายงานยอดความเคลื่อนไหวของสินคา เพ�่อการสอบทานรายงานสินคาคงเหลือไดอยางสม่ำเสมอ ซึ่งทำใหการ
ทำการสั่งซื้อสินคาสอดคลองกับความตองการในแตละชวงเวลา อีกทั้งบร�ษัทยังมีการบร�หารจัดการสินคาโดยการยายสินคาไปขายยังรานที่มีการ
หมุนเว�ยนเร็วเพ�อ่ ระบายสินคากอนการลาสมัยและไมไดรบั ความนิยม (3) บร�ษทั มีการตัง้ นโยบายการตัง้ สำรองการดอยคาของสินคาลาสมัย สินคาทีม่ ี
การเคลือ่ นไหวชา หร�อชำรุดเสียหาย นอกจากนี้ บร�ษทั และบร�ษทั ยอยยังมีการใชการสงเสร�มการขาย (Promotion) เพ�อ่ กระตุน ยอดขายและระบายสินคา
เปนระยะ นอกจากนี้ สินคาบางรุน บร�ษัทยังไดรับเง�นชวยเหลือ (Price Protection) จากผูจัดจำหนาย เมื่อมีการออกผลิตภัณฑรุนใหมเขาสูตลาด
ซึ่งเปนการชวยเหลือบร�ษัทใหไดรับผลกระทบจากสินคาลาสมัยลดลง
(2) ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญาในการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตสินคารายใหญ
บร�ษทั อาจมีความเสีย่ งในเร�อ่ งการพ�ง่ พ�งจำหนายสินคารายใหญ เนือ่ งจากบร�ษทั มีการติดตอซือ้ ขาย และการจำหนายสินคาจากผูจ ำหนาย
สินคารายใหญรายหนึ่งมาเปนระยะเวลานาน แตอยางไรก็ตามการซื้อขายระหวางกันไมไดมีการจัดทำสัญญาภาระผูกพันการซื้อสินคาในระยะยาว และ
สินคาดังกลาวเปนสินคาที่มีอัตรากำไรขั้นตนต่ำกวาอัตรากำไรขั้นตนเฉลี่ยของบร�ษัท อีกทั้ง บร�ษัทยังมีแผนการขยายธุรกิจใหหลากหลายซึ่งเปนการ
จำหนายสินคาทีไ่ มใชสนิ คาทีซ่ อ้ื จากผูจ ำหนายสินคารายดังกลาว ทัง้ นี้ ในป 2561 และป 2562 บร�ษทั มีกำไรขัน้ ตนจากสินคาอืน่ ทีไ่ มเกีย่ วของกับสินคา
ของผูจำหนายรายนี้เฉลี่ยเทากับรอยละ 60 และรอยละ 57 ของกำไรขั้นตนทั้งหมดของบร�ษัท ตามลำดับ
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บร� ษ ั ท ได ร ั บ การแต ง ตั ้ ง ให เ ป น Apple Premium Reseller (APR) และ Authorized Apple Thailand Reseller (AAR) จาก
Apple South Asia (Thailand) Ltd. ในการขายสินคาภายใตแบรนด Apple ในประเทศไทย อีกทัง้ บร�ษทั ยังเปนศูนยบร�การซอมบำรุงอยางเปนทางการ
หร�อ Apple Authorized Service Provider (ASP) ซึ่งปจจ�บัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม2562 บร�ษัทมีราน Apple Brand Shop ที่เปนตัวแทนจำหนาย
สินคาแบรนด Apple ภายใตการบร�หารของบร�ษัท จำนวน 15 ราน และศูนยซอมบำรุง iServe จำนวน 6 สาขา โดยในป 2561 และป 2562
บร�ษทั มีรายไดจากการขายและบร�การผลิตภัณฑแบรนด Apple คิดเปน รอยละ 70 และรอยละ 74 ของรายไดรวม ตามลำดับ หากมีกรณีทไ่ี มไดรบั การตอ
สัญญาอาจจะทำใหรายไดในสวนดังกลาวลดลง นอกจากนี้ ทาง Apple ซึ่งเปนผูใหสิทธิตัวแทนจำหนายมีสิทธิขอยกเลิกสัญญาตามดุลยพ�นิจ
ในเวลาใดก็ไดโดยไมตองแจงเหตุ เพ�ยงแตทำหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงลวงหนาสามสิบ (30) วัน
อยางไรก็ตาม บร�ษัทไดดำเนินธุรกิจกับ Apple South Asia (Thailand) Ltd. มาตั้งแตป 2549 ซึ่งบร�ษัทมีความสัมพันธอันดีกับ
ผูผลิตสินคาดังกลาวและบร�ษัทไดปฏิบัติตามเง�่อนไขในการทำตามสัญญาอยางเครงครัด ทำใหบร�ษัทไดรับการตอสัญญาตัวแทนจำหนายมาตลอด
นอกจากนีก้ ลุม บร�ษทั ยังไดเปด ราน dotlife เพ�อ่ ดำเนินธุรกิจคาปลีกกลุม สินคาดิจท� ลั ไลฟสไตล และ KOAN ซึง่ เปนบร�ษทั ยอยของบร�ษทั ในการดำเนิน
ธุรกิจคาสงสินคาดิจท� ลั ไลฟสไตล ทีม่ คี วามหลากหลายของสินคามากกวา 2,000 รายการ ภายใตแบรนดทว่ั โลกมากกวา 200 ราย ทำใหบร�ษทั มีสนิ คา
ดิจ�ทัลไลฟสไตลประเภทอื่นๆ มาขายเพ��มเติมนอกเหนือไปจากสินคาแบรนด Apple
(3) ความเสี่ยงจากรับรูผลกระทบจากการรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา
ทางสภาว�ชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 16 เร�่อง สัญญาเชา ซึ่งมีผลบังคับใชกับงบการเง�นที่มีรอบ
ระยะเวลาเร��มในหร�อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป โดยมาตรฐานฉบับนี้ไดนำเสนอว�ธีการบัญชีเดียวสำหรับผูเชา โดยผูเชาตองรับรูสิทธิการ
ใชสนิ ทรัพย (Right of Use) และหนีส้ นิ ตามสัญญาเชาในงบการเง�น ถาบร�ษทั มีการเชาสินทรัพยทม่ี รี ะยะเวลามากกวา 12 เดือน ยกเวนเปนสัญญาเชา
ระยะสัน้ และสินทรัพยอา งอิงมีมลู คาต่ำ โดยในปจจ�บนั กลุม บร�ษทั รับรูร ายจายภายใตสญ
ั ญาเชาดำเนินงานและประโยชนทไ่ี ดรบั ทีเ่ กีย่ วของกับสัญญาเชา
ในกำไรและขาดทุนโดยว�ธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา และรับรูสินทรัพยและหนี้สินในกรณีที่การจายเง�นตามสัญญาเชามีชวงเวลาที่แตกตางจากการ
รับรูค า เชาจาย เมือ่ มีการใชมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 16 เร�อ่ ง สัญญาเชา บร�ษทั จะรับรูส ทิ ธิการใชสนิ ทรัพยและหนีส้ นิ ตามสัญญาเชา
สำหรับสัญญาเชาดำเนินงานทัง้ หมดทีก่ ลุม บร�ษทั เปนผูเ ชา ซึง่ กลุม บร�ษทั จะตองรับรูผ ลกระทบสะสมในสินทรัพยสทิ ธิการใชเพ�ม� ข�น้ จำนวน 232.99 ลานบาท
และหนี้สินตามสัญญาเชาเพ��มข�้นจำนวน 232.99 ลานบาท ซึ่งการเพ��มข�้นของสิทธิการใชสินทรัพยและหนี้สินตามสัญญาเชา จะสงผลกระทบให
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบร�ษัทเพ��มข�้น
อยางไรก็ตาม ทางฝายบัญชีและการเง�นของบร�ษทั มีการติดตามและควบคุมดูแลโครงสรางทางการเง�นและการดำรงเง�อ่ นไขการดำรงอัตราสวน
ทางการเง�นของบร�ษัทตามที่กำหนดในสัญญาเง�นกูกับสถาบันการเง�นอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการแจงเกี่ยวกับฐานะทางการเง�นของบร�ษัทตอ
สถาบันการเง�นในทุกไตรมาส ซึ่งการใชมาตรฐานฉบับดังกลาวไมสงผลกระทบใหสัดสวนของอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนดังกลาวเกินกวา
ที่กำหนด อีกทั้ง บร�ษัทไดปฏิบัติตามเง�่อนไขในสัญญาเง�นกูมาโดยตลอด ตลอดจนมีการติดตามดูแลเพ�่อปฏิบัติตามเง�่อนไข และขอกำหนดตางๆ
อยางสม่ำเสมอ รวมถึงยังรักษาความสัมพันธอันดีกับสถาบันการเง�นตางๆ อีกดวย
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15

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เร�ยน ทานผูถือหุน บร�ษัท คอปเปอร ไวรด จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งข�้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพ�่อทำหนาที่ชวยสนับสนุนคณะกรรมการบร�ษัท ในการปฏิบัติหนาที่กำกับดูแลเกี่ยว
กับความถูกตองของรายการทางการเง�น การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการสอบทานใหบร�ษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณตางๆ เพ�่อสงเสร�มใหบร�ษัทและบร�ษัทยอยของบร�ษัทเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะ
ทำหนาที่ในการสอบทานความเพ�ยงพอและความมีประสิทธิภาพในการบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทและบร�ษัทยอย ทั้งนี้ ทุกสิ�นปคณะกรรมการตรวจ
สอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ในเร�่องตางๆ เชน การปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�่อใหการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนผูทรงคุณว�ฒิดานบร�หารธุรกิจ และมีกรรมการอิสระซึ่ง
เปนผูทรงคุณว�ฒิดานบัญชีและการเง�นอยางนอยหนึ่งทานทำหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเง�น โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท มี
จำนวน 3 ทาน คือ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมนัส เจ�ยรวนนท และนายกองเกียรติ หวังว�ระมิตร เปนกรรมการ
ตรวจสอบ โดยในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ�น 6 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฎิบัติหนาที่ไดดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานทางการเง�นของบร�ษัท งบการเง�นรายไตรมาส และงบการเง�นประจำป ของบร�ษัท ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเง�นของบร�ษัทมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเง�น มีความเชื่อถือได และไดมีการเปดเผยขอมูลอยางเพ�ยงพอ
2. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ�จารณารายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ของบร�ษัทและบร�ษัทยอยตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนไปตามเง�่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยไดเปดเผยขอมูลไวในงบการเง�น
อยางครบถวน
3. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ�จารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในจากผูตรวจสอบภายในของบร�ษัท และรับทราบผลการตรวจสอบ
การประเมินความเพ�ยงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงประเด็นที่ตรวจพบ ขอเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
งานของฝายบร�หาร เพ�่อใหมั่นใจวาบร�ษัทไดปฎิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยมีระบบการควบคุมภายในและการบร�หารความ
เสี่ยงที่เพ�ยงพอและมีประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เปนประเด็นสำคัญๆ ใหคณะกรรมการ
บร�ษัททราบอยางสม่ำเสมอ
4. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ�จารณารับทราบแผนบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัท รวมถึงไดเสนอใหฝายบร�หารจัดใหมีกระบวนการเพ�่อ
บร�หารความเสี่ยง เพ�่อใหมั่นใจวาบร�ษัทมีระบบการบร�หารความเสี่ยงที่เพ�ยงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฎิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและความเปนอิสระ เพ�่อประโยชนอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทมีความเพ�ยงพอและมีประสิทธิผล งบการเง�นของบร�ษัทแสดงฐานะการเง�น ผลการดำเนิน
งาน และกระแสเง�นสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น และบร�ษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ
บังคับที่เกี่ยวของ และเปดเผยขอมูลรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของอยางเพ�ยงพอ

( ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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