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ข�อมูลทางการเง�นที่สำคัญ
ผลการดำเนินงาน
(หน�วย : ล�านบาท)

รายได�จากการขายและบร�การ

รายได�รวม

ค�าใช�จ�ายรวม

กำไรสุทธิ 

3,193.25

3,227.62

3,130.52

82.42

3,586.88

3,607.72

3,509.64

77.55

3,315.11

3,338.15

3,264.03

54.78

2561 2562 2563

งบดุล
(หน�วย : ล�านบาท)

สินทรัพย�รวม 

หนี้สินรวม

ส�วนของผู�ถือหุ�นรวม 

881.51

524.34

357.17

1,165.35

489.35

676.00

1,218.87

524.69

694.18

2561 2562 2563

อัตราส�วนทางการเง�น

อัตรากำไรสุทธิ

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� 

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น 

       2.55% 

        1.47

10.79%

24.61%

2.15%

0.72

7.58%

15.01%

1.64%

0.76

4.60%

8.00%

2561 2562 2563

ข�อมูลหลักทรัพย�

จำนวนหุ�น(ล�านหุ�น)**

กำไรต�อหุ�น (บาทต�อหุ�น)

มูลค�าหุ�นที่ตราไว�ต�อหุ�น (บาท)

**จำนวนหุ�นในป� 2561 ปรับมูลค�าหุ�นเหลือ 0.50 บาทเพ�่อให�สามารถเปร�ยบเทียบกันได� และจำนวนหุ�นในป� 2562 ใช�ว�ธีถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนักเนื่องจากมีการออกหุ�นใหม�ในระหว�างป�

412.00

0.20

0.50

456.18

0.17

0.50

600.00

0.09

0.50

2561 2562 2563



สินทรัพย�รวม (หน�วย : ล�านบาท)

882

2561 2562 2563

1,165
1,219

ส�วนของผู�ถือหุ�น (หน�วย : ล�านบาท)

357

2561 2562 2563

676 694

รายได�จากการขาย (หน�วย : ล�านบาท)

จำนวนสาขา (หน�วย : สาขา)ผลตอบแทนจากสินทรัพย� (หน�วย : ร�อยละ)

3,193

5 6 6

16 18 1815
21 23

3,315
3,587

2561

2561

2562 2563

กำไรสุทธิ (หน�วย : ล�านบาท)

82

2561 2562 2563

78

55

2562 2563

200

600

1,000

1,000

3,000

10.79%
7.58%

4.06%

2561 2562 2563

5

15

10

20

25

75

200

600

1,000

ร�าน iServe ร�าน Apple Brand ร�าน dotlife
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นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข
ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร 

นายณรงค� อิงค�ธเนศ
ประธานกรรมการ
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นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 

นายณรงค� อิงค�ธเนศ

ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ป� 2563 ท่ีผ�านมานับว�าเป�นป�ท่ีเต็มไปด�วยความท�าทายท�ามกลางว�กฤตโคว�ด-19 หลาย ๆ  องค�กรได�มีการปรับรูปแบบการดำเนิน
งานไม�ว�าจะเป�นการทำงานจากที่บ�าน (Work from Home) การเว�นระยะห�างการติดต�อสื่อสาร รวมถึงการเร�ยนที่มุ�งเน�นผ�าน
ทางออนไลน�มากข�้น ประชาชนส�วนใหญ�จ�งออกจากบ�านน�อยลงและใช�เวลาอยู�กับบ�านมากข�้น จากรูปแบบการใช�ชีว�ตของสังคม
เปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็วจากว�กฤติโคว�ด-19 ทำให�พฤติกรรมและความต�องการของผู�บร�โภคเปล่ียนแปลงไป เกิดเทรนด�สินค�า
ใหม� ๆ เช�น สินค�าทำความสะอาดฆ�าเชื้อ สินค�าอำนวยความสะดวกในการทำงานหร�อเร�ยนจากที่บ�าน

ในช�วงคร�่งป�แรกของป� 2563 ได�มีการล็อกดาวน�ในหลายพ�้นที่ บร�ษัทฯ ได�ปรับเปล่ียนแผนธุรกิจหลาย ๆ ด�าน และได�ปรับเปล่ียน
กระบวนการทำงานให�เข�ากับสถานการณ� โดยการสลับกันทำงานจากท่ีบ�านเพ�อ่ลดความเส่ียง การปรับย�ายพนักงาน และหน�าท่ี
ความรับผิดชอบบางตำแหน�ง  ให�สอดรับกับการขยายช�องทางการจำหน�ายสินค�าและบร�การผ�านทางออนไลน� ส�งผลให�ป�ท่ีผ�าน
มายอดขายออนไลน�ของเราเติบโตแบบก�าวกระโดดกว�า 500% ท้ังน้ี ในป� 2563 บร�ษัทฯ มียอดรายได�รวม 3,338 ล�านบาท ลดลง
จากป� 2562 เพ�ยงร�อยละ 7.47 นอกจากมุ�งเน�นการขายผ�านช�องทางออนไลน�แล�ว บร�ษัทฯยังส�งมอบประสบการณ�การซ้ือสินค�า
ผ�านออนไลน�ให�กับลูกค�า ด�วยบร�การใหม� ๆ เพ�อ่อำนวยความสะดวกตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย�างดีท่ีสุด ด�วยบร�การ 
Shop from Home อยู�ท่ีไหนก็ซ้ือสินค�าได� การให�คำปร�กษาด�านเทคนิคสำหรับผู�ท่ีมีป�ญหาการใช�งานผ�านทางโทรศัพท� การส�ง
พนักงานไปบร�การถึงบ�าน โดยลูกค�าสามารถชำระสินค�าผ�านบัตรเครดิตได�เหมือนมาท่ีร�านค�า การอบรมการใช�สินค�า และสัมมนา
ผ�านออนไลน� เป�นต�น

การเป�ดตัวเทคโนโลยี 5G ท่ีเพ��มความเร็วและเสถียรของการส่ือสารบนเคร�อข�ายไร�สายในระหว�างป� 2563 ทำให�เกิดความต�องการ
สินค�า iPhone และอ�ปกรณ�ด�าน IOT เพ��มข�้นเป�นอย�างมาก การเป�ดตัว iPhone 12 และสินค�า Apple รุ�นใหม�ที่รองรับระบบ 5G 
และสินค�าท่ีเก่ียวกับ AI และ IOT ได�รับการตอบรับเป�นอย�างดีจากลูกค�าของบร�ษัทฯ  ซ่ึงจะเป�นป�จจัยผลักดันยอดขายให�เติบโตข�น้
ในป� 2564

แม�ว�าบร�ษัทฯ จะได�รับผลกระทบโดยตรงจากว�กฤตโคว�ด-19 แต�ก็สามารถปรับตัว และรับมือกับสถานการณ�ได�เป�นอย�างดี และยัง
ได�เร��มก�าวสู� Omni Channel บร�ษัทฯ ยังคงขยายและปรับปรุงร�านค�าอย�างต�อเน่ือง ไม�ว�าจะเป�นร�าน U-Store, iStudio, dotlife 
อีกทั้งได�เร��มแผนจำหน�ายสินค�า Apple ในร�าน dotlife ทุกสาขา

สุดท�ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท ผมขอแสดงความขอบคุณเป�นอย�างสูงต�อลูกค�า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู�มีส�วนได�
เสียทุกท�านท่ีได�ให�ความเช่ือม่ันไว�วางใจ สนับสนุนบร�ษัทฯ ด�วยดีเสมอมา เราจะทำหน�าท่ีอย�างเต็มท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน�ของทุก
ฝ�ายตลอดจนชุมชนและสังคม เพ�่อผลักดันให�องค�กรเดินหน�า และเติบโตต�อไปอย�างมั่นคง และยั่งยืน
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นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�
กรรมการบร�หาร /
อนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร (CEO) /
กรรมการบร�หาร

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายมนัส เจ�ยรวนนท�
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา
และพ�จารณาค�าตอบแทน

นายก�องเกียรติ  หวังว�ระมิตร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายป�ญญ� เกษมทรัพย�
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
และพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการบร�ษัท
และคณะกรรมการบร�หาร

นายณรงค� อิงค�ธเนศ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบร�หาร /
กรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน
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นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข
ผู�อำนวยการฝ�ายสินค�า (รักษาการ)

นางสาวปภาว� ว�ชชุปร�ชา
ผู�อำนวยการฝ�ายค�าปลีก

นางสาวสุร�ย�พร อิงค�ธเนศ
ผู�อำนวยการฝ�ายออกแบบและการตลาด

นางสาวรัตนกร  โรจน�วัชราภิบาล
ผู�อำนวยการฝ�ายบัญชีและการเง�น /
เลขานุการบร�ษัท

นายอดิเวท ขาวสุทธิ์
ผู�อำนวยการฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจ

นางเยาวลักษณ� นิลอ�บล
ผู�อำนวยการฝ�ายทรัพยากรมนุษย�และธุรการ

ฝ�ายบร�หาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บร�หาร
ผู�มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบร�ษัท 

นายณรงค�  อิงค�ธเนศ ( อายุ 63 ป� )
สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท 52.2% **

 

ประธานกรรมการ
วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง 1 ต.ค. 2551

ประธานกรรมการบร�หาร
วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง 10 ส.ค. 2561

กรรมการสรรหา และกำหนดค�าตอบแทน
วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง  7 พ.ย. 2561

**โปรดดูข�อมูลเพ��มเติมใน “รายงานการเปลีี่ยนแปลง
การถือหุ�นของกรรมการ และผู�บร�หาร”

คุณว�ฒิทางการศึกษา
ปร�ญญาตร� 
บร�หารธุรกิจ California State University
ปร�ญญาโท 
บร�หารธุรกิจ California State University

ประวัติอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ�น 97/2012 

2551 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน

ประสบการณ�ทำงานในกิจการที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

 2559 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท ว�เซิร�ฟพลัส จำกัด
• ประธานกรรมการ
VNET SEED CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.

2552 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท ว�เฮลท� ทร�ซิกตี้ จำกัด

2561 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

2535 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ประธานกรรมการ / กรรมการบร�หาร /
กรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน
บร�ษัท ว�นท�คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2534 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท ไทยอินคิวเบเตอร� ดอท คอม จำกัด
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จำกัด

2561 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
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นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข ( อายุ 53 ป� )
สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท 11.28%

กรรมการ
วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง 26 ก.ย. 2543 

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
วันที่เร��มทำงาน 26 ก.ย. 2543

กรรมการบร�หาร
วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง 10 ส.ค. 2561

ผู�อำนวยการฝ�ายสินค�า (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)
รุ�น 154/2011

2543 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร / กรรมการบร�หาร  / ผู�อำนวยการฝ�ายสินค�า (รักษาการ)

ชื่อบร�ษัท
• บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ�ทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน

ประสบการณ�ทำงานในกิจการที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

2545 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร / ผู�อำนวยการฝ�ายสินค�า (รักษาการ)
บร�ษัท โคแอน จำกัด
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นายโสภณ บุณยรัตพันธุ� ( อายุ 58 ป� )
สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท 1.62% 

กรรมการ
วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง 1 ต.ค. 2551

กรรมการบร�หาร
วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง 10 ส.ค. 2561

คุณว�ฒิทางการศึกษา
ปร�ญญาตร� 
ทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

ปร�ญญาโท 
ทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3821

ประวัติอบรม
• หลักสูตร Director  Certification Program (DCP)
รุ�น 17/2002
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC) รุ�น 1/2006 และรุ�น 2/2007
• หลักสูตร Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI) รุ�น 5/2015
• IT Governance and Cyber Resilence Program
(ITG) รุ�น 15/2020

2551 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการบร�หาร

2561 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• อนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ�ทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน

2542 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท เอเซีย พลัส กรุ�ป โฮลดิ�งส� จำกัด (มหาชน)

2543 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการบร�หาร
บร�ษัท ว�นท�คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2562 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท เอสว�ไอ จำกัด (มหาชน)

-12-



2542 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ประธานกรรมการบร�หาร
บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จำกัด

2559 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท ว�เซิร�ฟพลัส จำกัด

ประสบการณ�ทำงานในกิจการที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

2556 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ
บร�ษัท เฟรเซอร�ส พร็อพเพอร�ตี้ อินดัสเทร�ยล
ร�ท แมนเนจเม�นท� (ประเทศไทย) จำกัด

 

2561- ป�จจ�บัน 

ตำแหน�ง
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท ว�เน็ท พาวเวอร� จำกัด
• กรรมการ
บร�ษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

 

2558-ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
VNET SEED CAPITAL (SINGAPORE)
PTE. LTD.

 

2556 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท บลูฟ�ช โซลูชั่น จำกัด

2546 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท ไทย ออโตโมทีฟ ว�ซีเอฟ จำกัด

2543 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท ไทยอินคิวเบเตอร� ดอท คอม จำกัด

2563 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม
บร�ษัท ว�เน็ท เอสจ� พาวเวอร� จำกัด
• กรรมการ
บร�ษัท เอ็ม อิน เทลลิเจนซ� จำกัด
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ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา ( อายุ 58 ป� )
สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท 0.03%

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง 18 มิ.ย. 2561

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ดุษฎีบัณฑิต (การเง�น)
Florida International University

• ว�ทยาศาสตร�มหาบัณฑิต (สาขาการเง�น)
Florida International University

• บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
บัญชีบัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ 2)
จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

ประวัติอบรม
• หลักสูตรพัฒนาผู�บร�หารระดับสูง
ว�ทยาลัย ว�ทยาการตลาดทุน (วตท) รุ�นที่ 11/2010
• หลักสูตร Role of the Chairman program (RCP)
รุ�นที่ 11/2012
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC) รุ�นที่ 12/2011
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ�นที่ 4/2005
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ�นที่ 36/2003

2561-ป�จจ�บัน
2554-2559
ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

2561 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บร�ษัท เจ.เอส.พ� พร�อพเพอร�ตี้ จำกัด (มหาชน)

2561 - ป�จจ�บัน

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

2561 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท พร�เมียร� แท็งค� จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ�ทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน

ประสบการณ�ทำงานในกิจการที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

ป� 2548 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ศาสตราจารย� (สาขาการเง�น)
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
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นายมนัส เจ�ยรวนนท� ( อายุ 64 ป� )
สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท  0.03%

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง 18 มิ.ย. 2561

ประธานกรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน
วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง 7 พ.ย. 61

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� Finance California State Sacramento
• ปร�ญญาโท MBA California State Sacramento

ประวัติอบรม
• หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP)
รุ�น 152/2018

2561 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน

2554-2559

ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

2561 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ / ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
บร�ษัท เจ�ยไต� จำกัด

2551 - 2560

ตำแหน�ง
• กรรมการ / ประธานฝ�ายปฏิบัติการ
บร�ษัท เจ�ยไต� จำกัด

2548 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ 
บร�ษัท เจ�ยไต�เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด

ตำแหน�ง 
กรรมการ
บร�ษัท เจ�ยไต�โปรดิ�วซ� จำกัด

2532 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท เจ�ยไต�เมล็ดพันธุ� จำกัด
• กรรมการ
บร�ษัท ชนม�เจร�ญฟาร�ม จำกัด

ประสบการณ�ทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน

ประสบการณ�ทำงานในกิจการที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
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2561 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท ซีทีเฟรช จำกัด

2561 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท ทีเอสเอ จำกัด

2532 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท อโกรเคมีอ�ตสาหกรรม จำกัด

2532 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท อาคเนย�เกษตรกรรม จำกัด

2535 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท ซีทีทีเมล็ดพันธุ� จำกัด

2537 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท ชนม�เจร�ญแอนด�ซันส�เอสเตท จำกัด
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นายก�องเกียรติ  หวังว�ระมิตร ( อายุ 61 ป� )
สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท  -ไม�มี-

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง
วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง 18 มิ.ย. 2561

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง
• ปร�ญญาโท คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี
จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

ประวัติอบรม
• หลักสูตร Director  Certification Program (DCP)
รุ�น 14/2002

2561 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

2558 -  ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
ECS Value (Cambodia) Co., Ltd.

ประสบการณ�ทำงานในกิจการที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

ประสบการณ�ทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน
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นายป�ญญ� เกษมทรัพย� ( อายุ 52 ป� )

กรรมการอิสระ
วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง 18 มิ.ย. 2561

กรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน
วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง  7 พ.ย. 61

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� นิติศาสตร�บัณฑิต
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
• ปร�ญญาโท นิติศาสตร�มหาบัณฑิต
ด�านกฎหมายเปร�ยบเทียบและกฎหมายระหว�างประเทศ
มหาว�ทยาลัย เซ�าเทิร�น เมโทดิส สหรัฐอเมร�กา

ประวัติอบรม
• ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) รุ�น 140/2010
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
รุ�น 10/2010
• ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Audit
Committee Program (ACP) รุ�น 37/2011
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
รุ�น 6/2011
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
รุ�น 11/2011
• หลักสูตร Monitoring Quality of Financial reporting
(MFR) รุ�น 14/2012
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR)  รุ�น 12/2012

2561 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน

2559 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
บร�ษัท ว�นท�คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2561 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบร�หารความเสี่ยงองค�กร
บร�ษัท เด็มโก� จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ�ทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน

ประสบการณ�ทำงานในกิจการที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

2556 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท เทพธานีกร�ฑา จำกัด (มหาชน)

2545 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ทนายความหุ�นส�วน (Partner)
และกรรมการผู�จัดการ
บร�ษัท คอมพาสลอว� จำกัด

2545-ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท กฎหมายและว�าความ เอชเอ็นพ� จำกัด

2560 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท ซิซซา กรุ�ป จำกัด

2562 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ
บร�ษัท เพอซิเว�ยแรนซ� จำกัด

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท  0.03%

2554-2559

ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)
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นางสาวสุร�ย�พร  อิงค�ธเนศ ( อายุ 37 ป� )
บุตรของนายณรงค� อิงค�ธเนศ
สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท 0.71%

ผู�อำนวยการฝ�ายออกแบบและการตลาด
วันที่เร��มทำงาน 1 พ.ค. 2555

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� คณะสภาป�ตยกรรมศาสตร� กาคว�ชาศิลปอ�ตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ�าคุณทหารลาดกระบัง
• Master of Arts in Design Management, London College of Communication, University of the Arts London

2555 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ผู�อำนวยการฝ�ายออกแบบและการตลาด
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

2561  – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ผู�อำนวยการฝ�ายออกแบบและการตลาด

ประสบการณ�ทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน

ประสบการณ�ทำงานในกิจการที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

นางสาวปภาว�  ว�ชชุปร�ชา ( อายุ 39 ป� ) 
สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท -ไม�มี-

ผู�อำนวยการฝ�ายค�าปลีก
วันที่เร��มทำงาน 2 พ.ย. 2552

คุณว�ฒิทางการศึกษา
ปร�ญญาตร� การบัญชี มหาว�ทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2552  – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ผู�อำนวยการฝ�ายค�าปลีก
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ�ทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน

2563 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท โคแอน จำกัด
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นางสาวรัตนกร  โรจน�วัชราภิบาล
( อายุ 38 ป� )
สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท -ไม�มี-

เลขานุการบร�ษัท
วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง 10 ส.ค. 2561

ผู�อำนวยการฝ�ายบัญชีและการเง�น
ผู�รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�น (CFO)
วันที่เร��มทำงาน 4 ก.ค. 2554

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� การบัญชี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว�ทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
• ผู�ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�า
• ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12060

ประวัติการอบรม
• หลักสูตรเลขานุการบร�ษัทของสมาคม IOD (CSP) รุ�นที่ 94/2018
• หลักสูตรการเตร�ยมความพร�อมทางบัญชีการเง�น
(Orientation Course -Strategic CFO in Capital Markets)
รุ�นที่ 6/2561 ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

2554 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ผู�อำนวยการฝ�ายบัญชี และการเง�น

ประสบการณ�ทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน

ประสบการณ�ทำงานในกิจการที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

2561 –  ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ผู�อำนวยการฝ�ายบัญชีและการเง�น

2563 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท โคแอน จำกัด

2561 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• เลขานุการบร�ษัท
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)
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นายอดิเวท ขาวสุทธิ์ ( อายุ 38 ป� )
สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท 0.009%

ผู�อำนวยการฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจ
วันที่เร��มทำงาน 1 พ.ค. 2554

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� บร�หารธุรกิจ การบัญชี มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร�
• ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10287

2554 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ผู�อำนวยการ ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจ
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) 

2561 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ผู�อำนวยการ ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจ
บร�ษัท โคแอน จำกัด

ประสบการณ�ทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน

ประสบการณ�ทำงานในกิจการที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

นางเยาวลักษณ�  นิลอ�บล ( อายุ 47 ป� )
(ชื่อ – สกุลเดิม) นางสาวเยาวลักษณ�  ฤกษ�ถว�ล
สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท 0.07%

ผู�อำนวยการฝ�ายทรัพยากรมนุษย�และธุรการ
วันที่เร��มทำงาน 20 ก.ค. 2552

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� คณะมนุษยศาสตร� จ�ตว�ทยา มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ

2552 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ผู�อำนวยการ ฝ�ายทรัพยากรมนุษย�และธุรการ
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

2555 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท นิล สมาร�ท เทค จำกัด 

ประสบการณ�ทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน

ประสบการณ�ทำงานในกิจการที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

2561 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ผู�อำนวยการ ฝ�ายทรัพยากรมนุษย�และธุรการ
บร�ษัท โคแอน จำกัด

2554 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการ
บร�ษัท เอเค ออดิท จำกัด
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รายช่ือกรรมการ ตำแหน�ง

จำนวนหุ�นท่ีถือ
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562
(หุ�น)

จำนวนหุ�นท่ีถือ
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563
(หุ�น)

จำนวนหุ�นท่ีมี
การเปล่ียนแปลง

ในป� 2563
เพ��มข�น้(ลดลง)(หุ�น)

สัดส�วน
การถือหุ�น

31/12/2563
(%)

1. นายณรงค� อิงค�ธเนศ1

คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

2. นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข

คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

3. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

4. ศ.ดร. พรชัย ชุนหจ�นดา

คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

5. นายมนัส เจ�ยรวนนท�

คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

6. นายก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร

คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

7. นายป�ญญ� เกษมทรัพย�

คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบร�หาร/กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 

 ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร / กรรมการบร�หาร / ผู�อำนวยการฝ�ายสินค�า (รักษาการ)

กรรมการบร�หาร / อนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 

313,189,000

7,857,000

67,706,200

-

9,742,800

-

200,000

-

200,000

-

200,000

-

200,000

-

313,189,000

6,857,000

67,706,200

-

9,742,800

-

200,000

-

200,000

-

-

-

200,000

-

-

(1,000,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

(200,000)

-

-

-

52.20%

1.14%

11.28%

-

1.62%

-

0.03%

-

0.03%

-

-

-

0.03%

-

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ�นของกรรมการและผู�บร�หารบร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด(มหาชน)
ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 1 ถือหุ�นผ�าน บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จำกัด
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รายช่ือผู�บร�หาร ตำแหน�ง

จำนวนหุ�นท่ีถือ
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562
(หุ�น)

จำนวนหุ�นท่ีมี
การเปล่ียนแปลง

ในป� 2563
เพ��มข�น้(ลดลง)(หุ�น)

จำนวนหุ�นท่ีถือ
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563
(หุ�น)

สัดส�วน
การถือหุ�น

31/12/2563
(%)

1. นางสาวปภาว� ว�ชชุปร�ชา

คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

2. นางสาวสุร�ย�พร อิงค�ธเนศ

คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

3. นางสาวรัตนกร  โรจน�วัชราภิบาล

คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

4. นายอดิเวท ขาวสุทธิ์

คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

5. นางเยาวลักษณ� นิลอ�บล

คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

ผู�อำนวยการฝ�ายค�าปลีก

ผู�อำนวยการฝ�ายออกแบบและการตลาด

ผู�อำนวยการฝ�ายบัญชีการเง�น

ผู�อำนวยการฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจ

ผู�อำนวยการฝ�ายทรัพยากรมนุษย�และธุรการ

400,000

-

5,638,200

-

400,000

-

400,000

-

400,000

-

(400,000)

-

(938,200)

-

(400,000)

-

(343,300)

-

-

-

-

-

4,700,000

-

-

-

56,700

-

400,000

-

-

-

0.78%

-

-

-

0.01%

-

0.07%

-
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C, I, IV, V I, IV, XI I, IV, X, XII VII, II XIII, VII, III

C, VII

VII, III, XIV V, VII X X X X X

I

VII, II

 X I, X I, X X X

I, XII

I

I

I

I

I

นายณรงค�
อิงค�ธเนศ

นายโสภณ
บุณยรัตพันธุ�

นาย ปรเมศร�
เหร�ยญเจร�ญสุข

ศ.ดร.พรชัย
ชุนหจ�นดา

นายมนัส
เจ�ยรวนนท�

นายก�องเกียรติ
หวังว�ระมิตร

นายป�ญญ�
เกษมทรัพย�

นางสาวปภาว�
ว�ชชุปร�ชา

นางสาวสุร�ย�พร
อิงค�ธเนศ

นางสาวรัตนกร
โรจน�วัชราภิบาล

นายอดิเวท
ขาวสุทธ์ิ

นางเยาวลักษณ�
นิลอ�บล

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทย�อย

รายละเอียดการดำรงตำแหน�งของผู�บร�หาร และผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ ในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทที่เกี่ยวข�องกัน

บร�ษัท โคแอน จำกัด

บร�ษัท กฎหมายและว�าความเอชเอ็นพ� จำกัด

บร�ษัท เจ.เอส.พ�.พร็อพเพอร�ต้ี จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท เจ�ยไต� จำกัด

บร�ษัท เจ�ยไต�เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด

บร�ษัท เจ�ยไต�โปรดิ�วซ� จำกัด

บร�ษัท เจ�ยไต�เมล็ดพันธุ� จำกัด

บร�ษัท ชนม�เจร�ญฟาร�ม จำกัด

บร�ษัท ชนม�เจร�ญแอนด�ซันส�เอสเตท จำกัด

บร�ษัท ซิซซากรุ�ป จำกัด

บร�ษัทที่เกี่ยวข�อง
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I

I

I

VII, III

VII

I

III, XI, VII

VIII

C

VII, II

I,C

นายณรงค�
อิงค�ธเนศ

นายโสภณ
บุณยรัตพันธุ�

นาย ปรเมศร�
เหร�ยญเจร�ญสุข

ศ.ดร.พรชัย
ชุนหจ�นดา

นายมนัส
เจ�ยรวนนท�

นายก�องเกียรติ
หวังว�ระมิตร

นายป�ญญ�
เกษมทรัพย�

นางสาวปภาว�
ว�ชชุปร�ชา

นางสาวสุร�ย�พร
อิงค�ธเนศ

นางสาวรัตนกร
โรจน�วัชราภิบาล

นายอดิเวท
ขาวสุทธ์ิ

นางเยาวลักษณ�
นิลอ�บล

บร�ษัท เฟรเซอร�ส พร็อพเพอร�ต้ี อินดัสเทร�ยล
ร�ท แมนเนจเม�นท� (ประเทศไทย) จำกัด
(เดิมช่ือบร�ษัท ไทคอนแมนเนจเม�นท� จำกัด)

บร�ษัท ซีทีทีเมล็ดพันธุ� จำกัด

บร�ษัท ซีทีเฟรช จำกัด

บร�ษัท เด็มโก� จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ทีเอสเอ จำกัด

บร�ษัท เทพธานีกร�ฑา จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ไทยออโตโมทีฟว�ซีเอฟ จำกัด

บร�ษัท ไทยอินคิวเบเตอร�ดอทคอม จำกัด

บร�ษัท นิลสมาร�ทเทค จำกัด

บร�ษัท บลูฟ�ชโซลูช่ัน จำกัด

บร�ษัท บางกอกโพสต� จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท พร�เมียร�แทงค�คอร�ปอเรช่ัน จำกัด

I

I
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I

I

I

V, VII

I

I

I,C

I

I

I, XII

III, VII

VII, III

VII, III

I, C, V

I, C

I, C

I, C

นายณรงค�
อิงค�ธเนศ

นายโสภณ
บุณยรัตพันธุ�

นาย ปรเมศร�
เหร�ยญเจร�ญสุข

ศ.ดร.พรชัย
ชุนหจ�นดา

นายมนัส
เจ�ยรวนนท�

นายก�องเกียรติ
หวังว�ระมิตร

นายป�ญญ�
เกษมทรัพย�

นางสาวปภาว�
ว�ชชุปร�ชา

นางสาวสุร�ย�พร
อิงค�ธเนศ

นางสาวรัตนกร
โรจน�วัชราภิบาล

นายอดิเวท
ขาวสุทธ์ิ

นางเยาวลักษณ�
นิลอ�บล

บร�ษัท เพอซิเว�ยแรนซ� จำกัด

บร�ษัท ฟอร�ไซท�โฮลดิ�งส� จำกัด

บร�ษัท ว�เน็ท พาวเวอร� จำกัด

บร�ษัท ว�นท�คอมเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ว�เซิร�ฟพลัส จำกัด

บร�ษัท ว�เน็ทแคปป�ทอล จำกัด

บร�ษัท ว�เฮลท�ทร�ซิกต้ี จำกัด

บร�ษัท หลักทรัพย�เอเซียพลัส จำกัด

บร�ษัท อโกรเคมีอ�ตสาหกรรม จำกัด

บร�ษัท อาคเนย�เกษตรกรรม จำกัด

บร�ษัท เอเคออดิท จำกัด

บร�ษัท เอเซียพลัสกรุ�ปโฮลดิ�งส� จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท หลักทรัพย�จัดการ
กองทุนแอสเซทพลัส จำกัด
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หมายเหตุ C – ประธานกรรมการ IV – กรรมการบร�หาร    VIII – กรรมการบร�ษัท   XII – ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
 I – กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม V – กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน  IX – ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ  XIII – ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
 II – ประธานกรรมการตรวจสอบ VI – เลขานุการบร�ษัท    X – ผู�บร�หาร   XIV – ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
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1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน) (“บร�ษัท” หร�อ “CPW”) และบร�ษัท โคแอน จำกัด (“โคแอน” “KOAN” หร�อ “บร�ษัทย�อย”) รวมเร�ยกว�า 
“กลุ�มบร�ษัท” ประกอบธุรกิจจัดจำหน�ายค�าปลีกและค�าส�งสินค�าประเภทดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ที่ผลิตภัณฑ�ต�องมคีวามโดดเด�น ทั้งเร�่องสินค�าที่มีนวัตกรรม 
ความทันสมัยและสามารถใช�ได�ในชีว�ตประจำวันท่ัวไป เช�น อ�ปกรณ�เก่ียวกับเสียง อ�ปกรณ�เพ�อ่สุขภาพและการออกกำลังกาย เคร�่องใช�ไฟฟ�าภายในบ�าน
และสำนักงาน รวมท้ัง สมาร�ทโฟน คอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ต นาิกาอัจฉร�ยะ และอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ

บร�ษัทมีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบค�าปลีกสินค�าประเภทดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�สำหรับลูกค�าท่ัวไป โดยมีช�องทางการจำหน�ายหลักผ�านทาง
สาขาร�านค�าปลีกของบร�ษัทเอง ได�แก� 
1. ร�าน .life (dotlife) จำหน�ายสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� (Digital Lifestyle) สินค�าเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรม และแก็ตเจ็ต (Gadget) ต�างๆ
2. ร�าน iStudio by copperwired ร�าน U-Store by copperwired และร�าน Ai_ (เอไอ) จำหน�ายสินค�าโทรศัพท�มือถือ โน�ตบุ�ค และ แท็บเล็ต เฉพาะ
แบรนด� Apple และจำหน�ายอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ ทั้งแบรนด� Apple และแบรนด�สินค�าชั้นนำอื่นๆ
3. ร�าน iServe เป�นศูนย�บร�การที่ได�รับการแต�งตั้งจากทาง Apple ให�บร�การซ�อม /  เปลี่ยนอะไหล�สินค�าแบรนด� Apple ที่ชำรุดแก�ลูกค�าของบร�ษัทด�วย
มาตรฐาน Apple
4. ช�องทาง E-Commerce ผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัทเอง คือ www.istudio.store และ www.dotlife.store

ในขณะท่ีบร�ษัทย�อยของบร�ษัทดำเนินธุรกิจค�าส�งเชิงพาณิชย�สินค�าประเภทดิจ�ทัลไลฟ�- สไตล� และอ�ปกรณ�เสร�มที่เกี่ยวข�อง ให�แก�ลูกค�าที่มี
วัตถุประสงค�นำไปขายต�อ หร�อใช�ในองค�กร เช�น iStudio, Central Group, The Mall Group, King Power, AIS, Apple Store เป�นต�น  

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

2. ว�สัยทัศน� พันธกิจ และเป�าหมายในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท

ว�สัยทัศน�
เรามุ�งมั่นสร�างประสบการณ�ที่ดีที่สุดให�กับลูกค�า มุ�งเน�นการนำเสนอสินค�าและบร�การที่มีคุณภาพ

ใส�ใจความต�องการของลูกค�า เพ�่อให�ลูกค�ามีไลฟ�สไตล�ที่ดีข�้น

พันธกิจ
• เรามุ�งเน�นที่จะคัดสรรสินค�าภายใต�แนวคิด Design Lifestyle Technology เพ�่อสร�างความโดดเด�น และแตกต�างในการแข�งขันทางธุรกิจ
• เราจะพัฒนาบุคลากรอย�างต�อเนื่อง เพ�่อเพ��มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน สร�างผลกำไรและบร�หารต�นทุน

เพ�่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ผู�มีส�วนได�เสีย (Stakeholders)
• เรามุ�งเน�นลูกค�าเป�นศูนย�กลาง โดยสร�างประสบการณ�เกี่ยวกับสินค�า และบร�การที่ดี โดยมีความรับผิดชอบต�อสังคม

เพ�่อให�ลูกค�าพ�งพอใจสูงสุด
• เราแสวงหาโอกาสใหม�ทางธุรกิจอยู�เสมอ เพ�่อเสร�มสร�างให�องค�กรเติบโตอย�างยั่งยืน
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน) ก�อต้ังข�น้เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2543 โดยคุณปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข ด�วยทุนจดทะเบียนเร��มต�น 3.00 ล�านบาท 
โดยมีวัตถุประสงค�แรกเร��มเพ�่อประกอบธุรกิจเป�นผู�จัดจำหน�ายค�าปลีกผลิตภัณฑ�ของ Apple ตามท่ีได�รับการแต�งต้ังเป�นผู�จัดจำหน�าย และให�บร�การจาก
บร�ษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. และเป�ดร�าน iStudio (เดิมชื่อ Apple Centre) สาขาสยามดิสคัฟเวอร�่ ซึ่งเป�น Apple Brand Shop สาขา
แรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู�ในศูนย�การค�า ต�อมาในป� 2553 บร�ษัทได�เป�ดสาขาร�าน .life (dotlife) ที่ศูนย�การค�าพาราไดซ�พาร�ค ศร�นคร�นทร� เพ�่อดำเนิน
ธุรกิจค�าปลีกสินค�าดิจ�ทัลไลฟสไตล� (Digital lifestyle) ภายใต�แนวคิดการเป�นแหล�งรวมสินค�าดิจ�ทัลที่ทันสมัย ตอบโจทย�การใช�ชีว�ตในยุคดิจ�ทัล เพ�่อ
ทำให�คุณภาพชีว�ตของลูกค�าดีข�้นกว�าเดิม โดยกลุ�มลูกค�าหลัก คือ บุคคลทุกเพศทุกวัยที่ชื่นชอบสินค�าเทคโนโลยี ป�จจ�บัน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
บร�ษัทมีร�านค�าและศูนย�บร�การภายใต�การบร�หารจัดการจำนวน 47 สาขา โดยเป�นร�าน Apple Brand Shop จำนวน 18 สาขา ร�าน .life (dotlife) 
จำนวน 23 สาขา และศูนย�บร�การซ�อมบำรุงผลิตภัณฑ� Apple อีกจำนวน 6 ศูนย�

นอกจากนี้ บร�ษัทยังได�ลงทุนในบร�ษัท โคแอน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจำหน�ายค�าส�งสินค�าดิจ�ทัลไลฟสไตล� โดยการคัดสรรและจัดหาผลิตภัณฑ�สินค�า
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีสไตล� เป�นตัวแทนจำหน�ายกระจายสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ไปยังช�องทางต�างๆ (Distribution) ซึ่งบร�ษัทมีการลงทุน
เพ��มในโคแอนเป�นลำดับจนในป�จจ�บันบร�ษัทถือหุ�นโคแอนอยู�ร�อยละ 100.00

3. ประวัติความเป�นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
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• จดทะเบียนจัดตั้ง บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด ด�วยทุนจดทะเบียนเร��มแรก 3.00 ล�านบาท เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2543
• ร�วมลงนามในสัญญา Apple Authorized Reseller (AAR) กับบร�ษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. 
เพ�อ่เป�นผู�จัดจำหน�ายผลิตภัณฑ�ภายใต�แบรด� Apple อย�างเป�นทางการ
• เป�ดบร�การสาขาแรก ภายใต�ชื่อ Apple Centre ณ ห�างสรรพสินค�า สยามดิสคัฟเวอร�่ ซึ่งถือเป�นร�าน
จำหน�ายผลิตภัณฑ� Apple แห�งแรกในประเทศไทยท่ีต้ังอยู�ในศูนย�การค�า

26

สรุปลำดับเหตุการณ�สำคัญของบร�ษัท มีดังนี้

• เดือนมิถุนายน 2549 บร�ษัทเพ��มทุนจดทะเบียนและชำระแล�วจาก 3.00 ล�านบาท เป�น 7.00 ล�านบาท เพ�อ่
ใช�เป�นเง�นทุนหมุนเว�ยนของบร�ษัทและขยายสาขา
• ร�วมลงนามในสัญญา Apple Premium Reseller (APR) กับบร�ษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. 
โดยบร�ษัทมีสิทธิเป�ดร�านในรูปแบบ iStudio และใช�ชื่อร�าน “iStudio by copperwired”
• เป�ดให�บร�การร�าน iStudio by copperwired สาขาสยามพารากอน ซึ่งถือเป�นร�าน Premium
Reseller สาขาแรกในประเทศไทย
• เข�าลงทุนร�อยละ 25.00 ในบร�ษัท โคแอน จำกัด ซึ่งเป�นบร�ษัทที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล�วจำนวน 2.00
ล�านบาท เพ�่อดำเนินธุรกิจติดตั้งและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต�อมาได�เปล่ียนแปลงการดำเนินธุรกิจ
มาเป�นผู�ค�าส�งสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� โดยจัดหาและคัดสรรสินค�าดังกล�าวจากต�างประเทศให�แก�บร�ษัทเป�น
หลัก และขยายไปยังลูกค�ากลุ�มค�าปลีกอื่นๆ

พ.ศ.
2549

• เป�ดให�บร�การร�าน iStudio สาขาเซ็นทรัลเว�ลด�พ.ศ.
2550

พ.ศ.
2543
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• เดือนกันยายน 2551 บร�ษัทเพ��มทุนจดทะเบียนและชำระแล�วจาก 7.00 ล�านบาท เป�น 20.00 ล�านบาท เพ�อ่
ใช�เป�นเง�นทุนหมุนเว�ยนและขยายสาขาของบร�ษัท โดยบร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทัล จำกัด (VNET) ได�เข�ามาร�วม
ลงทุนซ้ือหุ�นเพ��มทุนใหม�จำนวน 120,000 หุ�น หร�อคิดเป�นสัดส�วนการถือหุ�นเท�ากับร�อยละ 60.00 จ�งทำให� 
VNET เป�นผู�ถือหุ�นใหญ�ในบร�ษัท 
• ขยายพ�น้ท่ีการให�บร�การของสาขาเซ็นทรัลเว�ลด� จากเดิม 120 ตร.ม. มาเป�น 500 ตร.ม. โดยถือเป�นร�าน 
APR ท่ีใหญ�ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ในขณะน้ัน

• ร�วมมือกับทางพาวเวอร� บาย ในการบร�หารการขายผลิตภัณฑ� Apple ในพ�น้ท่ีสาขาของพาวเวอร� บายพ.ศ.
2552

• เดือนมีนาคม 2553 บร�ษัทเพ��มทุนจดทะเบียนและชำระแล�วจาก 20.00 ล�านบาท เป�น 30.00 ล�านบาท 
และในเดือนธันวาคมป�เดียวกันบร�ษัทได�เพ��มทุนเป�น 60.00 ล�านบาท เพ�่อใช�เป�นเง�นทุนหมุนเว�ยนและขยาย
สาขาของบร�ษัท
• เป�ดร�าน .life (dotlife) สาขาแรกที่พาราไดซ�พาร�ค ภายใต�แนวคิดดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�เพ�่อมุ�งเน�นการตอบ
สนองการใช�ชีว�ตประจำวันที่เกี่ยวข�องกับสินค�าเทคโนโลยีและอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ
• เดือนสิงหาคม 2553 บร�ษัทลงทุนเพ��มใน บร�ษัท โคแอน จำกัด ด�วยการซื้อหุ�นจากผู�ถือหุ�นเดิม ทำให�มี
สัดส�วนการลงทุนเพ��มจากร�อยละ 25.00 เป�นร�อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล�ว 
• ร�วมกับผู�ถือหุ�นท�องถิ�นจัดตั้ง บร�ษัท คอปเปอร�ไวร�ด-เอ็น จำกัด (CPW-N) เพ�่อดำเนินธุรกิจในการ
บร�หารร�านค�าในเขตภาคเหนือ โดยบร�ษัทเข�าร�วมลงทุนคิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียน
และเร�ยกชำระแล�ว 10.00 ล�านบาท

พ.ศ.
2553

• เดือนกันยายน 2554 บร�ษัทลงทุนเพ��มใน บร�ษัท โคแอน จำกัด ด�วยการซื้อหุ�นจากผู�ถือหุ�นเดิม ทำให�มี
สัดส�วนการลงทุนจากร�อยละ 70.00 เป�นร�อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล�ว และทำการเพ��ม
ทุนจดทะเบียนและเร�ยกชำระแล�วของ บร�ษัท โคแอน จำกัด จากเดิม 2.00 ล�านบาท เป�น 20.00 ล�านบาท 
เพ�่อนำไปใช�ในการขยายธุรกิจ
• เดือนตุลาคม 2554 บร�ษัทเพ��มทุนจดทะเบียนและชำระแล�วจาก 60.00 ล�านบาทเป�น 100.00 ล�านบาท 
เพ�่อใช�เป�นเง�นทุนหมุนเว�ยนของบร�ษัท 
• เดือนธันวาคม 2554 บร�ษัทเพ��มทุนจดทะเบียนและชำระแล�วจาก 100.00 ล�านบาท เป�น 105.30 ล�านบาท 
ด�วยการขายหุ�นเพ��มทุนจำนวน 53,000 หุ�น ให�กับ Melco Holdings Inc. (บร�ษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย�ของประเทศญ่ีปุ�น) คิดเป�นการถือหุ�นร�อยละ 5.03 ของทุนจดทะเบียนและเร�ยกชำระแล�วท้ังหมด 
ในราคารวม 51.00 ล�านบาท (เฉลี่ยหุ�นละ 962.26 บาท)
• ยุติการร�วมมือกับทางพาวเวอร� บาย ในการบร�หารการขายผลิตภัณฑ� Apple ในพ�น้ท่ีของพาวเวอร� บาย
• ร�วมมือกับเทสโก� โลตัส ในการบร�หารการขายผลิตภัณฑ� Apple ในพ�้นที่สาขาแผนกเคร�่องใช�ไฟฟ�าของ
เทสโก� โลตัส
• ร�วมกับผู�ถือหุ�นท�องถิ�นจัดต้ัง บร�ษัท คอปเปอร�ไวร�ด-เอส จำกัด (CPW-S) เพ�อ่ดำเนินธุรกิจในการบร�หาร 
ร�านค�าในเขตภาคใต� โดยบร�ษัทเข�าร�วมลงทุนคิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและเร�ยกชำระ 
แล�ว 10.00 ล�านบาท 
• ลงนามในสัญญา Apple Authorized Service Provider (ASP) กับบร�ษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. 
เพ�่อเป�นผู�ให�บร�การซ�อมแซมผลิตภัณฑ�ต�างๆ ของ Apple อย�างเป�นทางการ และเป�ดศูนย�บร�การ 
iServe สาขาแรกที่อัมร�นทร�พลาซ�า เพ�่อให�บร�การลูกค�าเกี่ยวกับการซ�อมแซมผลิตภัณฑ� Apple

พ.ศ.
2554

พ.ศ.
2551
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• ยุติการร�วมมือกับทางเทสโก� โลตัส ในการบร�หารการขายผลิตภัณฑ� Apple ในพ�้นที่ของเทสโก� โลตัส
• เดือนธันวาคม 2555 บร�ษัทเพ��มทุนจดทะเบียนและชำระแล�วจาก 105.30 ล�านบาทเป�น 168.00 ล�านบาท 
เพ�่อใช�เป�นเง�นทุนหมุนเว�ยนและขยายสาขาของบร�ษัท
• ร�วมกับผู�ถือหุ�นท�องถิ�นจัดตั้ง บร�ษัท คอปเปอร�ไวร�ด-อี จำกัด (CPW-E) เพ�่อดำเนินธุรกิจในการบร�หาร
ร�านค�าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบร�ษัทเข�าร�วมลงทุนคิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 55.00 ของทุนจด
ทะเบียนและเร�ยกชำระแล�ว 10.00 ล�านบาท
• เพ�่อเป�นการจัดโครงสร�างการลงทุนของบร�ษัทใน CPW-N ซ่ึงขณะน้ันได�มีร�านค�าภายใต�การบร�หารของ
CPW-N จำนวน 3 สาขา คือ (1) ร�าน .life (dotlife) สาขาเซ็นทรัลพลาซ�า เชียงใหม� แอร�พอร�ต (2) ร�าน
iBeat สาขาเชียงราย และ (3) ร�าน iStudio สาขาเซ็นทรัลพลาซ�า เชียงราย บร�ษัทได�บรรลุข�อตกลงกับ
กลุ�มผู�ถือหุ�นอีกฝ�าย ดังน้ี

1. บร�ษัทตกลงที่จะรับซื้อร�าน .life (dotlife) สาขาเซ็นทรัลแอร�พอร�ต เชียงใหม� โดยการโอน
ทรัพย�สินทั้งหมดและพนักงานจาก CPW-N ในราคามูลค�าตามบัญชีรวม 4.08 ล�านบาท เพ�่อดำเนินการ 
บร�หารภายใต�ชื่อบร�ษัทเอง ทำให�สาขาภายใต�การบร�หารของ CPW-N เหลือจำนวน 2 สาขา และ

2. บร�ษัทขายหุ�นท้ังหมดของ CPW-N จำนวน 650,000 หุ�น หร�อคิดเป�นร�อยละ 65.00 ของทุน
ชำระเเล�ว รวมเป�นจำนวนเง�น 7.40 ล�านบาท ให�แก�ผู�ถือหุ�นอีกฝ�าย ทำให� CPW-N สิ�นสภาพในการเป�น
บร�ษัทย�อย และผู�ถือหุ�นนั้นได�ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ CPW-N เป�น “บร�ษัท อี สเปซ อาร�อาร� จำกัด"

พ.ศ.
2555

• ในเดือนธันวาคม 2556 บร�ษัทเพ��มทุนจดทะเบียนและเร�ยกชำระแล�วจาก 168.00 ล�านบาท เป�น 206.00
ล�านบาท เพ�่อใช�เป�นเง�นทุนหมุนเว�ยน และขยายสาขาของกิจการในการเป�นบร�ษัทย�อย

พ.ศ.
2556

• เพ��มทุนตามสัดส�วนใน CPW-E จากทุนจดทะเบียนและเร�ยกชำระแล�วเดิม 10.00 ล�านบาท เป�นทุนจด
ทะเบียนและเร�ยกชำระแล�วใหม�เท�ากับ 40.00 ล�านบาท

พ.ศ.
2557

• เป�ดร�าน Ai_ ที่ศูนย�การค�าสยามดิสคัฟเวอร�่ โดยมีแนวคิดในการปรับภาพลักษณ�สาขาเดิมให�ทันสมัย
และมีความโดดเด�นเฉพาะตัว
• เพ�่อเป�นการจัดโครงสร�างการลงทุนของบร�ษัทใน CPW-S ซึ่งขณะนั้นได�มีร�านค�าภายใต�การบร�หารของ
CPW-S จำนวน 3 สาขา คือ ร�าน .life (dotlife) ที่ห�างสรรพสินค�าบิ�กซี 2 สาขา และ ร�าน .life (dotlife)
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 1 สาขา โดยบร�ษัทได�บรรลุข�อตกลงกับกลุ�มผู�ถือหุ�นอีกฝ�าย ดังนี้

1. เดือนมกราคม 2559 ได�ขายอ�ปกรณ�ตกแต�งร�าน .life (dotlife) ที่ห�างสรรพสินค�าบิ�กซี 1
สาขา ให�กับบุคคลภายนอกไปในราคา 0.30 ล�านบาท ส�วนร�าน .life (dotlife) ที่ห�างสรรพสินค�าบิ�กซี
อีก 1 สาขา ได�ป�ดตัวลงเมื่อหมดสัญญาเช�าพ�้นที่

2. เดือนเมษายน 2559 บร�ษัทได�เข�าซ้ือร�าน .life (dotlife) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต โดยการ
โอนทรัพย�สินทั้งหมด และพนักงานจาก CPW-S จำนวน 0.09 ล�านบาท จ�งทำให�ร�าน .life (dotlife) 
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ดำเนินการภายใต�การบร�หารของบร�ษัทแทน 

3. เดือนสิงหาคม 2559 บร�ษัทเข�าซ้ือหุ�นท้ังหมดของ CPW-S จากผู�ถือหุ�นเดิมจำนวน 400,000 
หุ�น หร�อคิดเป�นร�อยละ 40 ของทุนชำระแล�ว รวมเป�นเง�น 1.67 ล�านบาท 
(อ�างอิงจากมูลค�าหุ�นทางบัญชีบวกส�วนเพ��มจำนวน 200,000 บาท) 

4. บร�ษัทได�มีมติให�จดทะเบียนยกเลิก CPW-S เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
(ชำระบัญชีเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560)

พ.ศ.
2559
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• เป�ดให�บร�การเว็บไซต� www.istudio.store และ www.dotlife.store เพ�่อเป�นช�องทางจัดจำหน�ายสินค�า
ออนไลน� และการสื่อสารข�อมูลข�าวสาร โปรโมชั่น กับลูกค�าที่ชื่นชอบสินค�าของ Apple และสินค�าดิจ�ทัล
ไลฟ�สไตล�
• บร�ษัทตกลงท่ีจะรับซ้ือร�าน iStudio สาขา UD Town อ�ดรธานี โดยการโอนทรัพย�สินท้ังหมดและพนักงาน 
จาก CPW-E ในราคา 1.98 ล�านบาท เพ�่อดำเนินการภายใต�การบร�หารของบร�ษัทแทน (ต�อมาได�ป�ดตัว 
ลงเมื่อหมดสัญญาเช�าพ�้นที่) 

• เพ��มสัดส�วนการถือหุ�นใน CPW-E โดยเข�าซื้อหุ�นทั้งหมดจากผู�ถือหุ�นเดิม (1.80 ล�านหุ�น ในราคา 1.00 
บาท) ทำให�บร�ษัทมีสัดส�วนการถือหุ�นใน CPW-E เท�ากับร�อยละ 100.00
• CPW-E ขายร�าน iServe สาขาเซ็นทรัลพลาซ�า อ�บลราชธานี โดยการโอนทรัพย�สินท้ังหมดและพนักงาน 
ให�กับผู�ถือหุ�นเดิมเป�นจำนวน 0.60 ล�านบาท 

พ.ศ.
2560

• เพ��มทุนตามสัดส�วนในบร�ษัท โคแอน จำกัด จากทุนจดทะเบียนและชำระแล�ว 20.00 ล�านบาท เป�น 50.00 
ล�านบาท เพ�่อใช�เป�นเง�นทุนหุมนเว�ยนในการขยายกิจการ
• บร�ษัท โคแอน จำกัด เป�ดช�องทางจำหน�ายผ�านเว็บไซต��ภายใต�ชื่อ www.koan.co.th เพ�่อเป�นการเพ��ม
ช�องทางการจัดจำหน�ายอ�ปกรณ�เสร�มสินค�าประเภทดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�สู�ผู�บร�โภคได�โดยตรงทั้งกลุ�มลูกค�า
บร�ษัทและลูกค�าทั่วไป
• เพ�่อเป�นการจัดโครงสร�างการลงทุนใหม�ของบร�ษัทใน CPW-E ซึ่งเป�นบร�ษัทย�อยร�อยละ 100.00 ดำเนิน
การ ดังนี้ 
 1. เดือนกันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทได�มติให� บร�ษัทรับซื้ออ�ปกรณ�ตกแต�ง
และเคร�่องใช�สำนักงาน จากร�าน iStudio สาขาเซ็นทรัลพลาซ�า อ�บลราชธานี จาก CPW-E ในราคารวม 
2.05 ล�านบาท เพ�่อดำเนินการบร�หารภายใต�บร�ษัทแทน ทำให� CPW-E เป�นบร�ษัทที่ไม�มีสาขาร�านค�าภาย
ใต�การจัดการและไม�มีการดำเนินธุรกิจอีกต�อไป
 2. เดือนธันวาคม 2561 คณะกรรมการบร�ษัทได�มีมติให�ขายหุ�นทั้งหมดของ CPW-E ให�แก�
บุคคล ภายนอก จำนวน 4,000,000 หุ�น ในราคาหุ�นละ 0.43 บาท รวมเป�นเง�น 1.72 ล�านบาท (จากมูลค�า 
ตามบัญชีหุ�นละ 0.29 บาท) ทำให� CPW-E สิ�นสภาพในการเป�นบร�ษัทย�อย และผู�ถือหุ�นใหม�ได�เปลี่ยนชื่อ 
CPW-E เป�น “บร�ษัท เมทไลน� ไพพ� จำกัด”
• หลังการปรับโครงสร�างการลงทุนบร�ษัทจ�งเหลือบร�ษัทย�อยถือหุ�นร�อยละ 100.00 อยู�เพ�ยงบร�ษัทเดียว 
คือ บร�ษัท โคแอน จำกัด

พ.ศ.
2561
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• เดือนมีนาคม 2562 บร�ษัทเพ��มทุนจดทะเบียนและชำระแล�วจาก 206.00 ล�านบาท เป�น 220.00 ล�านบาท
เพ�่อใช�เป�นเง�นทุนหมุนเว�ยนและขยายสาขาของบร�ษัท
• วันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 1/ 2562 ของบร�ษัท มีมติอนุมัติเร�่องที่สำคัญ
ดังนี้

- อนุมัติการแปรสภาพจากบร�ษัทจำกัดเป�นบร�ษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป�น บร�ษัท คอปเปอร� 
ไวร�ด จำกัด (มหาชน) 

- เปลี่ยนแปลงมูลค�าที่ตราไว�ต�อหุ�นจาก 100.00 บาทต�อหุ�น เป�น 0.50 บาทต�อหุ�น
- เพ��มทุนจดทะเบียนจำนวน 80.00 ล�านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 220.00 ล�านบาท เป�น

300.00 ล�านบาท โดยการออกหุ�นสามัญเพ��มทุนใหม� จำนวน 160.00 ล�านหุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 
บาท คิดเป�นร�อยละ 26.67 ของหุ�นสามัญท่ีออกและชำระแล�วภายหลังการเสนอขายหุ�นสามัญในคร้ังน้ี ท้ังน้ี 
ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นได�อนุมัติและจัดสรรหุ�นสามัญเพ��มทุนจำนวนไม�เกิน 160.00 ล�านหุ�น ตามรายละเอียดดังนี้

1. หุ�นสามัญเพ��มทุนจำนวน 9.80 ล�านหุ�น เพ�่อเสนอขายให�แก�กรรมการ/ผู�บร�หารของบร�ษัท
2. หุ�นสามัญเพ��มทุนจำนวน 6.20 ล�านหุ�น เพ�่อเสนอขายให�แก�พนักงานของบร�ษัท
3. หุ�นสามัญเพ��มทุนจำนวน 24.00 ล�านหุ�น เพ�่อเสนอขายให�แก�ผู�มีอ�ปการคุณ
4. หุ�นสามัญเพ��มทุนจำนวน 120.00 ล�านหุ�น เพ�่อเสนอขายให�แก�ประชาชนเป�นครั้งแรก

(Initial Public Offering : IPO)
- อนุมัติให�นำหุ�นสามัญของบร�ษัทเข�าจดทะเบียนเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
• วันที่ 25 เมษายน 2562 บร�ษัทได�จดทะเบียนแปรสภาพเป�นบร�ษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป�น
“บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)”
• เป�ดร�าน U-Store by copperwired ที่มหาว�ทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
• วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 หุ�นสามัญของบร�ษัทได�เร��มซ้ือขายเป�นคร้ังแรกในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
ในกลุ�มอ�ตสาหกรรมบร�การ หมวดธุรกิจพาณิชย�

พ.ศ.
2562

• ขยายสาขาในส�วนของร�าน U-Store เพ��ม 2 สาขา คือ สาขา สามย�านมิดทาวน� และ มหาว�ทยาลัย
ศิลปากร (นครปฐม)  โดย U-Store สาขาสามย�านมิตทาวน�เป�น U-Store สาขาแรก ที่เป�ดภายในพ�้นที่
ศูนย�การค�าของมหาว�ทยาลัย ซ่ึงจะสามารถเพ��มความสะดวกสบายให�กับลูกค�าที่เป�นกลุ�ทนักศึกษาได�เป�น
อย�างดี
• ขยายสาขาในส�วนของร�าน .life (ดอทไลฟ�)  2 สาขา คือ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา และ สยามพร�เม่ียมเอาท�เล็ต 
โดยสาขา สยามพร�เมี่ยมเอาท�เลต นั้น จะเป�นสาขาที่ขายสินค�าราคาพ�เศษ เพ�่อช�วยบร�หารจัดการในส�วน
ของสินค�าคงเหลือให�กับบร�ษัทฯ
• ขยายสาขาในส�วนของร�าน iStudio 1 สาขา คือ โรบินสัน บ�อว�น

พ.ศ.
2563
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4. โครงสร�างการถือหุ�นของกลุ�มบร�ษัท 

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน) (“CPW”)
จัดจำหน�ายค�าปลีกสินค�าประเภทดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� โทรศัพท�มือถือ คอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ต พร�อมทั้งเป�นศูนย�บร�การซ�อม

จดทะเบียนจัดตั้ง : 26 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียนป�จจ�บัน : 300 ล�านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล�ว : 300 ล�านบาท

100%

บร�ษัท โคแอน จำกัด (“KOAN”)
จัดจำหน�ายค�าส�งสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� 

จดทะเบียนจัดตั้ง : 7 พฤศจ�กายน 2554
ทุนจดทะเบียนป�จจ�บัน : 50 ล�านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล�ว : 50 ล�านบาท
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ป�จจ�บันบร�ษัทและบร�ษัทย�อยประกอบธุรกิจ เป�นผู�จัดจำหน�ายสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ท่ีมีความหลากหลายมากกว�า 2,000 รายการ โดยบร�ษัท
และบร�ษัทย�อยจะเลือกสรรสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ท่ีมีการออกแบบ (Design) เป�นเอกลักษณ� มีความทันสมัย ผสมผสานเทคโนโลยีทีมีการเช่ือมต�อระบบ
อินเทอร�เน็ตเพ�่อการควบคุมการสั่งงาน (Internet of Things Product) และอำนวยความสะดวกในชีว�ตประจำวันหร�อเพ�่อสร�างความบันเทิง สามารถ
ใช�ได�ทั้งภายในบ�านหร�อในภายสำนักงาน เช�น หูฟ�งหร�อลำโพงไร�สาย นาิกาอัจฉร�ยะ (Smartwatch) นาิกาวัดชีพจรหร�อการเคลื่อนไหว (Activities 
Tracker) โดรน (Drone) หุ�นยนต�ดูดฝุ�น (Vacuum Robot) อ�ปกรณ�รักษาความปลอดภัย อ�ปกรณ�ตรวจสอบความเคล่ือนไหว (Motion Sensors) กลอน
ประตูอัจฉร�ยะ (Smart Locks) เคร�อ่งเล�นเกม ของเล�นไฮเทค กล�องถ�ายรูป ประเภท Action Camera และ Instant Camera รวมไปถึงอ�ปกรณ�เสร�มสำหรับ
มือถือ และคอมพ�วเตอร� (Accessories) เช�น เคสมือถือ ฟ�ล�มกันรอย สายชาร�จ เป�นต�น ซ่ึงจะต�องเป�นสินค�าท่ีมีการออกแบบท่ีทันสมัย มีรูปลักษณ�โดดเด�น
เป�นเอกลักษณ�  รวมไปถึงสินค�าไลฟ�สไตล�ประเภทอ่ืนๆ ท่ีสอดคล�องกับแนวคิดดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�และอำนวยความสะดวกในการใช�ชีว�ต เช�น กระเป�าเดินทาง 
กระบอกน้ำ สกูตเตอร�ไฟฟ�า รถจักรยานยนต�ไฟฟ�า  เป�นต�น  ซึ่งล�วนเป�นสินค�าจากแบรนด�ชั้นนำระดับโลกมากกว�า 200 แบรนด�

Reseller (APR) , Apple  Authorized Reseller (AAR) และ Campus Experience Store  ที่ได�รับอนุญาตอย�างเป�นทางการ จาก Apple 
South Asia (Thailand) Ltd. ในการขายสินค�าภายใต�แบรนด� Apple ในประเทศไทย อีกทั้งบร�ษัทยังเป�นศูนย�บร�การซ�อมบำรุงอย�างเป�นทางการ หร�อ 
Apple Authorized Service Provider (ASP) ให�แก� Apple อีกด�วย 

โดยการดำเนินงานของกลุ�มบร�ษัท มีบร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการขายปลีกสินค�ากลุ�มดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� รวมไปถึง
สินค�าแบรนด� Apple ผ�านร�านค�าปลีกภายใต�การบร�หารงานของบร�ษัท ดังน้ี ร�าน.life (dotlife) ซ่ึงเป�นร�านค�าปลีกจำหน�ายสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�นำสมัย
ภายใต�การบร�หารจัดการของบร�ษัท ในการตกแต�งร�าน การคัดสรรสินค�าคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกมาขายยังร�าน .life (dotlife)

ร�าน Apple Brand Shop จำหน�ายสินค�าแบรนด� Apple ได�แก� ร�าน iStudio by copperwired  U-Store by copperwired  และร�าน Ai_ 
นอกจากนี้ บร�ษัทยังได�รับการแต�งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Ltd. ให�เป�นศูนย�บร�การซ�อมบำรุงผลิตภัณฑ� Apple ภายใต�ชื่อศูนย�บร�การ 
iServe ทั้งนี้ ในส�วนของ  Apple Brand Shop  และศูนย�บร�การ จะต�องได�รับอนุญาตในการเป�ดร�านสาขาเพ��มเติมจากทาง Apple ภายใต�สัญญาการเป�น
ตัวแทนจำหน�ายผลิตภัณฑ�และศูนย�บร�การของ Apple ก�อนการเป�ดร�านสาขาใหม�เท�านั้น 

สำหรับธุรกิจจัดจำหน�ายค�าส�งเชิงพาณิชย�สินค�ากลุ�มดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�  ดำเนินการโดยบร�ษัท โคแอน จำกัด ซ่ึงส�วนใหญ�เป�นการขายสินค�าท่ี
นำเข�าจากต�างประเทศและเน�นขายให�แก�กลุ�มลูกค�าที่นำไปจำหน�ายสินค�าให�แก�ลูกค�ารายย�อย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ในช�วงป� 2561 – 2563 บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีรายได�จากการขายและบร�การ แบ�งตามประเภทผลิตภัณฑ�และบร�การ มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

ที่มา: จากฝ�ายจัดการของบร�ษัทและงบการเง�นรวมประจำป� 2561-2563
หมายเหตุ: /1 รายได�ของงบการเง�นรวมที่แสดงในตารางข�างต�นเป�นรายได�ที่ตัดรายการระหว�างกันภายในบร�ษัทและบร�ษัทย�อยแล�ว 
/2 ส�วนลดจ�าย เป�นรายการส�วนลดที่บร�ษัทให�แก�ลูกค�าซึ่งเป�นไปตามเง�่อนไขการค�าปกติ
/3 รายการปรับปรุงประมาณการการใช�คะแนนรางวัล เป�นรายการปรับปรุง ณ สิ�นงวดในการบันทึกค�าใช�จ�ายคะแนนรางวัลที่ทางบร�ษัทต้ัง ประมาณการไว� 
โดยในป� 2560 และ 2561 มียอดบวกเกิดจากประมาณการปรับจากคะแนนที่หมดอายุแล�ว
/4 รายได�อ่ืน ได�แก� รายได�ชดเชยค�าตกแต�งร�าน รายได�จากค�าส�งเสร�มการขาย รายได�ค�าโฆษณา

กลุ�มธุรกิจ 2561

ล�านบาท ร�อยละ ร�อยละ ร�อยละล�านบาท ล�านบาท

2562 2563

กลุ�มสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� (Digital lifestyle)

กลุ�มโทรศัพท�มือถือ (Smartphone)

กลุ�มคอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ต (Computer & Tablet)

รายได�จากการขายสินค�า/1

1,399.84

866.45

838.13

43.37

26.84

25.97

ส�วนลดจ�าย/2

รายการปรับปรุงประมาณการการใช�คะแนนรางวัล/3

รวมรายได�จากการขาย

รายการที่นำมารวมในรายได�จากการขาย

(0.12)

0.79

3,105.09

(0.00)

0.02

96.20

กลุ�มบร�การซ�อมแซม และรับประกัน (Maintenance & Warranty)

รวมรายได�จากการขายและบร�การสุทธิ

รายได�อื่นๆ /4

รายได�จากการบร�การ

88.16

3,193.25

34.37

2.73

98.93

1.07

รายได�รวม 3,227.62 100.00

1,280.35

1,139.93

843.24

38.35

34.15

25.26

(0.00)

(2.01)

3,261.52

(0.00)

(0.06)

97.70

53.59

3,315.11

23.04

1.61

99.31

0.69

1,540.75

1,121.83

839.41

42.71

31.09

23.27

(0.00)

(1.28)

3,500.71

(0.00)

(0.04)

97.03

86.17

3,586.88

20.84

2.39

99.42

0.58

3,338.15 100.003,607.72 100.00
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1. ลักษณะผลิตภัณฑ�และบร�การ

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ�และบร�การของ CPW
ประกอบธุรกิจจัดจำหน�ายค�าปลีกสินค�ากลุ�มดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� ในร�าน .life (dotlife) และบร�ษัทยังได�รับการแต�งต้ังให�เป�นตัวแทนจำหน�ายสินค�า

แบรนด� Apple อย�างเป�นทางการ ในร�าน  Apple Brand Shop ท่ีอยู�ภายใต�การบร�หารของบร�ษัท ซ่ึงได�แก� ร�าน iStudio  by copperwired ร�าน U-Store 
by copperwired และร�าน Ai_ การจำหน�าย โทรศัพท�มือถือ คอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ต รวมถึงการจำหน�ายอ�ปกรณ�เสร�มอ่ืนๆ ท่ีมีฟ�งก�ชันการใช�งานร�วมกับ
ผลิตภัณฑ�ของ Apple เช�น หูฟ�ง เคสกันรอย ฟ�ล�มกันรอยมือถือ สายชาร�จ สายแสดงภาพ HDMI เป�นต�น จากแบรนด�สินค�าช้ันนำท่ีได�มาตรฐาน นอกจากน้ี 
บร�ษัทยังได�รับการแต�งต้ังจาก Apple South Asia (Thailand) Ltd.  ให�เป�นศูนย�บร�การซ�อมบำรุงผลิตภัณฑ�มาตรฐาน Apple ภายใต�ช่ือ iServe
ร�าน A-Store  จำหน�าย โทรศัพท�มือถือ คอมพ�วเตอร�และแท�ปเล็ต หลากหลายแบรนด� เช�น Apple ,Samsung , Microsoft ,Huawei ฯลฯ 
1.2 บร�ษัท โคแอน จำกัด (“บร�ษัทย�อย” หร�อ “KOAN”) 

เป�นบร�ษัทย�อยท่ีถือหุ�นโดยบร�ษัทร�อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจ จัดจำหน�ายค�าส�งเชิงพาณิชย� (Wholesale Distributor) สินค�ากลุ�มดิจ�ทัล- 
ไลฟ�สไตล� อาทิ เคส ฟ�ล�มกันรอย ลำโพง หูฟ�ง เป�นต�น  ซ่ึงส�วนใหญ�เป�นแบรนด�ช้ันนำ จากต�างประเทศ  อาทิเช�น Aftershokz, Belkin, Innergie, Mophie, 
Amazfit, Fitbit, insta360, Netgear, Nanoleaf, Philips Hue, Sphero, Withings, Zoku  เป�นต�น โดยเน�นขายให�แก�กลุ�มลูกค�าท่ีเป�นร�านค�าปลีก เพ�อ่นำ
สินค�าไปจำหน�ายให�แก�ลูกค�ารายย�อย ท่ีล�วนเป�นร�านค�าท่ีมีช่ือเสียง ได�แก� iStudio, Central Group, The Mall Group, King Power, AIS, Loft, Munkong 
Gadget และ Apple Store เป�นต�น 

กลุ�มบร�ษัทมีการรายได�จากการขายและให�บร�การ  ซ่ึงสามารถแบ�งออกตามประเภทสินค�าและบร�การได� 4 กลุ�ม ดังน้ี 

กลุ�มท่ี 1 กลุ�มสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� (Digital lifestyle) 
ประกอบไปด�วยสินค�าหลายประเภทมากกว�า 2,000 รายการ จากสินค�าภายใต�แบรนด�ชั้นนำจากทั่วโลกกว�า 200 ราย โดยแบ�งสินค�ากลุ�ม

ดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ตามประเภทการใช�งานได� ดังน้ี
1.อ�ปกรณ�เสร�มโทรศัพท�มือถือและคอมพ�วเตอร�  (Phone & Computer Accessories)

ป�จจ�บันสมาร�ทโฟนได�รับความนิยมอย�างแพร�หลาย ทำให�สินค�ากลุ�มน้ีเติบโตอย�างรวดเร็ว ตามความนิยมสมาร�ทโฟนไปด�วยอีกท้ัง ผู�ใช�สามารถ
เปล่ียนหร�อเพ��มเติมกลุ�มอ�ปกรณ�เสร�มได�เร�อ่ยๆ ตามความต�องการ นอกจากน้ี  คอมพ�วเตอร�พกพา ได�รับการพัฒนาให�มีขนาดเล็กกะทัดรัด  สามารถพก
พาออกไปทำงานนอกสถานท่ีได�สะดวกยิ�งข�น้ และด�วยเหตุน้ีผู�ใช�งานหลายคนจ�งให�ความสำคัญกับการดูแล ป�องกันมากยิ�งข�น้ เพ�อ่ยืดอายุการใช�งานอ�ปกรณ�
ให�ยาวนานข�น้ ซ่ึงบร�ษัทได�มีอ�ปกรณ�สำหรับสมาร�ทโฟนและคอมพ�วเตอร�มากมายท่ีคัดสรรมาจากหลากหลายแบรนด�ดังท่ีมีดีไซน�ท่ีสวยงาม สีสันท่ีหลาก
หลาย ฟ�งก�ชันต�างๆ ท่ีช�วยเพ��มความสะดวกสบายในการใช�งาน รวมถึงช�วยเพ��มประสิทธิภาพการใช�งานอ�ปกรณ�หลักของลูกค�าได�อีกด�วย
สำหรับกลุ�มอ�ปกรณ�เสร�มโทรศัพท�มือถือและคอมพ�วเตอร�ของบร�ษัท อาทิ

• ฟ�ล�มกันรอยสำหรับสมาร�ทโฟน และคอมพ�วเตอร� สามารถปกป�องหน�าจออ�ปกรณ�จากรอยข�ดข�วนท่ีเกิดจากการใช�งาน 
• เคสสำหรับสมาร�ทโฟน และคอมพ�วเตอร� มีให�เลือกหลากหลายประเภท เช�น ประเภทเน�นฟ�งก�ชัน ดีไซน� รูปแบบไลฟ�สไตล�
• แท�นวางมือถือ แท�นวางคอมพ�วเตอร� กระเป�า เคสคอมพ�วเตอร� 
• อ�ปกรณ�ชาร�จไฟต�างๆ เช�น สายชาร�จขนาดต�างๆ ประเภทของสายชาร�จ (Type-C Thunderbolt Micro USB) แบตเตอร�ส่ำรอง แท�นชาร�จ 
ไร�สาย (Wireless Charger) อ�ปกรณ�ชาร�จไฟสำหรับบ�าน อ�ปกรณ�ชาร�จไฟสำหรับรถยนต� อ�ปกรณ�ชาร�จไฟสำหรับท�องเท่ียว เป�นต�น 
• อ�ปกรณ�ต�อพ�วง ท่ีจะช�วยเพ��มประสิทธิภาพให�การใช�งานสมาร�ทโฟน เช�น สาย HDMI สาย USB

ภาพตัวอย�างสินค�าอ�ปกรณ�เสร�มโทรศัพท�มือถือและคอมพ�วเตอร�

-38-



2. นาิกาอัจฉร�ยะ (Smartwatch)
 ด�วยเทคโนโลยีทำให�นาิกาธรรมดาพัฒนามีฟ�งก�ชันการทำงานต�างๆ ท่ีรองรับการใช�งานได�ครบทุกด�านในตัวเดียว  สามารถเตือนข�อความ 
อีเมล ตารางกิจกรรมต�างๆ ความบันเทิง ฟ�งเพลง สามารถรับ-วางสาย แสดงแผนท่ี ระบบนำทาง กล�องถ�ายรูป ควบคุมเพลงต�างๆ ได�ทุกอย�างบนข�อมือ 
โดยไม�ต�องหยิบสมาร�ทโฟนข�น้มาบ�อยๆ ซ่ึงเทคโนโลยีเหล�าน้ีได�เข�ามาช�วยให�ไลฟ�สไตล�การใช�ชีว�ตของของผู�ใช�สะดวกสบายยิ�งข�น้ รวมถึงการติดตามดูแลเร�อ่ง
สุขภาพ เช�น อัตราการเต�นหัวใจจากข�อมือ การนับก�าว ติดตามการออกกำลังกาย จนกระท่ังเข�านอน ข�อมูลท้ังหมดถูกสรุปรวบรวมไว� และสามารถดูข�อมูล
ได�ทันทีทุกท่ีท่ีต�องการ และหากมีสิ�งผิดปกติจะได�รับการแจ�งเตือนจากอ�ปกรณ�เหล�าน้ี ซ่ึงบร�ษัทเห็นถึงประโยชน�มากมายจากการใช�งาน และอยากท่ีจะส�งเสร�ม
ด�วยการส�งมอบอ�ปกรณ�ที่ดีที่มีคุณภาพให�กับลูกค�าของบร�ษัท ได�หันมาสร�างเสร�มสุขภาพที่ดีอย�างต�อเนื่อง อีกทั้งยังช�วยอำนวยความสะดวกในการ
ใช�ชีว�ตประจำวันของผู�ใช�เป�นอย�างดี 

3. อ�ปกรณ�เก่ียวกับเสียง (Audio & Music)
 ในอดีตอ�ปกรณ�เคร�อ่งเสียงจะมีบทบาทแค�ฟ�งเพลง มุ�งเน�นในด�านของคุณภาพเสียงเป�นหลัก แต�สำหรับป�จจ�บันด�วยความก�าวหน�าของเทคโนโลยี
ในยุคดิจ�ทัล ส�งผลให�ผลิตภัณฑ�ต�างๆ รวมถึงอ�ปกรณ�เคร�อ่งเสียงได�มีพัฒนาแบบก�าวกระโดดในหลายๆ ด�าน พร�อมความสามารถท่ีมีมากกว�าแค�ฟ�งเพลง
อย�างเดียว เช�น การเช่ือมต�อแบบไร�สาย การเช่ือมต�อหลายเคร�อ่งพร�อมกัน การพ�ดคุยโทรศัพท� แบตเตอร�ส่ำรอง ฟ�งก�ชันกันน้ำ ฟ�งก�ชันป�องกันเหง�อ่ การ
ปรับเสียงผ�านแอปพลิเคชัน คำส่ังเสียง ระบบเสียงจากโรงภาพยนตร� ซ่ึงนวัตกรรมเหล�าน้ีได�ถูกนำไปพัฒนาสร�างสรรค�อ�ปกรณ�เคร�อ่งเสียงแบบใหม�มาให�
เลือกหลากหลาย ตอบโจทย�การใช�ชีว�ตและความต�องการของผู�บร�โภครุ�นใหม� ท่ีต�องการความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันยังทำให�ชีว�ตสะดวกมากยิ�ง
ข�น้อีกด�วย สำหรับอ�ปกรณ�เคร�อ่งเสียงท่ีทางบร�ษัทและจำหน�ายมีสินค�าให�เลือกหลากหลาย อาทิ 
 • หูฟ�ง ได�แก� หูฟ�ง หูฟ�งไร�สาย หูฟ�งสำหรับออกกำลังกาย หูฟ�งกันน้ำ
 • ลำโพง ได�แก� ลำโพงต้ังโต�ะ ลำโพงไร�สาย ลำโพงกันน้ำ ลำโพงพกพา ลำโพงบ�าน ลำโพงอัจฉร�ยะ
 • อ�ปกรณ�เสร�มหูฟ�ง ลำโพง
 • อ�ปกรณ�ดนตร� ได�แก� เคร�อ่งอัดเสียง คีย�บอร�ด เคร�อ่งมิกซ�เสียง อ�ปกรณ�เสร�มสร�างการเร�ยนรู�ในเร�อ่งของเสียงเพลงและดนตร�

ภาพตัวอย�างสินค�านาิกาอัจฉร�ยะ

ภาพตัวอย�างสินค�าอ�ปกรณ�เกี่ยวกับเสียง
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4. เกมและของเล�น (Gaming & Toy)
เป�นกลุ�มอ�ปกรณ�ท่ีใช�สร�างความบันเทิงและเสร�มสร�างทักษะ ส�งเสร�มพัฒนาความรู� ความคิดสร�างสรรค� จ�นตนาการ ทักษะต�างๆ สมาธิ การ

เคล่ือนไหว การสังเกต  ฝ�กพัฒนาการทางด�านสมอง และสติป�ญญา ของผู�ใช� ซ่ึงสามารถนำไปประยุกต�ใช� พัฒนาต�อยอดได�อย�างสร�างสรรค� สำหรับสินค�า
ในกลุ�มเกม และของเล�น ได�แก� เกม โดรน หุ�นยนต�อัจฉร�ยะบังคับผ�านสมาร�ทโฟน หุ�นยนต�ลูกบอลบังคับเพ�อ่การศึกษา หุ�นยนต�บังคับอัจฉร�ยะ เป�นต�น

ภาพตัวอย�างสินค�าเกม และของเล�น

5. อ�ปกรณ�กีฬา อ�ปกรณ�เพ�อ่สุขภาพ และสร�างคุณภาพชีว�ตท่ีดีข�น้ (Sport, Health & Well-being)
เป�นกลุ�มอ�ปกรณ�ที่ใช�อำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายหร�อทำกิจกรรม ซึ่งอ�ปกรณ�กีฬาในป�จจ�บันก็มีเทคโนโลยีเข�ามาช�วยพัฒนา 

ทำให�ผู�บร�โภคสามารถวัดค�าต�างๆ ด�วยตัวเองได�ง�ายและสะดวก อีกทั้งยังสามารถนำข�อมูลเหล�านั้นไปพัฒนาสุขภาพตัวเองให�ดียิ�งข�้นกว�าเดิม บร�ษัทได�
ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และมีความต้ังใจอย�างยิ�งท่ีจะมอบอ�ปกรณ�ท่ีดี ท่ีกลุ�มบร�ษัทได�คัดสรรมาจากท่ัวทุกมุมโลก สำหรับสินค�ากลุ�ม
อ�ปกรณ�กีฬา อ�ปกรณ�เพ�่อสุขภาพ และสร�างคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น  มีให�เลือกมากมาย ไม�ว�าจะเป�นอ�ปกรณ�ตรวจวัดการนอนหลับ ฟ�ตเนสแทร็กเกอร�
เคร�อ่งช่ังน้ำหนักอัจฉร�ยะ เชือกกระโดดอัจฉร�ยะ อ�ปกรณ�วัดอัตราการเต�นของหัวใจ อ�ปกรณ�วัดความดัน นาิกาอัจฉร�ยะ เป�นต�น

ภาพตัวอย�างอ�ปกรณ�กีฬา, อ�ปกรณ�เพ�่อสุขภาพ และสร�างคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น
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6. เคร�อ่งใช�ในบ�านและสำนักงาน  (Home & Office)
 เป�นกลุ�มอ�ปกรณ�ท่ีใช�เพ�อ่อำนวยความสะดวก ในการใช�ชีว�ตประจำวันท้ังในท่ีอยู�อาศัย และสำนักงาน เพ�อ่ตอบสนองความต�องการของคนในยุค
ป�จจ�บันท่ีช่ืนชอบความทันสมัยและความสะดวกสบาย อ�ปกรณ�สมาร�ทโฮมหร�อระบบบ�านอัจฉร�ยะ จะช�วยให�ลูกค�าสามารถเข�าถึงและควบคุมระบบต�างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกบ�าน ได�อย�างง�ายๆ จากสมาร�ทโฟนท่ีใช�กันอยู�เป�นประจำ ซ่ึงบร�ษัทได�เล็งเห็นถึงความสำคัญน้ีและส�งเสร�มให�เทคโนโลยีเหล�าน้ีเข�าไปใช�ใน
บ�าน หร�อในออฟฟ�ศ เพ�่อทำให�ชีว�ตง�ายข�้น ไม�ต�องเสียเวลากับการบร�หารจัดการเร�่องภายในบ�านให�ว��นวาย สำหรับอ�ปกรณ�สมาร�ทโฮมที่บร�ษัทได�
คัดสรรน้ัน มีให�เลือกหลายรูปแบบ อาทิ ระบบไฟอัจฉร�ยะ สามารถควบคุมเป�ด-ป�ด เปล่ียนสี เพ��มสีสันสร�างบรรยากาศภายในบ�านให�น�าอยู�ยิ�งข�น้ อ�ปกรณ�
ควบคุมอ�ณหภูมิเคร�่องปรับอากาศ ที่ลูกค�าสามารถควบคุมได�อย�างง�ายดาย ขณะเดียวกันยังช�วยลดการใช�พลังงาน ประหยัดทั้งทรัพยากรพลังงาน 
อ�ปกรณ�ตรวจวัดคุณภาพอากาศ รวมท้ังด�านความปลอดภัยจากกล�องรักษาความปลอดภัยอัจฉร�ยะท่ีคอยทำหน�าท่ีตรวจดูความเร�ยบร�อยของบ�าน และ
ตรวจดูได�ตลอดเวลาจากสมาร�ทโฟน จะเห็นได�ว�า สมาร�ทโฮม นอกจากออกแบบมาเพ�อ่อำนวยความสะดวกสบายแล�วยังเป�นตัวช�วยยกระดับคุณภาพการใช�
ชีว�ตของลูกค�าได�ดีข�น้ด�วย 
 นอกจากการบร�การด�านสินค�าแล�ว บร�ษัทยังมุ�งเน�นการบร�การแบบครบวงจร เร��มต้ังแต�การให�คำแนะนำอ�ปกรณ� การติดต้ัง ตลอดจนการให�
บร�การหลังการขายซ่ึงเป�นสิ�งท่ีบร�ษัทให�ความสำคัญอันดับต�นๆ เพ�อ่ให�ลูกค�าของบร�ษัทได�รับสินค�าท่ีมีคุณภาพ และการบร�การท่ีดีไปพร�อมๆ กัน

7. อ�ปกรณ�เก่ียวภาพและว�ดีโอ (Photo & VDO)
 ป�จจ�บันเคร�อข�ายสังคมออนไลน�กลายเป�นเคร�อ่งมือนำเสนอคอนเทนต�และภาพต�างๆ ท่ีได�รับความนิยมแพร�หลาย เช�น Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube ส�งผลให�เกิดการเปล่ียนพฤติกรรมของการรับ และสร�างส่ือแตกต�างออกไปจากเดิมท่ีเคยเป�นภาพถ�ายธรรมดากลายมาเป�นภาพ
ดิจ�ทัล ภาพนิ�งกลายเป�นภาพเคล่ือนไหวท่ีมีชีว�ตชีวา และเข�าถึงภาพเหล�าน้ันได�ง�ายๆ การถ�ายภาพท่ีสวยดึงดูดใจ การสร�างคอนเทนต�ว�ดีโอท่ีน�าติดตามใน
สังคมป�จจ�บัน ดังน้ันบร�ษัทจ�งพยายามท่ีจะคัดสรรอ�ปกรณ�ท่ีตอบโจทย�ความต�องการและส�งไปยังลูกค�าของบร�ษัท เพ�อ่ท่ีจะนำไปสร�างคอนเทนต�ท่ีโดดเด�น
และสร�างสรรค� รวมถึงสามารถแบ�งป�นความประทับใจเหล�าน้ันไปสู�โลกสังคมออนไลน�ได�อย�างรวดเร็ว และง�ายดายสำหรับสินค�ากลุ�มภาพและว�ดีโอท่ีทาง
บร�ษัทมี ได�แก� โดรนถ�ายภาพมุมสูง กล�องแอคช่ันแคม 
 กล�องโพลารอยด�ถ�ายแล�วปร��นท�ภาพได�ทันที กล�อง 360 องศา ไม�กันสั่นที่ช�วยให�สามารถถ�ายว�ดีโอได� อ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ ของกล�อง อาทิ
เคสกันน้ำ อ�ปกรณ�เสร�มสำหรับการติดตั้งกล�องให�เข�ากับหมวก ร�โมทควบคุม ขาตั้งกล�อง แบตเตอร�่สำรอง และเคร�่องพร��นท�รูปขนาดพกพา

ภาพตัวอย�างสินค�าเคร�่องใช�ในบ�านและสำนักงาน

ภาพตัวอย�างสินค�าอ�ปกรณ�เกี่ยวกับภาพและว�ดีโอ
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8. สินค�าเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ (Others)
นอกเหนือจากสินค�าท่ีได�กล�าวมาข�างต�นท่ีกล�าวมา บร�ษัทได�คัดสรรสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�อ่ืนๆ ท่ีสอดคล�องกับแนวคิดดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� และ

อำนวยความสะดวกในการใช�ชีว�ตเพ��มเติมเพ�่อเป�นตัวเลือกและสร�างความหลากหลายของประเภทสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� ซึ่งได�แก� หลอดแบบพกพา 
กล�องติดรถยนต� ร�ม เป�นต�น

ภาพตัวอย�างสินค�าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ภาพตัวอย�างสินค�ากลุ�มโทรศัพท�มือถือ

กลุ�มท่ี 2 กลุ�มโทรศัพท�มือถือ (Smartphone)
สมาร�ทโฟนในป�จจ�บันกลายเป�นส�วนหน่ึงในชีว�ตของคนยุคน้ีท่ีขาดไม�ได� เร��มต้ังแต�ต่ืนนอนด�วยการต้ังปลุก ตามมาด�วยอ�านข�าว ข�อความ หร�อ

เป�ดโซเชียล เช�น Facebook  Line Instragram และกิจกรรมระหว�างวันสมาร�ทโฟนนิยมใช�เป�นอ�ปกรณ�ติดต�อส่ือสารได�เป�นอย�างดี รวมไปถึงการใช�อ�านและ
ตอบอีเมล แก�ไขงาน นำเสนอผลงาน จะเห็นได�ว�าสมาร�ทโฟนนั้นมีบทบาทกับชีว�ตประจำวันตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันนี้ความสามารถของสมาร�ทโฟน
เป�นมากกว�าเคร�อ่งมือส่ือสาร นอกจากจะทำให�บร�ษัทเข�าถึงส่ือต�างๆ ได�ง�ายข�น้แล�ว  ยังช�วยในด�านอ่ืนๆ อาทิ การถ�ายภาพท่ีดีข�น้ การเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร
ได�รวดเร็วผ�านเทคโนโลยีการเช่ือมต�ออินเทอร�เน็ตความเร็วสูง อีกท้ังยังเป�นศูนย�กลางการเช่ือมต�ออ�ปกรณ�อัจฉร�ยะต�างๆ ท่ีมีมากมายในป�จจ�บันอีกด�วย 
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กลุ�มท่ี 3 คอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ต (Computer & Tablet)
 คอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ตเป�นอ�ปกรณ�ท่ีมีบทบาทสำคัญ และถูกนำมาใช�ประโยชน�ต�างๆ ในชีว�ตประจำวันผู�ใช�งานสามารถใช�ทำงานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ  มีการนำระบบคอมพ�วเตอร�ไปประยุกต�การใช�งานอย�างแพร�หลายในหลากหลายสาขา อาทิ การศึกษา การแพทย� ว�ทยาศาสตร� การส่ือสาร 
ที่จะสร�างความบันเทิงให�ผู�ใช�ได�มีความสุขได�เป�นอย�างดี เช�น ฟ�งเพลง ชมภาพยนตร� เล�นเกม จะเห็นได�ว�าในทุกๆ วงการที่กล�าวมาคอมพ�วเตอร� และ
แท็บเล็ตมีความสำคัญมากๆ 

กลุ�มท่ี 4  กลุ�มบร�การซ�อมแซมต�างๆ  และประกัน (Maintenance & warranty)
 บร�ษัทยังเป�นศูนย�บร�การซ�อมบำรุงสินค�าของ Apple ทั้งสินค�าที่อยู�ในระยะเวลาประกันและนอกระยะเวลาประกัน โดยได�รับการแต�งตั้งให�เป�น 
Apple Authorized Service Provider (ASP) อย�างเป�นทางการ จาก Apple South Asia (Thailand) Ltd. ต้ังแต�การให�คำแนะนำ ปร�กษา ซ�อมแซม
ผลิตภัณฑ� Apple การให�บร�การนอกสถานท่ี (On-site Service)  เพ�อ่อำนวยความสะดวก และให�ม่ันใจว�าผลิตภัณฑ�ท่ีมาจากร�านของบร�ษัทเม่ืออยู�ในมือ
ของลูกค�าจะทำงานอย�างมีประสิทธิภาพ และลูกค�าได�รับประโยชน�จากการใช�ได�เต็มท่ีมากท่ีสุด 

ภาพตัวอย�างรูปภาพสินค�ากลุ�มคอมพ�วเตอร� และแท็บแล็ต
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2. ช�องทางการจัดจำหน�ายและการให�บร�การ

บร�ษัท มีช�องทางการจัดจำหน�าย 2  ช�องทางหลัก คือ (1) ร�านค�าปลีกและศูนย�บร�การซ�อมบำรุง (2) ร�านค�าออนไลน� ซ่ึงลูกค�าสามารถส่ังซ้ือและชำระเง�น
ผ�านเว็บไซต�ของทางร�าน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี
2.1 ร�านค�าปลีกของและศูนย�บร�การภายใต�การบร�หารงานของ CPW รวมท้ังสิ�น 47 แห�ง

บร�ษัทมีสาขาร�านค�าปลีกท่ีเป�นของบร�ษัทเองเพ�อ่จำหน�ายสินค�าต�างๆ ของกลุ�มบร�ษัท ได�แก� (1) ร�าน .life (dotlife) (2)  ร�าน  Apple Brand Shop 
ท่ีอยู�ภายใต�การบร�หารงานของบร�ษัท ได�แก� iStudio by copperwired U-Store by copperwired และร�าน Ai_  และ (3) ร�าน iServe ศูนย�บร�การสำหรับ
ผลิตภัณฑ� Apple แบบครบวงจร บร�การซ�อมแซมผลิตภัณฑ�แบรนด� Apple พร�อมให�คำปร�กษาแนะนำด�านซอฟต�แวร�� และการดูแลรักษาเคร�อ่งให�กับลูกค�า
ที่ใช�ผลิตภัณฑ� Apple รวมถึงจำหน�ายอะไหล�สำหรับการซ�อมทดแทน 

ณ ป�จจ�บัน บร�ษัทมีสาขาและศูนย�บร�การต้ังอยู�ในห�างสรรพสินค�าช้ันนำ  คอมมูนิต้ี มอลล� ครอบคลุมพ�น้ท่ีท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร ปร�มณฑล 
และต�างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ� รวมท้ังสิ�น 41 สาขา และ 6 ศูนย�บร�การ สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

ร�าน .life (dotlife) เป�นแหล�งรวมสินค�ากลุ�มดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� ท่ีมีความหลากหลายของสินค�ามากกว�า 2,000 รายการ ภายใต�แบรนด�ท่ัวโลก
มากกว�า 200 ราย ซึ่งสรรหาจากผู�ผลิตทั่วโลก โดยมีแนวคิดและการตกแต�งร�านค�าด�วยวัสดุที่สวยงามทันสมัย ให�เป�นสถานที่สำหรับผู�ที่หลงใหลใน
เทคโนโลยีสามารถเข�ามาดูและเลือกซ้ือของในร�านได�อย�างสนุกสนาน เหมือนสนามเด็กเล�นสำหรับผู�ใหญ� ท่ีจะได�มีโอกาสสัมผัสกับของท่ีมีเทคโนโลยีใหม�ๆ  
และใช�ประโยชน�จากเทคโนโลยีเหล�าน้ี ป�จจ�บันบร�ษัทมี ร�าน .life (dotlife) จำนวน 23 สาขา  ต้ังอยู�บร�เวณห�างสรรพสินค�าช้ันนำ ศูนย�การค�า และคอมมูนิต้ี
มอลล�ช้ันนำ มีรายละเอียดสถานท่ีต้ังสาขาดังน้ี 

.life เซ็นทรัลเว�ลด�

.life สยามพารากอน

.life สีลมคอมเพล็กซ� 

.life เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต�ว�ลล�

.life เซ็นทรัลพลาซ�า เวสต�เกต

.life เซ็นทรัลพลาซ�า แกรนด� พระราม 9

.life เซ็นทรัลพลาซ�า ป��นเกล�า

.life เดอะพรอมานาด

.life เมกะ บางนา

.life ไอคอนสยาม

.life เทอมินอล 21 พัทยา

.life เทอร�มินอล 21 โคราช 

.life เซ็นทรัลพลาซ�า ขอนแก�น

.life เซ็นทรัลพลาซ�า อ�ดรธานี

.life เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

.life เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ�

.life เซ็นทรัลพลาซ�า พ�ษณุโลก

.life เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม�

.life เซ็นทรัลพลาซ�า ระยอง 

.life เซ็นทรัลพลาซ�าแจ�งวัฒนะ

.life โรบินสัน ลาดกระบัง

.life เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

.life สยามพร�เม่ียมเอาท�เล็ต 
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ร�าน Apple Brand Shop
ร�าน iStudio by copperwired ร�าน U-Store by copperwired และร�าน Ai_ เป�นร�านค�าจำหน�ายผลิตภัณฑ�ภายใต�แบรนด� Apple ได�แก� 

จำหน�ายสินค�าโทรศัพท�มือถือ โน�ตบุ�คและแท็บเล็ต นาิกาอัจฉร�ยะ เฉพาะแบรนด� Apple และจำหน�ายอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ ท้ังแบรนด� Apple และแบรนด�
สินค�าชั้นนำอื่นๆ ซึ่งบร�ษัทได�รับการแต�งตั้งเป�น Apple Premium Reseller (APR) และ Apple Authorized Reseller (AAR) โดยทางบร�ษัทได�ให�ความ
สำคัญกับการเลือกสถานท่ีต้ังร�าน การออกแบบร�าน การจัดวางสินค�า รวมท้ังบรรยากาศภายในร�าน เพ�อ่ให�สะท�อนถึงภาพลักษณ�ของสินค�า รวมไปถึงการ
ให�ทดลองใช�งานเคร�อ่ง iPhone, iPad, Mac, Watch หร�อผลิตภัณฑ�อ่ืนๆ ของ Apple และอ�ปกรณ�เสร�ม เพ�อ่ให�ลูกค�าได�สัมผัสประสบการณ�การใช�งานจร�ง 
พร�อมกับทีมงานท่ีมีความรู�ความเข�าใจในผลิตภัณฑ� ของ Apple ที่สามารถให�ข�อมูลและตอบข�อซักถามหร�อแนะนำว�ธีการสาธิตการใช�ผลิตภัณฑ�ต�างๆ 
ของ Apple ป�จ�จบันบร�ษัทมีร�านค�า Apple Brand Shop จำนวน 18 ร�านสาขา มีรายละเอียด ดังน้ี 

U-Store by copperwired เป�นร�านจำหน�ายสินค�า Apple ท่ีมีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาซ่ึงถูกกำหนดโดยบร�ษัท Apple 
South Asia (Thailand) Ltd. ดำเนินการภายใต�ชื่อร�าน U-Store by copperwired โดยตั้งอยู�ที่มหาว�ทยาลัยชั้นนำต�างๆ โดยป�จจ�บันบร�ษัทได�เป�ด
ดำเนินการ U-Store by copperwired จำนวน 3 สาขา มีรายละเอียดดังนี้ 
U-Store มหาว�ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
U-Store สามย�านมิตรทาวน�
U-Storeมหาว�ทยาลัยศิลปากร ว�ทยาเขตพระราชวังสนามจันทร�

Ai_ (เอไอ) ย�อมาจาก Artificial Intelligence เป�นร�านค�าโครงการพ�เศษ ที่บร�ษัทได�รับอนุญาตจากทาง Apple เป�นร�านที่มีขนาดใหญ� 
ตกแต�งด�วยวัสดุที่ประณีต แปลกตา และรูปแบบ โดดเด�นแตกต�างไปจากร�านค�า Apple ร�านอ่ืนๆ จำนวน 1 ร�าน คือ Ai_ สาขา สยามดิสคัฟเวอรร�่

iStudio สยามพารากอน 
iStudio เซ็นทรัลเว�ลด�
iStudio เซ็นทรัลเอ็มบาสซ่ี
iStudio เจ อเวนิว 
iStudio เดอะเซอร�เคิล 
iStudio เสนาเฟสท�
iStudio เซ็นทรัลพลาซ�า มหาชัย

iStudio ปาร�ค เวนเชอร� อีโคเพล็กซ�
iStudio สีลมคอมเพล็กซ�
iStudio อินท�-อินเตอร�เซค
iStudio เซ็นทรัลพลาซ�า พระราม 3
iStudio เซ็นทรัลพลาซ�า อ�บลราชธานี
iStudio เซ็นทรัลพลาซ�า นครราชสีมา
iStudio โรบินสันไลฟ�สไตล� บ�อว�น

iStudio by copperwired บร�ษัทมีจำนวนร�าน 14 สาขา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

-46-





ศูนย�บร�การซ�อมแซม  Mac, iPad, iPhone, iPod และ Accessories อื่นๆ ที่ได�รับอนุญาตอย�างเป�นทางการจาก Apple South Asia 
(Thailand) Ltd. ให�เป�น  Apple Authorized Service Provider (ASP) แก�ลูกค�าท่ีอยู�ในเง�อ่นไขประกันของทาง Apple  และลูกค�านอกเหนือเง�อ่นไขการ
ประกันซ่ึงลูกค�าจะเป�นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายเอง พร�อมให�คำปร�กษาแนะนำด�านซอฟต�แวร� และการดูแลรักษาเคร�อ่งให�กับลูกค�าท่ีใช�ผลิตภัณฑ� Apple โดย
ช�างผู�เช่ียวชาญท่ีได�รับการรับรองจาก Apple ตามมาตรฐาน ACMT (Apple Certified Mac Technician)  สำหรับอะไหล�ทางบร�ษัทจะเลือกใช�อะไหล�แท�
ของ Apple ท่ีได�มาตรฐานและมีประสิทธิภาพการทำงานท่ีดีมาใช�ในการซ�อมเท�าน้ันพร�อมท้ังให�คำแนะนำว�ธีการดูแลรักษาอ�ปกรณ� เพ�อ่ให�ลูกค�าใช�งานจาก
อ�ปกรณ�น้ันๆ ได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ ท้ังน้ีบร�ษัทมีศูนย�จำนวน 6 สาขาได�แก�

iServe  อัมร�นทร� พลาซ�า 
iServe  เสนาเฟสท�
iServe  ปาร�ค เวนเชอร� อีโคเพล็กซ�

iServe  เซ็นทรัลพลาซ�า พระราม 3
iServe  เดอะเซอร�เคิล
iServe  เซ็นทรัลพลาซ�า มหาชัย

-48-



 สำหรับช�องทางการจัดจำหน�ายออนไลน�ของทางบร�ษัทนั้น สามารถเลือกซื้อสินค�าผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัท ได�แก�  www.dotlife.store 
จำหน�าย สินค�ากลุ�มดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� มากกว�า 2,000 รายการ จากสินค�าภายใต�แบรนด�ชั้นนำจากทั่โลกกว�า 200 ราย www.istudio.store จำหน�าย
สินค�าโทรศัพท�มือถือ โน�ตบุ�ค และ แท็บเล็ต เฉพาะแบรนด� Apple และจำหน�ายอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ ทั้งแบรนด� Apple และแบรนด�สินค�าช้ันนำอ่ืนๆ
 ลูกค�าสามารถเลือกซ้ือและชำระค�าสินค�าได�หลากหลายช�องทางและมีความปลอดภัย ท้ังรูปแบบ โอนเง�น ATM การเก็บเง�นปลายทาง ชำระผ�าน
เคาน�เตอร�ธนาคาร หร�อชำระท่ีร�านค�าของบร�ษัท และชำระผ�านบัตรเครดิต ท้ังน้ี ลูกค�ายังสามารถเลือกผ�อนชำระรายเดือนได�ผ�านบัตรเครดิตท่ีร�วมรายการ 
โดยบร�ษัทมีบร�การจัดส�งสินค�าให�กับลูกค�าที่สั่งซื้อผ�านช�องทางออนไลน�ของบร�ษัทถึงบ�านครอบคลุมทั่วประเทศไทย ซึ่งดำเนินการจัดส�งโดยบร�ษัทที่
ได�มาตรฐาน ลูกค�าสามารถตรวจสอบสถานการณ�จัดส�งสินค�าจนถึงมือผู�รับ ตรงเวลา ในสภาพท่ีสมบูรณ�  ท้ังน้ีหากลูกค�าอยู�ในพ�น้ท่ีกรุงเทพฯ สามารถ
เลือกใช�บร�การการจัดส�งแบบด�วนพ�เศษ และนอกจากน้ี บร�ษัทยังอำนวยความสะดวกจัดส�งสินค�าท่ีร�านค�าสาขาของบร�ษัทท่ีใกล�บ�าน เพ�ยงลูกค�าระบุสาขา
ที่ต�องการเข�ารับสินค�า  ทั้งนี้ เพ�่อให�ลูกค�าเข�าถึงสินค�าและบร�การได�รวดเร็วและสะดวกสบาย บร�ษัทได�เพ��มช�องทางการติดต�อลูกค�าไว� ทั้ง Live Chat, 
Facebook Messenger, Line หร�อติดต�อทางอีเมล เพ�อ่ให�ข�อมูลและตอบข�อซักถามเก่ียวกับผลิตภัณฑ�และบร�การ 

2.2 ช�องทางการจัดหน�ายของ KOAN
 1. การขายสินค�าโดยตรง
 KOAN ไม�มีร�านค�าสาขาเน่ืองจากการขายส�วนใหญ�เป�นลักษณะการค�าส�ง โดย KOAN มีทีมงานขายดูแลรับผิดชอบในการรับคำส่ังซ้ือจากทาง
ลูกค�าท้ังทางโทรศัพท� อีเมล� และจากการพบปะลูกค�าตามร�านค�า  
 2. ช�องทางจำหน�าย E-Commerce 
 นอกจากการขายสินค�าโดยตรง KOAN มีการค�าปลีกผ�านช�องทาง E-Commerce โดยผ�านเว็บไซต� www.koan.co.th อีกทางหน่ึง แต�อย�างไร
ก็ตาม KOAN ไม�ได�เน�นการขยายช�องทางการค�าปลีกผ�าน E-Commerce มากนัก เน่ืองจาก KOAN ทำธุรกิจเป�นผู�จัดจำหน�ายค�าส�ง โดยวัตถุประสงค�
หลักของเว็บไซต� เพ�อ่ให�ผู�สนใจสามารถเข�ามาเย่ียมชมผลิตภัณฑ�ของ KOAN ได�
 ท้ังน้ี ต้ังแต�ป� 2561 – 2563 บร�ษัทและบร�ษัทย�อยมียอดขายผ�านช�องทางการจัดจำหน�ายของกลุ�มบร�ษัท ดังน้ี
 

หมายเหตุ:   
/1 รายได�อ่ืน ได�แก� รายได�ชดเชยค�าตกแต�งร�าน รายได�จากค�าส�งเสร�มการขาย รายได�ค�าโฆษณา รายได�จากอัตราแลกเปล่ียน

ช�องทางการจำหน�าย

2561

ล�านบาทหน�วยุรกิจ
ดำเนินการ

ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ

2562 2563

ค�าปลีกหน�าร�าน และบร�การ

ค�าส�งเชิงพาณิชย�

การจำหน�ายผ�านทาง Online

รวมรายได�จากการขาย และบร�การ

รายได�อื่นๆ/1

CPW

KOAN

CPW/KOAN

2,992.77

186.54

13.94

3,193.25

34.37

92.72

5.78

0.43

98.93

1.07

รายได�รวมของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย 3,227.62 100.00

3,335.66

224.45

26.77

3,586.88

20.84

92.46

6.22

0.74

99.42

0.58

3,607.72 100.00

2,951.08

185.44

178.60

3,315.11

23.04

88.40

5.56

5.35

99.31

0.69

3,338.15 100.00
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3 กลุ�มลูกค�าเป�าหมาย

กลุ�มลูกค�าเป�าหมายของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย แบ�งออกเป�น 2 กลุ�มตามประเภทการจัดจำหน�าย ดังน้ี
3.1 กลุ�มลูกค�าค�าปลีก / ลูกค�ารายย�อยท่ัวไป

1. กลุ�มลูกค�าท่ีมีความช่ืนชอบและติดตามสินค�าเทคโนโลยีตลอดเวลา 
2. กลุ�มลูกค�าหน�าร�านท่ัวไปซ่ึงเป�นลูกค�ารายย�อยท่ีซ้ือสินค�าผ�านหน�าร�านของบร�ษัท
3. กลุ�มลูกค�าผู�ท่ีมีความช่ืนชอบในผลิตภัณฑ�ภายใต�แบรนด�สินค�า Apple เป�นพ�เศษ

3.2 กลุ�มลูกค�าค�าส�ง / ซ้ือเพ�อ่ไปจัดจำหน�ายต�อ
1. กลุ�มลูกค�าห�างสรรพสินค�า ร�านค�าขนาดใหญ� ร�านค�าปลอดภาษี เช�น   iStudio, Central Group, The Mall Group, King Power, AIS 
และ Apple Store เป�นต�น รวมไปถึงร�านขายสินค�าเฉพาะทางอ�ปกรณ�กีฬา อ�ปกรณ�ตกแต�งบ�าน เป�นต�น
2. กลุ�มลูกค�าร�านคอมพ�วเตอร� ร�านมือถือท่ัวไป เช�น ร�านมือถือในห�างสรรพสินค�า หร�อตามต�างจังหวัด
3. กลุ�มลูกค�าขายผ�านออนไลน�
4. กลุ�มนิติบุคคล/บุคคล  ท่ีซ้ือเพ�อ่ไปใช�หร�อแจกเป�นของพร�เม่ียม หร�อใช�งานในองค�กร
5. กลุ�มลูกค�าโครงการ เช�น ผู�พัฒนาอสังหาร�มทรัพย� เพ�อ่นำไปใช�ในการสร�างระบบบ�านสมาร�ทโฮม/สมาร�ทคอนโด

4. นโยบายการกำหนดราคา

กลุ�มสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� 
กรณีท่ีเป�นสินค�ากลุ�มดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ท่ีบร�ษัทและบร�ษัทย�อยซ้ือมาเพ�อ่จำหน�าย บร�ษัทและบร�ษัทย�อยจะมีนโยบายในการกำหนดราคาดังน้ี 
1. สำหรับสินค�าท่ีทาง Supplier เป�นผู�กำหนดราคาสินค�าเอง (Suggested Retail Price: SRP) ซ่ึงเป�นราคาท่ีตัวแทนท่ัวไป นิยมใช�ในการต้ัง 
ราคาสินค�าเพ�อ่การค�าปลีก บร�ษัทจะกำหนดราคาขายปลีกสินค�าตามเง�อ่นไขท่ีตกลงกับ Supplier  ซ่ึงราคาขายปลีกสินค�าส�วนใหญ�มักจะเป�น 
ราคาเดียวกันท่ัวประเทศ  ท้ังน้ีบร�ษัทจะปรับราคาขายสินค�าใหม�ตามราคาและเง�อ่นไขท่ีคู�ค�าของบร�ษัทเป�นผู�กำหนด  รวมไปถึงราคาขายสินค�า 
ของสินค�าแบรนด� Apple จำพวก iPhone iPad MacBook Apple Watch จะถูกกำหนดราคาขายจากผู�ผลิตซ่ึงจะเป�นราคาเดียวกันท่ัวประเทศ 
ท้ังน้ี ในสินค�าบางรุ�นอาจจะมีการจัดโปรโมช่ันพ�เศษ ตามนโยบายของ Apple เช�น อาจมีการลดราคา หร�อมีของแถมพ�เศษ เป�นต�น ซ่ึงบร�ษัทจะ 
ได�รับการสนับสนุนส�วนต�างราคา และของแถมพ�เศษจากทางคู�ค�าตามเง�อ่นไขท่ีได�ตกลงกัน
2. สำหรับสินค�าท่ี Supplier ให�บร�ษัทเป�นผู�กำหนดราคาขาย ซ่ึงการกำหนดราคาขายของสินค�าข�น้อยู�กับประเภทสินค�าและการแข�งขันในตลาด 
ณ ขณะน้ันๆ เม่ือเทียบกับสินค�าประเภทเดียวกัน และจากป�จจัยอ่ืนๆ เช�น ความนิยมในช�วงเวลาน้ัน ค�าเง�นบาทในกรณีนำเข�าสินค�า ค�าขนส�ง
ราคาปลีกคู�แข�ง ราคาค�าปลีกในต�างประเทศ เป�นต�น โดยบร�ษัทมีการให�ส�วนลดการค�าในบางช�วงเวลาเพ�่อส�งเสร�มการขายสินค�าของบร�ษัท
3. สำหรับสินค�าขายฝาก ผู�ฝากขายจะเป�นผู�กำหนดราคาขายและโปรโมช่ัน

5. การจัดหาผลิตภัณฑ�และบร�การ

5.1 สินค�ากลุ�มดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�
บร�ษัทและบร�ษัทย�อยมีหน�วยงานรับผิดชอบเก่ียวกับการคัดเลือกสินค�าเพ�อ่จำหน�าย โดยจะมีการจัดหาจากผู�ผลิตหร�อจัดจำหน�ายท้ังในประเทศ

และต�างประเทศ รวมไปถึงการหาข�อมูลข�าวสารของผู�ผลิตหร�อจัดจำหน�าย โดยใช�ช�องทางออนไลน�เพ�อ่ช�วยเพ��มประสิทธิภาพในการคัดสรรสินค�าท่ีจะมา
จำหน�ายให�แก�ลูกค�าของบร�ษัทต�อไป โดยบร�ษัทจะพ�จารณาจากป�จจัยต�างๆ ประกอบกัน ดังน้ี

1. คุณภาพของสินค�าและบร�การท่ีคัดเลือกจะต�องมีดีไซน� โดดเด�นเป�นเอกลักษณ�  เหมาะแก�การเป�นสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� 
2. ผู�จัดจำหน�ายต�องมีแผนการตลาดในการสนับสนุนการจำหน�ายสินค�า
3. สินค�าท่ีท่ีมีอัตรากำไรจากการขายสอดคล�องกับนโยบายของบร�ษัท
4. ผู�ผลิตและจัดจำหน�ายต�องเป�นผู�ได�รับอนุญาตและปฏิบัติผ�านกฎหมายควบคุมเฉพาะ (ถ�ามี)
5. ผู�จัดจำหน�ายจะต�องมีความสามารถในการจัดหาสินค�าได�ตรงกับจำนวนและเวลาท่ีบร�ษัทต�องการสินค�า
ป�จจ�บันบร�ษัทเป�นผู�จัดจำหน�ายทั้งค�าปลีกและค�าส�ง กลุ�มสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� กลุ�มอ�ปกรณ�เสร�มอื่นๆ ชั้นนำกว�า 2,000 รายการ

กับผู�จัดจำหน�ายหร�อผู�ผลิตช้ันนำท่ัวโลกกว�า 200 ราย ซ่ึงบร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีความสัมพันธ�อันดี เป�นพันธมิตรทางธุรกิจร�วมกันมาเป�นเวลานาน 
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5.2 สินค�ากลุ�มภายใต�แบรนด� Apple
 บร�ษัทได�รับการแต�งตั้งให�เป�น Apple Premium Reseller (APR) และ Apple Authorized Reseller  (AAR) เพ�่อจัดจำหน�ายสินค�าภายใต�
แบรนด� Apple โดยการซ้ือผลิตภัณฑ�จากผู�จัดจำหน�ายท่ีได�รับอนุญาตจาก  Apple South Asia (Thailand) Ltd. เช�น บจก.อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) 
บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) หร�อจากผู�ให�บร�การโทรศัพท�มือถือได�แก� AIS TRUE และ DTAC นอกจากน้ี ในส�วนของการซ้ืออะไหล�เพ�อ่งานซ�อมบำรุงซ่ึงบร�ษัท
ได�รับการแต�งต้ังให�เป�น  Apple Authorized Service Provider (ASP) บร�ษัทจะดำเนินการซ้ืออะไหล�จากทาง Apple South Asia (Thailand) Ltd.  เพ�อ่ให�
ได�มาตรฐานและมีประสิทธิภาพการทำงานท่ีดีมาใช�ในการซ�อม

5.3 การบร�หารคลังสินค�า
 เน่ืองจากผลิตภัณฑ�ของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยเป�นสินค�าท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยู�เสมอรวมไปถึงสินค�าบางชนิดมีมูลค�าต�อชิ�นสูง 
บร�ษัทและบร�ษัทย�อยจ�งให�ความสำคัญกับการบร�หารสินค�าคงคลังเป�นอย�างยิ�ง เพ�อ่หลีกเล่ียงป�ญหาสินค�าล�าสมัย นอกจากว�ธีการประมาณการส่ังซ้ือสินค�า
ให�เพ�ยงพอและเหมาะสมต�อการขายในแต�ละสาขาในแต�ละผลิตภัณฑ� บร�ษัทและบร�ษัทย�อยยังได�มีการว�าจ�าง บร�ษัท โลจ�สท�พลัส จำกัด ให�เป�นผู�บร�หารจัดการ
คลังสินค�า ซ่ึงบร�ษัท โลจ�สท�พลัส จำกัด เป�นบร�ษัทท่ีมีประสบการณ�มากกว�า 20 ป� ในการบร�หารคลังสินค�าและกระจายสินค�า (Logistic Outsourcing) ให�
กับบร�ษัทต�างๆ มากมาย รวมถึงบร�ษัทท่ีอยู�ในกลุ�มอ�ปกรณ�ไฮเทคและอิเล็กทรอนิกส� โดยมีการรับประกันความเสียหายในสินค�าของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยด�วย 
 ท้ังน้ี บร�ษัทได�ใช�ระบบ Warehouse Management System (WMS) ท่ีใช�ในการบร�หารคลังสินค�าซ่ึงเป�นส�วนระบบงานหน่ึงใน NIMBUS ท่ีเป�น
ระบบ ERP ท่ีบร�ษัทนำมาใช� โดยบร�ษัท คลังสินค�า และสาขา สามารถท่ีจะใช�งานผ�าน Internet ท้ังในเร�อ่งของการส่ังสินค�า (Ordering) รายละเอียดด�านการ
ขนส�ง (Shipping Status) และรายงานต�างๆ แบบทันท�วงที รวมถึงการรับและตรวจปล�อยสินค�าด�วยระบบ Barcode การจัดส�งแบบการ Scan Serial 
Number เป�นต�น 
 บร�ษัทและผู�บร�หารจัดการคลังสินค�าจะรับทราบข�อมูลสินค�าท่ีเป�นป�จจ�บันพร�อมกัน  โดยบร�ษัทเป�นผู�ทำการส่ังสินค�าเม่ือสินค�าคงเหลือต่ำกว�า
จ�ดส่ังสินค�าท่ีกำหนดไว� และผู�บร�หารจัดการคลังสินค�าจะเป�นฝ�ายตรวจรับสินค�า จัดเก็บสินค�า ตลอดจนกระจายสินค�าให�กับสาขาและลูกค�าท่ีส่ังซ้ือออนไลน� 
ซ่ึงผู�บร�หารจัดการคลังสินค�าจะเป�นผู�รับผิดชอบต�อความเสียหายหร�อสูญหายของสินค�าดังกล�าวท้ังหมดจนกว�าจะส�งของถึงสาขาหร�อลูกค�าปลายทาง
โดยผู�บร�หารจัดการคลังสินค�าสามารถดำเนินการส�งสินค�าได�ตามระยะเวลา ดังน้ี
 • การส�งสินค�าในกรุงเทพฯ และปร�มณฑล ภายในวันถัดไป
 • การส�งสินค�าในต�างจังหวัดท่ัวประเทศ ยกเว�นแม�ฮ�องสอน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� ภายใน 1-2 วัน
 • การส�งสินค�าในต�างจังหวัด ต�างอำเภอ พ�น้ท่ีเกาะ พ�น้ท่ีห�างไกลพ�เศษ ภายใน 3-5 วัน
 ท้ังน้ีบร�ษัทสามารถเข�าตรวจสอบสินค�าได�ตามระบบการตรวจสอบภายในซ่ึงกำหนดนับป�ละสองคร้ังในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต�ละป� 
หร�ออาจขอเข�าตรวจสอบได�ตามท่ีบร�ษัทร�องขอ จากมาตราการดังกล�าว ทำให�บร�ษัทสามารถควบคุมปร�มาณและอายุของสินค�าคงคลังได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
เป�นการช�วยทำให�บร�ษัทสามารถประหยัดงบลงทุนในการก�อสร�างคลังสินค�าและค�าใช�จ�ายในการว�าจ�างพนักงานในคลังสินค�า รวมถึงค�าใช�จ�ายในการฝ�ก
อบรมพนักงานที่เกี่ยวข�องได�อีกด�วย
 อน่ึง ในส�วนของพ�น้ท่ีคลังสินค�า บร�ษัทและบร�ษัทย�อยได�ทำสัญญาเช�าพ�น้ท่ีคลังสินค�าจากบร�ษัท ดับเบิลยูทีซี โลจ�สติกส� จำกัด ท่ีบร�เวณถนน
พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต�นนุ�น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

6. การเลือกทำเลที่ตั้งสาขา

6.1 การหาพ�น้ท่ีเป�ดร�านใหม�
 บร�ษัทมีทีมงานฝ�ายค�าปลีกท่ีรับผิดชอบในการเป�ดสาขาร�านค�าปลีกของบร�ษัท ได�แก� ร�าน .life (dotlife) ร�าน iStudio by copperwired ร�าน 
U-Store by copperwired ร�าน Ai_ และร�าน iServe โดยทีมงานของบร�ษัทจะทำการคัดเลือกพ�น้ท่ีในการเป�ดสาขาโดยพ�จารณาจากป�จจัยต�างๆ ดังน้ี
 • ทำเลท่ีต้ังของร�านค�าภายในศูนย�การค�า / มหาว�ทยาลัย
 • ความนิยมของศูนย�การค�า
 • ราคาค�าเช�าท่ีเหมาะสม
 • ลักษณะและไลฟ�สไตล�ของกลุ�มประชากรในพ�น้ท่ี / หลักสูตรการเร�ยนการสอนของมหาว�ทยาลัยน้ันๆ
 • จำนวนประชากรโดยรอบ / จำนวนนักศึกษาและบุคคลากร
 • ร�านค�าของคู�แข�งในพ�น้ท่ี
      การเป�ดร�าน A-Store จะเป�นการได�รับมอบสิทธ์ิบร�หารพ�น้ท่ีน้ันๆจากทางเอ ไอ เอส  และลงพ�น้ท่ีร�วมกันในการเลือกทำเลท่ีเหมาะสมในการ
เป�ดร�านภายในมหาว�ทยาลัยน้ันๆ  โดยการพ�จารณาการให�สิทธ์ิน้ัน ทาง เอไอเอส จะกำหนดเลือกไม�ให�ทับซ�อนกันระหว�างผู�ได�รับสิทธ์ิอีกราย
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ท้ังน้ีการเป�ดร�าน  Apple Brand Shop ในประเทศไทยจะต�องขออนุญาตกับทาง  Apple South Asia (Thailand) Ltd. ก�อนจ�งจะสามารถดำเนิน
การเป�ดร�านได� โดยตัวแทนจำหน�ายที่ได�รับอนุญาตเท�านั้นจ�งจะมีสิทธิในการเสนอขอเป�ด Apple Brand Shop ซึ่งผลการพ�จารณาตัดสินข�้นอยู�กับ
ทาง Apple เป�นผู�ช้ีขาด โดยทาง Apple จะมีเง�อ่นไขหร�อเกณฑ�ในการพ�จารณาการเป�ดร�านสาขา Apple Brand Shop ซ่ึงสามารถสรุปได� ดังน้ี

1. พ�น้ท่ีหร�อทำเลท่ีต้ังของสาขาของ Apple Brand Shop ท่ีทางตัวแทนจำหน�ายจะเป�ด ซ่ึงทาง Apple มีการพ�จารณาหลายๆ องค�ประกอบ ได�แก�
• ช่ือเสียงของเจ�าของพ�น้ท่ีหร�อผลงานของผู�พัฒนาอสังหาร�มทรัพย�  ซ่ึงส�วนใหญ�จะเป�นห�างสรรพสินค�าหร�อศูนย�การค�าท่ีมีช่ือเสียง 
ในย�านธุรกิจ ท้ังในกรุงเทพและต�างจังหวัด เช�น กลุ�มเซ็นทรัล กลุ�มเดอะมอลล�  เป�นต�น 
• ทำเลพ�น้ท่ีของร�านในห�างสรรพสินค�าหร�อศูนย�การค�าจะต�องเป�นจ�ดสังเกต สามารถเดินทางมายังร�านสาขาได�ง�าย และมีจำนวน 
ผู�คนเดินผ�านมาก (High Traffic Volume)
• ระยะห�างของร�าน Apple  Brand Shop ในแต�ละแห�งเพ�ยง 1 สาขาเท�าน้ัน และต�องห�างกันอย�างน�อย 5 กิโลเมตร ยกเว�นในเขตใจกลาง 
ใจกลางเมือง (Central Business District : CBD) ที่มีการกระจ�กตัวของผู�คน อาจจะได�รับการยกเว�น หร�อในรัศมีที่ห�างไม�เกิน
5 กิโลเมตรเป�นร�าน Apple Brand Shop เป�นของตัวแทนจำหน�ายเดียวกัน เช�น iStudio  by copperwired ในสาขา
สยามพารากอน เซ็นทรัลเว�ลด� เซ็นทรัลแอมบาสซ่ี 

2. ศักยภาพของตัวแทนจำหน�าย เช�น ทีมงาน ผู�บร�หาร นโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ตัวแทนจำหน�าย  รวมไปถึงฐานะทางการเง�น
ความเพ�ยงพอเง�นทุนหมุนเว�ยน และเง�นลงทุน เป�นต�น
3. Performance ในอดีตที่ผ�านมาของตัวแทนจำหน�าย เกี่ยวกับยอดขาย แผนการตลาด รวมถึงประวัติการทำผิดเง�่อนไขสัญญาตัวแทน
จำหน�าย เป�นต�น
อย�างไรก็ตาม ในทางปฎิบัติทางทีมงานฝ�ายค�าปลีก จะต�องมีหน�าท่ีในการหาพ�น้ท่ีทำเลท่ีตรงกับแผนการขยายธุรกิจของ CPW และการสร�าง

ความสัมพันธ�อันดีกับเจ�าของพ�น้ท่ีหร�อผู�พัฒนาอสังหาร�มทรัพย� เพ�อ่ให�ได�สิทธิในการจองพ�น้ท่ี ในห�างสรรพสินค�าท่ีเป�ดใหม�ก�อนเป�นรายแรก โดยป�จจ�บัน
การเป�ด iStudio  by copperwired ส�วนใหญ�อยู�ในพ�น้ท่ี CBD  ซ่ึงไม�รวมแต� CBD ในกรุงเทพมหานครเท�าน้ัน แต�ขยายไปยังจังหวัดหร�อพ�น้ท่ีท่ีมีการขยายตัว
ของเศรษฐกิจหร�ออ�ตสาหกรรม ท่ีห�างสรรพสินค�ารายใหญ�ไปเป�ดสาขา หลังจากได�พ�น้ท่ีหร�อมีโอกาสท่ีคาดว�าจะได� จะต�องหาร�อกับทาง Apple  ในการเป�ด  
Apple  Brand Shop หากทาง CPW  ม่ันใจว�าทาง Apple จะให�ดำเนินการสาขาใหม� CPW  จ�งจะดำเนินการทำ Business Plan  นำเสนอต�อทาง Apple 
อย�างเป�นทางการ นอกจากน้ีทาง Apple จะมีการรักษาความสมดุลของ Reseller portfolio อยู�แล�ว ซ่ึงก็จะไม�มี Reseller รายใดรายหน่ึงท่ีผูกขาดการได�
รับอนุญาตให�เป�ดสาขาอยู�เพ�ยงรายเดียว 

บร�ษัทสามารถท่ีจะเป�ด ร�าน .life (dotlife) ซ่ึงเป�นร�านค�าปลีกสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ท่ีสามารถใช�งานคู�กับ iPhone และผลิตภัณฑ�อ่ืนของ Apple 
ซ่ึงร�าน .life (dotlife) เป�นร�านค�าภายใต�การบร�หารจัดการของบร�ษัทเอง ควบคู�กับการเป�ดร�าน iStudio by copperwired ได� เช�น สยามพารากอน  เซ็นทรัล
เว�ลด� และสีลมคอมเพล็กซ� หร�อในทำเลท่ีมีศักยภาพท่ีมีร�าน Apple Brand Shop ของตัวแทนจำหน�ายอ่ืนได� หากบร�ษัทพ�จารณาแล�วว�ามีความคุ�มค�าทาง
ธุรกิจ บร�ษัทสามารถท่ีจะเป�ดร�าน .life (dotlife) ในพ�น้ท่ีดังกล�าวเพ�อ่เป�นทางเลือกให�แก�ลูกค�าในการเลือกซ้ือสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� เช�น เซ็นทรัลพลาซ�า 
พระราม 9 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม� เป�นต�น หร�อแม�กระท่ังศูนย�การค�าไอคอนสยาม ซ่ึงท่ีต้ังของ Apple Store สาขาแรกในประเทศไทย ทางบร�ษัทได�เป�ด
ร�าน  .life (dotlife) สาขาไอคอนสยาม เพ�อ่เป�นทางตัวเลือกในการซ้ืออ�ปกรณ�ท่ีใช�ควบคู�กับผลิตภัณฑ� Apple ให�แก�ลูกค�าเลือกสรรเพ��มเติมอีกด�วย

6.2 การออกแบบและตกแต�งร�าน
เม่ือคณะกรรมการบร�หารอนุมัติการเป�ดร�านแล�ว ฝ�ายออกแบบและการตลาดจะพ�จารณารายละเอียดพ�น้ท่ีเช�าและสรุปรูปแบบร�านเพ�อ่ดำเนิน

การว�าจ�างนักออกแบบตกแต�งภายในออกแบบ 
สำหรับร�าน  Apple Brand Shop จะมีการกำหนดรูปแบบการออกแบบร�านให�เป�นไปตามแนวคิดของ Apple โดยเม่ือแบบร�านได�รับการอนุมัติ

จากเจ�าของพ�้นที่แล�ว (ซึ่งอาจจะได�รับสนับสนุนค�าออกแบบและตกแต�งในบางร�าน ตามที่ตกลงไว�กับทาง Apple) บร�ษัทจะสรรหาและคัดเลือกผู�รับเหมา
ก�อสร�างเพ�อ่ใช�ในการตกแต�งร�าน และบร�ษัทจะเป�นผู�ตรวจสอบงานตกแต�งเป�นระยะๆ เพ�อ่ให�งานก�อสร�างเป�นไปตามแบบและเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด

สำหรับร�าน A-Store น้ันทาง เอไอเอส จะเป�นผู�ดำเนินการออกแบบ ตกแต�งร�านค�าเองท้ังหมด ภายใต�มาตรฐานของทาง เอไอเอส  บร�ษัทฯมีหน�า
ท่ีจ�ายเป�นค�าสิทธ์ิการดำเนินงานคิดเป�น ตรม.
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 การพัฒนาของระบบ 5G สามารถจำแนกได�เป�น 3 กลุ�ม ดังนี้ การใช�ยานยนต�อัจฉร�ยะ (Connected Car) การใช�อ�ปกรณ� IoT เชื่อมต�อ
อ�ปกรณ�ที่ใช�ในตัวบ�าน เคร�่องใช�ไฟฟ�าต�างๆ ภายในบ�าน หร�อภายในสำนักงาน จะสามารถสื่อสารกันได�อย�างอัตโนมัติ ทำให�กลายเป�นระบบบ�านอัจร�ยะ 
(Smart Home) หร�อสำนักงานออฟฟ�ศอัจร�ยะ (Smart Office) และการควบคุมอ�ปกรณ�ในระยะไกล (Remote Controlling) เช�น การควบคุมเคร�อ่งจักร
ทางไกล หร�อการรักษาทางไกลที่แพทย�สามารถว�นิจฉัยโรคผ�านหน�าจอได�แล�ว ยังจะสามารถทำการรักษาโดยการควบคุมเคร�่องมือการรักษาทางไกล 
(Tele Medicine) หร�อการให�คำแนะนำผ�านระบบ Real Time ได�ด�วยการส�งภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูงได�ภายใน 1 ว�นาที 

ที่มา: สกู�ปหน�า 1 มติชนรายวัน เผยแพร� วันที่ 31 มกราคม 2561

7. ภาวะอ�ตสาหกรรมและกลยุทธ�การแข�งขัน

 การพัฒนาโครงสร�างพ�น้ฐานเพ�อ่การส่ือสาร นับว�าเป�นป�จจัยท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศเป�นอย�างมาก ทำให�เกิดการแลกเปล่ียนของข�อมูล
เช่ือมโยงจากสถานท่ีต�างๆ ได�ท่ัวโลก ได�อย�างรวดเร็วและง�ายดาย ก�อให�เกิดประโยชน�และคุณค�าทางเศรษฐกิจเป�นอย�างมาก
 การเข�ามาของเทคโนโลยี 5G จะช�วยเพ��มข�ดความสามารถทางการแข�งขัน ทำให�คุณค�าทางเศรษฐกิจเพ��มข�้น ช�วยบร�หารจัดการ ทรัพยากร
ระบบอ�ตสาหกรรม ภาคอ�ตสาหกรรม ภาคการขนส�ง ภาคการเง�น หร�อ ภาคของสื่อ เป�นต�น 
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ภาวะอ�ตสาหกรรมอ�ปกรณ�อินเทอร�เน็ตในทุกสิ�ง หร�อ IoT (Internet of Things)
ภาพรวมตลาด IoT ท่ัวโลกจนถึง ป� 2568

โดยทาง TMB Analytics ประเมินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT) ในไทยยังคงเติบโตได�ต�อเน่ือง จากการเข�าสู�เทคโนโลยี 5G 
ท่ีทำให�ความเร็วของอินเทอร�เน็ตเพ��มข�น้ โดยความเร็ว 5G จะสูงกว�า 4G ถึง 20 เท�า และสามารถรองรับอ�ปกรณ� Internet of Thing (IoT) ได�มากถึง 1 ล�าน
ชิ�นต�อตารางกิโลเมตร ซ่ึงมากกว�าเทคโนโลยี 4G ถึง 10 เท�าตัว ทำให�สามารถเช่ือมอ�ปกรณ� Smart Device รวมถึง Censer ของอ�ปกรณ� IoT จะสามารถ
ทำงานได�อย�างมีประสิทธิภาพได�โดยง�าย

ป�จจัยขับเคล่ือน ICT ในไทย (ด�านซัพพลาย) 
1. การสนับสนุนจากภาครัฐตามนโยบาย Thailand 4.0 ส�งผลทำให�เกิดการปฏิรูป เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งใหญ�ของประเทศเพ�่อรองรับ

เศรษฐกิจดิจ�ตอล (Digital Economy) ในอนาคต ได�แก�
- นโยบายส�งเสร�มเขตส�งเสร�มอ�ตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจ�ตอล (EECd) ภายในพ�น้ท่ี EEC เพ�อ่เป�าหมายเป�น “สถานท่ีบ�มเพาะ” การเร�ยนรู� 

พัฒนา และสะสมเทคโนโลยีช้ันนำของประเทศไทย 
- นโยบายสมาร�ทซิต้ีไทยแลนด�มีเป�าหมายจะขยายเมืองอัจฉร�ยะไปท่ัวประเทศ และ กทม. จำนวน 100 พ�น้ท่ี ภายในป� 2565 
- นโยบายส�งเสร�มเทคโนโลยี 5G อย�างเต็มรูปแบบ โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ โทรคมนาคมแห�งชาติ 

(กสทช.) จัดการประมูลคล่ืน 5G ย�านความถ่ี 2600 MHz ซ่ึง AIS และ TRUE ได�ประมูลคล่ืนไป
2. การนำเทคโนโลยี 5G มาใช�จะทำให�เกิดการลงทุนด�านโทรคมนาคมคร้ังใหญ�ของประเทศอีกคร้ัง ก�อให�เกิดการเช่ือมต�อ internet of thing ซ่ึง

จะมีการลงทุนด�านระบบโครงสร�างพ�น้ฐานโดยผู�ให�บร�การ ก�อให�เกิดความต�องการอ�ปกรณ� เช่ือมต�อเคร�อข�ายอินทอร�เน็ต (Smart Device) ในรูปแบบต�างๆ 
เช�น โทรศัพท�มือถือรองรับ 5G อ�ปกรณ�เช่ือมต�อเคร�อ่งใช�ไฟฟ�า รถยนต� และอ�ปกรณ� อิเล็กทรอนิกส�อ่ืนๆ ฯลฯ 

ที่มา: โพสต�ทูเดย�รวบรวม
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ป�จจัยขับเคล่ือนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT) ในไทย (ด�านดีมานด�) 
 1. ภาคครัวเร�อน: เทคโนโลยี 5G จะทำให�การใช�งานอินเทอร�เน็ตเร็วข�น้ การชมทีว�หร�อว�ดีโอ streaming คมชัดข�น้ และการใช�งาน Nonvoice 
ได�แบบ Real Time และยังช�วยเพ��มประสิทธิภาพการใช�งานของ Smart Device ท่ีเช่ือมต�ออ�ปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� เช�น การส่ังการเคร�อ่งใช�ไฟฟ�าผ�านระบบ
อินเทอร�เน็ตได�อย�างรวดเร็วและหลายอ�ปกรณ�พร�อมกัน 
 2. ภาคธุรกิจ: ผู�ประกอบการสามารถใช�เทคโนโลยี 5G ให�เกิดผลประโยชน�ได�ค�อนข�างมาก เน่ืองจากในอนาคต Internet of Thing (IoT) ท่ีเกิด
จาก 5G จะพัฒนาไปสู�การเป�น Massive IoT คือ การเช่ือมต�อแบบไร�สายท่ีให�ความรวดเร็ว มี ความเสถียรสูง และรองรับอ�ปกรณ� Smart Device ต�างๆ 
เพ��มข�น้พร�อมๆ กัน และมีความแม�นยำมากข�น้ 
 เม่ือประเทศไทยก�าวสู�เทคโนโลยีการส่ือสารด�วยเทคโนโลยี 5G จะเป�นป�จจัยหลักท่ีสนับสนุนให�เกิดการเข�าถึงอินเทอร�เน็ตของประชากรในประเทศ 
และเป�นโอกาสของตลาดสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ที่บร�ษัทนำมาขายในร�าน .life (ดอทไลฟ�) และ ร�าน iStudio

7.1 แนวโน�มและการพัฒนานวัตกรรมใหม�ในอนาคตท่ีมีผลต�ออ�ตสาหกรรม
 เน่ืองจากป�จจ�บัน อ�ตสาหกรรมมีการเปล่ียนแปลงและมีการคิดค�นพัฒนานวัตกรรมใหม�ได�อย�างรวดเร็ว ซ่ึงอาจจะทำให�เกิดผลกระทบอย�าง
มากต�อแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ท่ีจะออกขายใหม�ในอนาคต ทำให�แนวโน�มความต�องการของลูกค�าอาจเกิดการเปล่ียนแปลงได�โดยตรง และส�งผล
ต�อผู�ท่ีเก่ียวข�องในอ�ตสาหกรรม ดังน้ัน ผู�ประกอบการจำเป�นต�องศึกษาและทำความเข�าใจในการเปล่ียนแปลงและปรับตัวให�ทันกับการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ี 
แนวโน�มที่อาจก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในอ�ตสาหกรรมมี ดังนี้
 1. การเกิดข�้นของเทคโนโลยีสื่อสารด�วยเทคโนโลยี 5G หร�อ 5th ในประเทศไทยตั้งแต� ป� 2563 เป�นต�นไป
 2. ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีคลาวด� (Cloud) ซึ่งจะทำให�มีพ�้นที่ในการเก็บข�อมูล และประมวลได�มีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น
 3. การพัฒนาอ�ปกรณ�เคร�่องใช�อินเทอร�เน็ตของสรรพสิ�ง หร�อ เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 
 4. การพัฒนาเคร�อข�ายและเทคโนโลยีเสมือนจร�ง รวมไปถึงการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู�ดิจ�ทัล (Digital Transformation)
7.2 ภาวะการแข�งขัน
 1. ร�านค�าปลีกสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�
 ร�าน .life (dotlife) นั้นเป�นศูนย�รวมสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ที่มีสินค�าครบวงจรใหญ�ที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย นับว�าเป�นจ�ดแข็งของบร�ษัท 
เพราะมีการคัดสรรสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ท่ีสามารถใช�ได�ในชีว�ตประจำวันท่ัวไป ผสมผสานเทคโนโลยีเข�ากับการออกแบบท่ีสวยงาม ซ่ึงบร�ษัทได�คัดเลือก
สินค�าหลายหมวดหมู�หลายประเภทมากกว�า 2,000 รายการ จากแบรนด�สินค�าช่ือดังท่ีมีให�เลือกมากกว�า 200 แบรนด� ซ่ึงมีท้ังส�วนท่ีทางบร�ษัทคัดสรรเอง
โดยตรงและนำเข�าโดยผ�าน KOAN
 ในป�จจ�บันผู�ประกอบการท่ีจำหน�ายสินค�าในตลาดส�วนใหญ� จะเน�นการขายสินค�าท่ีเป�นกลุ�มของไอทีหร�อเคร�อ่งใช�ไฟฟ�าเป�นหลักและเสร�มด�วย
สินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�เป�นส�วนน�อย หร�อผู�ประกอบการกลุ�มห�างสรรพสินค�าจะมีการจัดสรรพ�้นที่ตามแผนกแฟชั่น ไอที เคร�่องใช�ไฟฟ�า แผนกกีฬา ซึ่ง
ร�านค�าเหล�าน้ี จะจัดวางสินค�าหร�อคัดสรรสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ได�เพ�ยงบางประเภทให�เหมาะสมกับร�านของตนเอง แต�จะไม�มีความหลากหลายของสินค�า
ให�เลือกสรรเท�ากับร�าน .life (dotlife) หร�อ www.dotlife.store ซึ่งถือว�าเป�นจ�ดแข็งของร�าน .life (dotlife) นอกจากนี้ บร�ษัทยังมีทีมงานคุณภาพที่มี
ความรู�ความเช่ียวชาญเข�าใจในสินค�าทุกชิ�นภายในร�าน สร�างความเช่ือม่ันให�กับลูกค�าได�เป�นอย�างดี รวมไปถึงการรับประกันสินค�าและประสานงานในกรณีท่ี
สินค�ามีป�ญหา เน่ืองจากเป�นร�านค�าปลีกสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ท่ีมีมาตรฐานและมีความน�าเช่ือถือเป�นอย�างสูง โดยลูกค�าสามารถเข�ามาสอบถามหร�อติดต�อ
กรณีท่ีสินค�าซ้ือไปเกิดป�ญหา  

 2. กลุ�มร�านค�าภายใต�แบรนด� Apple 
 ป�จจ�บัน ผู�ประกอบการท่ีได�รับการแต�งต้ังจาก Apple South Asia (Thailand) Ltd. ให�เป�นผู�จำหน�ายสินค�าของ Apple ในประเทศไทยอย�าง
เป�นทางการ หร�อที่เร�ยกว�า Apple Authorized Reseller (AAR) และ Apple Premium Reseller (APR) เพ�่อจำหน�ายสินค�าแบรนด� Apple มีเพ�ยง
ไม�ก่ีรายเท�าน้ันท่ีได�รับสิทธิในการบร�หารร�านแบรนด� Apple  นอกจากน้ี บร�ษัทยังได�ประกอบธุรกิจศูนย�ซ�อมบำรุงสินค�าแบรนด� Apple ท่ีต�องได�รับอนุญาต
และมีมาตรฐานกระบวนการซ�อมแซมต�องเป�นไปตามท่ี Apple กำหนดเช�นกัน ซ่ึงการแข�งขันในกลุ�มร�านค�าภายใต�แบรนด� Apple น้ัน ผู�ประกอบการ จะถูก
กำหนดให�ปฏิบัติตามเง�่อนไขที่ทาง Apple กำหนดไว� เช�น การออกแบบลักษณะและรูปแบบร�าน ประเภทสินค�าและ ราคาสินค�า การลดราคาและการทำ
โปรโมชั่น จะเหมือนกันสำหรับร�านค�าภายใต�แบรนด� Apple ไม�ว�าจะเป�นร�านค�าของบร�ษัท และคู�แข�งรายอื่นๆ เช�น COM7 SPVI UFICON ส�งผลให�การ
แข�งขันของร�านกลุ�มน้ีข�น้อยู�กับทำเลท่ีต้ังของร�านค�าและความร�วมมือกับโปรโมชันบัตรเครดิต เช�น การผ�อนชำระ 0% และ ส�วนลดเง�นคืนจากบัตรเครดิต 
เป�นต�น นอกจากนี้ การแข�งขันด�านบร�การเสร�ม โดยบุคลากรภายในร�านที่สามารถให�ข�อมูลเสนอขายผลิตภัณฑ�และบร�การได�อย�างชัดเจนและถูกต�อง
ตรงใจลูกค�ามากที่สุดเป�นป�จจัยที่สำคัญในการแข�งขันกันอีกด�วย อย�างไรก็ตามที่ผ�านมา สินค�าภายใต�แบรนด� Apple ได�รับความนิยมจากลูกค�า
ค�อนข�างมาก และแพร�หลาย ลูกค�าสามารถเลือกซื้อได�จากแผนกเคร�่องใช�ไฟฟ�าในห�างสรรพสินค�า รวมไปถึงการเลือกซื้อสินค�าจากร�านค�ามือถือตาม
ห�างสรรพสินค�า (ร�านตู�กระจก) ซ่ึงอาจมีราคาถูกกว�า แต�ไม�มีบร�การหลังการขายหร�อศูนย�ซ�อมบร�การท่ีเป�นหลักแหล�ง จ�งอาจจะเป�นความเส่ียงสำหรับ
ลูกค�าในการเลือกซื้อเมื่อเทียบกับการซื้อสินค�าจากบร�ษัทหร�อผู�ที่ได�รับแต�งตั้งจาก Apple อย�างเป�นทางการ 
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ที่มา: ข�อมูลของบร�ษัท และการรวบรวมข�อมูลจากแต�ละบร�ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ: จำนวนร�านสาขาเฉพาะ Apple Brand Shop รวมร�านค�าที่จำหน�ายในสถานศึกษา

3. ธุรกิจค�าส�งสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�
ส�วนใหญ�ผู�ผลิตและจัดจำหน�ายหลักของสินค�าจะเป�นบร�ษัทผู�ผลิตต�างประเทศ ซึ่งมักจะแต�งตั้งตัวแทน / ผู�แทนจำหน�ายในแบรนด�สินค�าและ

ผลิตภัณฑ�ของตนเองในแต�ละประเทศ ซ่ึงมีจำนวนไม�ก่ีรายท่ีมีช่ือเสียงได�รับการยอมรับและเป�นท่ีรู�จัก ท้ังน้ีการกำหนดจำนวนผู�แทนในแต�ละประเทศข�น้อยู�
กับนโยบาย ยอดขาย ความนิยม ของแบรนด�สินค�า สำหรับประเทศไทยส�วนมากจะมี 1 - 2 รายประจำแต�ละแบรนด� จ�งทำให�ผู�ค�าส�งท่ีได�รับการแต�งต้ังจาก
ผู�ผลิตและจัดจำหน�ายหลักมีเพ�ยงไม�กี่ราย และส�วนมากผู�ได�รับการแต�งตั้งจะขายสินค�าอยู�ไม�กี่แบรนด� แต�สำหรับจ�ดเด�นของ KOAN คือ ความสามารถ
ในการจัดหาสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ได�หลากหลายประเภทหลายชนิดจากผู�ผลิตและจัดจำหน�ายที่มีชื่อเสียงทั่วโลก จ�งทำให�สินค�าที่ KOAN จัดหามานั้น
มีความหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถเข�าไปขายในร�านค�าของลูกค�าซ่ึงเป�นผู�ค�าปลีกครอบคลุมร�านค�าหลายประเภท เช�น ห�างสรรพสินค�า ร�านขาย
เคร�่องกีฬา ร�านเคร�่องใช�ไฟฟ�า ร�านค�าสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� ร�านค�าอ�ปกรณ�ไอที ร�านค�ามือถือ ร�านค�าปลอดภาษี เป�นต�น นอกจากนี้ KOAN ยังมี
การสนับสนุนแผนการตลาดเพ�่อสนับสนุนงานขายให�แก�ลูกค�า เช�น การรับประกันคุณภาพสินค�า การให�คำแนะนำว�ธีการใช� การจัดโปรโมชั่นส�วนลด
การค�าให�แก�ร�านค�า การให�คำแนะนำการขาย เป�นต�น โดยป�จจ�บันผู�ประกอบธุรกิจค�าส�งสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�และอ�ปกรณ�เสร�ม ท่ีสามารถจัดหาผลิตภัณฑ�
ได�หลากหลายเช�นเดียวกับ KOAN ยังมีจำนวนไม�มาก แต�อย�างไรก็ตาม ยังมีกลุ�มผู�นำเข�าสินค�าจากต�างประเทศโดยตรง ที่ลักลอบและนำมาขาย
ตัดราคาในบางชนิดสินค�าบ�างเป�นครั้งคราว ซึ่งมักจะนำมาขายให�แก�กลุ�มลูกค�าร�านมือถือ ร�านค�าไอทีทั่วไป ร�านค�ารายย�อย แต�สินค�าที่ซื้อในลักษณะ
ดังกล�าวจะไม�ได�รับการรับประกันคุณภาพสินค�า และงานบร�การหลังการขาย  

ตัวอย�างจำนวนผู�ที่ได�รับอนุญาตผู�ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นผู�จำหน�ายสินค�าของ Apple ในประเทศไทย

บร�ษัท จำนวนร�านสาขาเฉพาะ
Apple Brand Shop  

จำนวนศูนย�บร�การ

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท เอสพ�ว�ไอ จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท คอมเซเว�น จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ยูฟ�คอน จำกัด

บร�ษัท ยูนิต้ี โพรเกรส จำกัด

18

33

108

13

-

6

5

26

2

1
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7.3 กลยุทธ�ในการแข�งขัน
 1. การคัดเลือกสินค�าหลากหลายมาจำหน�าย
 กลุ�มบร�ษัทได�ให�ความสำคัญกับการคัดเลือกสินค�าท่ีจะเข�ามาจำหน�ายภายใต�การจัดการของกลุ�มบร�ษัทเป�นอย�างมาก จะต�องเป�นสินค�าดิจ�ทัล
ไลฟ�สไตล�ท่ีสามารถใช�ได�ในชีว�ตประจำวันท่ัวไป ผสมผสานเทคโนโลยีเข�ากับการออกแบบท่ีสวยงาม สามารถยกระดับการดำเนินชีว�ตให�ได�รับความสะดวก
สบาย โดยบร�ษัท และ KOAN จะมีทีมงานเป�นผู�รับผิดชอบในการคัดสรรสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไลต�จากท่ัวทุกมุมโลก ซ่ึงเป�นทีมงานท่ีมีประสบการณ�ในธุรกิจ
มากกว�า 10 ป� จ�งม่ันใจว�าจะสามารถเลือกสินค�าท่ีตรงกับความสนใจของกลุ�มลูกค�าได� นอกจากน้ี อินเทอร�เน็ตยังเป�นอีกหน่ึงช�องทางในการจัดหาสินค�า
ของกลุ�มบร�ษัท โดยทีมงานจะดำเนินการสืบค�นหาสินค�าและข�าวสารเก่ียวกับสินค�าท่ีนำสมัยอยู�เสมอ เพ�อ่ให�สินค�าท่ีกลุ�มบร�ษัทนำมาจำหน�ายสอดคล�อง
และตรงกับความต�องการของลูกค�า รวมไปถึงการส�งผู�บร�หารและทีมงานท่ีเก่ียวข�องเข�าร�วมงานแสดงสินค�าระดับโลก และการเย่ียมชมร�านค�าท่ีขายสินค�า
ในต�างประเทศ ในประเภทเดียวกันหร�อในลักษณะใกล�เคียงกันกับบร�ษัท เพ�อ่ให�เกิดมุมมองและเห็นโอกาสจัดซ้ือสินค�าท่ีทันสมัย รวมไปถึงได�เจรจาหร�อสร�าง
ความสัมพันธ�กับผู�ผลิตและจัดจำหน�ายโดยตรงอีกด�วย ซึ่งสามารถก�อให�เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดในกลุ�มสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�
 2. การพัฒนาช�องทางการจำหน�ายให�มีความหลากหลาย
 บร�ษัทและบร�ษัทย�อย เป�นผู�จำหน�ายสินค�ากลุ�มดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ครอบคลุมทั้งการค�าปลีกและค�าส�ง (การค�าส�งของกลุ�มบร�ษัทไม�รวมสินค�า
ภายใต�แบรนด� Apple เน่ืองจากบร�ษัทเป�นตัวแทนในการจำหน�ายประเภทค�าปลีกหร�อรายย�อยเท�าน้ัน) ทำให�กลุ�มบร�ษัทมีช�องทางในการกระจายสินค�าที่
หลากหลายผ�านร�านค�าปลีกของบร�ษัทเองจำนวน 47 สาขา รวมไปถึงสาขาของลูกค�าค�าส�งที่กระจายอยู�ตามจังหวัดต�างๆ ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ 
ซ่ึงได�แก� ห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัล ห�างสรรพสินค�าเดอะมอลล� ร�านค�าปลอดภาษี คิงพาวเวอร� Apple Store เป�นต�น รวมไปถึงการพัฒนาการซ้ือสินค�า
ผ�านระบบ online ให�มีประสิทธิภาพและเข�าถึงลูกค�าได�มากยิ�งข�้นผ�าน Social Media เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ทั้งแง�ของการลดเวลาการเดินทาง
เข�ามาที่ร�านค�า การชำระเง�นผ�านระบบออนไลน� และการรับสินค�า ซึ่งกลุ�มบร�ษัทได�พัฒนาให�เว็บไซต� สามารถแสดงรูปภาพของสินค�าให�เสมือนจร�ง
มากที่สุด ให�เสมือนว�าลูกค�ามาซื้อของที่หน�าร�านด�วยตนเอง 

แผนภาพช�องทางการจัดจำหน�าย 
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3. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
บร�ษัทได�ให�ความสำคัญอย�างมากกับการพัฒนาและอบรมให�พนักงานบร�การหน�าร�านมีความรู�ความเข�าใจในตัวสินค�าและบร�การของบร�ษัท 

เน่ืองจากสินค�าของบร�ษัทเป�นสินค�าท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยี พนักงานบร�การหน�าร�านจะต�องมีความรู�ความเข�าใจในผลิตภัณฑ�เป�นอย�างดี สามารถสาธิต
ว�ธีการใช�งาน การเช่ือมต�อระบบต�างๆ การแก�ไขป�ญหาเบ้ืองต�น และตอบข�อสงสัยของลูกค�าได�เป�นอย�างดีและเป�นท่ีพ�งพอใจของลูกค�า บร�ษัทจะจัดหลักสูตร
อบรมเก่ียวกับงานบร�การหน�าร�านให�แก�พนักงาน รวมถึงจะส�งเสร�มให�พนักงานได�เร�ยนรู�หร�อรู�จักว�ธีการใช�ผลิตภัณฑ�จากสินค�า DEMO เพ�อ่ให�มีประสบการณ�
จร�งจากการใช�งานสำหรับสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� นอกจากน้ี บร�ษัทจะต�องส�งพนักงานบร�การหน�าร�านในกลุ�มร�านค�าภายใต�แบรนด� Apple ซ่ึงได�แก� ร�าน 
iStudio by copperwired U-Store by copperwired  และ ร�าน Ai_ เข�าอบรมเพ�อ่เร�ยนรู�และอบรมฟ�งก�ช่ันการใช�งานใหม�ๆ  ของผลิตภัณฑ�ภายใต�แบรนด� 
Apple เพ�อ่นำไปใช�ในการสอนการใช�งานคอมพ�วเตอร� สมาร�ทโฟน แท�ปเล็ต ผ�านคอร�สมาตรฐาน Apple ซ่ึงเป�นกิจกรรมหน่ึงของร�านค�าภายใต�แบรนด� 
Apple นอกจากนี้ บร�ษัทยังมุ�งเน�นการให�บร�การเสร�มต�างๆ แก�ลูกค�าภายในร�าน เช�น การบร�การโอนย�ายข�อมูล การอัปเดตซอฟต�แวร� การให�บร�การ 
On-site Service ในการตรวจสอบแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น รวมไปถึงการให�คำแนะนำเลือกสรรสินค�าอ�ปกรณ�เสร�มที่ใช�กับสินค�า Apple ได�อย�างสมบูรณ�

การพัฒนาทีมงานที่มีความรู�ความเข�าใจในสินค�า IoT และการเชื่อมต�อ สามารถให�คำแนะนำและติดตั้งสินค�าในกลุ�มผลิตภัณฑ�สมาร�ทโฮม 
เนื่องจากแนวโน�มของการติดตั้งผลิตภัณฑ�สมาร�ทโฮมจะเปลี่ยนจากการซื้ออ�ปกรณ� DIY ไปติดตั้งเองทีละชิ�นไปเป�นการวางแผนติดตั้งระบบต�างๆ
ให�ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติ เพ�่อให�เกิดประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมยิ�งข�้น ดังนั้น บร�ษัทจ�งวางแผนพัฒนาทีมงานเพ�่อ
รับผิดชอบและขยายฐานลูกค�าในกลุ�มนี้ให�เป�นผู�ที่มีความเชี่ยวชาญมากยิ�งข�้น

4. การร�วมมือกับผู�พัฒนาอสังหาร�มทรัพย�ในการติดต้ังอ�ปกรณ�สมาร�ทโฮม / สมาร�ทคอนโดมิเนียม จากแนวโน�มการขยายตัวของอ�ปกรณ� 
IoT สำหรับสมาร�ทโฮม ท่ีเป�นไปตามว�ถีการดำเนินชีว�ตของคนสมัยใหม�ท่ีช่ืนชอบเทคโนโลยี และความสะดวกสบาย ทำให�บร�ษัทเล็งเห็นศักยภาพของการ
เติบโตในกลุ�ม อ�ปกรณ�สมาร�ทโฮม / สมาร�ทคอนโดมิเนียม และเพ�่อให�ลูกค�าได�สัมผัสกับประสบการณ�การใช�จร�งจากการบูรณาการ (Integration) 
ประโยชน�ของอ�ปกรณ� IoT ภายในท่ีอยู�อาศัยเข�าด�วยกันทำให�กลายเป�น สมาร�ทโฮม / สมาร�ทคอนโดมิเนียม ท่ีสามารถใช�งานจร�งอย�างเต็มประสิทธิภาพ 
บร�ษัทจ�งได�ร�วมมือกับบร�ษัทพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�ในการติดตั้งอ�ปกรณ� สมาร�ทโฮม  ได�แก� บร�ษัท ป�ญจพล พร็อพเพอร�ตี้ จำกัด ซึ่งเป�นผู�พัฒนา
อสังหาร�มทรัพย�ระดับ Luxury หลายโครงการ โดยบร�ษัทได�เร��มติดตั้งอ�ปกรณ� สมาร�ทโฮม ที่โครงการ Craft Ploenchit ที่เป�นคอนโดมิเนียมสไตล� 
Luxury Low Rise จำนวน 90 ยูนิต บนอาคาร 8 ช้ัน ออกแบบบนแนวคิดของการทำให�บ�านฉลาด หร�อ Home Intelligent ท่ีสามารถใช�งานได�จร�ง ด�วย
การนำเอาระบบการจัดการบ�านและที่อยู�อาศัย Apple HomeKit หร�อ แอพบ�าน ซึ่งทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS เข�ามาใช�งาน ซึ่งแอปบ�านนี้จะทำให�
สอบข�อมูลใน iPad ว�ามีคนแปลกหน�าอยู�ในบร�เวณบ�านหร�อไม� หร�อให� Apple TV ช�วยควบคุมอ�ปกรณ�ต�างๆ จากระยะไกล เป�นต�น ซ่ึงบร�ษัทต้ังเป�าหมาย
การเป�นผู�นำในสินค�า IoT สำหรับ สมาร�ทโฮม กับกลุ�มธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�ระดับบน และอาจจะขยายไปยังกลุ�มโรงแรม อพาร�ทเม�นท� ในอนาคต

5. การเลือกสถานที่ตั้งของสาขา และการตกแต�งร�าน
บร�ษัทได�ให�ความสำคัญกับทำเลท่ีต้ังของสาขาร�านค�าของบร�ษัทเป�นอย�างมากไม�ว�าจะเป�นร�าน .life (dotlife) หร�อ ร�านค�าภายใต�แบรนด� Apple

ซึ่งจากการที่บร�ษัทมีประสบการณ�ในดำเนินธุรกิจมาเกือบ 20 ป� และเป�นผู�ร�เร��มการเป�ดสาขาร�านค�าภายใต�แบรนด� Apple ในศูนย�การค�าเป�นรายแรก
จ�งทำให�บร�ษัทมีประสบการณ�และแนวคิดในการคัดเลือก ทำเลท่ีต้ังของสาขาของศูนย�การค�า ห�างสรรพสินค�า คอมมูนิต้ีมอลล� ท่ีมีช่ือเสียงและมีผู�คนเดิน
ทางมาจับจ�ายใช�สอยเป�นจำนวนมาก ทีมงานฝ�ายบร�หารร�านค�าปลีกของบร�ษัทยังต�องคัดเลือกบร�เวณพ�้นที่ภายในห�างสรรพสินค�าที่เหมาะแก�การเป�ด
สาขา ทั้งในแง�ของขนาดพ�้นที่ร�านค�า ซึ่งต�องเป�นบร�เวณที่คาดว�าจะมีผู�คนเดินผ�านเป�นจ�ดที่สังเกตุได�ง�าย และสะดวกต�อการเข�าถึงร�านสาขาของบร�ษัท 
นอกจากนี้ ทีมงานฝ�ายบร�หารร�านค�าปลีกจะต�องสร�างความสัมพันธ�อันดีกับเจ�าของพ�้นที่เพ�่อให�ได�ข�อมูลและโอกาสในการคัดเลือกพ�้นที่เช�าก�อน
เป�นรายแรกๆ รวมไปถึงการศึกษาหาข�อมูลพฤติกรรมของผู�บร�โภคในแต�ละท�องถิ�นเป�นประจำอีกด�วย  

บร�ษัทยังให�ความสำคัญกับการตกแต�งร�านเป�นพ�เศษ โดยเน�นการใช�วัสดุในการตกแต�งร�านให�มีความทันสมัยให�สอดคล�องกับสินค�าดิจ�ทัล
ไลฟ�สไตล�เพ�่อดึงดูดลูกค�าให�เกิดความสนใจในการเข�ามาเยี่ยมชมร�านค�าสาขาของบร�ษัททั้งร�าน .life (dotlife) และ กลุ�มร�านค�า Apple Brand Shop 
ได�แก�ร�าน iStudio by copperwired ร�าน U-Store by copperwired และร�าน Ai_  

6. การสร�างความสัมพันธ�อันดีกับลูกค�าปลีก
บร�ษัทได�จัดทำฐานข�อมูลสมาชิก (Copper Member) ซึ่งมีมากกว�า 400,000 ราย เพ�่อเป�น Customer Loyalty ให�แก�ลูกค�า ไว�ใช�ในการ

สะสมคะแนนเพ�่อเป�นใช�ส�วนลด สำหรับซื้อสินค�าราคาพ�เศษของทางร�านค�าในเคร�อของบร�ษัท โดยทุกๆ 25 บาท สำหรับยอดซื้อร�านค�าในบร�ษัทจะได�
รับ 1 คะแนน และทุกๆ 10 คะแนนสามารถแลกเป�นส�วนลดในการซื้อสินค�า 1 บาท นอกจากนี้ บร�ษัทยังใช� Social Media เช�น Facebook Line เป�นต�น 
ในการแจ�งข�าวสารโปรโมชัน สินค�าใหม�ๆ ให�ลูกค�าทราบเป�นระยะๆ    
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 7. การสร�างความสัมพันธ�อันดีกับคู�ค�าส�ง
 กลุ�มบร�ษัทมีนโยบายในการพัฒนาและรักษาระดับความสัมพันธ�อันดีกับคู�ค�าของกลุ�มบร�ษัท ให�เป�นพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ�มบร�ษัท 
(Business Partner) ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจมากกว�า 10 ป�นั้น กลุ�มบร�ษัทมีคู�ค�าที่เป�นผู�ผลิตและจัดจำหน�ายสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�
มากกว�า 200 ราย มีท้ังรายเล็ก รายใหญ� ท้ังจากในประเทศ และต�างประเทศ บร�ษัทและบร�ษัทย�อยได�ให�ความสำคัญและดูแลคู�ค�าด�วยมาตรฐานเดียวกัน 
มีการซื้อขายสินค�าตรงไปตรงมา ไม�เอาเปร�ยบระหว�างกัน การชำระเง�นค�าสินค�าเป�นไปตามเง�่อนไขการค�า ซึ่งทำให�กลุ�มบร�ษัทเป�นที่ไว�วางใจแก�คู�ค�า 
หากคู�ค�ามีสินค�าหร�อเทคโนโลยีใหม� จะนำมาให�กลุ�มบร�ษัทได�ทดลองใช� รวมไปถึงการรับฟ�งความคิดเห็นต�างๆ จากกลุ�มบร�ษัทเพ�อ่นำแนวคิดไปปรับปรุง
หร�อพัฒนาสินค�าออกมาขายให�แก�กลุ�มลูกค�าในอนาคต
 8. กลยุทธ�พันธมิตรกับผู�ให�บร�การเคร�อข�ายมือถือ
 ป�จจ�บันบร�ษัทเป�นพันธมิตรทางการค�า กับ บมจ. แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�ว�ส ผู�ให�บร�การเคร�อข�ายมือถือ AIS  ในการขายเคร�่องโทรศัพท�
สมาร�ทโฟนพร�อมแพ็กเกจและโปรโมชั่นรายเดือน ซึ่งทำให�ผู�ใช�บร�การเคร�อข�ายมือถือ AIS รายใหม�และรายเก�าได�รับสิทธิในการซื้อเคร�่องสมาร�ทโฟนใน
ราคาพ�เศษ ได�ท่ีร�าน Apple Brand Shop ภายใต�การบร�หารงานของบร�ษัทได�แก�ร�าน iStudio by copperwired ร�าน U-Store by copperwired และ
ร�าน Ai_ โดยที่ลูกค�าไม�ต�องไปที่ศูนย�บร�การ AIS ซึ่งจะเป�นการกระตุ�นยอดขายเคร�่องสมาร�ทโฟนให�แก�บร�ษัทอีกทางหนึ่งด�วย
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บร�ษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญด�านการบร�หารความเสี่ยงที่อาจส�งผลกระทบต�อการดำเนินธุรกิจอย�างมีนัยสำคัญ และมีแนวทางในการป�องกัน
ความเสี่ยง เพ�่อการบร�หารจัดการความเสี่ยงอย�างเพ�ยงพอและเหมาะสม โดยป�จจัยความเสี่ยงที่ระบุในหัวข�อนี้เป�นป�จจัยความเสี่ยงที่บร�ษัทฯ เห็นว�ามี
นัยสำคัญและอาจก�อให�เกิดผลกระทบในทางลบต�อ บร�ษัทและมูลค�าหุ�นสามัญของบร�ษัท รวมทั้งอาจส�งผลต�อการลงทุนของผู�ลงทุนในทางลบอย�างมี
นัยสำคัญสามารถสรุปได�ดังนี้

ป�จจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงจากการไม�ได�รับการต�อสัญญาในการเป�นตัวแทนจำหน�ายจากผู�ผลิตสินค�ารายใหญ�
บร�ษัทได�รับการแต�งตั้งให�เป�น Apple Premium Reseller (“APR”) และ Authorized Apple Reseller (“AAR”) จาก Apple South 

Asia (Thailand) Limited ในการขายสินค�าภายใต�แบรนด� Apple ในประเทศไทย อีกทั้ง บร�ษัทยังเป�นศูนย�บร�การซ�อมบำรุงอย�างเป�นทางการ หร�อ 
Apple Authorized Service Provider (ASP) ซึ่งป�จจ�บัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทมีร�าน Apple Brand Shop ที่เป�นตัวแทนจำหน�าย
สินค�าแบรนด� Apple ภายใต�การบร�หารของบร�ษัท จำนวน 18 ร�าน และศูนย�ซ�อมบำรุง iServe จำนวน 6 สาขา โดยในป� 2561 ถึงป� 2563 บร�ษัท
มีรายได�จากการขายและบร�การผลิตภัณฑ�แบรนด� Apple คิดเป�นร�อยละ 70 ร�อยละ 74 และร�อยละ 78 ของรายได�รวม ตามลำดับ หากมีกรณีที่ไม�
ได�รับการต�อสัญญาอาจจะทำให�รายได�ในส�วนดังกล�าวลดลง นอกจากนี้ ทาง Apple ซึ่งเป�นผู�ให�สิทธิตัวแทนจำหน�ายมีสิทธิขอยกเลิกสัญญาตาม
ดุลยพ�นิจในเวลาใดก็ได�โดยไม�ต�องแจ�งเหตุ เพ�ยงแต�ทำหนังสือเป�นลายลักษณ�อักษรแจ�งล�วงหน�าสามสิบ (30) วัน 

อย�างไรก็ตาม บร�ษัทได�ดำเนินธุรกิจกับ Apple South Asia (Thailand) Ltd. มาตั้งแต�ป� 2549 ซึ่งบร�ษัทมีความสัมพันธ�อันดีกับผู�ผลิต
สินค�าดังกล�าวและบร�ษัทได�ปฏิบัติตามเง�่อนไขในสัญญาอย�างเคร�งครัด ทั้งในด�านกฎระเบียบ นโยบายและข�อควรปฏิบัติ (Policies & Practies) คู�มือ
จรรยาบรรณของตัวแทนจำหน�าย (Channel Member Code of Conduct) และยอดขายของตัวแทนจำหน�ายท่ีผ�านมาในอดีต (Sales Performance) 
ทำให�บร�ษัทได�รับการต�อสัญญาตัวแทนจำหน�ายมาตลอด นอกจากน้ีกลุ�มบร�ษัทยังได�เป�ด ร�าน .life (dotlife) เพ�อ่ดำเนินธุรกิจค�าปลีกกลุ�มสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�
สไตล� และ KOAN ซ่ึงเป�นบร�ษัทย�อยของบร�ษัทในการดำเนินธุรกิจค�าส�งสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� ท่ีมีความหลากหลายของสินค�ามากกว�า 2,000 รายการ 
ภายใต�แบรนด�ท่ัวโลกมากกว�า 200 ราย ทำให�บร�ษัทมีสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ประเภทอ่ืนๆ มาขายเพ��มเติมนอกเหนือไปจากสินค�าแบรนด� Apple 

1.2 ความเสี่ยงจากการที่ต�องได�รับอนุญาตในการเป�ดร�าน Apple Brand Shop จาก Apple
การเป�ดร�าน Apple Brand Shop รวมไปถึงศูนย�ซ�อมบำรุง Apple ซึ่งได�แก� iStudio by copperwired และ iServe ในแต�ละพ�้นที่บร�การ 

(Service Location) จะต�องได�รับการยินยอมจากทาง Apple หากทางบร�ษัทเจ�าของตราสินค�า ไม�อนุญาตให�บร�ษัทเป�ดร�านค�าในบร�เวณดังกล�าว หร�อ
อนุญาตให�บร�ษัทที่เป�นคู�แข�งเป�นผู�เป�ดร�านค�าแทน อาจจะส�งผลกระทบต�อโอกาสทางธุรกิจในการเป�ดร�าน Apple Brand Shop ตามแผนการขยาย
ธุรกิจของบร�ษัท 

อย�างไรก็ตาม บร�ษัทมีเป�าหมายและแผนการในการเป�ดร�าน Apple  Brand Shop ในทำเลที่มีศักยภาพ เช�น ศูนย�การค�าชั้นนำในเขต
กรุงเทพมหานครหร�อตามจังหวัดใหญ�ที่มีกำลังซื้อค�อนข�างสูง ประกอบกับบร�ษัทเป�นตัวแทนจำหน�ายผลิตภัณฑ�แบรนด� Apple ที่มีความสัมพันธ�อันดี
ซึ่งได�ร�วมธุรกิจมากกว�า 10 ป� และที่ผ�านมานั้นบร�ษัทมีผลงานจากการบร�หารร�านสาขาที่ประสบความสำเร็จ เช�น  iStudio สาขาสยามพารากอน และ 
iServe สาขาอัมร�นทร� พลาซ�า เป�นต�น ซึ่งเป�นป�จจัยที่สนับสนุนให�บร�ษัทได�รับอนุญาตจาก Apple ในการขอเป�ดร�าน Apple Brand Shop ในพ�้นที่
บร�การใหม�ๆ ตามแผนงานของบร�ษัทอย�างต�อเนื่อง

1.3 ความเสี่ยงจากการที่ Apple Store เข�ามาเป�ดสาขาในประเทศไทย 
ป�จจ�บันทาง Apple ได�มีนโยบายการเป�ดร�านค�าปลีก Apple Store ในกรุงเทพมหานคร โดยป�จจ�บันได�เป�ด Apple Store 2 สาขา คือ

สาขาไอคอนสยาม และสาขาเซ็นทรัลเว�ลด� โดยอาจส�งผลให�ลูกค�าเลือกซื้อผลิตภัณฑ� Apple จาก Apple Store แทนร�านสาขาของบร�ษัท และอาจส�งผล
กระทบต�อการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทได�

อย�างไรก็ดี ร�าน Apple Store น้ัน มีข�อแตกต�างจากร�าน iStudio by copperwired ซ่ึงอาจไม�ตรงตามความต�องการของกลุ�มลูกค�าคนไทย 
ซ่ึงสามารถสรุปได�ดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบร�ษัท
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 1. นโยบายการให�บร�การ: ลูกค�าคนไทยมักนิยมการได�รับการบร�การ เช�น การสำรองข�อมูล การสอนการใช�งาน ในขณะที่ Apple Store จะ  
 มีบร�การเป�นไปตาม Apple Standard ซึ่งอาจไม�ครอบคลุมหร�อเข�าถึงลูกค�าคนไทยกลุ�มดังกล�าว
 2.ผลิตภัณฑ�  Apple: ในร�าน Apple Store ส�วนมากจะมีเฉพาะรุ�นใหม�เท�านั้น ส�วนรุ�นก�อนหน�าหร�อรุ�น N-1 จะสามารถหาซื้อได�ในร�านของ  
 iStudio by copperwired 
 3. โปรโมชันที่หลากหลาย: การทำโปรโมชันร�วมกับผู�ให�บร�การเคร�อข�ายมือถือ (Telco) และ บัตรเครดิต ซึ่งทาง iStudio by copperwired  
 จะมีโปรโมชันดึงดูดให�ลูกค�าเลือกมากกว�า เช�น iStudio by copperwired  จะมีการร�วมมือกับ AIS เพ�่อเสนอขาย iPhone  ในราคาพ�เศษ  
 เมื่อลูกค�าซื้อ iPhone พร�อมกับ Package ค�าโทรศัพท�รายเดือนตามที่ AIS  กำหนด หร�อบร�การผ�อนสินค�า 0% ระยะเวลา 24 เดือน ร�วม 
 กับบัตรเครดิต
 ดังนั้น กลุ�มลูกค�าที่ได�รับผลกระทบจากการเป�ด Apple Store น�าจะเป�นกลุ�มนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ เนื่องจากการประชาสัมพันธ� การ
ตกแต�งร�านอาจจะทำให�เป�น Landmark แห�งใหม�ที่ดึงดูดนักท�องเที่ยว 
 นอกจากน้ี  ร�าน .life (dotlife) ซ่ึงเป�นร�านค�าสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ท่ีมีสินค�าอ�ปกรณ�เสร�มสำหรับ Apple เช�น  เคส สายเคเบิ�ล กล�อง ลำโพง 
และหูฟ�ง เป�นต�น น�าจะได�รับกระแสตอบรับที่ดีข�้นจากการที่ลูกค�าอาจจะเข�ามาเลือกซื้ออ�ปกรณ�เสร�มกับร�าน .life (dotlife)  ในบร�เวณสาขาเดียวกับ 
Apple Store เนื่องจากมีอ�ปกรณ�เสร�มให�เลือกหลากหลายกว�า รวมไปถึง KOAN ซึ่งเป�นบร�ษัทย�อยของ CPW ที่ได�รับคัดเลือกให�เป�นตัวแทนจำหน�าย
สำหรับผลิตภัณฑ� Third Party Product จากทาง Apple ในการขายส�งอ�ปกรณ�เสร�มเข�าไปขายในร�าน Apple Store สาขาไอคอนสยาม สาขาเซ็นทรัล
เว�ลด� และทางออนไลน� ของ Apple Store ด�วย

1.4 ความเสี่ยงจากการกระจ�กตัวของสาขาร�านค�าปลีกในเขตธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
 จากนโยบายการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทในการเลือกพ�้นที่ในย�านใจกลางธุรกิจ (Central Business District) ในการเป�ดสาขาทั้งร�าน .life 
(dotlife) ร�าน iStudio by copperwierd  และร�าน iServe โดยเฉพาะอย�างยิ�งในเขตกรุงเทพมหานคร ในย�านราชประสงค� เพลินจ�ต อโศก และสีลม ซึ่ง
เป�นย�านใจกลางเมืองธุรกิจของกรุงเทพมหานคร มีจำนวนสาขาของบร�ษัทเป�ดดำเนินการจำนวน 12 สาขา หร�อคิดเป�นประมาณ 1 ใน 4 ของสาขาท้ังหมด 
ซ่ึงส�วนใหญ�เป�นร�านสาขาท่ีสร�างรายได�ให�แก�บร�ษัทเป�นจำนวนมากและเป�นท่ีรู�จักต�อลูกค�า หากเกิดเหตุการณ�ความเส่ียงท่ีไม�สามารถควบคุมได� เช�น การ
ชุมนุมทางการเมือง การป�ดล�อมย�านใจกลางธุรกิจ ซ่ึงส�วนมากพ�น้ท่ีย�านธุรกิจหร�อแหล�งช�อปป��งย�านราชประสงค�มักตกเป�นพ�น้ท่ีเป�าหมายเชิงสัญลักษณ� 
จนอาจส�งผลกระทบต�อความเชื่อมั่นและความปลอดภัย ของลูกค�าและพนักงานในเขตพ�้นที่ดังกล�าวและบร�เวณใกล�เคียง จนไม�สามารถเป�ดดำเนินการ 
อันอาจจะมีผลกระทบต�อผลการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัท 
 ท้ังน้ี บร�ษัทได�ตระหนักถึงความเส่ียงจากการกระจ�กตัวสาขาร�านค�าปลีกในเขตธุรกิจในกรุงเทพมหานคร จ�งได�มีนโยบายการขยายสาขาไปยัง
พ�้นที่ในย�านใจกลางธุรกิจอื่นๆ ตามการขยายตัวของความเป�นเมืองในประเทศไทย (Urbanization) อย�างบร�เวณในเขตกรุงเทพมหานคร เช�น พระราม 
9 บางใหญ� บางนา รามอินทรา เป�นต�น รวมไปถึงจังหวัดเศรษฐกิจขนาดใหญ� เช�น หาดใหญ� เชียงใหม� ภูเก็ต ชลบุร� เป�นต�น 

1.5 ความเสี่ยงจากการขยายสาขาใหม�
 เน่ืองจากธุรกิจการจัดจำหน�ายสินค�าท่ีเก่ียวข�องกับค�าปลีกและค�าส�งสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�เป�นธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูง และมีการเปล่ียนแปลง
ความนิยมตลอดเวลา บร�ษัทจ�งมีนโยบายที่จะขยายสาขาร�าน .life (dotlife) อย�างต�อเนื่อง เพ�่อเพ��มช�องทางในการจัดจำหน�ายสินค�าให�ครอบคลุมและ
เข�าถึงกลุ�มลูกค�าเป�าหมายให�มากที่สุด บร�ษัทจ�งมีความเสี่ยงในกรณีที่ผลประกอบการของสาขาที่เป�ดใหม�ไม�เป�นไปตามที่บร�ษัทได�คาดหมาย หร�อ
ประมาณการไว�
 บร�ษัทได�ให�ความสำคัญกับประเด็นความเสี่ยงดังกล�าว จ�งได�กำหนดมาตรการในการบร�หารความเสี่ยงโดยบร�ษัทมีการว�เคราะห�อัตราผล
ตอบแทนจากการเป�ดสาขา ทำเลที่ตั้งของสาขา ปร�มาณลูกค�า ขนาดร�าน และยอดขาย เมื่อเทียบกับสาขาที่มีขนาดใกล�เคียงกัน ประกอบการตัดสินใจ
ก�อนการเป�ดสาขา และหากมียอดขายหลังจากเป�ดดำเนินการแล�ว 4 - 6 เดือน ไม�เป�นไปตามเป�าที่กำหนด บร�ษัทจะพ�จารณาหาสาเหตุที่ทำให�ยอดขาย
ไม�เป�นไปตามเป�าเพ�่อแก�ไขป�ญหาที่เกิดข�้น หร�อพ�จารณาย�ายหร�อป�ดสาขาที่ขาดทุน

1.6 ความเสี่ยงจากการแข�งขันในธุรกิจ
 สินค�าโทรศัพท�มือถือ คอมพ�วเตอร� แท็บเล็ต ซึ่งเป�นธุรกิจที่มีการแข�งขันสูงไม�ว�าจะเป�นการแข�งขันระหว�างกลุ�มผู�ผลิตอ�ปกรณ�ที่จะพัฒนา
สินค�าให�ตอบสนองความต�องการผู�ใช�งาน เพ�่อจะได�แย�งชิงส�วนแบ�งทางการตลาดโดยการพัฒนาและออกสินค�ารุ�นใหม�อย�างต�อเนื่อง หร�อการแข�งขัน
ระหว�างผู�ประกอบการที่เป�นตัวแทนจําหน�ายสินค�าที่เป�นคู�แข�งกับบร�ษัทโดยตรง โดยสามารถแบ�งประเภทผู�ประกอบการได�เป�นดังนี้
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1. ผู�ประกอบการที่เป�นตัวแทนจําหน�ายหร�อได�รับสิทธิให�จําหน�ายสินค�าของ Apple เพ�่อเป�ดร�าน Apple Brand Shopเพ�่อจําหน�ายสินค�า
และ อ�ปกรณ�ของ Apple โดยตรง เช�น บร�ษัท เอสพ�ว�ไอ จํากัด (มหาชน) หร�อ  บร�ษัท คอมเซเว�น จำกัด (มหาชน) เป�นต�น
2. สินค�าของ Apple ในร�านค�าของตนเอง เช�น ร�าน Jay Mart  และร�าน TG FONE เป�นต�น
3. ผู�ให�บร�การโทรศัพท�เคลื่อนที่ในประเทศไทยทั้ง 3 ราย (AIS True และ DTAC)
4.ผู�ประกอบการประเภทร�านค�าโมเดิร�นเทรดที่เป�นตัวแทนจําหน�ายหร�อได�รับสิทธิให�จําหน�ายสินค�า เช�น พาวเวอร� บาย พาวเวอร� มอลล� 
บิ�กซี หร�อ เทสโก� โลตัส เป�นต�น
5. ผู�ประกอบการที่เป�นร�านค�าที่จําหน�ายคอมพ�วเตอร�และโทรศัพท�เคลื่อนที่ เช�น  ร�าน Jay Mart ร�าน J.I.B. และร�าน IT City  เป�นต�น
ท้ังน้ี ในป� 2561 ถึงป� 2563 บร�ษัทมีรายได�จากการขายสินค�ากลุ�มโทรศัพท�มือถือ คอมพ�วเตอร� และแท็บเล็ต ประมาณ ร�อยละ 52.81 ร�อยละ 

54.36 และร�อยละ 59.82 ของรายได�รวม ตามลำดับ โดยหากธุรกิจน้ีมีการแข�งขันกันอย�างรุนแรงมากข�น้กว�าในป�จจ�บัน หร�อมีการเข�ามาของผู�ประกอบ
การรายใหม�ท่ีมีศักยภาพสูง อาจส�งผลกระทบต�อผลประกอบการรวมของบร�ษัทอย�างมีนัยสำคัญได�

อย�างไรก็ตาม บร�ษัทไม�ได�พ�่งพ�งการขายสินค�าในกลุ�มโทรศัพท�มือถือ คอมพ�วเตอร� และแท็บเล็ต เท�านั้น บร�ษัทได�สรรหากลุ�มสินค�าดิจ�ทัล
ไลฟ�สไตล�หลากหลายชนิดมากกว�า 2,000 รายการ ภายใต�แบรนด�สินค�าช้ันนำท่ัวโลกกว�า 200 ราย ซ่ึงบร�ษัทและบร�ษัทย�อยได�จัดจำหน�ายท้ังการค�าส�ง
และการค�าปลีกผ�านร�าน .life (dotlife) หร�อช�องทางออนไลน� เพ�่อให�เข�าถึงลูกค�าที่เป�นกลุ�มเป�าหมาย ทั้งนี้ บร�ษัทยังมุ�งเน�นการคัดสรรสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�
สไตล�อ่ืนท่ีมีอัตรากำไรข้ันต�นท่ีสูงกว�า เพ�อ่กระจายความเส่ียงในการดำเนินธุรกิจ อีกท้ังบร�ษัทและบร�ษัทย�อยยังมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให�มี
ความรู�ความเข�าใจในผลิตภัณฑ�เป�นอย�างดี รวมท้ังสามารถแก�ไขป�ญหาเบ้ืองต�น และตอบข�อสงสัยของลูกค�าได� เพ�อ่ให�เกิดความพ�งพอใจในการบร�การและ
สร�างความสัมพันธ�อันดีกับลูกค�า นอกจากน้ีบร�ษัทยังให�ความสำคัญกับการเลือกทำเลท่ีต้ังของสาขาร�านค�าของบร�ษัท ท้ังร�าน .life (dotlife) ท่ีขายสินค�า
ดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� และ ร�านค�า Apple Brand Shop ส�วนใหญ�จะต้ังอยู�ตามห�างสรรพสินค�าช้ันนำและตามหัวเมืองใหญ� ซ่ึงทางทีมงานฝ�ายบร�หารร�านค�าปลีก
ของบร�ษัทมีการคัดเลือกพ�้นที่ที่เหมาะแก�การเป�ดสาขา ทั้งในแง�ของขนาดพ�้นที่ และความสะดวกต�อการเข�าถึงร�านสาขาของบร�ษัท  รวมไปถึงการศึกษา
หาข�อมูลพฤติกรรมของผู�บร�โภคในแต�ละพ�้นที่เป�นประจำอีกด�วย เพ�่อเป�นข�อมูลในการกำหนดกลยุทธ�การแข�งขันของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย

1.7 ความเสี่ยงจากการที่สินค�าล�าสมัยจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เน่ืองจากบร�ษัทและบร�ษัทย�อยประกอบธุรกิจค�าปลีกและค�าส�งกลุ�มสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� สมาร�ทโฟน คอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ต ซ่ึงเป�นสินค�า

ท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว ท้ังมีการออกสินค�ารุ�นใหม�ตลอดทุกๆ ป� การเปล่ียนแปลงดังกล�าวอาจส�งผลกระทบทำให�สินค�า
คงคลังของบร�ษัทล�าสมัยและไม�ได�รับความนิยม ทำให�บร�ษัทและบร�ษัทย�อยไม�สามารถจำหน�ายสินค�าดังกล�าวได�ทันท�วงที บร�ษัทและบร�ษัทย�อยจ�งอาจ
ประสบผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินค�าดังกล�าว 

บร�ษัทและบร�ษัทย�อยได�กำหนดแนวทางในการป�องกันและบร�หารความเส่ียงดังกล�าวโดย (1) บร�ษัทมีการกำหนดวงเง�นให�แก�ผู�จัดการผลิตภัณฑ� 
(Product manager: PM) ในการส่ังซ้ือสินค�า เพ�อ่จำกัดปร�มาณการส่ังซ้ือสินค�าให�อยู�ในจำนวนท่ีเหมาะสม  (2) บร�ษัทใช�ระบบ NIMBUS ในการจัดการ
ระบบคลังสินค�า โดยระบบสามารถรายงานยอดความเคล่ือนไหวของสินค�า เพ�อ่การสอบทานรายงานสินค�าคงเหลือได�อย�างสม่ำเสมอ ซ่ึงทำให�การทำการ
ส่ังซ้ือสินค�าสอดคล�องกับความต�องการในแต�ละช�วงเวลา อีกท้ังบร�ษัทยังมีการบร�หารจัดการสินค�าโดยการย�ายสินค�าไปขายยังร�านท่ีมีการหมุนเว�ยนเร็ว
เพ�อ่ระบายสินค�าก�อนการล�าสมัยและไม�ได�รับความนิยม (3) บร�ษัทมีการต้ังนโยบายการต้ังสำรองการด�อยค�าของสินค�าล�าสมัย สินค�าท่ีมีการเคล่ือนไหว
ช�า หร�อชำรุดเสียหาย โดยบร�ษัทและบร�ษัทย�อยมีการต้ังสำรองแตกต�างกันในแต�ละกลุ�มสินค�า โดยในป� 2561 ถึงป� 2563 บร�ษัทมีการต้ังค�าเผ่ือการลดมูลค�า
ของสินค�าคงเหลือ จำนวน 41.12 ล�านบาท  37.26 ล�านบาท และ 40.84 ล�านบาท

นอกจากน้ี บร�ษัทและบร�ษัทย�อยยังมีการใช�การส�งเสร�มการขาย (Promotion) เพ�อ่กระตุ�นยอดขายและระบายสินค�าเป�นระยะ นอกจากน้ี สินค�า
บางรุ�น บร�ษัทยังได�รับเง�นช�วยเหลือ (Price Protection) จากผู�จัดจำหน�าย เม่ือมีการออกผลิตภัณฑ�รุ�นใหม�เข�าสู�ตลาด ซึ่งเป�นการช�วยเหลือบร�ษัทให�ได�
รับผลกระทบจากสินค�าล�าสมัยลดลง 

1.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงช�องทางในการซื้อผลิตภัณฑ�ของผู�บร�โภค
เนื่องจากเทคโนโลยีด�านการสื่อสารในป�จจ�บันมีการพัฒนาและขยายตัวเพ��มข�้นอย�างรวดเร็ว ส�งผลให�ผู�บร�โภคสามารถเข�าถึงและใช�งาน

อินเทอร�เน็ตได�อย�างสะดวกผ�านสมาร�ทโฟน แท็บเล็ต และอ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร�ต�างๆ ทำให�การใช�บร�การสั่งซื้อสินค�าออนไลน�เร��มเป�นที่นิยมและเติบโต
อย�างมาก โดยตลาดค�าปลีกอีคอมเมิร�ซ (B2C – E-Commerce) โดยมีการคาดการณ�ว�า ในอนาคตตลาดค�าปลีกอีคอมเมิร�ซจะเติบโตเพ��มข�้นเร�่อยๆ 
ตามการเพ��มข�้นของการใช�งานอินเทอร�เน็ตในประเทศไทย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�บร�โภคที่หันมาใช�บร�การสั่งซื้อออนไลน�เพ��มมากข�้น
จ�งอาจส�งผลให�จำนวนลูกค�าที่ซื้อสินค�าผ�านสาขาของบร�ษัทมีจำนวนลดน�อยลงและอาจกระทบต�อผลการดำเนินงานของบร�ษัทได�

อย�างไรก็ตาม ค�านิยมในการซ้ือสินค�าของคนไทยท่ียังคงต�องการคำแนะนำจากพนักงานและต�องมีการตรวจสอบคุณภาพและทดลองสินค�า
ก�อนตัดสินใจซื้อ ประกอบกับการซื้อสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ยังคงจำเป�นที่จะต�องอาศัยการขายผ�านร�านค�าปลีก เพ�่อให�ลูกค�าของบร�ษัทได�สัมผัสและ
ทดลองใช�สินค�าก�อนการเลือกซ้ือ รวมไปถึงการสาธิตการให�คำแนะนำจากพนักงานของทางร�านเป�นหลัก ทำให�การขายหน�าร�านสำหรับกลุ�มสินค�าดิจ�ทัล
ไลฟ�สไตล�ยังคงมีความสำคัญอยู� นอกจากน้ีบร�ษัทได�พัฒนาช�องทางในการให�บร�การส่ังซ้ือออนไลน�ผ�านทางเว็บไซต�เพ�อ่ให�ลูกค�าได�เข�าถึงสินค�าของบร�ษัท
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1.9 ความเสี่ยงจากการไม�ได�รับการต�อสัญญาหร�อการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในสัญญาเช�าพ�้นที่  
 เน่ืองจากสาขาของบร�ษัทท่ีเป�นช�องทางการจำหน�ายสินค�า ได�แก� ร�าน Apple Brand Shop จำนวน 18 สาขา และร�าน .life (ดอทไลฟ�) จำนวน 
23 สาขา รวมไปถึงศูนย�บร�การ iServe จำนวน 6 สาขา ซ่ึงต้ังอยู�ในพ�น้ท่ีเช�าจากห�างสรรพสินค�าหร�อศูนย�การค�าท้ังหมดมีอายุสัญญาเช�าระยะส้ันไม�เกิน 
3 ป� ซึ่งเป�นไปตามนโยบายการให�เช�าโดยปกติทั่วไป (ยกเว�น iStudio สาขาสยามพารากอน ที่บร�ษัทได�สัญญาเช�าระยะ 25 ป�) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 บร�ษัทมีสัญญาเช�าพ�น้ท่ีท่ีจะหมดอายุในป� 2564 จำนวน 13 สาขา ส�วนท่ีเหลือจะหมดอายุ 2565 และ 2566 ดังน้ัน บร�ษัทจ�งมีความเส่ียงจากการไม�
ได�รับการต�ออายุสัญญาเช�าพ�น้ท่ีจากเจ�าของพ�น้ท่ี รวมท้ังมีความเส่ียงในกรณีท่ีเจ�าของพ�้นที่เปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในการต�อสัญญา เช�น การปรับข�้นค�า
เช�าหร�อค�าบร�การซ่ึงอาจจะกระทบต�อผลการดำเนินงานของบร�ษัท ร�านสาขาและศูนย�บร�การของบร�ษัทได� 

1.10 ความเสี่ยงจากสินค�าราคาสูงเกิดการสูญหาย 
 กลุ�มสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ส�วนใหญ�ที่บร�ษัทและบร�ษัทย�อยนำเข�ามาขาย จะมีราคาเฉลี่ยต�อชิ�นค�อนข�างสูงโดยเฉพาะสินค�าในกลุ�มแบรนด� 
Apple ได�แก� สมาร�ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพ�วเตอร�แล็บท็อป เป�นต�น ดังน้ันสินค�าท่ีนำมาวางขายผ�านร�านค�าปลีกของบร�ษัท อาจเกิดการสูญหายได� ซ่ึง
อาจจะเกิดการลักขโมยจากผู�เข�ามาเลือกซ้ือสินค�าของบร�ษัท หร�อ ความบกพร�องจากการทำงานของพนักงานในข้ันตอนการปฏิบัติงาน เช�น ข้ันตอนการ
ขายสินค�า การจัดเก็บเง�นในสาขา และขั้นตอนการตรวจนับสินค�า เป�นต�น ซึ่งอาจจะทำให�กระทบต�อกำไรของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยได�หากไม�มีมาตรการ
ควบคุมรัดกุมที่เพ�ยงพอ
 บร�ษัทได�เล็งเห็นถึงความเส่ียงในเร�อ่งดังกล�าวจ�งได�มีมาตรการในการป�องกันความเส่ียง โดยการติดต้ังระบบตรวจจับป�องกันการขโมยสินค�า 
ด�วยเสากันขโมยสินค�าที่หน�าทางเข�า-ออก ของร�านค�าปลีก และการติดแท็กกันขโมย (Tags RFID) ที่ตัวสินค�าที่มีราคาสูง เช�น สมาร�ทโฟน แท็บเล็ต 
คอมพ�วเตอร�แล็บท็อป และนาิกาอัจฉร�ยะ เป�นต�น รวมไปถึงการติดต้ังกล�องโทรทัศน�วงจรป�ดเพ�อ่บันทึกเหตุการณ�ต�างๆ ภายในร�านค�าปลีกของบร�ษัท 
นอกจากน้ี บร�ษัทยังได�มอบหมายให�พนักงานประจำร�านค�า ตรวจนับและกระทบยอดในกลุ�มสินค�าท่ีมีราคาสูง ได�แก� iPhone iPad เป�นต�น ในทุกๆ สิ�นวัน 
เพ�่อตรวจสอบความถูกต�องกับระบบ ERP ของบร�ษัท หากเกิดการสูญหาย พนักงานที่เกี่ยวข�องจะต�องชดใช�เง�นเท�ากับราคาขายปลีกของสินค�านั้นๆ 
 สำหรับการดูแลจัดเก็บสินค�าคงคลัง บร�ษัทและบร�ษัทย�อยได�ว�าจ�างบร�ษัทภายนอก เพ�่อทำหน�าที่ดูแลและจัดเก็บสินค�าของบร�ษัทและบร�ษัท
ย�อย ต้ังแต�การรับสินค�าจากผู�จำหน�าย การจัดเก็บสินค�า การกระจายสินค�าไปยังสาขา เพ�อ่ช�วยเพ��มประสิทธิภาพในการดูแลจัดเก็บสินค�าให�มีประสิทธิภาพ 
อีกท้ังยังเป�นการช�วยลดความเส่ียงจากท่ีสินค�าสูญหายเน่ืองจากเป�นความรับผิดชอบของผู�ดูแลคลังสินค�าท่ีบร�ษัทและบร�ษัทย�อยได�ว�าจ�างให�ดำเนินการ

1.11 ความเสี่ยงจากการเป�นตัวแทนขายประกันอ�บัติเหตุหร�อการสูญหายของสินค�า
 สินค�ากลุ�มดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� โทรศัพท�มือถือ คอมพ�วเตอร� แท็บเล็ต ที่บร�ษัทจำหน�ายเป�นสินค�าที่มีมูลค�าต�อชิ�นสูง มีขนาดเล็ก สามารถเกิด
อ�บัติเหตุหร�อสูญหายได�ง�าย ซ่ึงโดยปกติผู�ผลิตจะมีการรับประกันคุณภาพของสินค�าตามประเภทและชนิดของสินค�าแต�ไม�ครอบคลุมถึงอ�บัติเหตุหร�อการ
สูญหายของสินค�า ท้ังน้ี เพ�อ่เป�นการอํานวยความสะดวกในกรณีท่ีลูกค�าต�องการทําประกันภัยสินค�าเพ��มเติมนอกเหนือจากการรับประกันคุณภาพสินค�า 
ซ่ึงการดําเนินการดังกล�าวอาจเข�าข�ายเป�นการกระทําในฐานะนายหน�าประกันว�นาศภัยซ่ึงผู�ท่ีจะเป�นนายหน�าได�ต�องได�รับใบอนุญาตเป�นนายหน�าประกัน
ว�นาศภัยจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) บร�ษัทจ�งอาจมีความเสี่ยงจากการรับเป�นนายหน�า
ประกันว�นาศภัยโดยไม�มีใบอนุญาต
 อย�างไรก็ดี บร�ษัทยังไม�พบว�าเคยมีคําว�นิจฉัยหร�อการตีความอย�างเป�นทางการเกี่ยวกับการดําเนินการในลักษณะดังกล�าวมาก�อน แต�เพ�่อ
เป�นการลดความเสี่ยงในเร�่องดังกล�าว บร�ษัทจ�งได�หยุดการดําเนินการแนะนําประกันภัยสินค�าเพ��มเติมในลักษณะข�างต�นแล�ว ตั้งแต�เดือนเมษายน 2562  
เนื่องจากบร�ษัทมีรายได�จากการขายประกันสินค�าเพ�ยงเล็กน�อยไม�คุ�มค�าแก�การลงทุนด�านบุคลากร อย�างไรก็ตาม หากในอนาคตบร�ษัทเห็นว�ามีโอกาส
หร�อช�องทางในการขยายธุรกรรมดังกล�าว บร�ษัทจะพ�จารณาและดำเนินการขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข�องอย�างครบถ�วนเพ�่อให�สามารถแนะนําแผน
ประกันภัยได�อย�างถูกต�องตามกฎหมาย

ความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งผู�บร�หาร 
 บร�ษัทและบร�ษัทย�อย เป�นบร�ษัทที่ก�อตั้งข�้นโดย คุณปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข ซึ่งเป�นผู�มีความรู� ความเชี่ยวชาญและประสบการณ�ในธุรกิจ
จำหน�ายประเภทดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� สมาร�ทโฟน คอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ต และยังดำรงตำแหน�งเป�นประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย ท้ังน้ี 
หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกล�าวในอนาคต อาจส�งผลกระทบต�อการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท และบร�ษัทย�อยได� 
 บร�ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งผู�บร�หารหลักเป�นอย�างดี บร�ษัทได�กำหนดขอบเขตหน�าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงอำนาจอนุมัติ
และการจัดการของฝ�ายบร�หารอย�างชัดเจน เพ�อ่มิให�เกิดการพ�ง่พ�งผู�บร�หารท�านใดท�านหน่ึง อีกท้ังมีการสนับสนุนให�พนักงานท่ีมีความรู�ความสามารถ
ได�มีโอกาสพัฒนา การเติบโตปรับตำแหน�งงานและค�าตอบแทนให�กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เพ�่อรักษาพนักงานให�คงอยู�กับองค�กร

2. ความเสี่ยงด�านการบร�หาร และการจัดการ 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เน่ืองจากบร�ษัทมีการส่ังซ้ือสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�โดยการนำเข�าจากต�างประเทศ ซ่ึงการนำเข�าสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�จากต�างประเทศโดยตรง

ท้ังหมดมาจากการส่ังซ้ือโดย  KOAN  ในป� 2561 ถึงป� 2563 มูลค�าการส่ังซ้ือจากต�างประเทศของ KOAN คิดเป�นประมาณ ร�อยละ 9.31 ร�อยละ 7.60 และ
ร�อยละ 6.41 ของต�นทุนขายรวม ท้ังน้ี หากเกิดความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนอาจจะส�งผลต�อกำไรข้ันต�นของบร�ษัทย�อยและกระทบต�อกำไรข้ันต�นใน
ภาพรวมได�

อย�างไรก็ตาม บร�ษัทย�อยได�ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล�าวเป�นอย�างดี ถึงแม�ในป�จจ�บันการต�นทุนการส่ังซ้ือสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ท่ีเป�นสกุล
เง�นต�างประเทศจะยังมีสัดส�วนไม�มากเมื่อเทียบต�นทุนขายรวม แต�คาดการณ�ว�าจะมีแนวโน�มเพ��มสูงข�้น บร�ษัทและบร�ษัทย�อยจ�งได�ดำเนินธุรกิจภายใต�
นโยบายทางการเง�นอย�างระมัดระวัง โดยกำหนดแนวทางดังนี้

1. ติดตามดูการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอย�างใกล�ชิดและใช�เคร�อ่งมือทางการเง�นในการป�องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดย 
บร�ษัทย�อยได�มีการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล�วงหน�า (Forward Contract) กับสถาบันการเง�น เพ�่อบร�หารความเสี่ยงที่เกิดข�้น
จากการนำเข�าสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�จากต�างประเทศ
2. นโยบายการกำหนดราคาขายสินค�าของบร�ษัท จะต�องพ�จารณาถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะกระทบต�อต�นทุนการขาย

3. ความเสี่ยงด�านการเง�น

ความเสี่ยงจากการมีผู�ถือหุ�นรายใหญ�ถือหุ�นรวมกันเกินกว�าร�อยละ 50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทมีกลุ�มผู�ถือหุ�นใหญ� กลุ�มคุณณรงค� อิงค�ธเนศ (ประกอบด�วย บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จำกัด และกลุ�ม

ครอบครัวคุณณรงค� อิงค�ธเนศ) โดยถือหุ�นทั้งหมดในบร�ษัทสัดส�วนร�อยละ 54.45 ของทุนจดทะเบียนชำระแล�ว ซึ่งสัดส�วนการถือหุ�นดังกล�าวส�งผล
ให�กลุ�มคุณณรงค� อิงค�ธเนศ มีส�วนในการตัดสินใจอย�างมีสาระสำคัญในที่ประชุมผู�ถือหุ�น ยกเว�นเร�่องที่กฎหมายหร�อข�อบังคับของบร�ษัทกำหนดให�
ต�องได�รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู�ถือหุ�น ดังนั้น ผู�ถือหุ�นรายอื่นของบร�ษัทอาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียง เพ�่อถ�วงดุลและตรวจสอบ
เร�่องที่ผู�ถือหุ�นรายใหญ�เสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นพ�จารณาได�

อย�างไรก็ดี บร�ษัทได�ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล�าว จ�งได�มีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติอย�างชัดเจน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการการ
ทำรายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการบร�ษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอำนาจควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีมีความขัดแย�ง จะไม�มีสิทธิในการอนุมัติรายการน้ันๆ อีกท้ัง
คณะกรรมการบร�ษัทจำนวน 7 ท�าน มีกรรมการอิสระอยู� 4 ท�าน ซึ่งเกินกว�ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบร�ษัท ช�วยถ�วงดุลในการตัดสินใจ 
และถ�วงดุลอำนาจในการบร�หารงานของบร�ษัท ด�วยโครงสร�างการจัดการที่ชัดเจนและโปร�งใส รวมท้ังช�วยในการกล่ันกรองเร�อ่งต�างๆ ในการนำเสนอเร�อ่ง
ต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นอีกด�วย นอกจากนี้ เมื่อบร�ษัทได�เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ แล�ว บร�ษัทจะต�องเป�ดเผยข�อมูลและปฏิบตัิตามหลักเกณฑ�และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข�องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย�ฯ เช�น รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได�มาและจำหน�ายไปซึ่งสินทรัพย�ของบร�ษัท 
เป�นต�น เพ�่อผลประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทและผู�ถือหุ�นทุกราย บร�ษัทจ�งมั่นใจว�าผู�ถือหุ�นรายย�อยอื่น และผู�มีส�วนได�เสียกับบร�ษัท จะได�รับการปฏิบัติอย�าง
เป�นธรรมและเท�าเทียมกัน

4. ความเสี่ยงต�อการลงทุนของผู�ถือหลักทรัพย�
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ข�อมูลทั่วไป และข�อมูลสำคัญอื่นๆ

ชื่อบร�ษัท
เลขทะเบียนบร�ษัท 
ประเภทธุรกิจ 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ� 

โทรศัพท� 
โทรสาร 
ทุนจดทะเบียน 
ทุนที่ออกและเร�ยกชำระแล�ว 
มูลค�าหุ�นที่ตราไว�ต�อหุ�น :

บร�ษัท โคแอน จำกัด
0105545117945
ผู�ค�าส�ง (Distributor) สินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�และอ�ปกรณ�เสร�ม
159/6 อาคารเสร�มมิตร ทาวเวอร� ชั้น 2 ห�อง 203 ถนนสุข�มว�ท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
(66) 2- 665 - 7311 - 4
(66) 2- 665 - 7315
50,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
50,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
100 บาท

2. บร�ษัทย�อย

นายทะเบียนหลักทรัพย�หุ�นสามัญ 

ผู�สอบบัญชี

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

บร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 48-50 เอ็มไพร�ทาวเวอร�
1 ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท� : (66) 2-677-2000

3. ข�อมูลของบุคคลอ�างอิงอื่นๆ

4. ข�อมูลสำคัญอื่น 
- ไม�มี -

บร�ษัทที่ออกหลักทรัพย� 
เลขทะเบียนบร�ษัท 
ชื่อย�อหลักทรัพย� 
ประเภทธุรกิจ 
กลุ�มอ�ตสาหกรรม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ� 

 โทรศัพท� 
โทรสาร 
เว็บไซต� (URL) 
ทุนจดทะเบียน 
ทุนที่ออกและเร�ยกชำระแล�ว 
มูลค�าหุ�นที่ตราไว�ต�อหุ�น 

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)
0107562000149
CPW
จำหน�ายสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�และอ�ปกรณ�เสร�ม 
บร�การ (Service) / พาณิชย� (Commerce)
159/6 อาคารเสร�มมิตร ทาวเวอร� ชั้น 2 ห�อง 201 – 202 ถนนสุข�มว�ท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
(66) 2-665-2950-3
(66) 2-665-2954
www.copperwired.co.th
300,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
300,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
0.5 บาท

1. บร�ษัทที่ออกหลักทรัพย�

-65-



ข�อมูลหลักทรัพย� และผู�ถือหุ�น

- ไม�มี -

3. การออกหลักทรัพย�อื่น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล�วท้ังสิ�นจำนวน 300,000,000 บาท แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญจำนวน 600,000,000 
หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท 

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล�ว

รายชื่อผู�ถือหุ�นของบร�ษัทและสัดส�วนการถือหุ�น 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นของบร�ษัท ณ วันที่ 12 มิถุนายน 
2563 (วันป�ดสมุดทะเบียนล�าสุด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2. ผู�ถือหุ�น

ลำดับ รายช่ือผู�ถือหุ�น จำนวนหุ�น
(หุ�น)

สัดส�วนการถือหุ�น
(%)

บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จำกัด

นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข

บร�ษัท เมลโค โฮลดิ�งส� อิงค�  

นายว�โรจน� โกศลธนวงศ�

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

นางวลีพร อิงค�ธเนศ

นางสาวสุร�ย�พร อิงค�ธเนศ

นายณรงค� อิงค�ธเนศ

นางศรัณภัค จงว�ศาล

แพทย�หญิง ยุพารัตน� พัฒนเจร�ญ

307,898,600

67,706,200

24,637,800

10,000,000

9,742,800

7,857,000

5,638,200

5,290,400

4,317,000

4,024,000

51.32

11.28

4.11

1.67

1.62

1.31

0.94

0.88

0.72

0.67
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นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัท
และบร�ษัทย�อย
1. นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลสำหรับบร�ษัท
  บร�ษัทจะจ�ายเง�นป�นผลไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเง�นได�และหลังหักสำรองต�างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดย
การพ�จารณาจากงบการเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษัท ซึ่งการจ�ายเง�นป�นผลจะข�้นอยู�กับกระแสเง�นสด ความเพ�ยงพอของเง�นทุนหมุนเว�ยนในการดำเนิน
ธุรกิจ แผนการลงทุน การจ�ายชำระคืนเง�นกู�ยืม เง�อ่นไขและข�อกำหนดในสัญญาต�างๆ ท่ีบร�ษัทผูกพันอยู� รวมท้ังข�อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป�น และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
 ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบร�ษัทท่ีอนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผลจะต�องถูกนำเสนอเพ�อ่ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต�การจ�ายเง�นป�นผลระหว�าง
กาล ซ่ึงคณะกรรมการของบร�ษัทมีอำนาจอนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผลได�เป�นคร้ังคราว เม่ือเห็นว�าบร�ษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช�นน้ันได� โดยจะต�องรายงาน
ให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวถัดไป

2. นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัทย�อย
 บร�ษัทจะจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัทย�อยไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเง�นได�และหลังหักสำรองต�างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย
กำหนด โดยการพ�จารณาจากงบการเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษัทย�อย ซ่ึงการจ�ายเง�นป�นผลจะข�น้อยู�กับกระแสเง�นสด ความเพ�ยงพอของเง�นทุนหมุนเว�ยนใน
การดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ�ายชำระคืนเง�นกู�ยืม เง�อ่นไขและข�อกำหนดในสัญญาต�างๆ ท่ีบร�ษัทย�อยผูกพันอยู� รวมท้ังข�อจำกัดทางกฎหมาย 
ความจำเป�นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
 ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบร�ษัทย�อยท่ีอนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผลจะต�องถูกนำเสนอเพ�อ่ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต�การจ�ายเง�นป�นผล
ระหว�างกาล ซ่ึงคณะกรรมการของบร�ษัทย�อยมีอำนาจอนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผลได�เป�นครั้งคราว เมื่อเห็นว�าบร�ษัทย�อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช�นนั้น
ได� โดยจะต�องรายงานให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวถัดไป
 
 สำหรับป� 2562 บร�ษัทได�จ�ายเง�นป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นสามัญ หุ�นละ 0.080 ซึ่งเป�นร�อยละ 61.98 ของกำไรสุทธิตามงบการเง�นเฉพาะกิจการ
ของบร�ษัท 
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บร�ษัทใช�บร�การหน�วยงานภายนอก (Outsource) ได�แก� บร�ษัท ออดิท เฮ�าส� จำกัด เป�นผู�ตรวจสอบภายในของบร�ษัท และบร�ษัทย�อย

โครงสร�างการจัดการ
1. Organization Chart

ผู�อํานวยการ
ฝ�ายค�าปลีก

ผู�อํานวยการ
ฝ�ายสินค�า

Retail Director Product Director

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาค�าตอบแทน

Nomination and Remneration
Committee
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คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

ผู�อํานวยการ
ฝ�ายออกแบบ
และการตลาด

ผู�อํานวยการฝ�ายบัญชี
และการเง�น

ผู�อํานวยการ
ฝ�ายทรัพยากรมนุษย�

และธุรการ

ผู�อํานวยการ
ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจ

Creative Design & 
Marketing Director

Human Resources & 
Admin Director

Finance & Accounting Director Business Operation
Director

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร ฝ�ายตรวจสอบภายใน
Chief Executive Officer Internal Auditor

( Outsource )

คณะกรรมการบร�หาร
Executive Board

ผู�จัดการฝ�ายบัญชี
Accounting Manager

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง
Risk Management
Subcommitee

Audit Commitee
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2. คณะกรรมการบร�ษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทมีคณะกรรมการบร�ษัท จำนวน 7 ท�าน ดังน้ี

หมายเหตุ: 
1. นายณรงค� อิงค�ธเนศ และนายโสภณ บุณยรัตพันธุ� เป�นกรรมการที่มาจากผู�ถือหุ�นราย VNET ซึ่งเป�นไปตามเง�่อนไขการดำรงสัดส�วนกรรมการในสัญญาร�วมลงทุนระหว�างบร�ษัท
กับ VNET  ลงวันที่ 5 กันยายน 2551 
2. นายณรงค� อิงค�ธเนศ ดำรงตำแหน�งเป�นประธานกรรมการโดยไม�ได�เป�นกรรมการอิสระ แต�โครงสร�างกรรมการบร�ษัท มีสัดส�วนกรรมการอิสระ 4 คนจากจำนวนกรรมการทั้งสิ�น 
7 คน เกินกว�ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป�นไปตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โครงสร�างการจัดการของบร�ษัท ประกอบด�วย คณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการชุดย�อย 3 ชุด ซ่ึงประกอบ
ด�วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบร�หาร (3) คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดต�างๆ ของบร�ษัท 
มีรายละเอียดดังน้ี

กรรมการผู�มีอำนาจลงนามผูกพันบร�ษัท
นายณรงค� อิงค�ธเนศ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ� หร�อนายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข จำนวน 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อร�วมกัน และ

ประทับตราบร�ษัท

รายช่ือคณะกรรมการบร�ษัท ตำแหน�ง

1. นายณรงค� อิงค�ธเนศ

2. นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข

3. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

4. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา

5. นายมนัส เจ�ยรวนนท�

6. นายก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร

7. นายป�ญญ� เกษมทรัพย� 

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบร�หาร /  กรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน

กรรมการบร�หาร / ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร (CEO)

กรรมการบร�หาร / อนุกรรมการบร�หารความเส่ียง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  ประธานกรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานอนุกรรมการบร�หารความเส่ียง

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน
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2.1  ขอบเขตอำนาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
 คณะกรรมการบร�ษัทมีอำนาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบร�ษัทให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� และข�อบังคับของบร�ษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�นที่ชอบด�วยกฎหมายด�วยความซื่อสัตย� สุจร�ต และระมัดระวังผลประโยชน�ของบร�ษัท โดยรวมถึงอำนาจ หน�าที่ และ
ความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้
 1. คณะกรรมการบร�ษัทมีอำนาจ หน�าท่ีและความรับผิดชอบในการบร�หารจัดการและดำเนินกิจการบร�ษัท  ให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค�  
ข�อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความซื่อสัตย�สุจร�ต และระมัดระวัง เพ�่อรักษาผลประโยชน�ของบร�ษัทฯ และผู�ถือหุ�น และมีหน�าที่ดูแลให�
บร�ษัท ปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมายต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการประกอบธุรกิจของบร�ษัท
 2. จัดให�มีการประชุมกรรมการบร�ษัททุกไตรมาสเป�นอย�างน�อย
 3. ดำเนินการให�บร�ษัท นำระบบงานบัญชี การรายงานทางการเง�น และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช� รวมทั้งจัดให�มี  
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารท่ีทำให�สามารถตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลได�ในภายหลัง
 4. จัดให�มีการทำงบการเง�นของบร�ษัท ณ วันสิ�นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให�มีความถูกต�อง เพ�อ่แสดงฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานในรอบ 
บัญชีท่ีผ�านมาให�ตรงต�อความเป�นจร�ง ครบถ�วน และถูกต�อง เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีก�อนที่จะนำ
เสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ�่อพ�จารณา และอนุมัติ
 5. พ�จารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติว�สัยทัศน� นโยบาย ทิศทางกลยุทธ� แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบร�ษัท โดยฝ�ายบร�หาร
 6. กำหนดเป�าหมาย แนวทาง นโยบาย กลยุทธ� ว�สัยทัศน� แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบร�ษัท โครงสร�างการบร�หารจัดการ  
อำนาจอนุมัติ รวมถึงควบคุมกำกับดูแล การบร�หารและการจัดการบร�ษัทให�เป�นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเพ�อ่ประโยชน�สูงสุดของบร�ษัท และผู�ถือหุ�น และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนประกาศ ข�อบังคับและหลักเกณฑ�ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องของคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย อาทิ การทำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน การได�มาหร�อจำหน�ายไปซึ่งทรัพย�สินที่สำคัญ เท�าที่ไม�ขัดหร�อแย�งกับกฎหมายอื่น
 7. คณะกรรมการได�ติดตามดูแลให�มีการนำ กลยุทธ�ของบร�ษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได�ติด
ตามผลการดำเนินงานของฝ�ายบร�หาร โดยกำหนดให�มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบร�ษัท โดยเฉพาะในส�วนของเป�าหมาย
ทางการเง�น และแผนงานต�าง ๆ เพ�่อให�เป�นไปตามกลยุทธ�ที่วางไว�
 8. พ�จารณากำหนดนโยบายด�านการบร�หารความเสี่ยงให�ครอบคลุมทั้งองค�กร และกำกับดูแลให�มีระบบหร�อกระบวนการในการบร�หาร
จัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและว�ธีควบคุมเพ�่อลดผลกระทบต�อธุรกิจของบร�ษัท อย�างเหมาะสม
 9. จัดให�มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัท ตามหลักธรรมาภิบาลที่เป�นลายลักษณ�อักษรและการปรับใช�
นโยบายดังกล�าวอย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรท่ีสำคัญ เพ�อ่ให�เช่ือม่ันว�าบร�ษัท มีความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุก
กลุ�มด�วยความเป�นธรรม
 10. พ�จารณากำหนดโครงสร�างการบร�หารงาน มีอำนาจในการแต�งต้ังคณะกรรมการชุดย�อยประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร และคณะอนุกรรมการ 
ชุดอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน�าท่ีของคณะกรรมการชุดย�อย ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร และคณะอนุกรรมการชุดต�างๆ 
ที่แต�งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน�าที่ที่กำหนดนั้น ต�องไม�มีลักษณะเป�นการมอบอำนาจหร�อมอบอำนาจช�วงที่ทำให�คณะกรรมการ
ชุดย�อยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร และคณะอนุกรรมการชุดต�างๆ ดังกล�าว สามารถพ�จารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�
อ่ืนใด กับบร�ษัท ยกเว�นเป�นการอนุมัติรายการท่ีเป�นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ�ท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�น หร�อคณะกรรมการพ�จารณา และอนุมัติไว�แล�ว
 11. พ�จารณาแต�งต้ังบุคคลเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการของบร�ษัท ในกรณีท่ีตำแหน�งกรรมการว�างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ  ทั้งนี้ บุคคลผู�นั้นต�องมีคุณสมบัติเป�นกรรมการและต�องไม�มีลักษณะต�องห�ามตามที่ พ.ร.บ. บร�ษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย�ฯ รวมถึงประกาศ 
ข�อบังคับ และ/หร�อระเบียบที่เกี่ยวข�อง
 12. กำกับควบคุม และป�องกันมิให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�ระหว�างผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัท
 13. ดำเนินการให�มีการเผยแพร�ข�อมูลท่ีเหมาะสมและมีการเป�ดเผยข�อมูลให�แก�ผู�มีส�วนได�เสีย บุคคลผู�มีความขัดแย�งทางผลประโยชน� และผู�ท่ี 
เกี่ยวข�องอย�างถูกต�อง ครบถ�วน เหมาะสม และตรงต�อเวลา
 14. จัดทำรายงานประจำป�ของคณะกรรมการบร�ษัท และรับผิดชอบต�อการจัดทำและการเป�ดเผยงบการเง�นเพ�่อแสดงถึงฐานะการเง�นและ
ผลการดำเนินงานในรอบป�ที่ผ�านมา และนำเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพ�่อพ�จารณาและอนุมัติ
 15. คณะกรรมการบร�ษัทอาจมอบอำนาจให�กรรมการคนหน่ึงหร�อหลายคนหร�อบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใดแทนคณะกรรมการ 
บร�ษัทได�โดยอยู�ภายใต�การควบคุมของคณะกรรมการบร�ษัทหร�ออาจมอบอำนาจน้ันๆ ได�เม่ือเห็นสมควร ท้ังน้ี การมอบอำนาจน้ัน ต�องไม�มีลักษณะเป�น
การมอบอำนาจหร�อมอบอำนาจช�วงท่ีทำให�บุคคลดังกล�าวสามารถพ�จารณาและอนุมัติรายการท่ีตนหร�อบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง มีส�วนได�เสีย หร�อ
อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ในลักษณะอื่นใดที่จะทำข�้นกับบร�ษัทหร�อบร�ษัทย�อย (ถ�ามี) (ตามที่นิยามไว�ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
และ/หร�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ/หร�อประกาศอื่นใดของหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง) เว�นแต�ธุรกรรมดังกล�าวเป�นธุรกรรมปกติของบร�ษัท และมี
หลักเกณฑ�เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length)
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หมายเหตุ: ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา นายมนัส เจ�ยรวนนท� นายป�ญญ� เกษมทรัพย� นายก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร ได�เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัท ตามมติท่ีประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�น 
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

16. ขอความเห็นที่เป�นอิสระจากที่ปร�กษาว�ชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว�าจำเป�นด�วยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท ซึ่งการดำเนินการว�าจ�างให�เป�นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของบร�ษัท

17. กรรมการและผู�บร�หารต�องรายงานให�บร�ษัท ทราบถึงการมีส�วนได�เสียของตนหร�อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง ซึ่งเป�นส�วนได�เสียที่  
เกี่ยวข�องกับการบร�หารจัดการกิจการของบร�ษัท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ� เง�่อนไขและว�ธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

18. ห�ามมิให�กรรมการ ผู�บร�หาร รวมถึงคู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หร�อผู�บร�หารใช�ข�อมูลภายในบร�ษัททั้งที่ได�มา
จากการกระทำตามหน�าที่หร�อในทางอื่นใด ท่ีมีหร�ออาจมีผลกระทบเป�นนัยสำคัญต�อบร�ษัท เพ�อ่ประโยชน�ต�อตนเองหร�อผู�อ่ืนไม�ว�าทางตรงหร�อทางอ�อม
และไม�ว�าจะได�รับผลตอบแทนหร�อไม�ก็ตาม

19. กรรมการ และผู�บร�หารของบร�ษัท รวมถึงบุคคลที่เกี ่ยวข�องของกรรมการและผู�บร�หารดังกล�าวมีหน�าที่แจ�งให�บร�ษัท ทราบถึง
ความสัมพันธ�และการทำธุรกรรมกับบร�ษัท ในลักษณะที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก�อให�เกิดความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบร�ษัท

2.2 การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
ในป� 2561 ป� 2562 และป� 2563 มีรายละเอียดการเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการบร�ษัท ดังนี้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได�กำหนดการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ประจำป� 2564 
เป�นการล�วงหน�า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได� และไม�รวมกรณีการประชุมในวาระพ�เศษ ดังนี้

คร้ังท่ีประชุม คณะกรรมการบร�ษัท

1/2564

2/2564

3/2564

4/2564

5/2564

วันจันทร�ท่ี 22 กุมภาพันธ� 2564

วันศุกร�ท่ี 14 พฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดีท่ี 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร�ท่ี 12 พฤศจ�กายน 2564

วันศุกร�ท่ี 17 ธันวาคม 2564

รายช่ือคณะกรรมการบร�ษัท จำนวนคร้ังท่ีเข�าร�วม / จำนวนคร้ังท่ีเข�าประชุมท้ังหมด

ป� 2561 ป� 2562

1. นายณรงค� อิงค�ธเนศ

2. นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข 

3. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

4. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา

5. นายมนัส เจ�ยรวนนท�

6. นายก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร

7. นายป�ญญ� เกษมทรัพย� 

8/8

8/8

8/8

4/8

4/8

4/8

4/8

8/8

8/8

8/8

8/8

7/8

8/8

7/8

7/7

7/7

7/7

7/7

6/7

7/7

7/7

ป� 2563
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท มีจำนวน 3 ท�าน ประกอบด�วย

 

3.1 ขอบเขตอำนาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าที่และความรับผิดชอบตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบร�ษัท ดังต�อไปนี้
 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ต�าง ๆ รวมถึง กฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ 
ตลาดหลักทรัพย�  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย� ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หร�อข�อบังคับ 
ต�าง ๆ ที่เก่ียวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท
 2. สอบทานให�บร�ษัทมีการรายงานทางการเง�นอย�างถูกต�องและเป�ดเผยอย�างเพ�ยงพอ โดยสอบทานกระบวนการในการจัดทำรายงานทาง
การเง�นและประสานงานกับผู�สอบบัญชีภายนอกของบร�ษัท และผู�บร�หารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเง�นทั้งรายไตรมาสและประจำป�
 3. สอบทานให�บร�ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  
และพ�จารณาความเป�นอิสระของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�ความเห็นชอบในการพ�จารณาแต�งตั้งโยกย�าย เลิกจ�างหัวหน�าหน�วยงาน
ตรวจสอบภายใน หร�อหน�วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 4. สอบทานและอนุมัติกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน แผนงานการตรวจสอบภายใน และพ�จารณาผลการตรวจสอบของผู�ตรวจสอบ 
 ภายใน รวมทั้งพ�จารณาอนุมัติงบประมาณและอัตรากำลังของหน�วยงานตรวจสอบภายใน
 5. พ�จารณาคัดเลือก และเสนอแต�งตั้งผู�สอบบัญชีของบร�ษัท รวมถึงการพ�จารณาเสนอค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี  โดยคำนึงถึงความ
น�าเช่ือถือ ความเพ�ยงพอของทรัพยากร และปร�มาณงานตรวจสอบของสำนักงานผู�สอบบัญชีน้ัน รวมถึงความรู�และประสบการณ�ของบุคคลากรท่ีได�รับ
มอบหมายให�ทำการตรวจสอบบัญชีบร�ษัท และเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง
 6. พ�จารณาการเป�ดเผยข�อมูลของบร�ษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หร�อรายการท่ีอาจจะมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�มีความ
ถูกต�องและครบถ�วนและเป�นไปตามหลักเกณฑ� เง�อ่นไข และว�ธีการว�าด�วยการเป�ดเผยข�อมูลและการปฏิบัติการของบร�ษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กันและ/หร�อรายการได�มาหร�อจำหน�ายไปซ่ึงสินทรัพย� ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหร�อประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย และ/หร�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  ท้ังน้ี เพ�อ่ให�ม่ันใจว�า รายการดังกล�าวมีความสมเหตุสมผลและเป�นประโยชน�สูงสุดต�อบร�ษัท
 7. สอบทานให�มีการบร�หารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด�านการบร�หารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด
 8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจว�าจ�างท่ีปร�กษาทางว�ชาชีพอ่ืนใด เพ�อ่แสวงหาความเห็นท่ีเป�นอิสระ เม่ือเห็นว�าจำเป�นโดยให�เป�นค�าใช�จ�าย 
ของบร�ษัท
 

รายช่ือคณะกรรมการบร�ษัท ตำแหน�ง

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา

2. นายมนัส เจ�ยรวนนท�

3. นายก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา นายมนัส เจ�ยรวนนท� นายก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร ได�เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2561

โดยมี ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา เป�นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีมีความรู�และประสบการณ�ทางด�านบัญชีและการเง�นเพ�ยงพอท่ีจะทำหน�าท่ีสอบ
ทานความน�าเช่ือถือของงบการเง�นของบร�ษัท โดยสำเร็จการศึกษาระดับปร�ญญาตร�สาขาการบัญชี จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ 
มหาว�ทยาลัยตรวจสอบ บร�ษัท บางกอกโพสต� จำกัด (มหาชน) และนางสาวดลยรัตน� โมลาสุข ผู��จัดการฝ�ายการเง�น เป�นเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบ

 บร�ษัทจะจัดส�งหนังสือเชิญประชุม ร�างรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให�กรรมการพ�จารณาล�วงหน�าอย�างน�อย 5 วัน
ทำการก�อนการประชุม เว�นแต�ในกรณีจำเป�นเร�งด�วน
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9. สอบทานการปฏิบัติงานของบร�ษัทให�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ซ่ึงรวมถึง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยข�อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ/หร�อกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท

10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบร�ษัทมอบหมาย ด�วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช�น ทบทวนนโยบายบร�หาร 
ความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและ/หร�อผู�บร�หาร ทบทวนร�วมกับกรรมการและ/หร�อผู�บร�หารของบร�ษัทใน 
รายงานสำคัญๆ ที่ต�องเสนอต�อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

4. คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทนของบร�ษัท มีจำนวน 3 ท�าน ดังน้ี

รายช่ือคณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาค�าตอบแทน

ตำแหน�ง

1. นายมนัส เจ�ยรวนนท�

2. นายณรงค� อิงค�ธเนศ

3. นายป�ญญ� เกษมทรัพย�

ประธานกรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน  

กรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน  

กรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน  

หมายเหตุ: นายมนัส เจ�ยรวนนท�, นายณรงค� อิงค�ธเนศ และนายป�ญญ� เกษมทรัพย� ได�เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บร�ษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจ�กายน 2561

4.1 ขอบเขตอำนาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบร�ษัท ดังต�อไปน้ี
1. กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ�ในการสรรหากรรมการบร�ษัท (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย�อยของบร�ษัท) และผู�บร�หารระดับสูง

และพ�จารณาคัดเลือกผู�ท่ีมีความรู� ประสบการณ� และความเช่ียวชาญเพ�อ่เสนอช่ือให�คณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาแต�งต้ัง และ/หร�อนำเสนอต�อท่ีประชุม
ผู�ถือ หุ�นพ�จารณาแต�งตั้งต�อไป (แล�วแต�กรณี) 

2. พ�จารณารูปแบบ และกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร  เพ�่อให�สอดคล�องกับธุรกิจของบร�ษัท และสภาวการณ�
3. พ�จารณารูปแบบและหลักเกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทน (ไม�ว�าจะอยู�ในรูปเง�นสด หลักทรัพย� หร�ออ่ืนใด) ของกรรมการบร�ษัท กรรมการชุดย�อย 

ของบร�ษัท และประธานเจ�าหน�าที่บร�หารให�เหมาะสม เป�นธรรม และเป�นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง
4. พ�จารณาเกณฑ�ประเมินผลประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร  และนำเสนอให�คณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาให�ความเห็นชอบ
5. ทบทวนและเสนอแก�ไขขอบเขตอำนาจ หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให�สอดคล�องกับสภาวการณ�
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทหร�อตามนโยบายที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด

3.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 ในป� 2561,  ป� 2562 และป� 2563 มีรายละเอียดการเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี

รายช่ือคณะกรรมการบร�ษัท จำนวนคร้ังท่ีเข�าร�วม / จำนวนคร้ังท่ีเข�าประชุมท้ังหมด

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา

2. นายมนัส เจ�ยรวนนท�

3. นายก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร 

3/3

3/3

3/3

4/4

3/4

4/4

4/4

4/4

4/4

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563
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5. คณะกรรมการบร�หาร

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบร�หารของบร�ษัท มีจำนวน 3 ท�าน ประกอบด�วย

คณะกรรมการบร�หาร ตำแหน�ง

หมายเหตุ: นายณรงค� อิงค�ธเนศ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ� นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข ได�เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบร�หาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 7/2561 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจ�กายน 2561

5.1 หน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หาร (Executive Board)
 คณะกรรมการของบร�ษัท มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังต�อไปน้ี
 1. พ�จารณากำหนดว�สัยทัศน� ทิศทาง เป�าหมาย นโยบายและกลยุทธ�การดำเนินธุรกิจของบร�ษัท โดยจัดทำแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำป�
เพ�่อเสนอให�คณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาและอนุมัติ 
 2. บร�หารกิจการของบร�ษัทให�บรรลุวัตถุประสงค�และเป�าหมายขององค�กร และควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบร�ษัทให� 
เป�นไปตามกฎหมาย นโยบาย เป�าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ�ทางธุรกิจ และงบประมาณท่ีกำหนดไว� และอำนาจบร�หารต�างๆ ตามท่ี ได�รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบร�ษัท ให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต�อสภาพธุรกิจ
 3. เป�นผู�บร�หารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข�องกับการบร�หารงานทั่วไปของบร�ษัท
 4. อนุมัติการเข�าทำสัญญาและ/หร�อธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบร�ษัท (เช�น การซ้ือขาย การลงทุนหร�อร�วมทุนกับบุคคล 
อ่ืนเพ�อ่การทำธุรกรรมตามปกติของบร�ษัท และเป�นไปเพ�อ่ประโยชน�ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค�ของบร�ษัท) ภายในวงเง�นตามท่ีกำหนดไว�ในอำนาจ 
อนุมัติ (Authority Limits) หร�อตามที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด
 5. อนุมัติการกู�ยืมเง�น และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเง�น การให�กู�ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หร�อเข�าเป�นผู�ค้ำประกันของบร�ษัท  
และบร�ษัทย�อย ภายในวงเง�นตามที่กำหนดไว�ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) หร�อตามที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด
 6. พ�จารณานำเสนอโครงสร�างองค�กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบร�ษัทและอำนาจการบร�หารบร�ษัทให�คณะกรรมการสรรหาและ 
พ�จารณาค�าตอบแทน และ/หร�อคณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาอนุมัติ
 7. อนุมัติแต�งต้ังท่ีปร�กษาด�านต�างๆ ท่ีจำเป�นต�อการดำเนินงานของบร�ษัท โดยอยู�ภายใต�กรอบงบประมาณท่ีผ�านการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
บร�ษัทในแต�ละป�
 8. มีอำนาจแต�งต้ังคณะทำงานเพ�อ่กล่ันกรองงานท่ีนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�หาร หร�อเพ�อ่ดำเนินงานใดๆ อันเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติ  
หน�าที่ของคณะกรรมการบร�หาร

1. นายณรงค� อิงค�ธเนศ

2. นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข 

3. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

ประธานกรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

ตำแหน�ง

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

จำนวนคร้ังท่ีเข�าร�วม / จำนวนคร้ังท่ีเข�าประชุมท้ังหมดรายช่ือคณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาค�าตอบแทน

1. นายมนัส เจ�ยรวนนท�

2. นายณรงค� อิงค�ธเนศ

3. นายป�ญญ� เกษมทรัพย�

ไม�มี

ไม�มี

ไม�มี

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

4.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน
   ในป� 2561, 2562 และป� 2563  มีรายละเอียดการเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน ดังน้ี
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ตำแหน�ง
รายช่ือคณะกรรมการบร�หาร

จำนวนคร้ังท่ีเข�าร�วม / จำนวนคร้ังท่ีเข�าประชุมท้ังหมด

1. นายณรงค� อิงค�ธเนศ

2. นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข 

3. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

12/12

12/12

12/12

13/13

13/13

13/13

13/13

13/13

13/13

9. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเง�นเดือน การปรับข�้นเง�นเดือน การกำหนดเง�นโบนัส ค�าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของ
พนักงานและผู�บร�หาร (ท่ีไม�ใช�ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร) ท้ังน้ีไม�รวมถึงรายการใดท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� ซ่ึงจะต�องเสนอให�คณะกรรมการ
สรรหาและ พ�จารณาค�าตอบแทน และ/หร�อคณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาอนุมัติ

10. พ�จารณาหร�อปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบร�ษัทมอบหมาย
11. ทบทวนและเสนอแก�ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบร�หารให�สอดคล�องกับสภาวการณ�
12. แต�งตั้ง และ/หร�อ มอบหมายให�กรรมการบร�หารหร�อบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหร�อหลายคนปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใด โดยอยู�ภายใต�การ

ควบคุมของคณะกรรมการบร�หาร หร�ออาจมอบอำนาจเพ�่อให�บุคคลดังกล�าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบร�หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการบร�หารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบร�หารอาจยกเลิก เพ�กถอน เปล่ียนแปลง หร�อแก�ไขบุคคลท่ีได�รับมอบอำนาจ หร�อการมอบอำนาจน้ันๆ 
ได�ตามที่เห็นสมควร

ท้ังน้ี การมอบอำนาจ หน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หารน้ันจะไม�มีลักษณะเป�นการมอบอำนาจหร�อมอบอำนาจช�วงท่ีทำให�คณะกรรมการ
บร�หารหร�อผู�รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบร�หารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหร�อบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง (ตามที่นิยามไว�ใน ประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� หร�อประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส�วนได�ส�วนเสีย หร�ออาจได�รับประโยชน�ใน
ลักษณะใดๆ หร�ออาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�อื่นใดกับบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อยของบร�ษัท ยกเว�นเป�นการอนุมัติรายการที่เป�นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ�ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทได�อนุมัติไว�

5.2 การประชุมคณะกรรมการบร�หาร
ในป� 2561, 2562 และป� 2563   มีรายละเอียดการเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการบร�หาร ดังน้ี

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

-76-



6. อำนาจหน�าที่ของประธานกรรมการ
 1. กำกับ ติดตาม และดูแลให�ม่ันใจว�าการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค�และเป�าหมาย 
หลักขององค�กร
 2. สนับสนุนให�กรรมการบร�ษัทปฏิบัติหน�าท่ีตามขอบเขต อำนาจหน�าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท ตามกฎหมายและตามหลัก 
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งยังดูแลให�มั่นใจว�า กรรมการทุกคนมีส�วนร�วมในการส�งเสร�มให�เกิดวัฒนธรรมองค�กรที่มีจร�ยธรรม
 3. เร�ยกประชุมคณะกรรมการบร�ษัท และเป�นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท�ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออก 
เสียงเพ��มข�้นอีก 1 เสียง เป�นเสียงชี้ขาด
 4. ควบคุมการประชุมให�มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว�อย�างเพ�ยงพอที่ฝ�ายจัดการจะเสนอเร�่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น 
สำคัญกันอย�างรอบคอบโดยทั่วกัน พร�อมทั้งสนับสนุน และเป�ดโอกาสให�กรรมการสามารถซักถาม และแสดงความเห็นได�อย�างอิสระ
 5. เสร�มสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�างกรรมการ และระหว�างคณะกรรมการ และฝ�ายจัดการ

หมายเหตุ: 
 /1 ตามคำนิยามผู�บร�หารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เร�่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย� 
(รวมท้ังท่ีมีการแก�ไขเพ��มเติม)) ผู�บร�หาร หมายความว�า ผู�จัดการ หร�อผู�ดำรงตำแหน�งระดับบร�หารส่ีรายแรกนับต�อจากผู�จัดการลงมา ผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งเทียบเท�ากับผู�ดำรงตำแหน�ง
ระดับบร�หารรายที่สี่ทุกราย และให�หมายความรวมถึงผู�ดำรงตำแหน�งระดับบร�หารในสายงานบัญชีหร�อการเง�นที่เป�นระดับผู�จัดการฝ�ายข�้นไปหร�อเทียบเท�า ทั้งนี้ รายละเอียดของผู�
บร�หารของบร�ษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1
/2 ผู�ที่ได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�น (CFO) คือ นางสาวรัตนกร โรจน�วัชราภิบาล
/3 ผู�ที่ได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาวดาราณี ดีข�นทด

7. ผู�บร�หาร 
 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ผู�บร�หารของบร�ษัท มีจำนวน 7 ท�าน ประกอบด�วย

รายช่ือผู�บร�หาร1/ ตำแหน�ง

1. นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข

2. นางสาวปภาว�  ว�ชชุปร�ชา

3. นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข

4. นางสาวสุร�ย�พร  อิงค�ธเนศ

5. นางสาวรัตนกร  โรจน�วัชราภิบาล /2 

6. นายอดิเวท  ขาวสุทธ์ิ

7. นางเยาวลักษณ�  นิลอ�บล

8. นางสาวดาราณี ดีข�นทด /3

ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร (CEO)

ผู�อำนวยการฝ�ายค�าปลีก

ผู�อำนวยการฝ�ายสินค�า (รักษาการ)

ผู�อำนวยการฝ�ายออกแบบและการตลาด

ผู�อำนวยการฝ�ายบัญชีและการเง�น

ผู�อำนวยการฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจ

ผู�อำนวยการฝ�ายทรัพยากรมนุษย�และธุรการ

ผู�จัดการฝ�ายบัญชี
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คณะกรรมการบร�ษัท แต�งตั้งนางสาวรัตนกร โรจน�วัชราภิบาล เป�นเลขานุการบร�ษัท โดยมี หน�าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว�ใน 
พ.ร.บ. หลักทรัพย� โดยขอบเขตหน�าที่ของเลขานุการบร�ษัท มีดังต�อไปนี้

1. ดูแลและให�คำแนะนำเก่ียวกับข�อกฎหมาย ข�อกำหนด กฎระเบียบ และระเบียบข�อบังคับต�างๆ ของบร�ษัท และติดตามให�มีการปฏิบัติตามอย�าง 
ถูกต�องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงข�อกำหนด และ/หร�อ กฎหมายท่ีมีนัยสำคัญให�คณะกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หารรับทราบ

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบร�ษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผู�ถือหุ�นของบร�ษัท บันทึกรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผู�ถือหุ�นของบร�ษัท รวมทั้งประสานงานให�มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล�าว 

3. ดูแลให�การเป�ดเผยข�อมูลและระบบสนเทศในส�วนที่รับผิดชอบเป�นไปตามระเบียบและข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข�อง

4. จัดส�งสำเนารายงานการมีส�วนได�เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให�ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต�วันที่บร�ษัทได�รับรายงาน

5. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบร�ษัท ได�แก�
5.1) ทะเบียนกรรมการ
5.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท รายงานประจำป�ของบร�ษัท 
5.3) หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น รายงานการประชุมผู�ถือหุ�น
5.4) รายงานการมีส�วนได�เสียที่รายงานโดยกรรมการหร�อผู�บร�หารในนามของบร�ษัทและ/หร�อ คณะกรรมการ

6. ดำเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8. เลขานุการบร�ษัท

9. ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร

ตำแหน�ง

9.1  ค�าตอบแทนท่ีเป�นตัวเง�น

(ก) ค�าตอบแทนกรรมการ 
ตามมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป� 2563 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2563 ได�มีการอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทและกรรมการชุดย�อย 

ซ่ึงได�แก�คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน และคณะอนุกรรมการบร�หาร
ความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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หมายเหตุ: *ตามมติที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ระบุให�กรรมการที่มิใช�กรรมการอิสระ จะได�รับค�าตอบแทนรายเดือนและค�าเบี้ยประชุมตั้งแต�
เดือนที่บร�ษัทได�รับการอนุมัติการเสนอขายหุ�นที่ออกใหม�ให�กับประชาชน (IPO)

คณะกรรมการ
ค�าเบ้ียประชุม ค�าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการบร�ษัท

   • ประธานกรรมการบร�ษัท

   • กรรมการบร�ษัท *

คณะกรรมการตรวจสอบ

   • ประธานกรรมการตรวจสอบ

   • กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หาร

   • ประธานกรรมการบร�หาร

   • กรรมการบร�หาร

คณะกรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน

   • ประธานกรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน

   •  กรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะอนุกรรมการบร�หารความเส่ียง

   • ประธานอนุกรรมการบร�หารความเส่ียง

   •  อนุกรรมการบร�หารความเส่ียง

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

25,000

20,000

25,000

-

-

-

-

-

-

-

บาท / คร้ัง บาท / เดือน

การจ�ายโบนัสประจำป�

บาท / ป�

ข�้นอย�ูกับ
ผลการดำเนินงานของบร�ษัท
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รายละเอียดค�าตอบแทนที่เป�นจำนวนเง�นต�อป� มีดังนี้

ตำแหน�ง
คณะกรรมการ

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

1. นายณรงค� อิงค�ธเนศ

2. นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข 

3. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

4. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา

5. นายมนัส เจ�ยรวนนท�

6. นายป�ญญ� เกษมทรัพย�

7. นายก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร 

-

-

-

140,000

140,000

80,000

140,000

-

-

-

150,000

120,000

120,000

120,000

40,000

40,000

40,000

280,000

260,000

180,000

360,000

75,000

60,000

60,000

300,000

240,000

240,000

240,000

40,000

20,000

60,000

100,000

100,000

80,000

140,000

540,000

75,000

60,000

60,000

150,000

120,000

120,000

120,000

705,000รวม 500,000 510,000  1,100,000 1,215,000

ค�าเบ้ียประชุม ค�าตอบแทน ค�าเบ้ียประชุม ค�าตอบแทน ค�าเบ้ียประชุม ค�าตอบแทน

(ข) ค�าตอบแทนผู�บร�หาร
คณะกรรมการบร�ษัท ได�กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ�  การจ�ายค�าตอบแทนของผู�บร�หาร  โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน  

จะเป�นผู�พ�จารณาทบทวนค�าตอบแทนของประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร เพ�อ่เสนอคณะกรรมการบร�ษัท พ�จารณาอนุมัติซ่ึงค�าตอบแทนดังกล�าวมีการกำหนด 
อย�างเหมาะสม  ตามโครงสร�างค�าตอบแทนของบร�ษัทฯรวมทั้งพ�จารณาผลการปฏิบัติงานและสอดคล�องกับภาระหน�าที่ความรับผิดชอบที่  ได�รับมอบ
หมายด�วย และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร  จะเป�นผู�พ�จารณาความเหมาะสมในการกำหนดค�าตอบแทน และการปรับค�าจ�างประจำป�ของ ผู�บร�หารระดับ
ผู�อำนวยการ  โดยพ�จารณาจากผลการปฏิบัติงาน  และผลการดำเนินงานของบร�ษัทประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป�าหมายท่ีได�กำหนดไว�ล�วงหน�า  
โดยในป� 2561, ป� 2562 และป� 2563 บร�ษัทจ�าย ค�าตอบแทนให�แก�ผู�บร�หารจำนวน  15.03 ล�านบาท 15.98 ล�านบาท  และ 15.83 ล�านบาทตามลำดับ  
ทั้งนี้ค�าตอบแทนดังกล�าว ประกอบด�วย เง�นเดือน โบนัส ค�านายหน�า และสวัสดิการอื่นๆ  โดยสรุปได�ดังนี้

ตำแหน�ง
ค�าตอบแทนผู�บร�หาร

เง�นเดือน โบนัส ค�านายหน�า

อ่ืนๆ เช�น ค�าเดินทาง, ค�าโทรศัพท�, ค�าดูงานต�างประเทศ

7

7

14,401,271

624,673

7

7

7 15,025,944 7

15,723,641

260,000

15,983,641

8

8

8

15,215,701

615,000

15,830,701

จำนวน
(คน)

จำนวนเง�น
(บาท)

จำนวน
(คน)

จำนวนเง�น
(บาท)

จำนวน
(คน)

จำนวนเง�น
(บาท)

รวม

หมายเหตุ: ค�าตอบแทนผู�บร�หารในตารางข�างต�น (ไม�รวมผู�บร�หาร 1 ราย คือ นางสาวดาราณี ดีข�นทด เน่ืองจากเพ��งได�รับการแต�งต้ังเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2562) เป�นค�าตอบแทนของ
ผู�บร�หารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งแตกต�างจากค�าตอบแทนผู�บร�หารสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเง�น สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับป�สิ�นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563
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9.2  ค�าตอบแทนท่ีไม�เป�นตัวเง�น

 บร�ษัทได�ทำประกันสุขภาพให�แก�ผู�บร�หารของบร�ษัท และกรรมการและผู�บร�หารได�รับสิทธิส�วนลดร�อยละ 2 ในการซ้ือสินค�าโดยมีอัตราส�วนลดแล�ว
แต�ละประเภทสินค�าของกลุ�มบร�ษัท

10. บุคลากรของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย
10.1  จำนวนบุคลากร
 ในป� 2561 - 2563 บร�ษัท และบร�ษัทย�อย มีพนักงานจำนวนทั้งสิ�น จำนวน 321 คน , จำนวน 349 คน และ จำนวน 354 คน ตามลำดับ 

ตำแหน�ง
ฝ�ายงาน

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

สายงานค�าปลีก

สายงานผลิตภัณฑ�

สายงานการตลาดและการสื่อสาร

สายงานออกแบบและตกแต�งหน�าร�าน

สายงานทรัพยากรมนุษย�

สายงานบร�การ

สานงานบัญชีและการเง�น

สายงานปฎิบัติการ

สายงานเทคโนโลยี

สายงานธุรการ

สายงานพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�

215

15

4

4

5

39

15

12

2

4

6

236

22

7

4

5

31

15

14

2

4

9

รวม 321 349

233

20

8

4

5

35

16

13

2

4

14

354

จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน)
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หมายเหตุ: บร�ษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยแล�ว โดยทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได�รับจดทะเบียนแล�ว และให�มีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

10.2  ค�าตอบแทนพนักงาน
ในป� 2561 - 2563  บร�ษัทได�จ�ายค�าตอบแทนให�แก�พนักงานของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย ( ไม�นับรวมผู�บร�หาร ) เป�นจำนวน 115.68  ล�านบาท 

118.66  ล�านบาท  และ 108.36 ล�านบาท โดยค�าตอบแทนดังกล�าวเป�นค�าตอบแทนในรูปแบบเง�นเดือน โบนัส และค�าตอบแทนอื่นๆ โดยมีรายละเอียด
ดังต�อไปนี้

นอกจากน้ี บร�ษัทได�ทำประกันภัยกลุ�มให�แก�พนักงานของกลุ�มบร�ษัท และพนักงานได�รับสิทธิส�วนลดในการซ้ือสินค�า ตามวงเง�นซ้ือสินค�าแล�ว
แต�ตำแหน�งงานและประเภทสินค�าของกลุ�มบร�ษัท 

10.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการพัฒนาความคิดทัศนคติ  ทักษะความรู� ความสามารถ เพ�อ่เพ��มศักยภาพของพนักงานให�ทำงาน อย�างมีประสิทธิภาพการ

ทำงานให�กับพนักงานทุกระดับอย�างต�อเนื่อง โดยมีนโยบายในการพัฒนา ดังนี้
1) เน�นความสำคัญในการเตร�ยมความพร�อมในการทำงานให�แก�พนักงานทุกระดับทุกตำแหน�ง เข�ารับการฝ�กอบรม พนักงานใหม�ให�มีความ

รู�ความเข�าใจเกี่ยวกับบร�ษัทฯ ในเร�่องโครงสร�างการบร�หาร ว�สัยทัศน� นโยบายทิศทางบร�ษัทฯ วัฒนธรรมและจร�ยธรรมขององค�กร  เพ�่อให�พนักงานมี
แนวทางการปฏิบัติสอดคล�องในทิศทางเดียวกัน

2) กำหนดให�มีหลักสุตรการอบรมความรู�เก่ียวกับสินค�า ทักษะการขาย และการให�บร�การลูกค�า ให�กับพนักงาน ต้ังแต�พนักงานใหม�และพนักงาน 
ประจำหน�าร�านป�จจ�บัน   โดยการประเมินและติดตามผลความรู�ความสามารถพนักงานจาก การสอบวัดระดับความรู�อย�างต�อเนื่อง  เพ�่อให�พนักงานมี
ความรู�เกี่ยวกับสินค�าที่ทันสมัย มีความพร�อมในการให�บร�การลูกค�าเกิดความพ�งพอใจสูงสุด

3) พัฒนาทักษะ ความรู�ความสามารถของพนักงานทุกระดับ  โดยวางแผนจากการผลประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ
งาน (KPIs) ของหน�วยงานและแต�ละบุคคล  เพ�อ่วางแผนพัฒนาข�ดความสามารถ ศักยภาพของพนักงานแต�ละระดับทำงานได�อย�างประสิทธิภาพ บรรลุ
ความสำเร็จตามเป�าหมายองค�กรที่กำหนดไว�

4) ให�ความสำคัญในการพัฒนาความคิดทัศนคติพนักงานให�เป�นคนดี มีคุณธรรมและจร�ยธรรมในการทำงาน และการบร�การลูกค�า มีแนว
คิดในการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ

5) สนับสนุนพนักงานได�รับการฝ�กอบรมจากภายนอก และการสอบว�ฒิบัตรพัฒนความรู�ความสามารถเฉพาะทาง ในแต�ละสายว�ชาชีพ
6) วางแผนส�งเสร�มการพัฒนาข�ดความสามารถของพนักงานเพ�อ่ให�เติบโตก�าวหน�าในตำแหน�งท่ีสูงข�น้ตามระดับ ในหน�วยงานท่ีเหมาะสมกับ

ความรู�ความสามารถความชำนาญของพนักงาน เพ�่อรักษาคนดีสร�างคนเก�งช�วยพัฒนาองค�กร
7) ส�งเสร�มให�พนักงานเร�ยนรู�และนำเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช�ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ�อ่ให�เกิดความรวดเร็ว ลดต�นทุน ถูกต�องและเกิด

ประสิทธิภาพสูงข�้น มุ�งสู�การเป�นองค�กรทันสมัยด�านเทคโนโลยี 

10.4 ข�อพ�พาทด�านแรงงานที่มีนัยสำคัญในช�วง 3 ป�ที่ผ�านมา
- ไม�มี -

ตำแหน�ง
ค�าตอบแทนพนักงาน

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

เง�นเดือน

โบนัส

อื่นๆ เช�น นายหน�า, เง�นพ�เศษขาย, ค�าเดินทาง ค�าโทรศัพท� ค�าว�ฒิบัตร

73,708,908

6,062,530

35,907,228

จำนวน (บาท) จำนวน (บาท) จำนวน (บาท)

รวม 115,678,666

76,713,042

5,498,975

36,447,375

118,659,392

76,016,226

5,646,850

26,697,365

108,360,441
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1. การกำกับดูแลกิจการ
 บร�ษัทได�ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว�าเป�นสิ�งสำคัญที่จะช�วยส�งเสร�มการดำเนินงานของบร�ษัทให�มีประสิทธิภาพ เกิด
ความโปร�งใส เพ��มความสามารถในการแข�งขัน และการเติบโตอย�างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู�ความเชื่อมั่นของผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกฝ�ายว�า การดำเนินงานของบร�ษัท
กระทำด�วยความเป�นธรรม โปร�งใสและคำนึงถึงประโยชน�สูงสุดของผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกฝ�าย ต้ังแต�พนักงานนักลงทุน ผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสียอ่ืนๆ เพ�อ่เป�น
แนวทางในการบร�หารองค�กร บร�ษัทจ�งได�เห็นควรให�มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการข�้น ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู�นำองค�กรที่สร�างคุณค�าให�แก�กิจการอย�างยั่งยืน
 เพ�่อให�คณะกรรมการ ได�เข�าใจในบทบาทและตระหนักถึงหน�าท่ีความรับผิดชอบในฐานะผู�นำองค�กร บร�ษัทได�มีการกำหนดบทบาทหน�าท่ีและความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทไว�อย�างชัดเจน นอกเหนือจากหน�าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งกำหนดให�คณะกรรมการบร�ษัทมีอำนาจและหน�าที่
ในการบร�หารจัดการบร�ษัทให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบร�ษัท และมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย�สุจร�ตแล�ว บร�ษัทได�กำหนดให�คณะกรรมการบร�ษัทมีอำนาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบในการกำหนดว�สัยทัศน� พันธกิจ เป�าหมาย นโยบาย ทิศทางการ
ดำเนินงาน แผนกลยุทธ� แผนงาน และงบประมาณประจำป�ของบร�ษัท รวมถึงการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให�เป�นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณประจำป�ที่กำหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน และดูแลรายงานผลการดำเนินงานดังกล�าว 
 นอกจากนี้ บร�ษัทได�มีการแต�งต้ังคณะกรรมการชุดย�อยและคณะทำงานเพ�อ่ทำหน�าท่ีสนับสนุนคณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติ
งานและ การบร�หารงานให�เป�นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำป�ท่ีกำหนด โดยประกอบด�วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพ�จารณา ค�าตอบแทน คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง และบร�ษัทได�กำหนดขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด
ย�อยและคณะทำงานไว�อย�างชัดเจนเช�นกัน
 ทั้งนี้ บร�ษัทได�จัดทำกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดย�อย และคณะทำงาน และดำเนินการให�คณะกรรมการบร�ษัท คณะ
กรรมการชุดย�อย และคณะทำงานได�รับทราบเกี่ยวกับกฎบัตรดังกล�าว บร�ษัทกำหนดให�มีการทบทวนกฎบัตรดังกล�าวทุกป�อย�างน�อยป�ละหนึ่งครั้ง เพ�่อจะได�
แก�ไขให�สอดคล�องกับทิศทางของบร�ษัท
 คณะกรรมการบร�ษัทได�มีการจัดทำนโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการเพ�อ่เป�นแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการให�มีการประกอบธุรกิจอย�าง
มีจร�ยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป�นประโยชน�ต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม รวมทั้งสามารถปรับตัว
ได�ภายใต�ป�จจัยการเปลี่ยนแปลง

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักของกิจการที่เป�นไปเพ�่อความยั่งยืน 
 คณะกรรมการบร�ษัทมกีารกำหนดว�สัยทัศน� และพันธกิจขององค�กรท่ีชัดเจน และเหมาะสมกับองค�กร เพ�อ่ส่ือสารให�กับผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายเข�าใจ
ในวัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักขององค�กร และเพ�อ่ให�บุคลากรในทุกระดับขององค�กรยึดถือเป�นหลักในการปฏิบัติหน�าท่ีเพ�อ่บรรลุวัตถุประสงค�และเป�าหมาย
ที่กำหนดไว�

 บร�ษัทมีนโยบายที่จะทบทวนและพ�จารณากำหนดแผนกลยุทธ� และงบประมาณทุกป�เพ�่อให�มั่นใจว�าแผนกลยุทธ�และงบประมาณดังกล�าวสอดคล�อง
กับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค�กร รวมถึงส�งเสร�มให�มีการสร�างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช�ในกิจการ นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ยังมีหน�าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให�เป�นไปตามกลยุทธ�และงบประมาณที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ
 ซึง่ในป� 2563 คณะกรรมการได�มีการพ�จารณาทบทวนและอนุมัติว�สัยทัศน� ภารกิจ กลยุทธ� เป�าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท รวม
ถึงทบทวนนโยบายท่ีสำคัญให�มีความเหมาะสมและสอดคล�องต�อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เช�น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบาย
การต�อต�านทุจร�ต เป�นต�น

หลักปฏิบัติ 3 เสร�มสร�างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
 บร�ษัทมีนโยบายในการกำหนดโครงสร�างคณะกรรมการให�เหมาะสมสอดคล�องกับธุรกิจและขนาดของบร�ษัท และเป�นตามที่กฎหมายกำหนด โดย
องค�ประกอบของคณะกรรมการบร�ษัทจะมีสัดส�วนระหว�างกรรมการที่เป�นผู�บร�หารและกรรมการที่ไม�เป�นผู�บร�หารที่สะท�อนอำนาจที่ถ�วงดุลอย�างเหมาะสม 
และตำแหน�งประธานกรรมการของบร�ษัทและประธานเจ�าหน�าที่บร�หารของบร�ษัทจะไม�เป�นบุคคลคนเดียวกัน เพ�่อให�เกิดความชัดเจนให�ด�าน
ความรับผิดชอบระหว�างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบร�หารงานประจำ  
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ทั้งนี้ เพ�่อให�กรรมการสามารถทุ�มเทเวลาในการปฏิบัติหน�าที่ในบร�ษัทได�อย�างเพ�ยงพอ บร�ษัทกำหนดให�กรรมการแต�ละคนสามารถไปดำรง
ตำแหน�งในบร�ษัทจดทะเบียนอื่นได�รวมแล�วไม�เกิน 5 บร�ษัท และจะต�องเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการไม�น�อยกว�าร�อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะ
กรรมการทั้งหมดที่จัดข�้นในป�นั้นๆ โดยบร�ษัทกำหนดจะจัดให�มีประชุมคณะกรรมการไม�น�อยกว�า 6 ครั้งต�อป� 

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบร�ษัทในป�จจ�บันมีสัดส�วนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ�น 7 คน ซึ่งเป�นจำนวนที่เกิน
กว�า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท้ังหมดของบร�ษัท ทำให�เกิดการถ�วงดุลในการออกเสียงในการพ�จารณาเร�อ่งต�างๆ ตลอดจนสอบทานการบร�หารงาน
ของฝ�ายบร�หาร เพ�่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อบร�ษัท และกรรมการอิสระจะดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัทต�อเนื่องได�ไม�เกิน 9 ป�นับจากวันที่ได�รับการ
แต�งตั้งให�ดำรงตำแหน�งกรรมการอิสระเป�นครั้งแรก ทั้งนี้ หากจะแต�งตั้งกรรมการอิสระนั้นให�ดำรงตำแหน�งต�อไป คณะกรรมการจะพ�จารณาอย�าง
สมเหตุสมผลถึงความจำเป�นดังกล�าว

เพ�่อให�การแต�งตั้งคณะกรรมการของบร�ษัทและผู�บร�หารมีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร�งใส คณะกรรมการบร�ษัทจ�งได�มีการแต�งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนซึ่งประกอบด�วยกรรมการอิสระเกินกว�ากึ่งหนึ่งและประธานกรรมการสรรหาจะพ�จารณาแต�งตั้งจาก
กรรมการอิสระ เพ�่อให�ทำหน�าที่ในการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู� ความชำนาญและประสบการณ�ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน�าที่ที่เป�นประโยชน�กับ
ธุรกิจของบร�ษัท เพ�อ่นำเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หร�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ�อ่พ�จารณาแต�งต้ังให�ดำรงตำแหน�งกรรมการหร�อผู�บร�หารของบร�ษัท 

บร�ษัทจะเป�ดเผยข�อมูลของกรรมการและผู�บร�หาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ� สัดส�วนการถือหุ�น จำนวนป�ท่ีดำรงตำแหน�งกรรม
การ จำนวนคร้ังท่ีเข�าร�วมประชุม การดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนอ่ืน บทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย�อยในรายงานประจำป�ของบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดขอบเขตอำนาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนให�รวมถึงการ
พ�จารณากำหนดนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนให�กับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย�อย และประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร ให�สอดคล�องกับผลการดำเนิน
งานของบร�ษัท บทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบ และบร�ษัทอ่ืนท่ีอยู�ในอ�ตสาหกรรมเดียวกัน โดยค�าตอบแทนดังกล�าวจะต�องไม�อยู�ในอัตราท่ีสูงเกินไป เพ�อ่
นำเสนอต�อคณะกรรมการ และ/หร�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบร�ษัทเพ�อ่พ�จารณาอนุมัติ และภายหลังท่ีบร�ษัทเข�าจดทะเบียนเป�นบร�ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยแล�ว บร�ษัทจะเป�ดเผยข�อมูลค�าตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัท ท้ังท่ีเป�นตัวเง�นและไม�ใช�ตัวเง�น

บร�ษัทมีการแต�งต้ังเลขานุการบร�ษัทเพ�อ่ดูแลและให�คำแนะนำแก�กรรมการและผู�บร�หารเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อกำหนด กฎระเบียบ 
และข�อบังคับของบร�ษัท และติดตามดูแลให�มีการปฏิบัติอย�างถูกต�องและสม่ำเสมอ และรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผู�
ถือหุ�น รวมทั้งดูแลประสานงานให�มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล�าว รวมถึงหน�าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู�บร�หารระดับสูงและการบร�หารบุคลากร
บร�ษัทมีการกำหนดแผนผู�สืบทอดตำแหน�งสำหรับตำแหน�งผู�บร�หารที่สำคัญรวมถึงตำแหน�งประธานเจ�าหน�าที่บร�หารไว�อย�างชัดเจน

เพ�่อให�การดำเนินธุรกิจเป�นไปอย�างต�อเนื่อง และมีนโยบายที่จะจ�ายค�าตอบแทนให�เหมาะสมเพ�่อเป�นแรงจ�งใจให�กับประธานเจ�าหน�าที่บร�หารและผู�บร�หาร
ที่มีความสำคัญกับองค�กรมีความตั้งใจในการทำงานเพ�่อประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทและผู�ถือหุ�นของบร�ษัท โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ทุกป�
เพ�่อเป�นเกณฑ�ในการพ�จารณาจ�ายค�าตอบแทน และพัฒนาข�ดความสามารถเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพในการทำงาน
ความหลากหลายของกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัทตระหนักดีถึงประโยชน�ความหลากหลาย ของคณะกรรมการและเห็นว�าเป�นป�จจัยท่ีสำคัญในการเพ��มประสิทธิภาพ การ
ตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบร�ษัท ความหลากหลายดังกล�าวไม�ได�จำกัดเฉพาะในเร�อ่งเพศเท�าน้ัน แต�ยังรวมถึงชาติพันธุ� อายุ ประวัติการ
ศึกษา ประสบการณ�ในว�ชาชีพ ทักษะ ความรู� และทัศนคติ ดังน้ันในการสรรหาและพ�จารณาแต�งต้ัง กรรมการของบร�ษัทจะอยู�บนพ�น้ฐานของความรู�และ
ความสามารถ รวมทั้งการใช�หลักเกณฑ�ในการคัดเลือกซึ่งได�คำนึงถึงผลประโยชน� ของความหลากหลายมาประกอบด�วย
การอบรมของกรรมการ

บร�ษัทมีนโยบายจะจัดให�มีการเสร�มความรู�ให�แก�กรรมการและผู�บร�หารท่ีสำคัญ โดยจัดสรรให�แต�ละท�านเข�าร�วมการอบรม ซ่ึงจัดโดยหน�วยงาน
ต�างๆ เพ�อ่เสร�มสร�างความรู� และมุมมองใหม�ๆ  รวมถึงจัดให�มีโครงการสำหรับพัฒนาผู�บร�หารเพ�อ่ประโยชน�ในการพ�จารณาประกอบแผนการสืบทอดงาน

หลักสูตรที่กรรมการบร�ษัทเข�าอบรมในป� 2563

ช่ือ-สกุล ตำแหน�ง หลักสูตรท่ีอบรมในป� 2563

1. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ� กรรมการบร�หาร / คณะอนุกรรมการบร�หารความเส่ียง IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2563

2. นายป�ญญ� เกษมทรัพย� กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน เป�นว�ทยากรในงานสัมมนาเร�่�อง “การรับฟ�งความเห็นภาคธุรกิจต�อ
แนวทาง การเข�าเป�นภาคีอนุสัญญาซ้ื�อขายสินค�าระหว�างประเทศ (CISG)”
จัดโดย คณะกรรมการร�วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
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หลักปฏิบัติ 5 ส�งเสร�มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบ
 คณะกรรมการบร�ษัทตระหนักถึงสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มไม�ว�าจะเป�นผู�มีส�วนได�เสียภายใน หร�อผู�มีส�วนได�เสียภายนอก ท้ังน้ี เพ�อ่สร�าง
ความเข�าใจอันดีและการร�วมมือกันระหว�างบร�ษัทและผู�มีส�วนได�เสีย อันจะเป�นประโยชน�ต�อการดำเนินธุรกิจและสร�างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพ��มข�ดความ
สามารถในการแข�งขันของบร�ษัทในระยะยาว บร�ษัทจ�งได�มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ ดังนี้
 • ผู�ถือหุ�น บร�ษัทมีความมุ�งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย�างโปร�งใสและมุ�งเน�นพัฒนาองค�กรให�มีการเติบโตอย�างยั่งยืน และต�อเนื่อง เพ�่อสร�างผล  
 ตอบแทนท่ีเหมาะสมให�กับผู�ถือหุ�นและเพ�อ่เพ��มมูลค�าของบร�ษัท และส�งผลให�ผู�ถือหุ�นได�รับผลตอบแทนสูงสุด โดยกำหนดให�กรรมการ ผู�บร�หาร  
 และพนักงานจะต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตย�สุจร�ต หลีกเล่ียงการกระทำใดๆ ท่ีจะเข�าข�ายมีความขัดแย�งทาง 
 ผลประโยชน�
 • พนักงาน บร�ษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติกับพนักงานทุกท�านอย�างเท�าเทียม เป�นธรรม และให�ผลตอบแทนท่ีเป�นธรรมตามความรู�ความสามารถ 
 ของพนักงานแต�ละคน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม ให�ความสำคัญต�อการพัฒนาความรู� ความสามารถของพนักงาน เพ�อ่พัฒนาทักษะในการ 
 ทำงานให�มีประสิทธิภาพสูง รวมท้ังมีการจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพสำหรับพนักงานและเป�ดโอกาสให�พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการ 
 ทำงานในด�านต�างๆ อีกด�วย
 • คู�ค�า และ/หร�อ เจ�าหนี้ บร�ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต�อคู�ค�าและ/หร�อเจ�าหนี้ทุกฝ�ายอย�างเสมอภาคและเป�นธรรม ซื่อสัตย� และไม�เอาเปร�ยบ  
 รวมทั้งปฏิบัติให�เป�นไปตามสัญญา ให�ข�อมูลที่เป�นจร�ง และตั้งอยู�บนพ�้นฐานของความสัมพันธ�ทางธุรกิจ
 • ลูกค�า บร�ษัทมีความมุ�งมั่นที่จะเอาใจใส�และรับผิดชอบต�อลูกค�า เช�น การจำหน�ายสินค�าที่มีคุณภาพ การรักษาความลับของลูกค�า โดย  
 บร�ษัทมีหน�วยงานหร�อบุคคลที่ทำหน�าที่ดูแลความสัมพันธ�กับลูกค�า
 • คู�แข�งทางการค�า บร�ษัทมีนโยบายที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข�งขันที่ดี ไม�แสวงหาข�อมูลที่เป�นความลับของคู�แข�งทางการค�าด�วย
 ว�ธีการที่ไม�สุจร�ต หร�อไม�เหมาะสม และไม�ทำลายชื่อเสียงของคู�แข�งทางการค�าด�วยการกล�าวหาในทางร�าย
 • ชุมชนและสังคม บร�ษัทมีความมุ�งมั่นที่จะพัฒนา ส�งเสร�ม และยกระดับคุณภาพชีว�ตของสังคม และชุมชนที่บร�ษัทและบร�ษัทในเคร�อตั้งอยู�ให�  
 มีคุณภาพดีข�น้พร�อมๆ กับการเติบโตของบร�ษัท เน�นการปลูกฝ�งจ�ตสำนึก ความรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคมให�เกิดข�น้ภายในองค�กรอย�าง
 ต�อเนื่องรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก�อให�เกิดประโยชน�ต�อส�วนรวมและสังคม
 • สิ�งแวดล�อม บร�ษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับสิ�งแวดล�อมอย�างเคร�งครัด และให�ความสำคัญกับการควบคุม
 ผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมอย�างต�อเน่ือง บร�ษัทมีนโยบายท่ีให�การสนับสนุนกิจกรรมต�างๆ ท่ีเสร�มสร�างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อม  
 ตลอดจนรักษาสภาพแวดล�อมในการทำงานให�มีความปลอดภัยต�อชีว�ต และทรัพย�สินของพนักงานอยู�เสมอ

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
 คณะกรรมการบร�ษัทมีการกำหนดนโยบายจัดให�มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด�าน ท้ังด�านการเง�น และการปฏิบัติงาน ให�เป�นไปตาม
กฎหมาย ข�อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข�อง และจัดให�มีกลไกการตรวจสอบและถ�วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพ�ยงพอในการปกป�องดูแลรักษาทรัพย�สินของ
บร�ษัทอยู�เสมอ จัดให�มีการกำหนดขั้นตอนของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู�บร�หาร และพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ�วงดุลซึ่งกันและกัน 
กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย�างเป�นลายลักษณ�อักษร บร�ษัทมีการว�าจ�างผู�ตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน�าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
หน�วยงานให�เป�นไปตามระเบียบที่วางไว� รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพ�ยงพอของการควบคุมภายในของหน�วยงานต�างๆ ในบร�ษัท
 บร�ษัทมีการแต�งตั้งคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยงเพ�่อทำหน�าที่ในการพ�จารณาและว�เคราะห�ความเสี่ยงที่อาจเกิดข�้นกับบร�ษัท และนำ
เสนอมาตรการบร�หารความเสี่ยงเพ�่อป�องกันไม�ให�เกิดผลกระทบต�อธุรกิจของบร�ษัท และกำกับดูแลการบร�หารความเสี่ยงให�เป�นไปตามนโยบายบร�หาร
ความเสี่ยงที่กำหนด 
 คณะกรรมการบร�ษัทให�ความสำคัญกับการต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปช่ัน โดยให�กำหนดเป�นนโยบายท่ีชัดเจนและส่ือสารให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบและ
ยึดถือปฏิบัติตาม และได�กำหนดนโยบายในการแจ�งเบาะแสและข�อร�องเร�ยนเพ�่อเป�นกลไกในการกำกับดูแลให�ผู�ที่เกี่ยวข�องปฏิบัติตามนโยบายต�างๆ ที่
กำหนดข�้นที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอีกด�วย

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน�าเชื่อถือทางการเง�นและการเป�ดเผยข�อมูล
 คณะกรรมการบร�ษัทมุ�งม่ันท่ีจะดูแลให�มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการเป�ดเผยข�อมูล โดยบร�ษัทจะให�ความ
สำคัญกับการเป�ดเผยอย�างถูกต�อง ครบถ�วน และโปร�งใสท้ังข�อมูลของบร�ษัท ข�อมูลทางการเง�น และข�อมูลท่ัวไปท่ีมิใช�ข�อมูลทางการเง�น เพ�อ่ให�ผู�ท่ีเก่ียวข�อง
ทั้งหมดได�รับทราบข�อมูลอย�างเท�าเทียมกัน
 คณะกรรมการบร�ษัทจะเป�นผู�รับผิดชอบในการจัดทำรายงานประจำป� แบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1) รายงานทางการเง�น
ของบร�ษัท และสารสนเทศทางการเง�นที่ปรากฏในรายงานประจำป� การจัดทำรายงานทางการเง�นเป�นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป โดยเลือกใช�นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช�ดุลยพ�นิจอย�างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให�มีการเป�ดเผยข�อมูล
สำคัญอย�างเพ�ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�นโดยคณะกรรมการบร�ษัทมอบหมายให�คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู�ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเง�น และเป�นผู�ให�ความเห็นต�อคณะกรรมการบร�ษัท 
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บร�ษัทจะทำการเผยแพร�ข�อมูลสารสนเทศของบร�ษัท ต�อผู�ถือหุ�นและสาธารณชนผ�านช�องทางและสื่อการเผยแพร�ข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
และเว็บไซต��ของบร�ษัท 

บร�ษัทจะเผยแพร�ข�อมูลสารสนเทศของบร�ษัท ต�อผู�ถือหุ�นและสาธารณชนผ�านช�องทางและสื่อการเผยแพร�ข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทยและเว็บไซด�ของบร�ษัท 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส�วนร�วมและการสื่อสารกับผู�ถือหุ�น
บร�ษัทให�ความสำคัญต�อสิทธิของผู�ถือหุ�นโดยไม�กระทำการใดๆ อันเป�นการละเมิดหร�อร�ดรอนสิทธิของผู�ถือหุ�น นอกเหนือจากสิทธิพ�้นฐาน

ของผู�ถือหุ�น เช�น สิทธิในการซื้อ ขาย หร�อโอนหลักทรัพย�ที่ตนถืออยู� สิทธิในการได�รับส�วนแบ�งผลกำไรจากบร�ษัท สิทธิในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น 
บร�ษัทได�ให�ความสำคัญต�อสิทธิของผู�ถือหุ�นในการได�รับข�อมูลของบร�ษัทอย�างถูกต�อง ครบถ�วน เพ�ยงพอ ทันเวลา และเท�าเทียมกัน เพ�่อประกอบการ
ตัดสินใจในทุกๆ เร�่อง คณะกรรมการบร�ษัทจ�งกำหนดนโยบายดังนี้  

1. บร�ษัทจะจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเพ�อ่เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�พ�จารณาเร�อ่งท่ีสำคัญตามท่ีกฎหมายกำหนดหร�อเร�อ่งท่ีอาจมีกระทบต�อ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัท

2. บร�ษัทจะจัดส�งหนังสือนัดประชุมพร�อมทั้งข�อมูลประกอบการประชุมให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�าก�อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ประกาศ หร�อระเบียบที่เกี่ยวข�องกำหนด เพ�่อเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�ศึกษาข�อมูลอย�างครบถ�วนก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น รวมทั้งบร�ษัทจะเป�ดโอกาสให�ผู�
ถือหุ�นส�งคำถามล�วงหน�าก�อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ�ในการส�งคำถามและเผยแพร�หลักเกณฑ�ดังกล�าวบนเว็บไซต�ของบร�ษัท และบร�ษัทจะ
รวบรวมเพ�่อนำคำถามที่สำคัญไปสอบถามในที่ประชุมต�อไป

3. บร�ษัทจะเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ�อ่พ�จารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการหร�อเสนอวาระการประชุมเพ��มเติมได� 
ก�อนการประชุมผู�ถือหุ�น โดยจะกำหนดเป�นหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน และเป�ดเผยหลักเกณฑ�ดังกล�าวให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า และจะแจ�งเหตุผลท่ีไม�นำข�อเสนอ
วาระการประชุมของผู�ถือหุ�นบรรจ�เป�นวาระการประชุมของบร�ษัทต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นในครั้งนั้นๆ

4. ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตนเองได� บร�ษัทจะอำนวยความสะดวกแก�ผู�ถือหุ�นท่ีไม�สามารถเข�าร�วมประชุมได�ด�วยตนเอง
โดยให�ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หร�อจัดให�มีกรรมการอิสระอย�างน�อย 1 คน เป�นผู�รับมอบฉันทะเข�าร�วมประชุมและลงมติแทนผู�
ถือหุ�นดังกล�าว โดยจะแจ�งรายชื่อพร�อมข�อมูลของกรรมการอิสระดังกล�าวไว�ในหนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น

5. ในกรณีที่บร�ษัทมีผู�ถือหุ�นต�างชาติบร�ษัทจะจัดทำหนังสือนัดประชุมพร�อมข�อมูลประกอบการประชุม ทั้งฉบับเป�นภาษาอังกฤษ และจัดส�ง
ให�กับผู�ถือหุ�นต�างชาติพร�อมกับการจัดส�งฉบับภาษาไทย

6. เพ��มช�องทางในการรับทราบข�าวสารของผู�ถือหุ�นผ�านทาง เว็บไซต�ของบร�ษัท ภายหลังจากที่บร�ษัทเข�าจดทะเบียนเป�นบร�ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยแล�ว บร�ษัทจะดำเนินการให�มีการเผยแพร�หนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�นล�วงหน�าอย�างน�อย 28 วันก�อนวันประชุมเพ�่อ
ให�ผู�ถือหุ�นสามารถดาวน�โหลดข�อมูลระเบียบวาระการประชุมได�อย�างสะดวก และครบถ�วน 

7. บร�ษัทจะอำนวยความสะดวกแก�ผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกันในการเข�าร�วมประชุมท้ังในเร�อ่งสถานท่ี และเวลาท่ีเหมาะสมในการประชุม
ผู�ถือหุ�น จะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข�อบังคับของบร�ษัท โดยจะพ�จารณา และลงคะแนนเร�ยงตามลำดับวาระท่ีกำหนดไว� ไม�เปล่ียนแปลงข�อมูลท่ี
เป�นสาระสำคัญ หร�อเพ��มวาระการประชุมโดยไม�จำเป�น และเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นมีสิทธิเท�าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข�อเสนอแนะต�างๆ

8. ในการประชุมผู�ถือหุ�น จะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข�อบังคับของบร�ษัท โดยจะพ�จารณา และลงคะแนนเร�ยงตามลำดับวาระที่
กำหนดไว� ไม�เปลี่ยนแปลงข�อมูลที่เป�นสาระสำคัญ หร�อเพ��มวาระการประชุมโดยไม�จำเป�น และเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นมีสิทธิเท�าเทียมกันในการสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น และข�อเสนอแนะต�างๆ

9. บร�ษัทจะใช�บัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ และจัดให�มีบุคคลที่เป�นอิสระ อาทิเช�นผู�สอบบัญชีภายนอก ที่ปร�กษากฎหมาย เป�นผู�ตรวจสอบ
คะแนนเสียงในท่ีการประชุม

10. บร�ษัทจะส�งเสร�มให�กรรมการทุกท�านและผู�บร�หารท่ีเก่ียวข�องเข�าร�วมประชุมเพ�อ่ตอบข�อซักถามจากผู�ถือหุ�นโดยพร�อมเพร�ยงกัน
11. จดบันทึกรายงานการประชุมให�ครบถ�วน ถูกต�อง และบันทึกรายช่ือกรรมการและผู�บร�หารท่ีเข�าร�วมประชุม ว�ธีการลงคะแนนและนับคะแนน 

มติท่ีประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถามและข�อคิดเห็นท่ีสำคัญไว�ในรายงานการประชุมเพ�อ่ให�ผู�ถือหุ�นสามารถตรวจสอบได�ให�แล�วเสร็จภายใน 
14 วัน นับแต�วันท่ีมีการประชุมผู�ถือหุ�น นอกจากน้ี บร�ษัทจะจัดให�มีการบันทึกว�ดีทัศน�ภาพการประชุม เพ�อ่เก็บรักษาไว�อ�างอิง และภายหลังจากท่ีบร�ษัทเข�า
จดทะเบียนเป�นบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยแล�ว บร�ษัทจะนำส�งรายงานการประชุมดังกล�าวไปยังตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
หร�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องภายในเวลาท่ีกำหนด รวมถึงนำรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นเผยแพร�ในเว็บไซด�ของบร�ษัทเพ�อ่ให�ผู�ถือหุ�นได�พ�จารณา

บร�ษัทจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ� (Investor Relations) เพ�อ่ทำหน�าท่ีติดต�อและให�ข�อมูลกับผู�ถือหุ�น นักลงทุน นักว�เคราะห�หลัก
ทรัพย� หร�อหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง รวมถึงบุคคลใดๆ ซึ่งข�อมูลดังกล�าวจะเป�นข�อมูลที่ถูกต�อง ครบถ�วน และตรงต�อความเป�นจร�ง

ทั้งนี้ผู�บร�หารระดับสูงได�เข�าร�วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ�ในป� 2563 สรุปได�ดังนี้
1. การเข�าร�วมกิจกรรม “บร�ษัทจดทะเบียนพบผู�ลงทุน” (SET Opportunity Day)ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย�จำนวน 1 ครั้ง
2. การแถลงข�าวต�อสื่อมวลชน (Press Conference) จำนวน 3 ครั้ง
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2.1 จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 บร�ษัทมีจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู�บร�หารและพนักงาน จะยึดถือเป�น แนวทางปฏิบัติในการทำงานในฐานะตัวแทนของบร�ษัท ดังนี้ 
1)  ยึดหลักนิติธรรม 
 บร�ษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป�นหน�าที่ของผู�บร�หารและพนักงานที่จะต�องรู�ระเบียบข�อบังคับของบร�ษัท กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข�อง รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช�ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต�อ  การบร�หารงานและการทำงานของตน

2)  มีความโปร�งใส 
 การตัดสินใจและว�ธีการดำเนินงานของบร�ษทั เป�นไปด�วยความโปร�งใสท่ีสามารถเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารให�กับผู�มีส�วนได�เสียท้ังหลายรับทราบ
และตรวจสอบได� ภายใต�กฎหมายและกรอบข�อบังคับ ระเบียบ ว�ธีปฏิบัติของบร�ษัทที่เกี่ยวข�องกับการป�องกันมิให�ความลับทางการค�ารั่วไหลไปยังคู�แข�ง
ทางการค�า 
3)  ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม 
 บร�ษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู�มีส�วนได�เสีย เพ�่อสร�างความสัมพันธ�อันดีอย�างต�อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง
ไม�เลือกปฏิบัติต�อผู�หนึ่งผู�ใดอย�างไม�เป�นธรรมโดยใช�ว�จารณญาณหร�อความสัมพันธ�   ส�วนตัวตัดสินและให�โอกาสเท�าเทียมกันโดยไม�แบ�งแยกเชื้อชาติ 
สัญชาติ ศาสนา หร�อ เพศ  
4)  ให�ความสำคัญต�อลูกค�า 
 ผู�บร�หาร และพนักงานของบร�ษัท ให�ความสำคัญ และเอาใจใส�ต�อลูกค�า โดยการ ควบคุมดูแลสินค�า และการบร�การให�มีคุณภาพ อันส�งผลให�
ลูกค�าเกิดความพ�งพอใจ
5)  มีความรับผิดชอบต�อสังคม 
 บร�ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีพ�งมีต�อสังคม และชุมชน จนถือเสมือนเป�นภารกิจหลักท่ีจะสร�างสรรค�โครงการและกิจกรรมท่ีเป�นประโยชน�
ในการพัฒนาสังคม และชุมชน 
6)  ไม�เกี่ยวข�องกับการเมือง 
 บร�ษัทเคารพและสนับสนุนให�ผู�มีส�วนได�เสียใช�สิทธิเสร�ภาพของตนภายใต�รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บร�ษัทจะวางตัวเป�นกลาง  
 
2.2 ข�อพ�งปฏิบัติทางจร�ยธรรม 
 บร�ษัทกำหนดให�มีข�อพ�งปฏิบัติสำหรับผู�บร�หารและพนักงานเพ�่อเป�นแนวทางในการทำงาน ดังนี้ 
1) มีภาวะผู�นำ 
 ผู�บร�หารพ�งมีจร�ยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู�นำที่เหมาะสม และประพฤติตนให�เป�นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป�นประโยชน�
สำหรับการบร�หารจัดการบร�ษัท 
2) มีความซื่อสัตย�สุจร�ต 
 ผู�บร�หาร และพนักงานต�องปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย�สุจร�ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน�ของบร�ษัท
3) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข�อบังคับ 
 ผู�บร�หารและพนักงานต�องปฏิบัติหน�าที่ให�เป�นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท และระเบียบข�อบังคับในการทำงานของบร�ษัท
อย�างเคร�งครัด อีกทั้ง หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส�ง ผลกระทบในทางลบต�อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท
4) รักษาทรัพย�สิน 
 ผู�บร�หารและพนักงานพ�งมีหน�าที่ดูแลรักษาและใช�ทรัพย�สินของบร�ษัทให�เกิดประโยชน�อย�างเต็มที่ต�อกิจการของบร�ษัทเท�านั้น และไม�นำไปใช�
เพ�่อประโยชน�ของ ผู�อื่นหร�อในทางมิชอบ 
5) ปฏิบัติตนต�อผู�บังคับบัญชา ผู�ร�วมงาน และผู�ใต�บังคับบัญชา 
 ผู�บร�หารและพนักงานพ�งรักษาสภาพแวดล�อมในการทำงานให�ปราศจากการละเมิดสิทธิส�วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจน
ให�ความร�วมมือช�วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก�ป�ญหาร�วมกันในการทำงาน 
6) เป�นพลเมืองดี 
 ผู�บร�หารและพนักงานพ�งทำหน�าที่เป�นพลเมืองดีที่อยู�ร�วมกับผู�อื่นในสังคมได�อย�างเต็มภาคภูมิ 
7) ไม�รับสิ�งตอบแทนที่เกินปกติว�สัย 
 ผู�บร�หาร พนักงาน และผู�ใกล�ชิดไม�พ�งรับเง�น ผลประโยชน�หร�อสิ�งของจากผู�เกี่ยวข�องทางธุรกิจกับบร�ษัทหากการรับนั้นอาจทำให�เข�าใจได�ว�า
ผู�รับมีใจเอนเอียงหร�อมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจเป�นพ�เศษกับผู�ให�ซึ่งอาจทำให�เกิดความเสียหายแก�บร�ษัทได� 
8) ไม�มีความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
 ผู�บร�หารและพนักงานไม�พ�งปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบร�ษัท
9) ไม�ใช�ข�อมูลจำเพาะเพ�่อประโยชน�ในทางมิชอบ 
 ผู�บร�หารและพนักงานไม�นำข�อมูลจำเพาะของบร�ษัทไปใช�เพ�่อประโยชน�ในทาง มิชอบ 

2. จร�ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
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3. การสรรหาและการแต�งตั้งกรรมการและผู�บร�หารระดับสูงสุด
ในการสรรหากรรมการ และผู�บร�หารระดับสูงของบร�ษัท คณะกรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทนทำหน�าท่ีกำหนดนโยบายด�านการ

สรรหา และกล่ันกรองบุคคลท่ีเหมาะสมเพ�อ่เสนอช่ือเป�นกรรมการ และ/หร�อผู�บร�หารระดับสูงก�อนท่ีจะดำเนินการเสนอแนะต�อคณะกรรมการบร�ษัท และ
/หร�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพ�่อการแต�งตั้งบุคคลดังกล�าวต�อไป โดยเป�นไปตามกฎบัตรที่เกี่ยวข�อง ข�อบังคับของบร�ษัท ข�อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข�อง
และนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบร�ษัท

3.1  คณะกรรมการบร�ษัท
องค�ประกอบ
1. คณะกรรมการบร�ษัทประกอบด�วยกรรมการจำนวนไม�น�อยกว�า 5 คน
2. โครงสร�างคณะกรรมการบร�ษัทต�องประกอบด�วยกรรมการอิสระอย�างน�อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต�ต�องไม�น�อยกว�า 3 คน โดย

กรรมการอิสระจะต�องมีความเป�นอิสระจากการควบคุมของผู�บร�หาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� และต�องไม�มีส�วนได�เสียในทางการเง�นและการบร�หารกิจการ อีก
ท้ังมีคุณสมบัติครบถ�วนตามหลักเกณฑ�คุณสมบัติกรรมการอิสระตามท่ีกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559 เร�อ่ง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให�เสนอขายหุ�นท่ีออกใหม� (ประกาศ ทจ. 39/2559) 

3. คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป�นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพ�จารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคน
หน่ึงหร�อหลายคนเป�นรองประธานกรรมการก็ได�

4. บร�ษัทมีนโยบายให�ประธานกรรมการบร�ษัทจะไม�เป�นบุคคลคนเดียวกันกับประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร

คุณสมบัติของกรรมการบร�ษัท
1. กรรมการต�องเป�นบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถและประสบการณ�ท่ีจะเป�นประโยชน�ต�อการดำเนินธุรกิจ มีความซ่ือสัตย� สุจร�ต มีจร�ยธรรม

ในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพ�ยงพอท่ีจะอ�ทิศความรู� ความสามารถ และปฏิบัติหน�าท่ีให�แก�บร�ษัทได�อย�างเต็มท่ี
2. กรรมการต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามท่ีพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการ แก�ไข

เพ��มเติม (“พ.ร.บ.บร�ษัทมหาชน”)) พระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก�ไขเพ��มเติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย�”)) รวมถึง 
ประกาศ ข�อบังคับ และ/หร�อระเบียบท่ีเก่ียวข�อง / รวมท้ังต�องไม�มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได�รับความไว�วางใจให�บร�หารจัดการกิจการ
ท่ีมีมหาชนเป�นผู�ถือหุ�นตามท่ีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย� และ/หร�อ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน/ประกาศกำหนด โดยจะต�อง
เป�นบุคคลท่ีมีช่ืออยู�ในระบบข�อมูลรายช่ือกรรมการ และผู�บร�หารของบร�ษัทท่ีออกหลักทรัพย�ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว�าด�วยหลักเกณฑ�
การแสดงช่ือบุคคลในระบบข�อมูลรายช่ือกรรมการ และผู�บร�หารของบร�ษัทท่ีออกหลักทรัพย�

3. กรรมการไม�สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันกับกิจการของบร�ษัท หร�อเข�าเป�นหุ�นส�วน หร�อกรรมการ 
ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย�างเดียวกัน และเป�นการแข�งขันกับกิจการของบร�ษัท ไม�ว�าจะทำเพ�่อประโยชน�ของตน หร�อประโยชน�ของบุคคลอื่น เว�นแต�จะ 
แจ�งให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบก�อนท่ีจะมีมติแต�งต้ัง

4. กรรมการต�องแจ�งให�บร�ษัททราบโดยไม�ชักช�า หากมีส�วนได�เสียในสัญญาท่ีบร�ษัททำข�น้ไม�ว�าโดยตรงหร�อโดยอ�อม หร�อถือหุ�นเพ��มข�น้ หร�อ 
ลดลงในบร�ษัท

คุณสมบัติเพ��มเติมของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะต�องมีความเป�นอิสระจากการควบคุมของผู�บร�หาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� และต�องไม�มีส�วนเก่ียวข�องหร�อมีส�วนได�เสียในทางการ

เง�น และการบร�หารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ�วนตามหลักเกณฑ�ที่เกี่ยวข�องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข�อง
กำหนด ซึ่งสามารถสรุปได�ดังนี้

1. ถือหุ�นไม�เกินร�อยละหนึ่งของจำนวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มี
อำนาจควบคุมของบร�ษัท ท้ังน้ี ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ท่ีเก่ียวข�องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด�วย

2. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปร�กษาที่ได�เง�นเดือนประจำ หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท
บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม บร�ษัทย�อยลำดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อของผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการ มีลักษณะ
ดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนได�รับการแต�งต้ัง ท้ังน้ี ลักษณะต�องห�ามดังกล�าวไม�รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป�นข�าราชการ หร�อท่ีปร�กษา
ของส�วนราชการซ่ึงเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท

3. ไม�เป�นบุคคลที่มีความสัมพันธ�ทางสายโลหิต หร�อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป�นบิดา มารดา คู�สมรส พ�่น�อง และบุตร
รวมท้ังคู�สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผู�บร�หาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อบุคคลท่ีจะได�รับการเสนอให�เป�นกรรมการ 
ผู�บร�หาร หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย
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 4. ไม�มีหร�อเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท  
ในลักษณะท่ีอาจเป�นการขัดขวางการใช�ว�จารณญาณอย�างอิสระของตน รวมท้ังไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของผู�ท่ีมีความ
สัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วมผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท เว�นแต�จะได�พ�น จากการมีลักษณะดัง
กล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนได�รับการแต�งตั้ง
 
 5. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�สอบบัญชีของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท และไม�เป�น 
ผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อหุ�นส�วนของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู�สอบบัญชีของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท สังกัดอยู� เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนได�รับการแต�งต้ัง
 6. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�ให�บร�การทางว�ชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให�บร�การเป�นท่ีปร�กษากฎหมายหร�อท่ีปร�กษาทางการเง�น ซ่ึงได�รับค�าบร�การ 
เกินกว�าสองล�านบาทต�อป�จากบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท และไม�เป�นผู�ถือหุ�นที่มีนัย 
ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อหุ�นส�วนของผู�ให�บร�การทางว�ชาชีพน้ันด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนได�รับการแต�งต้ัง
 7.ไม�เป�นกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังข�น้เพ�อ่เป�นตัวแทนของกรรมการของบร�ษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�ถือหุ�นซ่ึงเป�นผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�น 
รายใหญ�
 8. ไม�เป�นบุคคลซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย หร�อเข�าเป�นหุ�นส�วน 
ที่มีนัยในห�างหุ�นส�วน หร�อเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปร�กษาที่รับเง�นเดือนประจำ หร�อถือหุ�นเกินร�อยละหนึ่ง ของจำนวน
หุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบร�ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย 
 9. ไม�มีลักษณะอื่นใดที่ทำให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป�นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบร�ษัท
 
 วาระการดำรงตำแหน�งและการเลือกตั้งกรรมการ
 1. การเลือกต้ังกรรมการบร�ษัทให�เป�นไปตามข�อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ท้ังน้ีจะต�องมีความโปร�งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ 
บร�ษัท โดยต�องพ�จารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ�การประกอบว�ชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม�มีลักษณะต�องห�าม โดยมี
รายละเอียดประกอบการพ�จารณาที่เพ�ยงพอ เพ�่อประโยชน�ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบร�ษัทและผู�ถือหุ�น
 2. ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป�ทุกครั้งให�กรรมการบร�ษัทออกจากตำแหน�ง 1 ใน 3 อัตรา ถ�าจำนวนกรรมการที่จะแบ�งออกให�ตรง  
เป�น 3 ส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจำนวนที่ใกล�ที่สุดกับส�วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต�องออกจากตำแหน�งในป�แรกและป�ที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบร�ษัทนั้น 
ให�ใช�ว�ธีจับสลากกันว�าผู�ใดจะออก ส�วนป�หลังๆ ต�อไปให�กรรมการคนที่อยู�ในตำแหน�งนานที่นั้นเป�นผู�ออกจากตำแหน�ง
 3.   กรรมการที่พ�นจากตำแหน�งตามวาระอาจถูกเลือกเข�ามาดำรงตำแหน�งใหม�อีกได�
 4.  นอกจากการพ�นตำแหน�งตามวาระแล�ว กรรมการพ�นจากตำแหน�งเมื่อ
  (1) เสียชีว�ต
  (2) ลาออก
  (3) ขาดคุณสมบัติหร�อมีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยบร�ษัทมหาชนจำกัด และ/หร�อ กฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�  
 และตลาดหลักทรัพย�
  (4) ที่ประชุมผู�ถือหุ�นลงมติให�ออกด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจำนวนผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   
 และมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ�นที่ถือโดยผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  (5) ศาลมีคำสั่งให�ออก
 5. กรรมการบร�ษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน�งให�ย่ืนใบลาออกต�อบร�ษัท การลาออกให�มีผลต้ังแต�วันท่ีใบลาออกไปถึงบร�ษัท กรรมการของ 
บร�ษัท ซ่ึงลาออก จะแจ�งการลาออกของตนให�นายทะเบียนบร�ษัทมหาชนทราบด�วยก็ได�
 6. ในกรณีท่ีตำแหน�งกรรมการว�างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให�กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติและ 
ไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยบร�ษัทมหาชนจำกัด และกฏหมายหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�กำหนด เข�าเป�นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการในคราวถัดไป เว�นแต�วาระของกรรมการจะเหลือน�อยกว�า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข�าเป�นกรรมการแทนดังกล�าว จะอยู�ในตำแหน�งกรรมการได�
เพ�ยงเท�าวาระท่ียังเหลืออยู�ของกรรมการท่ีตนแทน
 7. สำหรับกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน�งต�อเน่ืองไม�เกิน 9 ป� นับจากวันท่ีได�รับการแต�งต้ังให�ดำรงตำแหน�งกรรมการอิสระครั้งแรก
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3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค�ประกอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วยกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกำหนดไว�ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

อย�างน�อย 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบอย�างน�อย 1 คนต�องมีความรู� ความเข�าใจ หร�อมีประสบการณ�ด�านบัญชีหร�อการเง�นเพ�ยงพอที่จะสามารถทำ

หน�าที่ในการสอบทานความน�าเชื่อถือของงบการเง�นได� และมีความรู�ต�อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต�อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเง�น
3. คณะกรรมการตรวจสอบควรเป�นผู�ที่มีความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับอ�ตสาหกรรม และการดำเนินงานของบร�ษัท

คุณสมบัติ
1. มีคุณสมบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง โดยเฉพาะกฎหมายว�าด�วยบร�ษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
2. ดำรงตำแหน�งกรรมการและกรรมการอิสระของบร�ษัท โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระ เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุนที่เกี่ยวข�องกำหนด
3. สามารถอ�ทิศเวลาอย�างเพ�ยงพอและเหมาะสมในการปฎิบัติหน�าที่

วาระการดำรงตำแหน�งและการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบ
1. การแต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบร�ษัทหร�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเป�นผู�แต�งตั้งกรรมการอิสระของบร�ษัทให�ดำรงตำแหน�งกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท�าน ให�ดำรงตำแหน�งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการตรวจสอบจะเป�นผู�แต�งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะแต�งตั้งจาก หัวหน�าสูงสุดของแผนกตรวจสอบ
• ภายใน หร�อ จากบุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว�าเหมาะสม เพ�่อทำหน�าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นัดหมายการประชุม จัดเตร�ยมวาระการประชุม นำส�งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม

2. วาระการดำรงตำแหน�ง
• กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน�งคราวละ 3 ป�นับจากวันท่ีคณะกรรมการบร�ษัทหร�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแต�งต้ัง หร�อตามวาระการ 

ดำรงตำแหน�งกรรมการของบร�ษัท 
• กรรมการตรวจสอบเม่ือพ�นตำแหน�งตามวาระอาจได�รับแต�งต้ังให�กลับเข�าดำรงตำแหน�งได�อีกตามท่ีคณะกรรมการบร�ษัทหร�อท่ีประชุมผู�ถือ 

หุ�นเห็นว�าเหมาะสมแต�รวมแล�วจะต�องดำรงตำแหน�งติดต�อกันได�ไม�เกิน 9 ป� เว�นแต�ท่ีประชุมคณะกรรมการหร�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเห็นสมควรให�ดำรงตำแหน�ง
รวมเกินกว�า 9 ป� โดยจะต�องแสดงเหตุผลในเร�่องดังกล�าวไว�ด�วย

• ในกรณีที่ตำแหน�งกรรมการตรวจสอบว�างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให�คณะกรรมการบร�ษัทแต�งตั้งบุคคลที่มี  
คุณสมบัติครบถ�วนเป�นกรรมการตรวจสอบ เพ�อ่ให�กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามท่ีกฎหมายหร�อกฎเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�องกำหนดอย�างช�าภายใน 3 
เดือนนับแต�วันที่จำนวนสมาชิกไม�ครบ โดยบุคคลที่เข�าเป�นกรรมการตรวจสอบแทนอยู�ในตำแหน�งได�เพ�ยงเท�าวาระท่ียังเหลืออยู�ของกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งตนเข�ามาแทน

3. การพ�นตำแหน�ง
• ครบตามวาระการดำรงตำแหน�ง
• ขาดคุณสมบัติหร�อมีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยบร�ษัทมหาชนจำกัด และ/หร�อกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
• ตาย
• ลาออก
• ถูกถอดถอน
ทั้งนี้ ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก�อนครบวาระการดำรงตำแหน�ง กรรมการตรวจสอบต�องแจ�งให�บร�ษัททราบล�วงหน�าอย�างน�อย

1 เดือน พร�อมเหตุผล เพ�่อคณะกรรมการบร�ษัทหร�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะได�พ�จารณาแต�งต้ังกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนทดแทนบุคคลท่ีลาออก
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3.3 คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน
 องค�ประกอบ
 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด�วยสมาชิกจำนวนอย�างน�อย 3 ท�าน ซ่ึงประกอบด�วยกรรมการอิสระอย�างน�อย 1 ท�าน ท้ังน้ี ให�คณะกรรมการ
สรรหาฯ เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน (“กรรมการสรรหาฯ”) ซ่ึงเป�นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน�งเป�นประธานคณะกรรมการสรร- 
หาฯ และแต�งต้ังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพ�อ่ช�วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เก่ียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตร�ยม
วาระการประชุม นำส�งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
 
 คุณสมบัติ
 1. กรรมการสรรหาฯ ต�องเป�นบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถ มีความซ่ือสัตย�สุจร�ต มีจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพ�ยงพอท่ีจะ 
อ�ทิศความรู�ความสามารถ และปฏิบัติหน�าท่ีให�แก�บร�ษัทได�
 2. กรรมการสรรหาฯ จะต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยบร�ษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง

 วาระการดำรงตำแหน�งและการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน
 ให�คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�แต�งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีระบุไว�ในคุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาฯ ข�างต�น เพ�อ่ดำรงตำแหน�ง
กรรมการสรรหาฯ โดยกรรมการสรรหาฯ มีวาระการดำรงตำแหน�งคราวละ 3 ป� และในกรณีหากกรรมการสรรหาฯ ท�านดังกล�าวดำรงตำแหน�งเป�น
กรรมการบร�ษัทด�วย ให�วาระการดำรงตำแหน�งเป�นไปตามวาระการดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัท ท้ังน้ี กรรมการสรรหาฯ ซ่ึงพ�นตำแหน�งตามวาระอาจ
ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการสรรหาฯ ได�อีก
 ในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดำรงตำแหน�งหร�อไม�อาจดำรงตำแหน�งจนครบกำหนดวาระได� ซึ่งจะส�งผลให�มีจำนวนกรรมการ
สรรหาฯ ต่ำกว�า 3 คน ให�คณะกรรมการบร�ษัทแต�งตั้งกรรมการสรรหาฯ รายใหม�ให�ครบถ�วนในทันทีหร�ออย�างช�าภายใน 3 เดือนนับแต�วันที่จำนวน
กรรมการสรรหาฯ ไม�ครบถ�วน เพ�่อให�เกิดความต�อเนื่องในการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ

3.4 คณะกรรมการบร�หาร
 องค�ประกอบและคุณสมบัติ
 1.  คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�พ�จารณาแต�งตั้งคณะกรรมการบร�หาร ซึ่งมีจำนวนอย�างน�อย 3 คน ประกอบด�วย ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร  
และกรรมการอื่น (ซึ่งมิใช�กรรมการอิสระ) และ/หร�อ ผู�บร�หารของบร�ษัท โดยแต�งตั้งกรรมการบร�หารหนึ่งคนให�ทำหน�าที่เป�นประธานคณะกรรมการ
บร�หาร
 2. คณะกรรมการบร�หารเป�นผู�พ�จารณาแต�งตั้งบุคคลที่เหมาะสมทำหน�าที่เลขานุการคณะกรรมการบร�หาร

 วาระการดำรงตำแหน�งและการเลือกตั้งกรรมการบร�หาร
 1. กรรมการบร�หารมีวาระอยู�ในตำแหน�งคราวละ 3 ป�
 2. กรรมการบร�หารซึ่งพ�นจากตำแหน�งตามวาระอาจได�รับการแต�งตั้งใหม�อีกได�
 3. ในกรณีที่ตำแหน�งกรรมการบร�หารว�างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให�คณะกรรมการบร�ษัทแต�งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ  
ครบถ�วนเป�นกรรมการบร�หารเพ�อ่ให�กรรมการบร�หารมีจำนวนครบตามท่ีกำหนด ท้ังน้ีบุคคลท่ีเข�าเป�นกรรมการบร�หารแทนน้ันอยู�ในตำแหน�งได�เพ�ยงเท�า
วาระที่ยังเหลืออยู�ของกรรมการบร�หารซึ่งตนแทน
 4. กรรมการบร�หารพ�นจากตำแหน�งลงเมื่อพ�นสภาพการเป�นกรรมการบร�ษัทหร�อผู�บร�หารของบร�ษัท

3.5 การสรรหากรรมการและผู�บร�หารระดับสูงสุด 
 ในการสรรหาผู�มาดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัทและประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร (CEO) ของบร�ษัท บุคคลดังกล�าวจะถูกนำเสนอต�อคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค�าตอบแทน ซ่ึงจะเป�นผู�กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ�ในการสรรหากรรมการบร�ษัท (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย�อยของ 
บร�ษัท) และประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร (CEO) โดยจะพ�จารณาคัดเลือกผู�ท่ีมีความรู� ประสบการณ� และความเช่ียวชาญเพ�อ่เสนอช่ือให�คณะกรรมการบร�ษัท
พ�จารณาแต�งต้ัง และ/หร�อนำเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพ�จารณาแต�งต้ังต�อไป

-91-



3.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด�วยตนเอง เป�นประจำอย�างน�อยป�ละ 1 คร้ั�ง เพ�่�อให�คณะกรรมการ

ร�วมกันพ�จารณาผลงานและป�ญหา เพ�่�อการปรับปรุงแก�ไขต�อไป โดยเลขานุการบร�ษัท เป�นผู�จัดส�งแบบประเมินให�แก�กรรมการ เพ�่�อประเมินผลและส�งกลับ
มายังบร�ษัท โดยบร�ษัทจะไม�เป�ดเผยช่ื�อ กรรมการท่ี�ประเมินผล เพ�่�อให�กรรมการมีความเป�นอิสระในการประเมินผล และบร�ษัทมีการนำเสนอผลการ ประเมิน
ต�อที่�ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท โดยแบบประเมิินของคณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการ ชุดย�อยแบ�งออกเป�นการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง
ของคณะกรรมการบร�ษัทรายคณะและรายบุคคล เพ�่�อใช�ประเมินการทำงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย�อย โดยใช�แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ซึ่�งครอบคลุมหลักเกณฑ�การประเมินในหัวข�อต�างๆ ดัังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบร�ษัท (รายคณะ) ประกอบด�วย
• โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• บทบาท หน�าท่ี�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• การทําหน�าท่ี�ของกรรมการ
• ความสัมพันธ�กับฝ�ายจัดการ
• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู�บร�หาร 
โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท โดยการประเมินรายคณะ ในรอบป� 2563 ในภาพรวมทุุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก 

ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 99.79
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อยของบร�ษัท (รายบุคคล ) ประกอบด�วย 
• โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
• การประชุุมของคณะกรรมการ 
• บทบาท หน�าท่ี� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท โดยการประเมินรายบุคคล 

ในรอบป� 2563 ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 99.62  
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย�อย บร�ษัทได�จัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย�อยทุก

ชุด เพ�่�อประเมินการทำงาน ของคณะกรรมการชุดย�อยท่ี�ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทในภาพรวมแบบองค�คณะ ซ่ึ�งได�แก� คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน และคณะอนุกรรมการบร�หารความเส่ี�ยง โดยทำการประเมินในหัวข�อ

• โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
• การประชุุมคณะกรรมการชุดย�อย 
• บทบาท หน�าท่ี� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย�อย ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย�อยประจำป� 2563 มีดังน้ี� 
(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 
• โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายคณะ ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 99.68 
• โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 100 
(ข) คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 
• โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายคณะ ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 99.68 
• โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 98.61 
(ค) คณะอนุกรรมการบร�หารความเส่ี�ยง 
• โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายคณะ ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 99.68 
• โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 100
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร (CEO) 
กรรมการท่ี�ไม�เป�นผู�บร�หารท้ั�งหมด เป�นผู�ประเมินผลประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารเป�นประจำทุกป� เพ�่�อนำไปใช�ในการพ�จารณากำหนดค�าตอบแทน

ของประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารโดยใช�บรรทัดฐานท่ี�ได�ตกลงกันล�วงหน�ากับประธานเจ�าหน�าที่บร�หารตามเกณฑ�ที่�เป�นรูปธรรม ซึ่�งรวมถึงการประเมินผลใน
ด�านต�างๆ ดังต�อไปน้ี�

• ความคืบหน�าของการวางแผน 
• การวัดผลการปฏิบัติงาน เช�น ความเป�นผู�นำ การกำหนดกลยุทธ� ผลปฏิบัติงานทางการเง�น ผลงานเก่ี�ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค�

เชิงกลยุทธ� การบร�หารงานและสัมพันธ�กับบุคลากร 
• การพัฒนาผู�บร�หาร โดยคณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�พ�จารณาให�ความเห็นชอบผลประเมินข�างต�น และประธานกรรมการ เป�นผู�แจ�งผลการ

พ�จารณาให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารทราบ  
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4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบร�ษัทย�อย 
 บร�ษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข�อง หร�อเอ้ือประโยชน�กับธุรกิจหลักของบร�ษัท โดยเป�นธุรกิจท่ีมีศักยภาพและสามารถสร�าง
ผลกำไรให�แก�บร�ษัทในระยะยาว โดยจะควบคุม กำกับดูแลการบร�หารงานในบร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วมอย�างใกล�ชิด เพ�อ่ดูแลรักษาผลประโยชน�ในเง�นลงทุนของ
บร�ษัทได�อย�างต�อเน่ืองและย่ังยืน ตลอดจนการสร�างมูลค�าเพ��มและความเช่ือม่ันให�กับผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัท ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี
 1. บร�ษัทกำหนดโครงสร�างการบร�หารจัดการบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมเพ�อ่ควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบร�ษัทย�อย 
 และบร�ษัทร�วม ดังน้ี 
  1.การเสนอช่ือบุคคลเป�นกรรมการและผู�บร�หารของบร�ษัทย�อย
  บร�ษัทจะส�งบุคคลที่ได�รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเข�าร�วมเป�นกรรมการและผู�บร�หารในบร�ษัทย�อย เพ�่อ  
 ควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบร�หารงานเสมือนเป�นหน�วยงานหน่ึงของบร�ษัท โดยจำนวนบุคคลท่ีจะเข�าร�วมเป�นกรรมการในบร�ษัทย�อย 
 เป�นไปตามสัดส�วนการถือหุ�นของบร�ษัทในบร�ษัทย�อยหร�อเป�นไปตามข�อตกลงร�วมกันเป�นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบร�ษัทร�วมบร�ษัทไม�มีนโยบาย 
 เข�าไปควบคุมมากนัก การส�งตัวแทนเข�าร�วมเป�นกรรมการของบร�ษัทร�วมจะพ�จารณาตามความเหมาะสม และข�้นกับข�อตกลงร�วมกันเป�นสำคัญ   
 โดยบุคคลดังกล�าวต�องมีคุณสมบัติและประสบการณ�ที่เหมาะสมในการบร�หารกิจการของบร�ษัทย�อย และบร�ษัทร�วมนั้นๆ
  2.ขอบเขตหน�าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู�บร�หารในบร�ษัทย�อย
  • ติดตามการดำเนินงานของบร�ษัทย�อยอย�างใกล�ชิดเพ�่อให�เป�นไปตามเป�าหมายที่บร�ษัทได�กำหนดไว� 
  • ปฏิบัติหน�าที่ตามแต�ที่คณะกรรมการของบร�ษัทย�อย และ/หร�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นของบร�ษัทย�อยหร�อบร�ษัทร�วมนั้นกำหนด 
  • พ�จารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมในเร�อ่งท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานท่ัวไปตามธุรกิจ 
 ปกติของบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมนั้น ตามแต�ที่กรรมการและผู�บร�หารของบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมจะเห็นสมควร เพ�่อประโยชน�สูงสุดของ 
 บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม และบร�ษัท ยกเว�นการพ�จารณาและออกเสียงในเร�่องดังต�อไปนี้ จะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบร�ษัท 
 และ/หร�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นของบร�ษัท แล�วแต�กรณีก�อนดำเนินการ
  1) การทำรายการของบร�ษัทย�อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศการได�มาและจำหน�ายไป 
  2) การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัทย�อย ได�แก� 
  • การขายหร�อโอนกิจการของบร�ษัทย�อยทั้งหมดหร�อบางส�วนที่เป�นสาระสำคัญให�แก�บุคคลอื่น 
  • การซื้อหร�อรับโอนกิจการของบร�ษัทอื่นมาเป�นของบร�ษัทย�อย
  • การเลิกกิจการของบร�ษัทย�อย 
  • การโอนหร�อสละสิทธิประโยชน� สิทธิเร�ยกร�องที่เป�นสาระสำคัญต�อความเสียหายของบร�ษัทย�อย 
  • การกู�ยืมเง�น การให�กู�ยืมเง�น การค้ำประกัน การก�อภาระผูกพัน หร�อการให�ความช�วยเหลือทางการเง�นแก�บร�ษัทอ่ืนท่ีมีผลต�อฐานะ 
  • การเง�นของบร�ษัทย�อยอย�างมีนัยสำคัญ 
  • การแก�ไขข�อบังคับของบร�ษัทย�อย 
  • การเพ��มทุน การจัดสรรหุ�นเพ��มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบร�ษัทย�อย ตลอดจนการดำเนินการอ่ืนใดท่ีเป�นผลให�สัดส�วน 
 การถือหุ�นทั้งทางตรงและทางอ�อมของบร�ษัทในบร�ษัทย�อยไม�ว�าทอดใดๆ ลดลงตั้งแต�ร�อยละ 10 ของทุนชำระแล�วของบร�ษัทย�อย นั้น หร�อลด 
 ลงจนถือหุ�นน�อยกว�าร�อยละ 50 ของทุนชำระแล�วของบร�ษัทย�อยนั้น
 2. กรรมการ และผู�บร�หารของบร�ษัทย�อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข�องของกรรมการและผู�บร�หารดังกล�าว มีหน�าที่แจ�งให�คณะกรรมการ  
 ของบร�ษัทย�อยทราบถึงความสัมพันธ� และการทำธุรกรรมกับบร�ษัทย�อยในลักษณะท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� และหลีกเล่ียง 
 การทำรายการท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบร�ษัทย�อยดังกล�าว โดยคณะกรรมการ บร�ษัทย�อยมีหน�าท่ีแจ�งเร�อ่งดังกล�าว 
 ให�แก�บร�ษัททราบ กรรมการและผู�บร�หารของบร�ษัทย�อยต�องไม�มีส�วนร�วมอนุมัติในเร�อ่งท่ีตนเองมีส�วนได�เสียหร�อมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�  
 3. ให�บร�ษัทย�อยต�องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเข�าร�วมลงทุนกับผู�ประกอบการรายอ่ืนต�อบร�ษัท ผ�านการรายงาน  
 ผลการดำเนินงานประจำเดือนของบร�ษัทย�อย รวมทั้งบร�ษัทย�อยต�องนำส�งข�อมูลหร�อเอกสารที่เกี่ยวด�วยการ ดำเนินงานให�กับบร�ษัทเม่ือได� 
 รับการร�องขอตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีบร�ษัทตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสำคัญใดๆ อาจแจ�งให�บร�ษัทย�อยช้ีแจง และ/หร�อนำส�งเอกสารเพ�อ่   
 ประกอบการพ�จารณาของบร�ษัท 
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4. บร�ษัทกำหนดนโยบายการควบคุมด�านการเง�นของบร�ษัทย�อย โดยกำหนดให�บร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมมีหน�าท่ี ดังต�อไปน้ี 
• นำส�งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเง�นฉบับผ�านการสอบทานโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข�อมูลประกอบ

การจัดทำงบการเง�นดังกล�าวของบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมให�กับบร�ษัท เพ�อ่ประกอบการจัดทำงบการเง�นรวมหร�อรายงานผลประกอบการของบร�ษัทประจำ
ไตรมาสหร�อประจำป�น้ันแล�วแต�กรณี 

• จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปร�ยบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจร�งเป�นรายไตรมาส รวมถึงติดตาม 
ผลการดำเนินงานให�เป�นไปตามแผนงานท่ีได�กำหนดไว�เพ�อ่รายงานต�อบร�ษัท

• รายงานประเด็นป�ญหาทางการเง�นท่ีมีนัยสำคัญต�อบร�ษัทเม่ือตรวจพบ หร�อได�รับการร�องขอจากบร�ษัทให�ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

5. การดูแลเร�่องการใช�ข�อมูลภายใน
บร�ษัทให�ความสำคัญกับการดูแลการใช�ข�อมูลภายใน เพ�อ่ให�เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี บร�ษัทได�กําหนดนโยบายการดูแลการใช�

ข�อมูลภายใน เพ�่อป�องกันการนำข�อมูลภายในที่สำคัญของบร�ษัท ซึ่งยังไม�ได�เป�ดเผยต�อสาธารณชนไปใช�เพ�่อประโยชน�ต�อตนเอง หร�อผู�อื่นในทางมิชอบ 
(Abusive Self-dealing) และเพ�อ่ให�เกิดความยุติธรรมต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกราย โดยมีสาระสำคัญดังน้ี 

• บร�ษัทได�กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข�อมูลภายในของบร�ษัท และแนวทางป�องกันการใช�ข�อมูลภายในแสวงหาประโยชน�ส�วนตนเป�นคำส่ังท่ี 
เป�นลายลักษณ�อักษร และได�แจ�งให�ทุกคนในองค�กรให�ถือปฏิบัติ 

• บร�ษัทกำหนดให�กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานจะต�องไม�ทำการซ้ือขายหลักทรัพย�ของบร�ษัทโดยใช�ความลับ และ/หร�อข�อมูลภายใน และ/หร�อ 
เข�าทำนิติกรรมอ่ืนใดโดยใช�ความลับ และ/หร�อข�อมูลภายในของบร�ษัท อันก�อให�เกิดความเสียหายต�อบร�ษัทไม�ว�าโดยทางตรงหร�อทางอ�อม

• กรรมการ ผู�บร�หารและพนักงานท่ีอยู�ในหน�วยงานท่ีได�รับข�อมูลภายในของบร�ษัทต�องไม�ใช�ข�อมูลภายในก�อนเป�ดเผยสู�สาธารณชน และห�าม
บุคคลที่เกี่ยวข�องกับข�อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัทโดยตนเอง คู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ ไม�ว�าจะเป�นการซ้ือขายโดยทางตรง 
หร�อทางอ�อม (เช�น Nominee ผ�านกองทุนส�วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก�อนมีการเป�ดเผยงบการเง�นรายไตรมาสและงบการเง�นประจำป� และหลังการเป�ด
เผยข�อมูลดังกล�าวอย�างน�อย 1 วันทำการ

• บร�ษัทได�กำหนดโทษทางว�นัยสำหรับผู�แสวงหาผลประโยชน�จากการนำข�อมูลภายในของบร�ษัทไปใช� หร�อนำไปเป�ดเผยจนอาจทำให�บร�ษัทได� 
รับความเสียหาย โดยพ�จารณาลงโทษตามควรแก�กรณี ได�แก� การตักเตือนด�วยวาจา การตักเตือนเป�นหนังสือ การภาคทัณฑ�ตลอดจนการ เลิกจ�าง พ�น
สภาพการเป�นพนักงานด�วยเหตุไล�ออก ปลดออก หร�อให�ออก แล�วแต�กรณี เป�นต�น

• บร�ษัทจะให�ความรู�แก�กรรมการ ผู�บร�หาร ของบร�ษัทรวมถึงผู�ดำรงตำแหน�งระดับบร�หารในสายงานบัญชีหร�อการเง�นท่ีเป�นระดับผู�จัดการฝ�าย 
ข�น้ไปหร�อเทียบเท�า (ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย) เก่ียวกับหน�าท่ีในการรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย�ของบร�ษัท ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห�งพระราชบัญญัติหลักทรัพย�ฯ รวมท้ังการรายงานการได�มาหร�อจำหน�ายหลัก
ทรัพย�ของบร�ษัท ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห�งพระราชบัญญัติหลักทรัพย�ฯ

• กำหนดให� (ก) กรรมการ ผู�บร�หาร รวมถึงผู�ดำรงตำแหน�งระดับบร�หารในสายงานบัญชีหร�อการเง�นท่ีเป�นระดับผู�จัดการฝ�ายข�น้ไปหร�อเทียบ 
เท�า และผู�สอบบัญชี มีหน�าท่ีจัดทำและเป�ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย�ของตนท่ีออกโดยบร�ษัทรวมถึงคู�สมรสหร�อผู�ท่ีอยู�กินด�วยกันฉันสามีภร�ยา 
และบุตรท่ีไม�บรรลุนิติภาวะ และ (ข) นิติบุคคลซ่ึงบุคคลตาม (ก) ถือหุ�นรวมกันเกินร�อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลดังกล�าว และ
การถือหุ�นรวมกันดังกล�าวเป�นสัดส�วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และมาตรา 
59 แห�งพระราชบัญญัติหลักทรัพย�ฯ ครั้งแรกภายใน 7 วันทำการนับจากการมีหน�าที่รายงานตามกฎหมาย และภายใน 3 วันทำการทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีการซื้อ ขาย โอน หร�อรับโอนหลักทรัพย�  โดยส�งผ�านมายังเลขานุการบร�ษัทเพ�่อนำส�งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�ทุกคร้ัง และกำหนดให�เลขานุการบร�ษัทรายงานการถือครองหลักทรัพย�ของกรรมการ และหร�อผู�บร�หารให�ประธานกรรมการทราบ
ทุก 6 เดือน

6. นโยบายการรับเร�่องร�องเร�ยน และการแจ�งข�อมูลเบาะแสการฉ�อฉลหร�อทุจร�ต (Whistle Blowing Policy)
วัตถุประสงค�
บร�ษัทดำเนินธุรกิจด�วยมาตรฐานคุณธรรม และความซื่อตรงตลอดเวลา บร�ษัทคาดหวังให�พนักงานทุกคนยึดถือมาตรฐานเดียวกันนี้ในการ

ปฎิบัติงาน และเพ�่อสนับสนุนให�พนักงาน หร�อลูกค�า หร�อบุคคลภายนอกทุกคนปฎิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ� นโยบาย และข�อบังคับ รวมทั้งเพ�่อให�บุคคล
ดังกล�าวใช�เป�นช�องทางในการร�องเร�ยนและ/หร�อแจ�งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับการบัญชีและการเง�น การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การทุจร�ตและ
การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
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 ขอบเขตของการแจ�งเบาะแส
 1. พฤติกรรมที่น�าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการทุจร�ตคอร�รัปชั่น และการติดสินบน
 2. การฝ�าฝ�นนโยบายบร�ษัท และข�อบังคับของบร�ษัท
 3. การดำเนินธุรกิจที่เป�นการฝ�าฝ�นกฎระเบียบภายในบร�ษัท หร�อข�อบังคับของทางการ หร�อการละเมิดข�อผูกพันทางกฎหมายท่ีบร�ษัทเป�นคู� 
สัญญา
 4. พฤติกรรมท่ีน�าสงสัยเก่ียวกับสาระสำคัญทางบัญชีหร�อการตรวจสอบการกระทำใดๆ ท่ีผิดไปจากจร�ยธรรม หร�อความยุติธรรมทางสังคม
หากพนักงาน หร�อลูกค�า หร�อบุคคลภายนอก (ผู�แจ�งเบาะแส) พบเห็นพฤติการณ�ท่ีพ�จารณาแล�วเห็นว�าเข�าข�ายตามข�อมูลข�างต�น ขอให�ปฏิบัติตามกระบวน 
การข�างล�างนี้
 
 การร�องเร�ยนและ/หร�อการแจ�งข�อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ�อฉลหร�อทุจร�ต
การร�องเร�ยนและ/หร�อการแจ�งข�อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ�อฉลหร�อทุจร�ต หมายถึง การเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด ไม�ว�าเร�่องที่แจ�งนั้นกำลัง
เกิดข�้น เกิดข�้นในอดีต หร�อมีแนวโน�มจะเกิดข�้นในอนาคตก็ตาม
 ว�ธีการ
 1. การส�งและการรับข�อร�องเร�ยนหร�อข�อมูลและเบาะแสเกี่ยวกับการฉ�อฉลหร�อทุจร�ต
 ผู�แจ�งข�อร�องเร�ยนหร�อเบาะแสจะต�องเข�ยนเป�นลายลักษณ�อักษร และระบุชื่อผู�แจ�งพร�อมแนบข�อมูลที่น�าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดอย�างเพ�ยง 
 พอ และส�งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามช�องทาง ดังต�อไปนี้

 • โดยทางไปรษณีย�
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)
 159/6 อาคารเสร�มมิตรทาวเวอร� ชั้น 2 ห�อง 201-202 ถนนสุข�มว�ท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร 10110

 • โดยทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส�� (e-mail)
 acchairman@copperwired.co.th
 เพ�อ่ให�บร�ษัทสามารถตรวจสอบข�อมูลและแหล�งท่ีมาของเบาะแสการกระทำผิดได� บร�ษัทจะไม�พ�จารณาข�อร�องเร�ยนท่ีไม�ระบุช่ือของผู�แจ�งเบาะแส
 
 2. การปฏิบัติต�อข�อร�องเร�ยน
 • ข�อร�องเร�ยนจะถูกส�งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะมอบหมายให�ผู�บร�หารหร�อผู�ท่ีเหมาะสม หร�อคณะอนุกรรมการ เป�นผู�ตรวจสอบข�อร�อง 
 เร�ยนเบ้ืองต�นอย�างเป�นอิสระโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม เท่ียงธรรม และสุจร�ต และรายงานต�อคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากน้ัน คณะ 
 กรรมการตรวจสอบจะพ�จารณาข�อปฎิบัติท่ีเหมาะสมต�อข�อร�องเร�ยนน้ัน และดำเนินการต�อไปหากจำเป�น
 • เม่ือได�สอบสวนข�อเท็จจร�งและประเมินข�อร�องเร�ยนแล�ว ผู�บร�หารหร�อผู�ท่ีเหมาะสม หร�อคณะอนุกรรมการ จะเสนอการดำเนินการทางว�นัยต�อ 
 ผู�ท่ีถูกร�องเร�ยนต�อ คณะกรรมการตรวจสอบ ต�อไป การดำเนินการท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรจะถูกนำเสนอต�อคณะกรรมการ 
 บร�หาร หร�อสมาชิกอาว�โสฝ�ายจัดการ เพ�อ่รับมอบอำนาจและดำเนินการตามลำดับ

.  3. การคุ�มครองสิทธิของผู�แจ�งเบาะแสหร�อผู�ร�องเร�ยน
 มาตรการในการให�ความคุ�มครองแก�ผู�แจ�งเบาะแส หร�อผู�ร�องเร�ยน เป�นดังต�อไปน้ี
 1. บร�ษัทจะเก็บข�อมูลท่ีเก่ียวข�องเป�นความลับ โดยจะเป�ดเผยเท�าท่ีจำเป�น และคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายแก�ผู�แจ�งเบาะแสหร�อผู�ร�อง 
 เร�ยน แหล�งท่ีมาของข�อมูล หร�อบุคคลท่ีเก่ียวข�อง
 2. บร�ษัทจะไม�เป�ดเผยข�อมูลใด ๆ ท่ีทำให�ระบุตัวผู�แจ�งเบาะแสหร�อผู�ร�องเร�ยนได� โดยจะจำกัดการเข�าถึงข�อมูลให�เฉพาะแก�ผู�ท่ีรับผิดชอบในการ
 ดำเนินการตรวจสอบเร�อ่งท่ีร�องเร�ยนน้ีเท�าน้ัน
 3. บร�ษัทจะให�ความคุ�มครองและจะไม�ยินยอมให�มีการข�มข�� คุกคาม ผู�แจ�งเบาะแสหร�อผู�ร�องเร�ยนรวมถึงผู�ท่ีให�ความร�วมมือหร�อความช�วยเหลือ
 ในการสอบสวนด�วยเจตนาสุจร�ต
 4. บร�ษัทจะไม�กระทำการใดอันไม�เป�นธรรมต�อผู�แจ�งเบาะแส หร�อผู�ร�องเร�ยน ไม�ว�าจะโดยการเปล่ียนแปลงตำแหน�ง พักงาน ข�มข�� เลิกจ�าง หร�อ
 กระทำการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเป�นการปฏิบัติอย�างไม�เป�นธรรมต�อผู�แจ�งเบาะแสหร�อผู�ร�องเร�ยน หร�อผู�ท่ีให�ความร�วมมือ หร�อความช�วยเหลือในการ 
 สอบสวน
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5. กรณีที่ผู�แจ�งเบาะแสหร�อผู�ร�องเร�ยนเห็นว�าตนอาจได�รับความไม�ปลอดภัย หร�ออาจเกิดความเดือดร�อนเสียหาย สามารถร�องขอให�บร�ษัท
กำหนดมาตรการคุ�มครองท่ีเหมาะสมก็ได� หร�อบร�ษัทอาจกำหนดมาตรการคุ�มครองโดยท่ีผู�แจ�งเบาะแสหร�อผู�ร�องเร�ยนไม�ต�องร�องขอก็ได� หาก 
เห็นว�าเป�นเร�่องที่มีแนวโน�มจะเกิดความเสียหาย หร�อความไม�ปลอดภัย
6. ผู�ที่ได�รับความเดือดร�อนเสียหายจะได�รับการบรรเทาความเสียหายด�วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป�นธรรม
7. ผู�ที่เกี่ยวข�องกับกระบวนการสอบสวนหาข�อเท็จจร�ง มีหน�าที่เก็บรักษาข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับเร�่องที่ร�องเร�ยน ซึ่งรวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข�อง
ทั้งหมดเป�นความลับ โดยต�องไม�เป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวต�อผู�ที่ไม�เกี่ยวข�อง เว�นแต�เป�นการเป�ดเผยตามความจำเป�นแก�การปฏิบัติงานหร�อการ 
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

4. การทบทวนนโยบายการแจ�งเบาะแส
บร�ษัทต�องจัดให�ฝ�ายที่ดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการแจ�งเบาะแสตามความเหมาะสม อย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง

7. ค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี
สำหรับงวดป�บัญชี 2563 บร�ษัทได�จ�ายค�าตอบแทนให�แก�ผู�สอบบัญชีของบร�ษัท คือ บร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 

2,575,000 บาท โดยแบ�งเป�นค�าสอบบัญชีของบร�ษัทจำนวน 2,030,000 บาท และค�าสอบบัญชีของบร�ษัทย�อยจำนวน 545,000 บาท

ค�าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)
ไม�มี

บร�ษัทว�าจ�างผู�สอบบัญชีท่ีมีความอิสระ มีความน�าเช่ือถือ และได�รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ได�แก� 
บร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยอนุมัติการแต�งต้ังผู�สอบบัญชี ดังน้ี

1. นายวัชระ ภัทรพ�ทักษ�  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669 และ/หร�อ
2. นายณัฐพงศ�  ตันติจัตตานนท�  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 และ/หร�อ
3. นางสาวพรทิพย�  ร�มดุสิต  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565

ท้ังน้ี บุคคลหร�อกิจการท่ีเก่ียวข�องกับผู�สอบบัญชีและสำนักงานท่ีผู�สอบบัญชีสังกัดข�างต�นไม�เป�นบุคคลหร�อกิจการท่ีเก่ียวข�องกับบร�ษัท
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เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)
 คณะกรรมการตรวจสอบจัดต้ังข�น้มาโดยมีวัตถุประสงค�เพ�อ่ทำหน�าท่ีช�วยสนับสนุนคณะกรรมการบร�ษัท  ในการปฏิบัติห น�าท่ีกำกับดูแลเก่ียว
กบัความถูกต�องของรายการทางการเง�น การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการสอบทานให�บร�ษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต�างๆ เพ�อ่ส�งเสร�มให�บร�ษัทและบร�ษัทย�อยของบร�ษัทเกิดการกำกับดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ทำหน�าทีใ่นการสอบทานความเพ�ยงพอและความมีประสิทธิภาพในการบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย ทั้งนี้ ทุกสิ�นป�คณะกรรมการตรวจ
สอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ในเร�อ่งต�างๆ เช�น การปฏิบัติหน�าท่ีตามขอบเขตความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�อ่ให�การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป�นได�อย�างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วย
กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตามข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เป�นผู�ทรงคุณว�ฒิด�านบร�หารธุรกิจ และมีกรรมการอิสระซ่ึง
เป�นผู�ทรงคุณว�ฒิด�านบัญชีและการเง�นอย�างน�อยหนึ่งท�านทำหน�าที่สอบทานความน�าเชื่อถือของงบการเง�น โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท มี
จำนวน 3 ท�าน คือ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา เป�นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมนัส เจ�ยรวนนท� และนายก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร เป�นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยในป� 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ�น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฎิบัติหน�าที่ได�ดังนี้

 1. คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานรายงานทางการเง�นของบร�ษัท งบการเง�นรายไตรมาส และงบการเง�นประจำป� ของบร�ษัท ซึ่งคณะ 
 กรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล�องกับผู�สอบบัญชีว�า งบการเง�นของบร�ษัทมีความถูกต�องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ 
 รายงานทางการเง�น มีความเชื่อถือได� และได�มีการเป�ดเผยข�อมูลอย�างเพ�ยงพอ
 2. คณะกรรมการตรวจสอบได�พ�จารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป�นอิสระของผู�สอบบัญชี และความเหมาะสมของค�าสอบบัญชีแล�ว จ�งได� 
 เสนอแต�งตั้งบร�ษัท บร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป�นผู�สอบบัญชีของบร�ษัทในป� 2563
 3. คณะกรรมการตรวจสอบได�พ�จารณารายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยตามหลักเกณฑ�ของตลาดหลัก  
 ทรัพย�แห�งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว�าเป�นไปตามเง�อ่นไขทางธุรกิจปกติ โดยได�เป�ดเผยข�อมูลไว�ในงบการเง�นอย�างครบถ�วน
 4. คณะกรรมการตรวจสอบได�พ�จารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในจากผู�ตรวจสอบภายในของบร�ษัท และรับทราบผลการตรวจสอบ 
 การประเมินความเพ�ยงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงประเด็นที่ตรวจพบ ข�อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน 
 งานของฝ�ายบร�หาร เพ�อ่ให�ม่ันใจว�าบร�ษัทได�ปฎิบัติตามกฎหมายและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง โดยมีระบบการควบคุมภายในและการบร�หารความ 
 เสี่ยงที่เพ�ยงพอและมีประสิทธิผล  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได�รายงานผลการตรวจสอบภายในที่เป�นประเด็นสำคัญๆ ให�คณะกรรมการ 
 บร�ษัททราบอย�างสม่ำเสมอ
 5. คณะกรรมการตรวจสอบได�พ�จารณารับทราบแผนบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัท  รวมถึงได�เสนอให�ฝ�ายบร�หารจัดให�มีกระบวนการเพ�่อ 
 บร�หารความเสี่ยง เพ�่อให�มั่นใจว�าบร�ษัทมีระบบการบร�หารความเสี่ยงที่เพ�ยงพอและเหมาะสม
 6. คณะกรรมการตรวจสอบได�ประชุมร�วมกับกรรมการอิสระ โดยไม�มีกรรมการบร�หารและฝ�ายบร�หารเข�าร�วมประชุม เพ�่อพ�จารณาให�ข�อ
 เสนอแนะและแนวทางในการดำเนินธุรกิจภายใต�หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก�คณะกรรมการบร�ษัท
 
 คณะกรรมการตรวจสอบได�ปฎิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบและความเป�นอิสระ เพ�อ่ประโยชน�อย�างเท�าเทียมกันของผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบม่ันใจว�าระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทมีความเพ�ยงพอและมีประสิทธิผล งบการเง�นของบร�ษัทแสดงฐานะการเง�น ผล
การดำเนินงาน และกระแสเง�นสด โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น และบร�ษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง และเป�ดเผยข�อมูลรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องอย�างเพ�ยงพอ

8. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ป� 2563

( ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บร�ษัทมีนโยบายการดำเนินกิจการด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมมาเป�นส�วนหนึ่งในการดำเนินกิจการ โดยคำนึงความสมดุลของผู�มีส�วน
เกี่ยวข�อง (Stakeholders) ได�แก� พนักงาน คู�ค�า ผู�ถือหุ�น สังคม และภาครัฐ ในทุกๆ ด�านเพ�่อให�การดำเนินธุรกิจเป�นไปได�อย�างยั่งยืน สามารถเติบโตได�
โดยการเป�นที่ยอมรับและได�รับการสนับสนุนจากทุกภาคส�วน เป�นองค�กรที่สร�างผลกำไรให�กับผู�ถือหุ�นอย�างมีประสิทธิภาพและมีดุลยภาพทางด�าน
ผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจต�อผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับบร�ษัท นอกจากนั้นยังสร�างคน โดยการปลูกจ�ตสำนึกคนในองค�กร ให�รู�จักการเสียสละ 
ไม�เอารัดเอาเปร�ยบ เพ�่อให�สอดคล�องในการดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืนต�อไป

บร�ษัทมีนโยบายในการดำเนินกิจการโดยมุ�งเน�นความรับผิดชอบต�อสังคม แบ�งออกได�เป�น 8 ด�านดังต�อไปนี้
1. การปฏิบัติต�อพนักงานด�วยความเป�นธรรม
2. การต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม
5. ความรับผิดชอบต�อผู�บร�โภค
6. การดูแลรักษาสิ�งแวดล�อม
7. การร�วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร�นวัตกรรมซึ่งได�จากการดำเนินงานที่มี ความรับผิดชอบต�อสังคม สิ�งแวดล�อม และผู�มีส�วนได�เสีย

1. นโยบายภาพรวม

ความรับผิดชอบต�อสังคม

2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน
ด�วยความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของความรับผิดชอบต�อสังคม บร�ษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต�อสังคมใน

ด�านต�างๆ ดังนี้

2.1 การปฏิบัติต�อพนักงานด�วยความเป�นธรรม 
บร�ษัทมุ�งมั่นประกอบธุรกิจด�วยความซื่อสัตย� สุจร�ต และดำเนินงานธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบต�อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ 

และมุ�งม่ันทำความดีต�อบุคคล กลุ�มชุมชน สังคมและสิ�งแวดล�อม และการประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี โดย
ใช�ความรู�ความสามารถอย�างเต็มท่ีด�วยความระมัดระวัง ด�วยข�อมูลที่เพ�ยงพอและมีหลักฐานสามารถอ�างอิงได�รวมท้ังถือปฏิบัติตามข�อกฎหมายและข�อ
กำหนดท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด รวมถึงการปฏิบัติต�อคู�ค�าอย�างเป�นธรรม โดยไม�เร�ยกร�องหร�อรับผลประโยชน�ใดๆ ท่ีไม�ชอบธรรมจากลูกค�า และไม�เป�ด
เผยข�อมูลของลูกค�าท่ีบร�ษัทได�ล�วงรู�มาจากการดำเนินธุรกิจ อันเป�นข�อมูลที่ตามปกติจะพ�งสงวนไว�ไม�เป�ดเผย เว�นแต�จะเป�นการเป�ดเผยตามหน�าที่ทาง
กฎหมาย

2.2 การต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชั่น
บร�ษัทมีนโยบายการดำเนินกิจการให�ถูกต�องตามกฎหมาย และเป�นประโยชน�ต�อสังคม สนับสนุนให�พนักงานของบร�ษัทปฏิบัติงานอย�างมี

คุณธรรมจร�ยธรรมและเป�นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รวมทั้งส�งเสร�มให�คู�ค�าของบร�ษัทดำเนินธุรกิจให�ถูกต�องด�วยความโปร�งใสด�วยเช�นกัน เพ�่อให�
สังคมโดยรวมดำเนินไปได�โดยสันติสุข เพ�อ่สร�างความม่ันใจว�านโยบายการต�อต�านการทุจร�ตและการติดสินบนได�รับการปฏิบัติอย�างเป�นรูปธรรมอย�าง
เพ�ยงพอ พร�อมไปกับการสร�างจ�ตสำนึก ค�านิยม ทัศนคติท่ีถูกต�องในทุกระดับ จัดให�มีระบบตรวจสอบถ�วงดุล และระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ไม�มีผลประโยชน�ทับซ�อน ไม�รับของกำนัล และไม�ติดสินบนทุกกรณี  ทั้งนี้ บร�ษัท คู�ค�าได�มีการอบรมเร�่องนี้อย�างต�อเนื่องทุกป�

2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บร�ษัทตระหนักดีว�ากิจการต�องเคารพต�อชีว�ตและศักดิ์ศร�ความเป�นมนุษย�ของทุกคนซึ่งนับเป�นรากฐานของการบร�หารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร�างมนุษยสัมพันธ�ในสังคม
ดังนั้น บร�ษัทจ�งมีแนวทางที่จะส�งเสร�มและกระตุ�นให�มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพ�้นฐานและความเสมอภาค  โดยไม�คำนึงถึง

ความแตกต�างในเร�่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หร�อความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ�หร�อพ�้นเพทางสังคม ทรัพย�สิน 
กำเนิด หร�อสถานะ นอกจากนี้ บร�ษัทยังมีแนวทางที่จะส�งเสร�มและเป�ดโอกาสให�พนักงานในการแสดงความคิดเห็น หร�อร�องเร�ยนเกี่ยวกับการถูกละเมิด
สิทธิของแต�ละบุคคล
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2.4 การปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม
 บร�ษัทได�ให�ความสำคัญแก�พนักงานอย�างยิ�ง โดยคำนึงถึงว�าพนักงานทุกคนเป�นทรัพยากรที่ทรงคุณค�าที่สุดของบร�ษัท และเป�นป�จจัยแห�ง
ความสำเร็จในการบรรลุเป�าหมายท่ีต้ังไว� บร�ษัทจ�งให�การดูแลและมีการปฏิบัติท่ีเป�นธรรมท้ังในด�านโอกาส ผลตอบแทน การแต�งต้ัง โยกย�าย และสวัสดิการ
ที่เหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น
 1. ด�านการบร�หารค�าจ�าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต�างๆ บร�หารโดยคำนึงถึงหลักการจ�งใจพนักงาน ให�พนักงานปฏิบัติงานเต็มความ  
สามารถ มีความเป�นธรรม เป�นไปตามข�อกำหนดของกฎหมาย และมีระบบแบบแผน เป�นมาตรฐานเดียวกันท้ังองค�กร อัตราค�าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน�
ต�างๆ จะต�องมีความเหมาะสมกับระดับหน�าท่ี ความรับผิดชอบสอดคล�องกับการดำเนินธุรกิจ โดยอยู�ในระดับท่ีสามารถแข�งขันได�หร�อเทียบเท�ากับอัตราค�า
ตอบแทนของบร�ษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน
 2. ด�านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บร�ษัทได�ให�ความสำคัญในการพัฒนาความรู� ความสามารถและทักษะของพนักงานทุกคนทุก  
ตำแหน�งหน�าท่ี โดยผ�านระบวนการฝ�กอบรม การสัมมนา การดูงานท้ังในประเทศและต�างประเทศ และยังมุ�งม่ันท่ีจะเพ��มข�ดความสามารถของพนักงานทุก
ระดับให�เป�นไปอย�างต�อเนื่อง ให�เป�นไปตามมาตรฐานของผู�ผลิต โดยเฉพาะพนักงานฝ�ายช�างเทคนิคและพนักงานขายทุกท�าน ต�องอบรมและมีผ�านการ
ทดสอบอย�างสม่ำเสมอ ในป� 2563 บร�ษัทมีการจัดอบรมให�ความรู�รวมทั้งหมด 20 หลักสูตร พนักงานได�รับการอบรมร�อยละ 73 ของพนักงานทั้งหมด  
จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย  60  ชั่วโมงต�อคนต�อป�
 3. ด�านการจ�างงาน การปฏิบัติงาน ความก�าวหน�าในอาชีพการงาน บร�ษัทมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป�นมาตรฐาน ตั้งอยู�บนหลักการที่ไม�เลือก  
ปฏิบัติและสอดคล�องกับกฎหมายต�างๆ เก่ียวข�อง โดยให�โอกาสทุกคนอย�างเท�าเทียมกัน มีค�าตอบแทน (ค�าว�ชาชีพ) ให�กับพนักงานว�ศวกรท่ีผ�าน Certify 
ตามระเบียบบร�ษัทเพ�่อเป�นแรงจ�งใจในการตั้งใจทำงาน 
 4. ด�านความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีทำงาน บร�ษัทให�ความสำคัญอย�างยิ�งกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสุขภาพของพนักงาน 
ทุกคน มีการตรวจสุขภาพประจำป� และสามารถเบิกค�ารักษาพยาบาลได�ตามระเบียบของบร�ษัท กรณีเป�นผู�ป�วยในที่นอกเหนือไปจากประกันสังคม
อีกท้ัง บร�ษัทยังมีการสรุปแจ�งผลการประกอบประกอบการให�พนักงานมีส�วนร�วมในภาพรวมของบร�ษัทอย�างน�อยป�ละหน่ึงคร้ัง และให�พนักงานสามารถ
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเติบโตของบร�ษัทได�อย�างเสร� โดยในป� 2563 ไม�พบกรณีการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน
 นอกจากน้ีสืบเน่ื�องจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ท่ี�เกิดข�น้ในประเทศไทย เรายังคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของพนักงานและครอบครัวของพนักงานเป�นสำคัญ เพ�อ่ลดความเส่ี�ยงจากการติดเช้ื�อไวรัส COVID-19 ในระหว�างการเดินทาง และความแออัด
ในสถานที่�ต�างๆ เราจ�งได�ประกาศนโยบายให�ทำงานจากที่�บ�าน และมีมาตรการป�องกันและดูแลสุขภาพพนักงาน เช�น การจัดเตร�ยมหน�ากากอนามัย 
แอลกอฮอล� อ�ปกรณ�ตรวจวัดอ�ณหภูมิให�อย�างเพ�ยงพอ

2.5 ความรับผิดชอบต�อผู�บร�โภค 
 บร�ษัทให�ความสำคัญในการให�บร�การแก�ลูกค�ามาเป�นอันดับแรก โดยนำเสนอสินค�าและบร�การท่ีตรงกับความต�องการในต�นทุนราคาท่ีเหมาะสม 
เป�นธรรม พร�อมคำแนะนำตามแนวทางว�ชาชีพเพ�่อให�ลูกค�าได�รับประโยชน�สูงสุดจากการลงทุนในสินค�าและบร�การของบร�ษัท พร�อมกับเป�ดรับคำติชม 
คำแนะนำของลูกค�าอย�างเป�ดเผย เพ�อ่นำข�อมูลเหล�าน้ันมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให�มีประสิทธิภาพมากยิ�งข�น้ และยังมีช�องทางภายนอกให�ผู�ติดต�อ
สามารถติดต�อผู�บร�หารได�โดยตรงผ�านทางเว็บไซต�ของบร�ษัทที่ www.copperwired.co.th
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2.6 การดูแลรักษาสิ�งแวดล�อม
บร�ษัทได�เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ�งแวดล�อมต�อการดำรงชีว�ตของมนุษย� ในขณะท่ีสังคมป�จจ�บันเร��มตระหนักถึงความสำคัญกับการรักษา

สิ�งแวดล�อมอย�างจร�งจัง ดังน้ันบร�ษัทจ�งกำหนดนโยบายสิ�งแวดล�อมเพ�อ่เป�นแนวทางในการดำเนินกิจการด�วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม�ให�การดำเนิน
กิจการเกิดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมในบร�เวณชุมชนใกล�เคียงหร�อให�เกิดผลกระทบน�อยที่สุด

2.7 การร�วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บร�ษัทมีแนวทางท่ีจะปฏิบัติหร�อควบคุมให�มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง และรับผิดชอบต�อสังคม รวมถึงให�ความร�วมมือ 

ช�วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป�นประโยชน�ต�อชุมชนและสังคม เพ�่อส�งเสร�มให�เกิดความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟ��นฟ�สังคม
และวัฒนธรรม

บร�ษัทตระหนักดีว�าในการดำเนินธุรกิจแม�กำไรจะเป�นเป�าหมายสำคัญ แต�จะต�องอยู�บนพ�น้ฐานของการไม�เอาเปร�ยบ ไม�สร�างความเดือดร�อน 
รวมถึงต�องรับผิดชอบต�อสังคมอย�างแท�จร�ง โดยบร�ษัทได�กำหนดนโยบายด�านสังคมเพ�่อเป�นกรอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. สนับสนุน ส�งเสร�มและปลูกจ�ตสำนึกให�ผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัททุกระดับมีความรับผิดชอบต�อสังคม โดยปฏิบัติตามนโยบายและ
กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับสังคมและสิ�งแวดล�อมอย�างเคร�งครัด 

2. สนับสนุนส�งเสร�มการพัฒนาสังคม ในการเป�ดโอกาสให�นักศึกษาได�เข�ามาเร�ยนรู�และรับประสบการณ�จากการฝ�กงานในการทำงานจร�ง
ปลูกฝ�งเร�่องนวัตกรรม และการมีจรรยาบรรณในการทำงาน เพ�่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน มีความพร�อมเติบโตเป�นทั้งคนดีและคนเก�ง ช�วยพัฒนา
สังคมและประเทศต�อไปในอนาคต

3. จัดให�มีช�องทางสำหรับให�ผู�มีส�วนได�เสียและผู�เก่ียวข�องได�เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานของบร�ษัทและร�องเร�ยนกรณีท่ีไม�ได�รับ
ความเป�นธรรมจากการกระทำของบร�ษัทโดยผ�านทางเว็บไซต�� www.copperwired.co.th ของบร�ษัท   

4. มีแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพ�่อสังคมที่จะดำเนินการอย�างต�อเนื่อง ดังนี้ โครงการห�องสมุดแก�โรงเร�ยนที่ขาดแคลน เพ�่อให�เด็กนักเร�ยนได�
รับการเสร�มสร�างความรู�อย�างสม่ำเสมอ และใช�เวลาว�างให�เป�นประโยชน� ไม�หมกมุ�นกับเกมหร�อยาเสพติด และถ�ายทอดความรู�ความชำนาญในการใช�
อ�ปกรณ�การศึกษาสมัยใหม�ให�แก�คณะครูอาจารย� ทั้งนี้โครงการนี้บร�ษัทอาจดำเนินการโดยตรงกับโรงเร�ยน หร�อให�การสนับสนุนผ�านองค�กรการกุศล
ต�างๆ อย�างเหมาะสมต�อไป

5. การบร�จาคสิ�งของให�กับมูลนิธิต�างๆ เช�น สมาคมคนพ�การทางการเคลื่อนไหวสากล เป�นต�น

2.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร�นวัตกรรมซึ่งได�จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต�อสังคม สิ�งแวดล�อม และผู�มีส�วนได�เสีย
บร�ษัทจะสนับสนุนนวัตกรรมในการดำเนินงานทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค�กร และในระดับความร�วมมือระหว�างองค�กร ให�มีการ

ปรับปรุงจัดการท่ีดีและทันสมัย เพ�อ่ก�อให�เกิดประโยชน�ต�อสังคมสูงสุด อีกท้ังปลูกฝ�งจ�ตสำนึกความสัมพันธ�ระหว�างองค�กรและชุมชนให�เช่ือม่ันและร�วมมือ
ร�วมใจกันดูแลสังคม โดยการส่ือสารและเผยแพร�ในทางตรงและทางอ�อม ผ�านช�องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ�อ่ให�ม่ันใจว�าข�อมูลข�าวสารของบร�ษัท
ได�เข�าถึงผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัท อย�างทั่วถึง

นอกเหนือจากนโยบายในการดำเนินกิจการโดยมุ�งเน�นความรับผิดชอบต�อสังคม ดังที่กล�าวมาข�างต�นแล�ว บร�ษัทได�ส�งเสร�มการใช�เทคโนโลยี
เพ�่อลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม รวมทั้งมีกระบวนการต�าง ๆ เพ�่อให�สามารถลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมให�ได�มากที่สุด เช�น ส�งเสร�มการนำเสนอข�อมูล
ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� ผ�านทางอีเมล หร�อเว็บไซต�ของบร�ษัท เพ�่อลดการใช�กระดาษ ส�งเสร�มการประหยัดพลังงานโดยการป�ดไฟ และอ�ปกรณ�ไฟฟ�าที่
ไม�จำเป�น เพ�่อเป�นการลดการใช�ไฟฟ�าในช�วงเวลาที่ไม�ได�ใช�งาน รวมทั้งยังส�งเสร�มให�พนักงานของบร�ษัทตระหนักถึงการรักษาสิ�งแวดล�อมโดยให�ความรู�
กับพนักงาน และทบทวนกระบวนการเพ�่อลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมในกิจกรรมสัมมนาของบร�ษัทเป�นประจำทุกป�

บร�ษัทมุ�งมั่นที่จะสร�างองค�กรที่มีความรับผิดชอบต�อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดล�อม ควบคู�ไปกับการดำเนินธุรกิจดังนั้น บร�ษัทจ�งได�กำหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมเพ�อ่ประโยชน�ต�อสังคมอย�างต�อเน่ือง ซ่ึงมีตัวอย�างดังต�อไปน้ี 

โครงการโลกนิทานของหนู
โครงการโลกนิทานของหนูเป�นหนึ่งในกิจกรรมเพ�่อตอบแทนสังคมของบร�ษัทและกลุ�มผู�ถือหุ�น โดยส�งเสร�มให�เด็กไทยมีนิสัยรักการอ�าน และ

รู�จักใช�เวลาว�างให�เป�นประโยชน� โดยการจัดสร�างห�องสมุดว�ชาการและห�องสมุดนิทาน รวมท้ังมอบหนังสือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษหลากหลายประเภท
พร�อมทั้งของเล�นเสร�มทักษะ ให�แก�โรงเร�ยนที่ได�รับคัดเลือกเข�าร�วมโครงการฯ และยังได�รับการดูแลซ�อมแซมห�องสมุดให�อยู�ในสภาพดีอยู�เสมอ โดยมี
ตัวแทนพนักงานจ�ตอาสาออกเยี่ยมเยียนห�องสมุดอย�างต�อเนื่อง

3. กิจกรรมเพ�่อประโยชน�ต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม
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โครงการโลกนิทานของหนู แห�งที่ 12
โรงเร�ยนบ�านทุ�ม จังหวัดขอนแก�น  (วันเสาร�ที่ 26 ตุลาคม 2562)

โครงการโลกนิทานของหนู แห�งที่ 10
ณ โรงเร�ยนบ�านหนองปรู จังหวัดนครราชสีมา

(วันอาทิตย�ที่ 21 พฤษภาคม 2560)

โครงการโลกนิทานของหนู แห�งที่ 11
ณ โรงเร�ยนบ�านบางกง จังหวัดสระบุร�
(วันอาทิตย�ที่ 20 พฤษภาคม 2561)
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บร�ษัทได�จัดทำ “นโยบายการต�อต�านการทุจร�ตหร�อคอร�รัปช่ัน” เป�นลายลักษณ�อักษรข�น้ เพ�อ่เป�นแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ 
และพัฒนาสู�องค�กรแห�งความย่ังยืน โดยกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคนของบร�ษัท ห�ามดำเนินการหร�อยอมรับการคอร�รัปช่ันในรูปแบบใดๆ ท้ังทาง
ตรงและทางอ�อม เพ�อ่สร�างความม่ันใจต�อผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัท รวมถึงต�องปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าวอย�างเคร�งครัด

บร�ษัทกำหนดให�มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต�อต�านการทุจร�ตหร�อคอร�รัปช่ันอย�างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติและข�อกำหนดในการดำเนินการ เพ�อ่ให�สอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข�อบังคับ และข�อกำหนดทางกฎหมาย โดยได�กำหนดแนว
ทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าว ดังน้ี

คำนิยาม
การทุจร�ต (Corruption) หมายถึง การใช�อำนาจท่ีได�มาหร�อการใช�ทรัพย�สินท่ีมีอยู�ในทางมิชอบเพ�อ่ประโยชน�ส�วนตนหร�อก�อให�เกิดความเสีย

หายต�อประโยชน�ของผู�อ่ืน การทุจร�ตอาจเกิดได�หลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนเจ�าพนักงานด�วยการชักชวน การเสนอ การให�หร�อการรับสินบน ท้ังท่ี
เป�นเง�นและสิ�งของ การมีผลประโยชน�ทับซ�อน การฉ�อฉล การฟอกเง�น การยักยอก การปกป�ดข�อเท็จจร�ง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การค�าภายใต�
แรงอิทธิพล การทุจร�ตดังกล�าวมิได�หมายความถึงเพ�ยงความสัมพันธ�ระหว�างเอกชนกับหน�วยงานของรัฐเท�าน้ัน แต�ยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว�างบุคคล
หร�อกิจการในระหว�างภาคเอกชนด�วยกันเองด�วย

หน�าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบร�ษัท มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลให�มีระบบท่ีสนับสนุนการต�อต�านการคอร�รัปช่ันท่ี 

มีประสิทธิภาพ เพ�อ่ให�ม่ันใจว�าฝ�ายบร�หารได�ตระหนักและให�ความสำคัญกับการต�อต�านการคอร�รัปช่ันและปลูกฝ�งจนเป�นวัฒนธรรมองค�กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเง�นและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบบร�หาร

ความเส่ียง เพ�อ่ให�ม่ันใจว�าเป�นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู�จัดการ และผู�บร�หาร มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการกำหนดให�มีระบบและให�มีการส�งเสร�มและสนับสนุนนโยบายต�อต�าน

คอร�รัปช่ัน เพ�อ่ส่ือสารไปยังพนักงานและผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝ�าย รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต�างๆ เพ�อ่ให�สอดคล�องกับการเปล่ียน
แปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข�อบังคับ และข�อกำหนดทางกฎหมาย เป�นต�น

4. หน�วยงานตรวจสอบภายใน มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว�าเป�นไปอย�างถูกต�อง ตรงตามนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ กฎหมาย และข�อกำหนดของหน�วยงานกำกับดูแล เพ�อ่ให�ม่ันในว�าบร�ษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพ�ยงพอต�อ
ความเส่ียงด�านคอร�รัปช่ันท่ีอาจเกิดข�น้ และรายงานต�อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวปฏิบัติการต�อต�านคอร�รัปชั่น
1. กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน ต�องปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านคอร�รัปช่ัน โดยต�องไม�เข�าไปเก่ียวข�องกับเร�อ่งคอร�รัปช่ันไม�ว�าโดยทาง

ตรงหร�อทางอ�อม ตลอดจนไม�พ�งละเลยหร�อเพ�กเฉยเม่ือพบเห็นการกระทำท่ีเข�าข�ายการทุจร�ตคอร�รัปช่ันท่ีเก่ียวข�องกับบร�ษัท 
2. ไม�กระทำหร�อสนับสนุนการให�สินบน รวมท้ังควบคุมให�การบร�จาค การให�ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจการต�างๆ มีความโปร�งใส 

และไม�มีเจตนาเพ�อ่โน�มน�าวให�เจ�าหน�าท่ีภาครัฐหร�อเอกชนดำเนินการไม�เหมาะสม
3. เสร�มสร�างให�พนักงาน คู�สัญญา และคู�ค�า ตระหนักถึงการทุจร�ตท่ีอาจเกิดข�น้ และการต�อต�านการทุจร�ต
4. จัดให�มีระบบการควบคุมภายใน การบร�หารความเส่ียง รวมถึงการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล เพ�อ่ป�องกันการประพฤติ

มิชอบต�างๆ
5. จัดให�มีแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการรับ การให�ของขวัญ ทรัพย�สินหร�อประโยชน�อ่ืน โดยมีวัตถุประสงค� เพ�อ่มิให�เกิดช�องทางทุจร�ต หร�อเกิดความ

ไม�เป�นธรรมต�อผู�เก่ียวข�องอ่ืน ตลอดจนเพ�่อให�กระบวนการจัดซื้อจัดจ�างเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยให�หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ
/หร�อ ของกำนัล ซ่ึงมีมูลค�าเกินปกติว�สัยจากผู�ท่ีเก่ียวข�องทางธุรกิจกับบร�ษัทหร�อจากผู�อ่ืน ตลอดจนการหลีกเล่ียงการรับเล้ียงจากผู�ท่ีเก่ียวข�องทางธุรกิจ
กับบร�ษัทหร�อจากผู�อ่ืน ซ่ึงอาจได�ประโยชน�จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบร�ษัท

6. ให�ความรู�ด�านการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปช่ันแก�กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน เพ�อ่ส�งเสร�มความซ่ือสัตย� สุจร�ต และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามหน�าท่ีความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเร�อ่ง การป�องกันและการจัดการกับการทุจร�ตให�แก�พนักงานใหม� ภายใน 90 วัน นับจากวันเข�า
ทำงาน

7. บร�ษัทได�กำหนดให�ฝ�ายบร�หารต�องรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ�ทุจร�ตอย�างร�ายแรง มีการปฏิบัติที่
ฝ�าฝ�นกฎหมาย หร�อมีการกระทำท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต�อช่ือเสียงและฐานะการเง�นของบร�ษัทอย�างมีนัยสำคัญ

8. ผู�ท่ีกระทำการคอร�รัปช่ันและผู�มีส�วนรู�เห็นหร�อเก่ียวข�องจะต�องได�รับการลงโทษทางว�นัยตามกฎของบร�ษัท และได�รับโทษตามกฎหมาย โดย
บร�ษัทจัดให�มีช�องทางการส่ือสารสำหรับแจ�งเบาะแสเก่ียวกับการทุจร�ต โดยพนักงานสามารถแจ�ง หร�อรายงานเหตุการณ�ทุจร�ต หร�อเหตุการณ�ท่ีน�าสงสัย
ว�าจะมีการทุจร�ตได�ในช�องตามท่ีกำหนดในประกาศของบร�ษัท โดยมีการกำหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมท้ังอาจได�
รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำน้ันผิดกฎหมาย 

9.บร�ษัทจะให�ความเป�นธรรมและคุ�มครองพนักงานท่ีแจ�งเร�อ่งคอร�รัปช่ันเก่ียวกับบร�ษัท เพ�อ่เป�นหลักประกันความปลอดภัยของผู�รายงานหร�อ
พยานเหตุการณ�ทุจร�ต 

4. นโยบายต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชั่น

-102-



การควบคุมภายใน และการบร�หารความเส่ียง

 ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท โดยมีคณะกรรมการบร�ษัททุกท�าน เข�าร�วมประชุม ประกอบด�วย (1) กรรมการอิสระจำนวน 4 ท�าน ซ่ึงเป�น
คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท จำนวน 3 ท�าน และ(2) กรรมการบร�ษัท จำนวน 3 ท�าน โดยการเข�าร�วมประชุมดังกล�าวคณะกรรมการได�มีการซัก
ถามข�อมูลจากฝ�ายบร�หารเก่ียวกับความเพ�ยงพอของระบบควบคุมภายในของบร�ษัท ท้ัง 5 องค�ประกอบ ตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of Treadway Commission (“COSO”)  โดยการบร�หารจัดการระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทสามารถสรุปแยกตามองค�
ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค�ประกอบได�ดังนี้

1.1 การควบคุมภายในองค�กร (Control Environment) 
 คณะกรรมการบร�ษัทประกอบด�วย ผู�บร�หาร กรรมการผู�มีประสบการณ�สูง และกรรมการอิสระซ่ึงเป�นผู�ทรงคุณว�ฒิและมีความเป�นอิสระในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างแท�จร�ง เช�น ไม�มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัท ไม�มีความสัมพันธ�อ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลต�อการใช�ดุลยพ�นิจและปฏิบัติหน�าท่ีอย�าง
เป�นอิสระ โดยบร�ษัทมีการกำหนดบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ�ายบร�หารอย�างชัดเจน และคณะกรรมการบร�ษัททำหน�าท่ีกำกับดูแลให�บร�ษัท
กำหนดบทบาทหน�าที่ของคณะกรรมการและผู�บร�หาร ให�ถูกต�องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู�
สอบบัญชี ผู�ตรวจสอบภายใน และผู�รับผิดชอบต�อรายงานทางการเง�น
 บร�ษัทจัดให�มีโครงสร�างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมและสะท�อนการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ�งแยกหน�าท่ีและจัดทำอำนาจการอนุมัติธุรกรรม (LOA) และ Job Description ของผู�บร�หารและพนักงานไว�อย�างเหมาะสม 
และกำหนดให�หน�วยงานตรวจสอบภายในข�น้ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ให�รายงานผลการตรวจโดยตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ  
 นอกจากน้ี  บร�ษัทได�จัดทำข�อกำหนดเก่ียวกับจร�ยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู�บร�หารและพนักงาน รวมถึงข�อกำหนดห�ามผู�บร�หารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับกิจการ (Conflict of Interest) ส่ือสารข�อกำหนดและบทลงโทษข�างต�นให�ผู�
บร�หารและพนักงานทุกคนรับทราบโดยผู�ตรวจสอบภายในซ่ึงเป�นผู�ตรวจสอบอิสระเป�นผู�ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
มีการประเมินตนเองโดยผู�บร�หารและพนักงาน รวมทั้งมีกระบวนการที่ทำให�สามารถตรวจพบการฝ�าฝ�นได�ภายในเวลาที่เหมาะสมกระบวนการลงโทษ 
ผู�ฝ�าฝ�น และการแก�ไขการกระทำที่ขัดต�อหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณภายในเวลาอันควร

1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท  มีมติแต�งต้ังคณะอนุกรรมการบร�หารความเส่ียง จำนวน 8 คน ประกอบด�วย กรรมการอิสระเป�นประธานคณะ
อนุกรรมการฯ และผู�อำนวยการฝ�าย (Department Director) อีก 7 คน และมีมติอนุมัติกฎบัตรของคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง โดยคณะ
อนุกรรมการบร�หารความเส่ียงมีหน�าท่ีว�เคราะห�และประเมินความเส่ียง จัดทำแผนการบร�หารความเส่ียง และจัดให�มีมาตรการในการจัดการกับความเส่ียง
 คณะอนุกรรมการบร�หารความเส่ียงได�ระบุความเส่ียงท่ีสำคัญเพ�อ่ให�ครอบคลุมความเส่ียงท้ังองค�กร (Enterprise Risk) โดยแบ�งความเส่ียง
ออกเป�น 13 กลุ�ม ได�แก� 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, และความเสี่ยงจากการเป�ดเผยข�อมูล
ที่เป�นความลับ โดยในการประเมินความเสี่ยงคณะอนุกรรมการฯ พ�จารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง 
(Impact)  ซึ่งพ�จารณาจากผลกระทบต�อกำไรก�อนภาษีหร�อการเสียชื่อเสียง โดยแบ�งความเสี่ยงเป�น 3 ระดับ (ต่ำ ปานกลาง สูง)  โดยคณะกรรมการ
บร�ษัทได�จัดให�มีการประชุมของคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยงป�ละ 2 ครั้ง เพ�่อว�เคราะห�และกำหนดมาตรการต�างๆ เพ�่อลดความเสี่ยงที่อาจก�อให�
เกิดความเสียหายต�อการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท 

1.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
 บร�ษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยทั่วไป (General Controls) ที่มีประสิทธิภาพและมีความรัดกุมซึ่งเหมาะสมกับลักษณะการประกอบ
ธุรกิจและขนาดของกิจการ บร�ษัทได�จัดทำคู�มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ซึ่งกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Flow และระบบการ
ควบคุมภายในที่เพ�ยงพอเหมาะสมสำหรับแต�ละระบบงานและได�มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน�าที่ และวงเง�นอำนาจอนุมัติของผู�บร�หารในแต�ละระดับ
ไว�เป�นลายลักษณ�อักษรอย�างเหมาะสม  รวมทั้งเลขานุการบร�ษัทเป�นผู�เก็บข�อมูลเกี่ยวกับผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการ ผู�บร�หาร ผู�ที่เกี่ยวข�อง และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพ�่อประโยชน�ในการสอบทานการทำรายการระหว�างกัน รวมทั้งมีการปรับปรุงข�อมูลให�เป�นป�จจ�บันอยู�เสมอ ในกรณีมีการทำ
รายการกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน บร�ษัทมีนโยบายการทำรายการกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน และแนวโน�มการทำรายการระหว�าง
กันในอนาคต ซึ่งได�กำหนดหลักเกณฑ� ว�ธีปฏิบัติ และขั้นตอนอนุมัติไว�ชัดเจนเพ�่อติดตามการดำเนินการว�าเป�นไปตามเง�่อนไขที่ตกลงกันไว� และมีการ
รายงานให�คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบร�ษัทรับทราบทุกไตรมาส 

1.  ความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบร�ษัท
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บร�ษัทมีการแบ�งแยกหน�าที่ที่อาจเอื้อให�เกิดการกระทำที่ทุจร�ตออกจากกันอย�างชัดเจน มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบร�ษัทย�อย
เพ�่อให�การดำเนินงานสำเร็จผลตามเป�าหมาย รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบร�ษัทย�อย/บร�ษัทร�วม เพ�่อให�กรรมการและ
ผู�บร�หารของบร�ษัทย�อยที่บร�ษัทแต�งตั้งถือปฏิบัติ

1.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข�อมูล (Information and Communication)
บร�ษัทมีการดำเนินการเพ�่อให�คณะกรรมการมีข�อมูลที่สำคัญอย�างเพ�ยงพอสำหรับใช�ประกอบการตัดสินใจ โดยให�เลขานุการบร�ษัทส�ง

หนังสือเชิญประชุมพร�อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให�กรรมการพ�จารณาล�วงหน�าก�อนวันประชุม การบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
มีรายละเอียดตามที่ได�ประชุมกัน รวมถึงข�อซักถามและความเห็นของกรรมการแต�ละท�าน นอกจากนั้นแล�ว บร�ษัทได�จัดเก็บเอกสารสำคัญไว�อย�าง
ครบถ�วนเป�นหมวดหมู� และได�ดำเนินการปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร�องที่ได�รับแจ�งจากผู�สอบบัญชีหร�อผู�ตรวจสอบภายในตามที่ฝ�ายบร�หารพ�จารณา
เห็นสมควรให�ดำเนินการแก�ไขแล�ว

บร�ษัทมีกระบวนการสื่อสารข�อมูลภายในองค�กรและผู�มีส�วนได�เสียจากภายนอกอย�างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดให�เลขานุการบร�ษัท
เป�นศูนย�กลางข�อมูลขององค�กร และเป�นผู�ประสานงานกับคณะกรรมการ ผู�บร�หาร และบุคคลอื่นที่เกี ่ยวข�องในการจัดประชุมคณะกรรมการ
โดยให�มีการรายงานข�อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบร�ษัทอย�างสม่ำเสมอ และเป�นผู�รับผิดชอบร�วมกับนักลงทุนสัมพันธ�ในการสื่อสารข�อมูลกับ
ผู�มีส�วนได�เสียภายนอกองค�กร รวมถึงการรับเร�่องร�องเร�ยน โดยได�จัดให�มีกระบวนการสื่อสารกับผู�มีส�วนได�เสียภายนอกอย�างมีประสิทธิภาพ  
บร�ษัทยังจัดให�มีช�องทางการรับเร�่องร�องเร�ยน และการแจ�งข�อมูลเบาะแสการฉ�อฉลหร�อทุจร�ต โดยกำหนดให�ส�งข�อร�องเร�ยนไปยังประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบทางไปรษณีย�หร�ออีเมล

1.5 ระบบการติดตาม (Monitoring) 
บร�ษัทจัดให�มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว�โดยว�าจ�างผู�ตรวจสอบอิสระจากภายนอกให�ทำหน�าท่ีตรวจสอบ

การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของบร�ษัท โดยกำหนดให�ผู�ตรวจสอบทำการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และรวมถึง
การปฏิบัติตาม Code of Conduct และข�อห�ามการปฏิบัติท่ีเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� โดยบรรจ�ไว�ในแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในต�อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงเป�นรายไตรมาส พร�อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให�ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารและ
หน�วยงานที่รับการตรวจทราบ เพ�่อพ�จารณาปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร�องที่พบจากการตรวจตามที่ผู�ตรวจสอบภายในได�ให�ข�อเสนอแนะไว� และหน�วยงาน
ที่รับการตรวจมีหน�าที่รายงานความคืบหน�าในการแก�ไขข�อบกพร�องที่เป�นสาระสำคัญตามที่ผู�ตรวจสอบภายในเสนอแนะ ให�คณะกรรมการตรวจสอบ
พ�จารณา 

นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ�ทุจร�ตอย�างร�ายแรง หร�อมีการปฏิบัติที่ฝ�าฝ�นกฎหมาย ซึ่งอาจกระทบต�อบร�ษัทอย�างมีนัยสำคัญ
บร�ษัทกำหนดให�ฝ�ายบร�หารต�องรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัทโดยทันที และผู�ตรวจสอบภายในมีหน�าท่ีรายงานข�อบกพร�องท่ีพบจากการตรวจสอบ
ท่ีเป�นสาระสาคัญ พร�อมท้ังแนวทางแก�ไขป�ญหาให�คณะกรรมการตรวจสอบพ�จารณาทุกไตรมาส ท้ังน้ี ภายหลังประเมิน คณะกรรมการบร�ษัทมีความเห็น
ว�าระบบการควบคุมภายในของบร�ษัท มีความเพ�ยงพอและเหมาะสมตามแบบประเมินความเพ�ยงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� โดยบร�ษัทได�จัดให�มีบุคลากรอย�างเพ�ยงพอที่จะดำเนินการตามระบบได�อย�างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุม
ภายในในเร�่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบร�ษัท ให�สามารถป�องกันทรัพย�สินของบร�ษัท จากการที่กรรมการหร�อผู�บร�หารนำไปใช�โดย
มิชอบ หร�อโดยไม�มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอย�างเพ�ยงพอแล�ว สำหรับการควบคุมภายใน
ในหัวข�ออื่น คณะกรรมการบร�ษัทเห็นว�าบร�ษัท มีการควบคุมภายในที่เพ�ยงพอแล�วเช�นกัน 

ในการพ�จารณาแบบประเมินความเพ�ยงพอของระบบควบคุมภายในของบร�ษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท ทั้ง 3 ท�านเข�าร�วม
ประชุม ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความเห็นแตกต�างจากความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทแต�อย�างใด

3. หัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายในของบร�ษัท
บร�ษัทได�จัดต้ังสายงานตรวจสอบภายในซ่ึงข�น้ตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบเพ�อ่รองรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด�านการตรวจสอบ

ภายในให�มีความเป�นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได�มีมติอนุมัติแต�งตั้ง บร�ษัท ออดิท เฮ�าส� จำกัด เป�นผู�
ตรวจสอบภายในของบร�ษัท โดยมี นายธนา วงศ�แสงนาค  เป�นหัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในของบร�ษัท เน่ืองจากมีคุณสมบัติ ว�ฒิการศึกษา ประสบการณ�
ในการปฏิบัติงาน และได�เข�ารับการอบรมท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี การพ�จารณาและอนุมัติ แต�งต้ัง ถอดถอนโยกย�ายผู�ดำรงตำแหน�งหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบ
ภายในของบร�ษัทจะต�องผ�านการอนุมัติ (หร�อได�รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต�อระบบการควบคุมภายในของบร�ษัท
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บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง ลักษณะความสัมพันธ�

1. บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จำกัด

2. บร�ษัท ว�นท�คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
   

3. บร�ษัท เอ็นทีเอ็น โซลูช่ัน จำกัด

4. บร�ษัท ว�เฮลท� ทร�ซิกต้ี จำกัด

5. บร�ษัท ว�เอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

6. บร�ษัท ว�เน็ทพาวเวอร� จำกัด

7. บร�ษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

8. บร�ษัท ดับเบิ�ลยูทีซี โลจ�สติกส� จำกัด

9. บร�ษัท โลจ�สท�พลัส จำกัด

10. บร�ษัท เจ�ยไต� จำกัด

11. บร�ษัท ว�เซิร�ฟพลัส จำกัด
   

12. บร�ษัท กราฟเจนท� จำกัด

13. บร�ษัท บลูฟ�ช โซลูช่ัน จำกัด 

14. บร�ษัท เอ็ม อิน เทลลิเจนซ� จำกัด 

15. นายณรงค� อิงค�ธเนศ

16. นางวลีพร อิงค�ธเนศ

• เป�นผู�ถือหุ�นใหญ�ของ CPW โดยถือหุ�นสัดส�วนร�อยละ 51.32
• มีกรรมการร�วมกับ CPW (นายณรงค� อิงค�ธเนศ / นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�) 
• มีกรรมการ CPW เป�นผู�บร�หาร (นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�) 
• มีกรรมการ CPW (นายณรงค� อิงค�ธเนศ) ถือหุ�นสัดส�วนร�อยละ 92.80

• มีกรรมการร�วมกับ CPW (นายณรงค� อิงค�ธเนศ / นายโสภณ บุณยรัตพันธุ� / นายป�ญญ� เกษมทรัพย�)
• มีผู�ถือหุ�นใหญ�ของ CPW (VNET) ถือหุ�นสัดส�วนร�อยละ 65.00

• มีผู�ถือหุ�นใหญ�ของ CPW (VNET) ถือหุ�นสัดส�วนร�อยละ 79.68 

• มีกรรมการร�วมกับ CPW (นายณรงค� อิงค�ธเนศ / นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�)
และมีบุตรของกรรมการ CPW (นายณรงค� อิงค�ธเนศ) เป�นกรรมการ

• มีกรรมการ CPW เป�นผู�บร�หาร (นายก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร)

• มีกรรมการร�วมกับ CPW (นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�) 
และมีคู�สมรสของผู�บร�หาร CPW (นางสาวสุร�ย�พร อิงค�ธเนศ) เป�นกรรมการ

• มีกรรมการร�วมกับ CPW (นายณรงค� อิงค�ธเนศ / นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�)

• มีผู�ถือหุ�นใหญ�ของ CPW (VNET) ถือหุ�นผ�านทางบร�ษัท โลจ�สท�พลัส จำกัด สัดส�วนร�อยละ 99.99

• มีผู�ถือหุ�นใหญ�ของ CPW (VNET) ถือหุ�นสัดส�วนร�อยละ 85.00

• มีกรรมการ CPW เป�นผู�บร�หาร (นายมนัส เจ�ยรวนนท�)

• มีผู�ถือหุ�นใหญ�ของ CPW (VNET) ถือหุ�นในบร�ษัทท่ีมีอำนาจควบคุม (Vintcom) สัดส�วนร�อยละ 65.00
และ Vintcom ถือหุ�นในบร�ษัทท่ีมีอำนาจควบคุม (Vserve) สัดส�วนร�อยละ 51.00

• มีผู�บร�หาร CPW (นางสาวรัตนกร โรจน�วัชราภิบาล) เป�นผู�ถือหุ�นใหญ� ถือหุ�นสัดส�วนร�อยละ 20.00

• มีกรรมการร�วมกับ CPW (นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�) 

• มีกรรมการร�วมกับ CPW (นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�) 

• ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบร�หาร/กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน CPW 

• คู�สมรสนายณรงค� อิงค�ธเนศ

รายการระหว�างกัน

 บร�ษัทมีบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งกับบร�ษัท สำหรับงวดสิ�นป� สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. สรุปรายละเอียดความสัมพันธ�ของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งกับบร�ษัท
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บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง ลักษณะความสัมพันธ�

17. นายไพศาล อิงค�ธเนศ

18. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

19. นางอ�บลศร� บุณยรัตพันธุ�

20. นายพชร บุณยรัตพันธุ�

21. นายพัสกร บุณยรัตพันธุ�

22. นายปรเมศร�  เหร�ยญเจร�ญสุข

23. นางสุภาภรณ� เหร�ยญเจร�ญสุข

24. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา

25. นายป�ญญ�  เกษมทรัพย�

26. นางสาวป�ณฑิตา เกษมทรัพย�

27. นายปร�ญญ� เกษมทรัพย�

28. นายมนัส  เจ�ยรวนนท�

29. นางสุวัชร�ช� เจ�ยรวนนท�

30. นายก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร

31. นางสาวปภาว�  ว�ชชุปร�ชา

32. นางสาวสุร�ย�พร  อิงค�ธเนศ

33. นายธนพล นรเศรษฐสถาพร

34. นายอดิเวท  ขาวสุทธ์ิ

35. นางณัฏฐพร ดิสนีเวทย�

36. นางสาวรัตนกร  โรจน�วัชราภิบาล

37. นายสิทธิพร  เสาร�ม�วง

38. นางเยาวลักษณ�  นิลอ�บล

39. นายตุลฉัตร นิลอ�บล

40. นางสาวดาราณี ดีข�นทุด

41. นายว�นิจ เดชอมรรัตนกุล

• บุตรนายณรงค� อิงค�ธเนศ

• กรรมการ / กรรมการบร�หาร CPW

• คู�สมรสของนายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

• บุตรนายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

• บุตรนายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

• กรรมการ / กรรมการบร�หาร / ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร / ผู�อำนวยการฝ�ายสินค�า CPW (รักษาการ)
• เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของ CPW โดยถือหุ�นสัดส�วนร�อยละ 11.28
• กรรมการ / ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร / ผู�อำนวยการฝ�ายสินค�า KOAN

• มารดาของนายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข

• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ CPW

• กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน CPW

• บุตรนายป�ญญ� เกษมทรัพย�

• บุตรนายป�ญญ� เกษมทรัพย�

• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน CPW

• คู�สมรสนายมนัส เจ�ยรวนนท�

• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานอนุกรรมการบร�หารความเส่ียง

• ผู�บร�หาร CPW

• ผู�บร�หาร และผู�ถือหุ�น CPW และกรรมการ Koan

• คู�สมรสนางสาวสุร�ย�พร อิงค�ธเนศ

• ผู�บร�หาร CPW

• คู�สมรสนายอดิเวท ขาวสุทธ์ิ

• ผู�บร�หาร CPW และกรรมการ Koan

• คู�สมรสนางสาวรัตนกร  โรจน�วัชราภิบาล

• ผู�บร�หาร CPW

• คู�สมรสนางเยาวลักษณ�  นิลอ�บล

• ผู�บร�หาร CPW

• คู�สมรสนางสาวดาราณี ดีข�นทุด
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CPW (ผู�รับบร�การ) • ค�าธรรมเนียมการค้ำประกัน 1,701,147

ช่ือผู�ท่ีเก่ียวข�อง บร�ษัท / บร�ษัทย�อย ลักษณะรายการ
31 ธ.ค.

2562
31 ธ.ค.

2563

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี (บาท) ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

2. รายละเอียดรายการระหว�างกันของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง
รายการระหว�างกันของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย กับบุคคล หร�อนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได�ดังน้ี

1. บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จำกัด (“VNET”) มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากบร�ษัทมีความต�องการใช�เง�นทุนในการ
ดำเนินธุรกิจ รายการดังกล�าวจ�งเกิดข�้นตามความจำเป�น โดยค�าค้ำ
ประกันดังกล�าวเป�นไปตามเง�่อนไขสัญญาบร�การค้ำประกันระหว�างบร�ษัท
และ VNET ตามอัตราที่ตกลงกัน และในป�จจ�บัน บร�ษัทได�รับเง�นทุนภาย
หลังการ IPO แล�วและได�มีการปลดค้ำประกันจากสถาบันการเง�นครบ
ทั้ง 3 แห�งเร�ยบร�อยแล�ว คณะกรรมการตรวจสอบจ�งเห็นสมควรว�าไม�
จำเป�นต�องมีการทำการค้ำประกันจาก VNET อีก

CPW (ผู�รับบร�การ) ค�าใช�จ�ายอื่น
• ค�าที่ปร�กษา
• ค�าบร�การเชื่อมต�อระบบอินเทอร�เน็ต
• ค�าบร�การอำนวยความสะดวกสำนักงาน

-
156,000

-

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากรายการดังกล�าวเป�นการให�บร�การซึ่ง
เป�นประโยชน�ต�อบร�ษัท โดยอัตราค�าบร�การเป�นอัตราปกติตามราคา
ตลาดที่เทียบเคียงได�

KOAN (ผู�รับบร�การ) ค�าใช�จ�ายอื่น
• ค�าบร�การเชื่อมต�อระบบอินเทอร�เน็ต
• เจ�าหนี้อื่น

84,000
-

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากรายการดังกล�าวเป�นการให�บร�การซึ่ง
เป�นประโยชน�ต�อ KOAN โดยอัตราค�าบร�การเป�นอัตราปกติตามราคา
ตลาดที่เทียบเคียงได�

CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย 36,262

-

-
156,000

-

84,000
-

11,757 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยก
เก็บจากบุคคลภายนอก
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CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย 36,553

ช่ือผู�ท่ีเก่ียวข�อง บร�ษัท / บร�ษัทย�อย ลักษณะรายการ
31 ธ.ค.

2562
31 ธ.ค.

2563

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี (บาท) ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

2. บร�ษัท ว�นท�คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
(VCOM)

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัท
เร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

CPW (ผู�รับบร�การ) ค�าบร�การ Outsource ระบบ IT
• ค�าที่ปร�กษาระบบเคร�อข�าย
• ค�าบำรุงรักษาโปรแกรม
• เจ�าหนี้ปลายงวด

1,080,000
243,625
139,100

3. บร�ษัท เอ็นทีเอ็น โซลูช่ัน จำกัด (“NTN”) มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก NTN เป�นผู�พัฒนาโปรแกรม และราย
การดังกล�าวเป�นการให�บร�การซึ่งเป�นประโยชน�ต�อบร�ษัท โดยอัตราค�า
บร�การเป�นอัตราปกติตามราคาตลาดที่เทียบเคียงได�

KOAN (ผู�รับบร�การ) ค�าบร�การ Outsource ระบบ IT
• ค�าบำรุงรักษาโปรแกรม
• เจ�าหนี้ปลายงวด

773,750
69,550

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก NTN เป�นผู�พัฒนาโปรแกรม และราย
การดังกล�าวเป�นการให�บร�การซึ่งเป�นประโยชน�ต�อบร�ษัท โดยอัตราค�า
บร�การเป�นอัตราปกติตามราคาตลาดที่เทียบเคียงได�

CPW (ผู�ซื้อ) • ค�าบร�การเข�ยนโปรแกรม
• เจ�าหนี้ปลายงวด

920,320
49,434

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก NTN มีระบบงานที่รองรับครบถ�วน และ
ค�าบร�การเข�ยนโปรแกรมเป�นอัตราปกติตามราคาตลาดที่เทียบเคียงได�

KOAN (ผู�ซื้อ) • ซื้อสินทรัพย�ถาวร
• เจ�าหนี้อื่น

347,250
7,490

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก NTN มีระบบงานที่รองรับครบถ�วน และ
ค�าบร�การเข�ยนโปรแกรมเป�นอัตราปกติตามราคาตลาดที่เทียบเคียงได�

CPW (ผู�รับบร�การ) • ค�าบร�การ Software 
• ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า

120,435
9,777

66,972

1,008,000
220,000
115,560

766,500
58,850

626,980
75,970

258,400
7,490

170,926
26,651

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก NTN เป�นผู�พัฒนาโปรแกรม และรายการ
ดังกล�าวเป�นการให�บร�การซึ่งเป�นประโยชน�ต�อบร�ษัท โดยอัตราค�าบร�การ
เป�นอัตราปกติตามราคาตลาดที่เทียบเคียงได�
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CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย
• รายได�อื่นๆ

42,897
13,500

ช่ือผู�ท่ีเก่ียวข�อง บร�ษัท / บร�ษัทย�อย ลักษณะรายการ
31 ธ.ค.

2562
31 ธ.ค.

2563

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี (บาท) ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

4. บร�ษัท ว�เฮลท� ทร�ซิกต้ี จำกัด

5. บร�ษัท ว�เอสที อีซีเอส  (ประเทศไทย) จำกัด

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยก
เก็บจากบุคคลภายนอก

KOAN (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย 61,566 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยก
เก็บจากบุคคลภายนอก

CPW (ผู�ซื้อ) • ต�นทุนขาย
• เจ�าหนี้การค�า

19,873,932
-

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากรายการดังกล�าวเป�นรายการธุรกรรม
การค�าปกติของบร�ษัท ในส�วนของอ�ปกรณ�เสร�มอื่นๆ นั้น บร�ษัทสามารถ
สั่งซื้อจากบร�ษัท ว�เอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัดได�ในราคาที่ต่ำกว�า
ผู�จำหน�ายรายอื่น และอ�ปกรณ�เสร�มบางประเภทเป�นที่ต�องการในตลาด 
ณ ขณะนั้นซึ่งไม�สามารถสั่งซื้อได�จากผู�จำหน�ายราย

CPW (ผู�ซื้อ) • ค�าบร�การ Software 
• ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า
• เจ�าหนี้อื่น

235,306
-
-

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากรายการดังกล�าวเป�นรายการซื้อ 
Warranty และค�า IT licenses office เพ�่อใช�ในสำนักงานจากบร�ษัท 
ว�เอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป�นไปตามเง�่อนไขทางการค�าและ
ราคาปกติ

CPW (ผู�ซื้อ) • ซื้อสินทรัพย�ถาวร
• เจ�าหนี้อื่น

105,658
-

-
-

-

-
-

-
-
-

-
-

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากรายการซื้ออ�ปกรณ�สำนักงานและ
อ�ปกรณ� คอมพ�วเตอร� จากบร�ษัท ว�เอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เป�นไปตามเง�่อนไขการค�าและราคาปกติ
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KOAN (ผู�ซื้อ) • ค�าบร�การ Software
• เจ�าหนี้อื่น

49,094
-

ช่ือผู�ท่ีเก่ียวข�อง บร�ษัท / บร�ษัทย�อย ลักษณะรายการ
31 ธ.ค.

2562
31 ธ.ค.

2563

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี (บาท) ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากรายการดังกล�าวเป�นรายการซื้อโปร
แกรมเพ�่อใช�ในสำนักงาน จากบร�ษัท ว�เอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) 
จำกัด เป�นไปตามเง�่อนไขทางการค�าและราคาปกติ

KOAN (ผู�ซื้อ) • ซื้อสินทรัพย�ถาวร
• เจ�าหนี้อื่น

6,740
-

4,8306. บร�ษัท ว�เน็ทพาวเวอร� จำกัด

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากรายการซื้ออ�ปกรณ�สำนักงานและ
อ�ปกรณ� คอมพ�วเตอร� จากบร�ษัท ว�เอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เป�นไปตามเง�่อนไขการค�าและราคาปกติ

CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยก
เก็บจากบุคคลภายนอก

39,159

7. บร�ษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยก
เก็บจากบุคคลภายนอก

-
-

-
-

-

-

-
-
-

CPW (ผู�รับบร�การ) • ค�าบร�การ Software
• เจ�าหนี้อื่น
• ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค�าบร�การ VA Network & Applica-
tion ครอบคลุมและตรงกับความต�องการของบร�ษัท โดยมีราคาและ
เง�่อนไขทางการค�าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

50,000
42,800
10,000

66,240
881,029

72,540
72,750

-
-
-
-

8. บร�ษัท ดับเบิ�ลยูทีซี โลจ�สติกส� จำกัด CPW (ผู�รับบร�การ) • เง�นมัดจำค�าเช�า
• ค�าเช�าพ�้นที่เก็บสินค�า
• เจ�าหนี้อื่น
• ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก ค�าเช�าพ�้นที่คลังเก็บสินค�าระหว�างบร�ษัท 
และบร�ษัท ดับเบิ�ลยูทีซี โลจ�สติกส� จำกัด เป�นประโยชน�เพ�่อสนับสนุนต�อ
การดำเนินงานของบร�ษัท โดยมีราคาและเง�่อนไขทางการค�าทั่วไปเสมือน
ทำรายการกับบุคคลภายนอก 
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KOAN (ผู�รับบร�การ) • เง�นมัดจำค�าเช�า
• ค�าเช�าพ�้นที่เก็บสินค�า
• เจ�าหนี้อื่น
• ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

58,500
891,837

75,788
77,090

ช่ือผู�ท่ีเก่ียวข�อง บร�ษัท / บร�ษัทย�อย ลักษณะรายการ
31 ธ.ค.

2562
31 ธ.ค.

2563

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี (บาท) ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

9. บร�ษัท โลจ�สท�พลัส จำกัด

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก ค�าเช�าพ�้นที่คลังเก็บสินค�าระหว�าง 
KOAN และบร�ษัท ดับเบิ�ลยูทีซี โลจ�สติกส� จำกัด เป�นประโยชน�เพ�่อ
สนับสนุนต�อการดำเนินงานของ KOAN โดยมีราคาและเง�่อนไขทางการ
ค�าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

CPW (ผู�รับบร�การ) • เง�นมัดจำ
• ค�าเช�าพ�้นที่เก็บสินค�า
• ค�าบร�หารคลังสินค�า
• ค�าบร�การขนส�ง
• เจ�าหนี้อื่น
• ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

-
-

600,000
5,893,243

675,987
604,608

มีความสมเหตุสมผลเน่ืองจาก บร�ษัทมีการใช�บร�การของบร�ษัท โลจ�สท�
พลัส จำกัดเป�นระยะเวลานาน ซึ่งการบร�หารจัดการคลังสินค�าและค�า
บร�การขนส�งระหว�างบร�ษัท และบร�ษัท โลจ�สท�พลัส จำกัด นั้น เป�น
ประโยชน� และสนับสนุนต�อการดำเนินงานของบร�ษัท โดยอัตราค�า
บร�การเป�นอัตราตลาดทั่วไปเปร�ยบเทียบได�กับอัตราค�าบร�การของ
บุคคลภายนอก 

KOAN (ผู�รับบร�การ) • เง�นมัดจำ
• ค�าเช�าพ�้นที่เก็บสินค�า
• ค�าบร�หารคลังสินค�า
• ค�าบร�การขนส�ง
• เจ�าหนี้อื่น
• ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

-
-

1,020,000
2,625,831

412,374
343,430

มีความสมเหตุสมผลเน่ืองจาก บร�ษัทมีการใช�บร�การของบร�ษัท โลจ�สท�
พลัส จำกัดเป�นระยะเวลานาน ซึ่งการบร�หารจัดการคลังสินค�าและค�า
บร�การขนส�งระหว�างบร�ษัท และบร�ษัท โลจ�สท�พลัส จำกัด นั้น เป�น
ประโยชน� และสนับสนุนต�อการดำเนินงานของบร�ษัท โดยอัตราค�า
บร�การเป�นอัตราตลาดทั่วไปเปร�ยบเทียบได�กับอัตราค�าบร�การของ
บุคคลภายนอก 

CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขายสินค�า
• ลูกหนี้การค�า

36,522
-

-
-
-
-

66,240
801,789
576,774

4,607,564
787,750
730,224

132,480
859,312

1,013,427
3,359,686

668,708
591,366

146,174
46,159

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยก
เก็บจากบุคคลภายนอก

CPW (ผู�ขาย) • รายได�อื่น - 4,673 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากราคาที่เร�ยกเก็บค�าสินค�าสูญหายเป�น
ราคาที่เทียบเคียงได�กับราคาที่เร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

-111-



CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขายสินทรัพย�ถาวร -

ช่ือผู�ท่ีเก่ียวข�อง บร�ษัท / บร�ษัทย�อย ลักษณะรายการ
31 ธ.ค.

2562
31 ธ.ค.

2563

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี (บาท) ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคา
ขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

16,06510. บร�ษัท เจ�ยไต� จำกัด CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขายสินค�า มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัท
เร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

90,000
64,330

11. บร�ษัท ว�เซิร�ฟพลัส จำกัด CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย
• ลูกหนี้การค�า

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัท
เร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

55,47412. บร�ษัท กราฟเจนท� จำกัด CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัท
เร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

-13. บร�ษัท บลูฟ�ช โซลูช่ัน จำกัด CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยก
เก็บจากบุคคลภายนอก

7,477

KOAN (ผู�ขาย) • รายได�จากการขายสินค�า 79,603 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยก
เก็บจากบุคคลภายนอก

-

-

-
-

26,346

5,598
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• ค�าบร�การเข�ยนโปรแกรม
• เจ�าหนี้ปลายงวด
• ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า

ช่ือผู�ท่ีเก่ียวข�อง บร�ษัท / บร�ษัทย�อย ลักษณะรายการ
31 ธ.ค.

2562
31 ธ.ค.

2563

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี (บาท) ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

14. บร�ษัท เอ็ม อิน เทลลิเจนซ� จำกัด CPW  (ผู�รับบร�การ) -
-
-

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก บจ.เอ็ม อินเทลลิเจนซ� มีระบบงานที่
รองรับครบถ�วน และค�าบร�การเข�ยนโปรแกรมเป�นอัตราปกติตามราคา
ตลาดที่เทียบเคียงได� 

245,000
-

660,000

• รายได�จากการขาย
• ลูกหนี้การค�า

CPW (ผู�ขาย) -
-

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยก
เก็บจากบุคคลภายนอก

364,110
91,900

50,000
50,000

15. นางสุภาภรณ� เหร�ยญเจร�ญสุข CPW (ผู�รับบร�การ) • ค�าเช�าคลังสินค�า
• เจ�าหนี้การค�า

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากรายการดังกล�าวเป�นการให�บร�การซึ่ง
เป�นประโยชน�ต�อบร�ษัท โดยอัตราค�าบร�การเป�นอัตราปกติตามราคา
ตลาดที่เทียบเคียงได�

600,000
-

-16. นายธนพล นรเศรษฐสถาพร CPW (ผู�รับบร�การ) • ค�าบร�การ มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากรายการดังกล�าวเป�นการให�บร�การซึ่ง
เป�นประโยชน�และจำเป�นต�อบร�ษัท โดยอัตราค�าบร�การเป�นอัตราปกติ
ตามราคาตลาดที่เทียบเคียงได�

15,000
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CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย
1,253

757,514
25,285

165,575
51,009

-
-

150,846
1,393

64,924
1,589

-
90,944

832
26,346

29,854
567,894

10,902
27,279

1,757
50,898

5,561
110,338

5,318
51,168

-
50,645

640,438
279

15,794

ช่ือผู�ท่ีเก่ียวข�อง บร�ษัท / บร�ษัทย�อย ลักษณะรายการ
31 ธ.ค.

2562
31 ธ.ค.

2563

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี (บาท) ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

17. กรรมการและผู�ท่ีเก่ียวข�องกัน
- นายณรงค�  อิงค�ธเนศ
- นางวลีพร อิงค�ธเนศ
- นายไพศาล  อิงค�ธเนศ
- นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�
- นางอ�บลศร�  บุณยรัตพันธุ�
- นายพชร บุณยรัตพันธุ�
- นายพัสกร บุณยรัตพันธุ�
- นายปรเมศร�  เหร�ยญเจร�ญสุข
- ศ.ดร.พรชัย  ชุนหจ�นดา
- นายป�ญญ�  เกษมทรัพย�
- นางสาวป�ณฑิตา  เกษมทรัพย�
- นายปร�ญญ�  เกษมทรัพย�
- นายมนัส  เจ�ยรวนนท�
- นางสุวัชร�ช�  เจ�ยรวนนท�
- นายก�องเกียรติ  หวังว�ระมิตร

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าให�แก�กรรมการและผู�ที่เกี่ยวข�องเทียบเคียง
ได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

CPW (ผู�ขาย) • รายได�อื่น 500 -- นายโสภณ  บุณยรัตพันธุ� มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค�าบร�การที่เร�ยกเก็บกรรมการและผู�ที่
เกี่ยวข�องเทียบเคียงได�กับราคาที่เร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

KOAN (ผู�ขาย) •รายได�จากการขาย 9,026 -- นายปรเมศร�  เหร�ยญเจร�ญสุข มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าให�แก�ผู�บร�หารและผู�ที่เกี่ยวข�องเทียบเคียงได�
กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก
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18. ผู�บร�หารและผู�ท่ีเก่ียวข�องกัน
- นางสาวปภาว�  ว�ชชุปร�ชา
- นางสาวสุร�ย�พร  อิงค�ธเนศ
- นายอดิเวท ขาวสุทธ์ิ
- นางณัฏฐพร  ดิสนีเวทย�
- นางสาวรัตนกร  โรจน�วัชราภิบาล
- นายสิทธิพร  เสาร�ม�วง
- นางเยาวลักษณ�  นิลอ�บล
- นายตุลฉัตร นิลอ�บล
- นางสาวดาราณี  ดีข�นทด
- นายว�นิจ เดชอมรรัตนกุล

CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าให�แก�ผู�บร�หารและผู�ที่เกี่ยวข�องเทียบเคียงได�
กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

ช่ือผู�ท่ีเก่ียวข�อง บร�ษัท / บร�ษัทย�อย ลักษณะรายการ
31 ธ.ค.

2562
31 ธ.ค.

2563

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี (บาท) ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

74,198
37,292

5,644
11,071

4,636
-

75,580
-

6,533
-

75,203
132,002

1,207
48,294
38,879
41,028
56,618

-
39,695

-

-  นางสาวปภาว�  ว�ชชุปร�ชา
- นางสาวสุร�ย�พร  อิงค�ธเนศ
- นายอดิเวท ขาวสุทธ์ิ
- นางณัฏฐพร  ดิสนีเวทย�

KOAN (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าให�แก�ผู�บร�หารและผู�ที่เกี่ยวข�องเทียบเคียงได�
กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

-
-

2,750
1,402

467
1,009
3,131

-
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3. ความจำเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว�างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานรายการระหว�างกันท่ีเกิดข�น้และบันทึกสำหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ตามรายละเอียด

ข�างต�น และให�ความเห็นว�า รายการระหว�างกันเหล�าน้ีมีราคาและเง�อ่นไขการทำรายการท่ียุติธรรม สมเหตุสมผล และเป�นไปเพ�อ่ประโยชน�สูงสุดของบร�ษัท ซ่ึง
ได�ผ�านการอนุมัติจากฝ�ายจัดการหร�อคณะกรรมการบร�ษัทตามนโยบายของบร�ษัทก�อนการทำรายการแล�ว

4. แนวโน�มหร�อนโยบายการทำรายการระหว�างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบร�ษัทและ/หร�อบร�ษัทย�อยมีความจำเป�นต�องทำรายการระหว�างกับกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� บร�ษัทจะ

ต�องดำเนินการให�เป�นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว�างกันตามที่บร�ษัทกำหนด และกรรมการที่มีส�วนได�เสียจะไม�สามารถ
มีส�วนร�วมในการประชุมเพ�อ่อนุมัติรายการดังกล�าว เพ�อ่ให�การตัดสินใจเข�าทำรายการดังกล�าวไม�ก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�และเป�นประโยชน�
สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�นทุกราย ท้ังน้ี หากมีรายการระหว�างกันของบร�ษัทหร�อบร�ษัทย�อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� หร�ออาจมีความขัดแย�ง
ทางผลประโยชน� บร�ษัทจะให�คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู�ให�ความเห็นเก่ียวกับความจำเป�นและความเหมาะสมด�านราคาของรายการน้ัน โดยพ�จารณา
เง�อ่นไขต�าง ๆ ให�เป�นไปตามลักษณะการดำเนินการค�าปกติในอ�ตสาหกรรม และมีการเปร�ยบเทียบราคาและเง�อ่นไข กับบุคคลภายนอกหร�อราคาตลาด ใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความชำนาญในการพ�จารณารายการระหว�างกันที่อาจเกิดข�้น บร�ษัทจะให�ผู�เชี่ยวชาญอิสระหร�อผู�สอบบัญชีของ
บร�ษัทเป�นผู�ให�ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว�างกันดังกล�าว เพ�่อนำไปใช�ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หร�อคณะกรรมการ 
บร�ษัท และ/หร�อ ผู�ถือหุ�นตามแต�กรณี และหากหุ�นสามัญของบร�ษัทได�จดทะเบียนเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยแล�ว คณะ
กรรมการบร�ษัทจะต�องดูแลให�บร�ษัทปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และข�อบังคับ ประกาศ คำส่ัง หร�อข�อ
กำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข�อกำหนดเก่ียวกับการเป�ดเผยข�อมูลการทำรายการเก่ียวโยง และการได�มา
หร�อจำหน�ายทรัพย�สินที่สำคัญของบร�ษัทหร�อบร�ษัทย�อย รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชี นอกจากน้ี บร�ษัทจะเป�ดเผย
รายการระหว�างกันดังกล�าวไว�ในแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1) และรายงานประจำป� (แบบ 56-2) ตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย�กำหนด

อย�างไรก็ดี บร�ษัทจะดำเนินการทำรายการข�างต�นด�วยความโปร�งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว�างกันของบร�ษัท และสอด
คล�องกับข�อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย� และหน�วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องอย�างเคร�งครัด
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คณะกรรมการบร�ษัทได�ตระหนักถึงภาระหน�าท่ี และความรับผิดชอบต�อรายงานทางการเง�น ตลอดจนข�อมูลสารสนเทศทางการเง�นท่ีปรากฎ
ในรายงานประจำป� และงบการเง�นของบร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) โดยงบการเง�นรวม และงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ได�จัดทำข�้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่รองรับโดยทั่วไปเป�นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี และตามข�อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยได�มีการเลือกใช�นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมซ่ึงถือปฏิบัติอย�างสม่ำเสมอ รวมท้ังมีการเป�ดเผยข�อมูลสำคัญอย�าง
เพ�ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น เพ�อ่ประโยชน�ของผู�ถือหุ�นและนักลงทุนท่ัวไป ท้ังน้ีได�ผ�านการตรวจสอบจาก บร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี 
จำกัด ซ่ึงคณะกรรมการบร�ษัทได�สนับสนุนข�อมูล ตลอดจนเอกสารต�างๆ ท้ังน้ีเพ�อ่ให�ผู�สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นได�ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบร�ษัท ได�ส�งเสร�มให�บร�ษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนจัดให�มีระบบการบร�หารความเส่ียง 
และระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ�อ่ให�ม่ันใจว�าการบันทึกข�อมูลทางบัญชีมีความถูกต�อง ครบถ�วน น�าเช่ือถือ และเพ�ยงพอ
ที่จะดำรงรักษาไว�ซึ่งทรัพย�สินของบร�ษัท รวมถึงป�องกันไม�ให�เกิดการทุจร�ตหร�อการดำเนินการที่ผิดปกติอย�างมีสาระสำคัญ 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบร�ษัทจ�งได�มีการแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด�วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท�าน ทำหน�าท่ีสอบทานเก่ียว
กับคุณภาพของรายงานทางการเง�น ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การเป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวกับรายการกับกิจการ หร�อบุคคลที่
เก่ียวข�อง ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง โดยหาร�อและประชุม ร�วมกับฝ�ายตรวจสอบ และผู�ตรวจสอบบัญชีของบร�ษัท ดัง
ที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว�ในรายงานประจำป�นี้แล�ว 

คณะกรรมการบร�ษัทมีความเห็นว�า ระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทฯ มีความเหมาะสมเพ�ยงพอ และการตรวจสอบภายในที่น�าพอใจ 
สามารถสร�างความเชื่อมั่นอย�างมีเหตุผลต�อความเชื่อถือได�ว�างบการเง�นของบร�ษัท และงบการเง�นรวมของบร�ษัท และบร�ษัทย�อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ได�จัดทำ และเป�ดเผยโดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญ เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต�อรายงานทางการเง�น

(นายณรงค�  อิงค�ธเนศ)
ประธานกรรมการ
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การว�เคราะห� และคำอธิบายของฝ�ายจัดการ

กลุ�มธุรกิจ

สำหรับป� สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

ป� 2562 ป� 2563

รายได�จากการขาย /1

รายได�จากการบร�การ /2

รวมรายได�จากการขายและบร�การสุทธิ

รายได�อื่นๆ  /3

รายได�รวม 

3,500.71

86.17

3,586.88

20.84

3,607.72

97.03

2.39

99.42

0.58

100.00

3,261.52

53.59

3,315.11

23.04

3,338.15

97.70

1.61

99.31

0.69

100.00

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ

หมายเหตุ: 
/1รายได�จากการขายสินค�า ประกอบด�วย รายได�จากกลุ�มสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� (Digital lifestyle)  กลุ�มโทรศัพท�มือถือ (Smartphone) 
และกลุ�มคอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ต (Computer & Tablet)
/2 รายได�จากการบร�การ ประกอบด�วย รายได�จากการบร�การซ�อมแซมและรับประกัน (Maintenance & Warranty) 
/3 รายได�อื่น ได�แก� รายได�ชดเชยค�าตกแต�งร�าน รายได�จากค�าส�งเสร�มการขาย รายได�ค�าโฆษณา

2. ผลการดำเนินการ
(1) รายได�
บร�ษัทมีโครงสร�างรายได�ตามกลุ�มธุรกิจ ดังนี้

1. ภาพรวม
ในป� 2563 สภาพเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวจากผลกระทบของสถานการณ�โรคระบาดโคว�ด-19 ต้ังแต�ไตรมาส1 ของป� 2563 ทำให�เกิด

การหดตัวอย�างรุนแรงในภาคการท�องเที่ยว ส�งผลกระทบต�อเนื่องมาสู�กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ และกำลังซ้ือของผู�บร�โภค บร�ษัทได�รับผลกระทบ
จากเร�่องดังกล�าว โดยเฉพาะอย�างยิ�งในช�วงคร�่งป�แรกของป� 2563 ซึ่งร�านค�าของบร�ษัทเกือบทั้งหมดได�หยุดการให�บร�การในช�วงระยะเวลาหนึ่ง ส�งผลให�
รายได�และกำไรสุทธิของบร�ษัทลดลงในป� 2563 

ณ สิ�นป� 2563 บร�ษัทมีร�านค�าปลีกภายใต�การบร�หารงานจำนวน 47 สาขา (2562 : 42 สาขา) ประกอบด�วย ร�าน .life (ดอทไลฟ�) จำนวน 23 
สาขา ร�าน Apple Brand Shop จำนวน 18 สาขา (แบ�งเป�น iStudio by copperwired จำนวน 14 สาขา U-Store by copperwired จำนวน 3 สาขา 
และ Ai_ จำนวน 1 สาขา) และศูนย�บร�การ iServe จำนวน 6 สาขา 
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บร�ษัทมีรายได�จากการขายและบร�การสุทธิ สำหรับป� 2563 จำนวน 3,315.11 ล�านบาท  ลดลงจากงวดเดียวกันของป�ก�อนจำนวน 271.77 
ล�านบาท หร�อคิดเป�นร�อยละ 7.58 เป�นผลมาจากการลดลงของรายได�จากการขายสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� และรายได�ค�าบร�การ ขณะท่ีรายได�จากการขาย
ของสินค�าคอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ต และโทรศัพท�มือถือเพ��มข�น้จากงวดเดียวกันของป�ก�อนหน�า การลดลงของรายได�จากการขายและบร�การมีสาเหตุหลัก
มาจากการป�ดสาขาเกือบทั้งหมดเป�นการชั่วคราวในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563 จากมาตรการด�านการป�องกันการแพร�ระบาดของไวรัส
โคว�ด-19 และการหดตัวของภาคเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งถูกกระทบโดยสถานการณ�แพร�ระบาดของไวรัสโคว�ด-19

(2) ต�นทุนขายและบร�การ
ต�นทุนขายและบร�การของบร�ษัท สำหรับป� 2563 มีจำนวน 2,844.61 ล�านบาท โดยคิดเป�นอัตราร�อยละ 85.81 ของรายได�จากการขายและ

บร�การ ในขณะที่ป�ก�อนหน�ามีจำนวน 3,056.95 ล�านบาท โดยคิดเป�นอัตราร�อยละ 85.23 ของรายได�จากการขายและบร�การ และสำหรับป� 2563 และป� 
2562 อัตราต�นทุนขายและบร�การต�อรายได�จากการขายและบร�การเพ��มข�้นเมื่อเทียบกับช�วงเดียวกันของป� 2562 เนื่องจากการลดลงของรายได�จาก
การขายสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� และรายได�ค�าบร�การที่มีอัตราร�อยละของต�นทุนขายต�อยอดขายต่ำกว�าสินค�าประเภทอื่น

(3) ค�าใช�จ�าย
ค�าใช�จ�ายในการขาย

ค�าใช�จ�ายในการขายของบร�ษัทสำหรับป� 2563 และป� 2562 เท�ากับ 304.93 ล�านบาท และ 330.42 ล�านบาท โดยสดัส�วนค�าใช�จ�ายในการขาย
เมื่อเทียบกับรายได�รวมของบร�ษัทลดลงจากร�อยละ 9.16 เป�นร�อยละ 9.13 

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร
บร�ษัทมีค�าใช�จ�ายในการบร�หารสำหรับป� 2563 และ ป� 2562 จำนวน 114.48 ล�านบาท และ 122.27 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 3.43 

และร�อยละ 3.39 ของรายได�รวม ตามลำดับ

กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ
กำไรสุทธิรวมของบร�ษัท สำหรับป� 2563 มีจำนวน 54.78 ล�านบาท ลดลงจากป� 2562 จำนวน 22.76 ล�านบาท หร�อลดลงร�อยละ 29.36 

อัตรากำไรสุทธิต�อรายได�ลดลงจากร�อยละ 2.15 เหลือร�อยละ 1.64 การลดลงของกำไรสุทธิเป�นผลจากการลดลงของรายได�สืบเนื่องจากการป�ด
สาขาเป�นการชั่วคราว และการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจที่ได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของไวรัสโคว�ด-19ที่กล�าวถึงข�างต�น 

3. ฐานะการเง�น
(1) สินทรัพย�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทมีสินทรัพย�รวมจำนวน 1,218.87 ล�านบาท เมื่อเทียบกับป� 2562 สินทรัพย�รวมเพ��มข�้นจำนวน 53.52 
ล�านบาท เนื่องจากการเพ��มข�้นของสินทรัพย�สิทธิการใช�จำนวน 258.54 ล�านบาทเป�นผลมาจากการเร��มปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 เร�อ่ง
สัญญาเช�า

(2) หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 524.69 ล�านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 35.34 ล�านบาท เมื่อเทียบกับสิ�นป� 2562 สาเหตุ

หลักจากการลดลงของเจ�าหนี้การค�าจำนวน 206.54 ล�านบาทจากการลดปร�มาณการสั่งซื้อ และจากการซื้อสินค�าเป�นเง�นสดเพ�่อให�ได�ส�วนลด ขณะ
ที่มีการเพ��มข�้นของหนี้สินตามสัญญาเช�าจำนวน 252.52 ล�านบาทจากการเร��มปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร�่องสัญญาเช�า

(3) ส�วนของผู�ถือหุ�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทมีส�วนของผู�ถือหุ�นจำนวน 694.18 ล�านบาท ซ่ึงเพ��มข�น้จำนวน 18.19 ล�านบาท จากสิ�นป� 2562 เน่ืองจาก

บร�ษัทมีกำไรสุทธิสำหรับป� 2563 จำนวน 54.78 ล�านบาท และได�จ�ายเง�นป�นผล จำนวนรวม 35.40 ล�านบาทในงวดเดียวกัน
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4. สภาพคล�องและความเพ�ยงพอของเง�นทุน
(1) กระแสเง�นสด

(หน�วย : ล�านบาท)
งวดป�สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

เง�นสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

เง�นสดสุทธิได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมลงทุน

เง�นสดสุทธิได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมจัดหาเง�น

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดเพ��มข�้น (ลดลง) สุทธิ

144.45

(51.12)

(43.18)

104.53

71.21

(38.91)

252.96

389.79

(37.48)

(29.31)

(149.40)

(216.19)

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

กระแสเง�นสดจากการดำเนินงาน
ป� 2563 บร�ษัทมีกระแสเง�นสดจากการดำเนินงานสุทธิจำนวน 37.48 ล�านบาท เป�นผลมาจากการลดลงของเจ�าหนี้การค�าจำนวน 206.54 

ล�านบาทจากการลดปร�มาณการสั่งซื้อ และจากการซื้อสินค�าเป�นเง�นสดเพ�่อให�ได�ส�วนลด

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
ป� 2563 บร�ษัทและบร�ษัทย�อยมีกระแสเง�นสดใช�ไปในการลงทุนสุทธิจำนวน 29.31 ล�านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากบร�ษัทมีการลงทุนอย�าง

ต�อเนื่อง เพ�่อขยายสาขาใหม� รวมถึงการปรับปรุงสาขาเดิมให�ดูทันสมัยมากข�้น 

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
ป� 2563 บร�ษัทและบร�ษัทย�อยมีกระแสเง�นสดจากการใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเง�นสุทธิจำนวน 149.40 ล�านบาท โดยในป� 2563 มีการจ�ายชำระ

หนี้ตามสัญญาเช�าจำนวน 100.61 ล�านบาท และการจ�ายเง�นป�นผลจำนวน 48 ล�านบาท

(2) อัตราส�วนสภาพคล�อง
สภาพคล�องของบร�ษัทโดยหลักมาจากความสามารถในการหมุนเว�ยนสินค�าคงเหลือ การได�รับชำระเง�นของลูกหนี้การค�า และการชำระเง�น

คืนเจ�าหนี้การค�า โดยระหว�างป� 2563 ระยะเวลาการหมุนเว�ยนของสินทรัพย�ที่สนับสนุนสภาพคล�องดังกล�าวแสดงดังตารางด�านล�าง

อัตราส�วนสภาพคล�อง
งวดป�สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาขายสินค�าเฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)

Cash Cycle (วัน)

วัน

วัน

วัน

วัน

4

55

51

8

5

58

39

24

หน�วย ป� 2562 ป� 2563
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5. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข�้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้น สรุปดังนี้ 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช�าดำเนินงานท่ีมีอายุสัญญาเช�าต้ังแต� 1 ถึง 5 ป� เช�น สัญญาเช�าร�านค�าปลีก สำนักงาน คลังสินค�า และสิทธิการเช�า 

รวมจำนวน 119.15 ล�านบาท และภาระผูกพันตามสัญญาเช�าดำเนินงานที่มีอายุสัญญาเช�ามากกว�า 5 ป� เป�นจำนวนรวม 145.90 ล�านบาท

6. ป�จจัยที่อาจมีผลต�อผลการดำเนินงานหร�อฐานะทางการเง�นในอนาคต
(1) ความเสี่ยงจากการที่สินค�าล�าสมัยจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

เนื่องจากบร�ษัทและบร�ษัทย�อยประกอบธุรกิจค�าปลีกและค�าส�งกลุ�มสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� สมาร�ทโฟน คอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ต ซึ่งเป�น
สินค�าที่เกี่ยวข�องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว โดยมีการออกสินค�ารุ�นใหม�ตลอดทุกๆ ป� การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวอาจส�งผลกระ
ทบทำให�สินค�าคงคลังของบร�ษัทล�าสมัยและไม�ได�รับความนิยม ทำให�บร�ษัทและบร�ษัทย�อยไม�สามารถจำหน�ายสินค�าดังกล�าวได�ทันท�วงที บร�ษัทและ
บร�ษัทย�อยจ�งอาจประสบผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินค�าดังกล�าว

บร�ษัทและบร�ษัทย�อยได�กำหนดแนวทางในการป�องกันและบร�หารความเส่ียงดังกล�าว โดย (1) บร�ษัทมีการกำหนดวงเง�นให�แก�ผู�จัดการผลิตภัณฑ� 
(Product manager:PM) ในการส่ังซ้ือสินค�า เพ�อ่จำกัดปร�มาณการส่ังซ้ือสินค�าให�อยู�ในจำนวนท่ีเหมาะสม (2) บร�ษัทใช�ระบบ NIMBUS ในการจัดการระบบ
คลังสินค�า โดยระบบสามารถรายงานยอดความเคล่ือนไหวของสินค�า เพ�อ่การสอบทานรายงานสินค�าคงเหลือได�อย�างสม่ำเสมอ ซ่ึงทำให�การทำการส่ังซ้ือ
สินค�าสอดคล�องกับความต�องการในแต�ละช�วงเวลา อีกท้ังบร�ษัทยังมีการบร�หารจัดการสินค�าโดยการย�ายสินค�าไปขายยังร�านท่ีมีการหมุนเว�ยนเร็วเพ�อ่
ระบายสินค�าก�อนการล�าสมัยและไม�ได�รับความนิยม (3) บร�ษัทมีการต้ังนโยบายการต้ังสำรองการด�อยค�าของสินค�าล�าสมัย สินค�าท่ีมีการเคล่ือนไหวช�า หร�อ
ชำรุดเสียหาย นอกจากน้ี บร�ษัทและบร�ษัทย�อยยังมีการใช�การส�งเสร�มการขาย (Promotion) เพ�่อกระตุ�นยอดขายและระบายสินค�าเป�นระยะ นอกจากนี้ 
สินค�าบางรุ�น บร�ษัทยังได�รับเง�นช�วยเหลือ (Price Protection) จากผู�จัดจำหน�าย เม่ือมีการออกผลิตภัณฑ�รุ�นใหม�เข�าสู�ตลาด ซ่ึงเป�นการช�วยเหลือบร�ษัท
ให�ได�รับผลกระทบจากสินค�าล�าสมัยลดลง

(2) ความเสี่ยงจากการไม�ได�รับการต�อสัญญาในการเป�นตัวแทนจำหน�ายจากผู�ผลิตสินค�ารายใหญ�
บร�ษัทอาจมีความเส่ียงในเร�อ่งการพ�ง่พ�งจำหน�ายสินค�ารายใหญ� เน่ืองจากบร�ษัทมีการติดต�อซ้ือขาย และการจำหน�ายสินค�าจากผู�จำหน�าย

สินค�ารายใหญ�รายหน่ึงมาเป�นระยะเวลานาน แต�อย�างไรก็ตามการซ้ือขายระหว�างกันไม�ได�มีการจัดทำสัญญาภาระผูกพันการซ้ือสินค�าในระยะยาว และ
สินค�าดังกล�าวเป�นสินค�าที่มีอัตรากำไรขั้นต�นต่ำกว�าอัตรากำไรขั้นต�นเฉลี่ยของบร�ษัท อีกทั้ง บร�ษัทยังมีแผนการขยายธุรกิจให�หลากหลายซึ่งเป�นการ
จำหน�ายสินค�าที่ไม�ใช�สินค�าที่ซื้อจากผู�จำหน�ายสินค�ารายดังกล�าว ทั้งนี้ ในป� 2562 และ 2563 บร�ษัทมีกำไรขั้นต�นจากสินค�าอื่นที่ไม�เกี่ยวข�องกับสินค�า
ของผู�จำหน�ายรายน้ีเฉล่ียเท�ากับร�อยละ 60 และ 49 ของกำไรข้ันต�นท้ังหมดของบร�ษัท ตามลำดับ

บร�ษัทได�รับการแต�งตั้งให�เป�น Apple Premium Reseller (“APR”) และ Authorized Apple Thailand Reseller (“AAR”) จาก Apple 
South Asia (Thailand) Limited ในการขายสินค�าภายใต�แบรนด� Apple ในประเทศไทย อีกทั้ง บร�ษัทยังเป�นศูนย�บร�การซ�อมบำรุงอย�างเป�นทางการ 
หร�อ Apple Authorized Service Provider (ASP) ซึ่งป�จจ�บัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทมีร�าน Apple Brand Shop ที่เป�นตัวแทนจำหน�าย
สินค�าแบรนด� Apple ภายใต�การบร�หารของบร�ษัทจำนวน 18 สาขา และศูนย�ซ�อมบำรุง iServe จำนวน 6 สาขา โดยในป� 2561 – ป� 2563 บร�ษัทมี
รายได�จากการขายและบร�การผลิตภัณฑ�แบรนด� Apple คิดเป�นร�อยละ 70 ร�อยละ 74 และร�อยละ 78 หากกรณีไม�ได�รับการต�อสัญญาอาจจะทำให�ราย
ได�ในส�วนดังกล�าวลดลง

อย�างไรก็ตาม บร�ษัทได�ดำเนินธุรกิจกับ Apple South Asia (Thailand) Limited มาต้ังแต�ป� 2549 ซ่ึงบร�ษัทมีความสัมพันธ�อันดีกับผู�ผลิต
สินค�าดังกล�าวและบร�ษัทได�ปฏิบัติตามเง�อ่นไขในการทำตามสัญญาอย�างเคร�งครัด ทำให�บร�ษัทได�รับการต�อสัญญาตัวแทนจำหน�ายมาตลอด นอกจากนี้
กลุ�มบร�ษัทยังได�เป�ด ร�าน .life (ดอทไลฟ�) เพ�่อดำเนินธุรกิจค�าปลีกกลุ�มสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� และ KOAN ซึ่งเป�นบร�ษัทย�อยของบร�ษัทในการดำเนิน
ธุรกิจค�าส�งสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� ท่ีมีความหลากหลายของสินค�ามากกว�า 2,000 รายการ ภายใต�แบรนด�ท่ัวโลกมากกว�า 200 ราย ทำให�บร�ษัทมีสินค�า
ดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ประเภทอื่นๆ มาขายเพ��มเติมนอกเหนือไปจากสินค�าแบรนด� Apple
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งบการเง�น และหมายเหตุประกอบงบการเง�น
รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ  ผู�ถือหุ�นบร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)
ความเห็น

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย (“กลุ�มบร�ษัท”) 
และของเฉพาะบร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด�วยงบแสดงฐานะการเง�นรวมและงบแสดงฐานะการเง�นเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�นรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเง�นสดรวมและงบกระแสเง�นสดเฉพาะกิจการ สำหรับป�สิ�นสุดวันเดียวกัน รวม
ถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด�วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเร�่องอื่นๆ

ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการข�างต�นนี้แสดงฐานะการเง�นรวมและฐานะการเง�นเฉพาะกิจการของกลุ�มบร�ษัทและ
บร�ษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเง�นสดรวมและกระแสเง�นสดเฉพาะ
กิจการ สำหรับป�สิ�นสุดวันเดียวกันโดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
เกณฑ�ในการแสดงความเห็น

ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�ในวรรคความรับผิดชอบของผู�สอบ
บัญชีต�อการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการในรายงานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป�นอิสระจากกลุ�มบร�ษัทและบร�ษัทตามข�อกำหนด
จรรยาบรรณของผู�ประกอบว�ชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาว�ชาชีพบัญชีในส�วนที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ 
และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด�านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป�นไปตามข�อกำหนดเหล�านี้ ข�าพเจ�าเชื่อว�าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข�าพเจ�าได�รับ
เพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า
เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ

เร�่องสำคัญในการตรวจสอบคือเร�่องต�างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพ�นิจเยี่ยงผู�ประกอบว�ชาชีพของข�าพเจ�าในการตรวจสอบงบการเง�น
รวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการสำหรับงวดป�จจ�บัน ข�าพเจ�าได�นำเร�่องเหล�านี้มาพ�จารณาในบร�บทของการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะ
กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ทั้งนี้ข�าพเจ�าไม�ได�แสดงความเห็นแยกต�างหากสำหรับเร�่องเหล�านี้

กลุ�มบร�ษัทมีมูลค�าของสินค�าคงเหลือท่ีมียอดคงเหลืออย�าง
เป�นสาระสำคัญ โดยสินค�าคงเหลือของกลุ�มบร�ษัทเป�นสินค�าเก่ียวกับ
อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� โทรศัพท�มือถือ และอ�ปกรณ�เสร�ม ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็วเพ�อ่ตอบสนองพฤติกรรมของผู�บร�โภคท่ี
เปล่ียนไปตามแนวโน�มของเทคโนโลยี ซ่ึงส�งผลกระทบต�อมูลค�าสินค�าคง
เหลือ

กลุ�มบร�ษัทมีนโยบายในการต้ังค�าเผ่ือมูลค�าสินค�าลดลง เพ�อ่
ให�สะท�อนมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับของสินค�าคงเหลือในการประมาณการ
มูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับของสินค�าคงเหลือต�องมีการแบ�งกลุ�มตามอายุของ
สินค�าคงเหลือ ประกอบกับการใช�ดุลยพ�นิจท่ีสำคัญของผู�บร�หาร ซ่ึงเป�น
เร�อ่งท่ีข�าพเจ�าพ�จารณาว�าเป�นความเส่ียงท่ีมีนัยสำคัญ และเป�นเร�อ่ง
สำคัญในการตรวจสอบของข�าพเจ�า

ว�ธีการตรวจสอบของข�าพเจ�ารวมถึง
• สอบถามผู�บร�หารเพ�อ่ให�ได�มาซ่ึงความเข�าใจในนโยบายของกลุ�มกิจการ
ในการรับรู�ค�าเผ่ือสินค�าล�าสมัยและเคล่ือนไหวช�า
• ประเมินการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมเก่ียวกับการจัดกลุ�ม
อายุสินค�าคงเหลือและการประมาณการรับรู�ค�าเผ่ือสินค�าล�าสมัยและ
เคล่ือนไหวช�า
• ประเมินผลการประมาณการย�อนหลังโดยเปร�ยบเทียบข�อมูลประมาณ
การในอดีตกับผลท่ีเกิดข�น้จร�ง เพ�อ่ประเมินความเหมาะสมของข�อสมมติ
ท่ีใช�สำหรับป�ป�จจ�บัน
• สุ�มทดสอบรายงานแสดงอายุของสินค�าคงเหลือ ซ่ึงเป�นข�อมูลท่ีได�มาจาก
ระบบบัญชี โดยผู�เช่ียวชาญด�านระบบสารสนเทศของเคพ�เอ็มจ�
• ประเมินความเหมาะสมของประมาณการสำหรับสินค�าคงเหลือท่ีค�างนาน 
โดยพ�จารณาประวัติความต�องการของผู�บร�โภคในอดีต แผนการขาย 
รวมถึงพ�จารณาแนวโน�มของราคาขายของสินค�าท่ีค�างนานน้ันๆ
• เปร�ยบเทียบต�นทุนของสินค�าคงเหลือกับมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับรวมถึง
ประมาณการต�นทุนในการจัดจำหน�ายกับเอกสารท่ีเก่ียวข�อง โดยว�ธีสุ�ม
ตัวอย�าง
• พ�จารณาความเพ�ยงพอของการเป�ดเผยข�อมูลเก่ียวกับสินค�าคงเหลือของ
กลุ�มบร�ษัทในเร�อ่งการประมาณการค�าเผ่ือสินค�าล�าสมัยและเคล่ือนไหวช�า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น

มูลค�าสินค�าคงเหลือ 
อ�างถึงหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 4 (ช) และ 9  ของงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ  

เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ ได�ตรวจสอบเร�่องดังกล�าวอย�างไร
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กลุ�มบร�ษัท มีการเช�าร�านสาขา และโกดังเก็บสินค�าหลายแห�ง 
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับท่ี 16 (TFRS 
16) เป�นคร้ังแรก ทำให�ผู�บร�หารต�องระบุสัญญาท้ังหมดท่ีเป�นสัญญาเช�า 
และพ�จารณาว�าสัญญาใดเข�าข�ายเป�นสัญญาเช�า รวมถึงการพ�จารณา
เง�อ่นไขในสัญญาเก่ียวกับระยะเวลาในการเช�า อัตราคิดลด สิทธิการต�อ
อายุสัญญา เป�นต�น

กลุ�มบร�ษัทเลือกท่ีจะปรับปรุงโดยรับรู�ผลกระทบสะสม ณ วัน
ท่ี 1 มกราคม 2563 เป�นผลให�กลุ�มบร�ษัทบันทึกสินทรัพย�สิทธิการใช� หน้ี
สินตามสัญญาเช�าและปรับปรุงผลกระทบของการปฏิบัติตาม TFRS 16 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบร�ษัทรับรู�สินทรัพย�สิทธิการ
ใช�จำนวน 258.54 ล�านบาท และ 254.47 ล�านบาท และหน้ีสินตามสัญญา
เช�าจำนวน 252.52 ล�านบาท และ 248.42 ล�านบาท ในงบแสดงฐานะการ
เง�นการเง�นรวมและงบแสดงฐานะการเง�นการเง�นเฉพาะกิจการ ตาม ลำดับ

เน่ืองจากการพ�จารณาเร�อ่งท่ีกล�าวไว�ข�างต�นเก่ียวข�องกับการ
ใช�ดุลยพ�นิจอย�างมากและมีผลกระทบต�องบการเง�นของกลุ�มบร�ษัทอย�าง
มีสาระสำคัญ ข�าพเจ�าจ�งเห็นว�าเร�อ่งดังกล�าวเป�นเร�อ่งสำคัญในการตรวจ
สอบ

ว�ธีการตรวจสอบของข�าพเจ�ารวมถึง
• การทำความเข�าใจนโยบายของกลุ�มบร�ษัทกระบวนการเก็บรวบรวม
ข�อมูล กระบวนการและการควบคุมเก่ียวกับการระบุสัญญาเช�าและการ
พ�จารณาเง�อ่นไขในสัญญาเช�า 
• นำรายละเอียดสินทรัพย�สิทธิการใช� หน้ีสินตามสัญญาเช�าท่ีจัดทำโดย
กลุ�มบร�ษัท ทดสอบรายการเช�า โดยเปร�ยบเทียบมูลค�าท่ีรับรู�กับมูลค�าท่ี
รวบรวมได�เก่ียวกับการเช�า และประเมินความเหมาะสมของการประมาณ
อายุสัญญาเช�าท่ีใช�และคำนวณมูลค�าสินทรัพย�สิทธิการใช�และหน้ีสินตาม
สัญญาเช�า
• ทดสอบการกระทบยอดกับภาระผูกพันตามสัญญาเช�าดำเนินงานท่ีกลุ�ม
บร�ษัทได�เป�ดเผยไว�ในงบการเง�นป�ก�อนและประเมินสัญญาบร�การหลักว�า
เป�นสัญญาเช�าตาม TFRS 16 หร�อไม�
• ประเมินว�ธีการ และข�อสมมติท่ีสำคัญท่ีใช�ผู�บร�หารใช�ในการกำหนดอัตรา
คิดลด
• ทดสอบการคำนวณรายการปรับปรุงเก่ียวกับการปฏิบัติตาม TFRS 
16 เป�นคร้ังแรก
• พ�จารณาความเพ�ยงพอในการเป�ดเผยข�อมูลของกลุ�มบร�ษัท ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ 16 เร�่อง สัญญาเช�า (TFRS 16) มาถือปฏิบัติเป�นครั้งแรก 
อ�างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 4 (ญ) และ 12 ของงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ

เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ ได�ตรวจสอบเร�่องดังกล�าวอย�างไร

ข�อมูลและเหตุการณ�ที่เน�น
ข�าพเจ�าขอให�สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 3 ซ่ึงได�อธิบายถึงผลกระทบต�อกลุ�มบร�ษัทจากการนำนโยบายการบัญชีใหม�มาถือปฏิบัติ

ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2563 ตัวเลขเปร�ยบเทียบท่ีนำมาแสดงท่ีนำมาจากงบการเง�นท่ีตรวจสอบแล�ว ณ วันท่ีและสำหรับป�สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และหลังจากปรับปรุงรายการตามท่ีได�อธิบายไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 3 ท้ังน้ีความเห็นของข�าพเจ�าไม�ได�เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร�อ่งน้ี

ข�อมูลอ่ืน 
ผู�บร�หารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอ่ืน ข�อมูลอ่ืนประกอบด�วยข�อมูลซ่ึงรวมอยู�ในรายงานประจำป� แต�ไม�รวมถึงงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะ

กิจการและรายงานของผู�สอบบัญชีท่ีอยู�ในรายงานน้ัน ซ่ึงคาดว�ารายงานประจำป�จะถูกจัดเตร�ยมให�ข�าพเจ�าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู�สอบบัญชีน้ี
ความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการไม�ครอบคลุมถึงข�อมูลอ่ืนและข�าพเจ�าไม�ได�ให�ความเช่ือม่ันต�อข�อมูลอ่ืน 
ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ คือ การอ�านข�อมูลอ่ืนตามท่ีระบุข�างต�น

เม่ือจัดทำแล�ว และพ�จารณาว�าข�อมูลอ่ืนมีความขัดแย�งท่ีมีสาระสำคัญกับงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการหร�อกับความรู�ท่ีได�รับจากการตรวจ
สอบของข�าพเจ�า หร�อปรากฏว�าข�อมูลอ่ืนมีการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญหร�อไม�

เม่ือข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจำป� หากข�าพเจ�าสรุปได�ว�ามีการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญ ข�าพเจ�าต�องส่ือสารเร�อ่งดัง
กล�าวกับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลและขอให�ทำการแก�ไข

ความรับผิดชอบของผู�บร�หารและผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลต�องบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
ผู�บร�หารมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการเหล�าน้ีโดยถูกต�องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเง�น และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู�บร�หารพ�จารณาว�าจำเป�นเพ�อ่ให�สามารถจัดทำงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
ท่ีปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ  ผู�บร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ�มบร�ษัทและบร�ษัทในการดำเนิน
งานต�อเน่ือง เป�ดเผยเร�อ่งท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานต�อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช�เกณฑ�การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต�อเน่ืองเว�นแต�ผู�บร�หาร
มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ�มบร�ษัทและบร�ษัท หร�อหยุดดำเนินงานหร�อไม�สามารถดำเนินงานต�อเน่ืองต�อไปได�

ผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลมีหน�าท่ีในการสอดส�องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเง�นของกลุ�มบร�ษัทและบร�ษัท 
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ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพ�อ่ให�ได�ความเช่ือม่ันอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก

การแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญหร�อไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู�สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็น
ของข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเช่ือม่ันอย�างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต�ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญท่ีมีอยู�ได�เสมอไป ข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอาจเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด
และถือว�ามีสาระสำคัญเม่ือคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�ารายการท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งแต�ละรายการหร�อทุกรายการรวมกันจะมีผลต�อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเง�นจากการใช�งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการเหล�าน้ี

ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�าได�ใช�ดุลยพ�นิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู�ประกอบว�ชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญในงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการไม�ว�าจะเกิด
จากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามว�ธีการตรวจสอบเพ�อ่ตอบสนองต�อความเส่ียงเหล�าน้ัน และได�หลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีเพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�อ่เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเส่ียงท่ีไม�พบข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญซ่ึง
เป�นผลมาจากการทุจร�ตจะสูงกว�าความเส่ียงท่ีเกิดจากข�อผิดพลาดเน่ืองจากการทุจร�ตอาจเก่ียวกับการสมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การต้ังใจละเว�นการแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูลท่ีไม�ตรงตามข�อเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ทำความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบ เพ�อ่ออกแบบว�ธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� แต�ไม�ใช�เพ�อ่
วัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ�มบร�ษัทและบร�ษัท
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู�บร�หารใช�และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเป�ดเผยข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง
ซ่ึงจัดทำข�น้โดยผู�บร�หาร 
 • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต�อเน่ืองของผู�บร�หารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได�รับ สรุป
ว�ามีความไม�แน�นอนท่ีมีสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ�หร�อสถานการณ�ท่ีอาจเป�นเหตุให�เกิดข�อสงสัยอย�างมีนัยสำคัญต�อความสามารถของ
กลุ�มบร�ษัทและบร�ษัทในการดำเนินงานต�อเน่ืองหร�อไม� ถ�าข�าพเจ�าได�ข�อสรุปว�ามีความไม�แน�นอนท่ีมีสาระสำคัญ ข�าพเจ�าต�องกล�าวไว�ในรายงาน
ของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�าโดยให�ข�อสังเกตถึงการเป�ดเผยข�อมูลในงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข�อง หร�อถ�าการเป�ดเผย
ข�อมูลดังกล�าวไม�เพ�ยงพอ ความเห็นของข�าพเจ�าจะเปล่ียนแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจ�าข�น้อยู�กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได�รับจนถึงวันท่ีใน
รายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�า อย�างไรก็ตาม เหตุการณ�หร�อสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุให�กลุ�มบร�ษัทและบร�ษัทต�องหยุดการดำเนิน
งานต�อเน่ือง 
 • ประเมินการนำเสนอโครงสร�างและเน้ือหาของงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลว�างบการเง�นรวม
และงบการเง�นเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ�ในรูปแบบท่ีทำให�มีการนำเสนอข�อมูลโดยถูกต�องตามท่ีควรหร�อไม�
 • ได�รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย�างเพ�ยงพอเก่ียวกับข�อมูลทางการเง�นของกิจการภายในกลุ�มหร�อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ�ม
บร�ษัทเพ�อ่แสดงความเห็นต�องบการเง�นรวม ข�าพเจ�ารับผิดชอบต�อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ�ม
บร�ษัท ข�าพเจ�าเป�นผู�รับผิดชอบแต�เพ�ยงผู�เดียวต�อความเห็นของข�าพเจ�า
ข�าพเจ�าได�ส่ือสารกับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลในเร�อ่งต�างๆ ท่ีสำคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได�วางแผนไว� 

ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข�อบกพร�องท่ีมีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข�าพเจ�าได�พบในระหว�างการตรวจสอบของ
ข�าพเจ�า

ข�าพเจ�าได�ให�คำรับรองแก�ผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลว�าข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข�องกับความเป�นอิสระและได�ส่ือสาร
กับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ�ท้ังหมดตลอดจนเร�อ่งอ่ืนซ่ึงข�าพเจ�าเช่ือว�ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพ�จารณาว�ากระทบต�อความ
เป�นอิสระของข�าพเจ�าและมาตรการท่ีข�าพเจ�าใช�เพ�อ่ป�องกันไม�ให�ข�าพเจ�าขาดความเป�นอิสระ

จากเร�อ่งท่ีส่ือสารกับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแล ข�าพเจ�าได�พ�จารณาเร�อ่งต�าง ๆ ท่ีมีนัยสำคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการ
เง�นเฉพาะกิจการในงวดป�จจ�บันและกำหนดเป�นเร�อ่งสำคัญในการตรวจสอบ  ข�าพเจ�าได�อธิบายเร�อ่งเหล�าน้ีในรายงานของผู�สอบบัญชีเว�นแต�กฎหมายหร�อ
ข�อบังคับไม�ให�เป�ดเผยต�อสาธารณะเก่ียวกับเร�อ่งดังกล�าว หร�อในสถานการณ�ท่ียากท่ีจะเกิดข�น้ ข�าพเจ�าพ�จารณาว�าไม�ควรส่ือสารเร�อ่งดังกล�าวในรายงาน
ของข�าพเจ�าเพราะการกระทำดังกล�าวสามารถคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุผลว�าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว�าผลประโยชน�ต�อส�วนได�เสียสาธารณะจาก
การส่ือสารดังกล�าว

(ณัฐพงศ� ตันติจัตตานนท�)
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  8829

บร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ� 2564
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน ) และบร�ษัทย�อย

งบแสดงฐานะการเง�น

1 มกราคม

สินทรัพย� หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562 2562

(ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�)

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด 7 173,603,451 389,791,656 153,496,902 377,988,123 93,299,233

ลูกหน้ีการค�า 6, 25 49,434,160 43,316,806 16,838,948 3,065,178 4,224,613

ลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 80,032,082 41,518,143 71,507,798 39,110,621 102,898,032

เง�นให�กู�ยืมระยะส้ันแก�กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน 6, 25 - - 56,000,000 71,000,000 30,000,000

สินค�าคงเหลือ 9 448,810,004 475,874,668 412,858,950 423,542,902 414,701,530

สินทรัพย�หมุนเว�ยนอ่ืน 9,761,423 8,470,062 9,321,490 8,068,249 7,321,104

รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน 761,641,120 958,971,335 720,024,088 922,775,073 652,444,512

สินทรัพย� ไม�หมุนเว�ยน

เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย 3, 10 - - 59,857,036 43,371,001 43,504,054

ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ� 11 93,945,813 91,858,105 90,065,499 89,289,528 95,758,677

สินทรัพย�สิทธิการใช� 3, 12 258,543,227 - 254,468,141 - -

สิทธิการเช�า 3 - 13,235,148 - 13,235,148 14,438,352

สินทรัพย� ไม�มีตัวตน 13 17,691,298 16,672,946 7,348,337 6,311,924 5,766,314

สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี 22 20,096,878 16,933,231 12,830,351 10,252,178 9,436,211

เง�นฝากท่ีมีภาระค้ําประกัน 14 2,279,414 11,329,730 1,005,602 10,057,499 7,453,643

เง�นมัดจํา 6 64,671,545 56,346,746 64,020,531 56,003,960 49,557,938

รวมสินทรัพย� ไม�หมุนเว�ยน 457,228,175 206,375,906 489,595,497 228,521,238 225,915,189

รวมสินทรัพย� 1,218,869,295 1,165,347,241 1,209,619,585 1,151,296,311 878,359,701

งบการเง�นรวม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหน่ึงของงบการเง�นน้ี
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน ) และบร�ษัทย�อย

งบแสดงฐานะการเง�น

1 มกราคม

หน้ีสินและส�วนของผู�ถือหุ�น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562 2562

(ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�)

หน้ีสินหมุนเว�ยน
เจ�าหน้ีการค�า 6, 25 201,532,569 408,070,288 213,159,987 408,915,098 464,155,183

เจ�าหน้ีอ่ืน 6, 15, 25 33,795,314 52,054,557 23,402,668 44,651,127 35,656,581

หน้ีสินตามสัญญาเช�าท่ีครบกําหนดชําระในหน่ึงป� 3, 25 112,648,063 - 110,934,546 - -

ภาษีเง�นได�ค�างจ�าย 9,391,972 7,291,999 6,681,574 1,746,433 1,860,828

หน้ีสินหมุนเว�ยนอ่ืน 2,110,424 1,354,615 797,086 987,564 793,641

รวมหน้ีสินหมุนเว�ยน 359,478,342 468,771,459 354,975,861 456,300,222 502,466,233

หน้ีสินไม�หมุนเว�ยน
หน้ีสินตามสัญญาเช�า 3, 25 139,874,809 - 137,489,879 - -

ประมาณการหน้ีสินไม�หมุนเว�ยน

   สําหรับผลประโยชน�พนักงาน 16 14,562,752 10,718,482 11,453,555 8,376,892 4,511,690

หน้ีสินไม�หมุนเว�ยนอ่ืน 10,769,493 9,859,103 10,434,493 9,539,103 13,131,300

รวมหน้ีสินไม�หมุนเว�ยน 165,207,054 20,577,585 159,377,927 17,915,995 17,642,990

รวมหน้ีสิน 524,685,396 489,349,044 514,353,788 474,216,217 520,109,223

ส�วนของผู�ถือหุ�น
ทุนเร�อนหุ�น 17
  ทุนจดทะเบียน 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 206,000,000

   ทุนท่ีออกและชําระแล�ว 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 206,000,000

ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ 17 331,763,072 331,763,072 331,763,072 331,763,072 45,700,000

ส�วนเกินทุนจากการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� 18 2,433,200 2,433,200 2,433,200 2,433,200 2,433,200

ส�วนต่ํากว�าทุนจากการรวมธุรกิจ

  ภายใต�การควบคุมเดียวกัน 18 (160,129) (160,129)                   - - -

กําไรสะสม

  จัดสรรแล�ว

  ทุนสํารองตามกฎหมาย 18 6,700,000                   3,900,000                 6,700,000                   3,900,000                  -

   ยังไม�ได�จัดสรร 53,447,756                38,062,054              54,369,525                 38,983,822               104,117,278       

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น 694,183,899 675,998,197 695,265,797 677,080,094 358,250,478

รวมหน้ีสินและส�วนของผู�ถือหุ�น 1,218,869,295 1,165,347,241 1,209,619,585 1,151,296,311 878,359,701

(บาท)

งบการเง�นรวม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหน่ึงของงบการเง�นน้ี
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน ) และบร�ษัทย�อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม�)

รายได� 

รายได�จากการขายและบร�การ 19 3,315,114,208           3,586,879,678          3,156,359,069           3,409,210,633             

รายได�อ่ืน 23,040,320                  20,843,525                 28,317,662                22,519,636                  

รวมรายได� 3,338,154,528      3,607,723,203      3,184,676,731     3,431,730,269       

ค�าใช�จ�าย

ต�นทุนขายและบร�การ 9, 21 2,844,609,691           3,056,948,534           2,772,784,219           2,988,019,608            

ต�นทุนในการจัดจําหน�าย 21 304,934,443                330,422,765               288,403,568              312,756,559               

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร 21 114,482,478               122,270,488              70,370,703                 86,109,994                  

รวมค�าใช�จ�าย 3,264,026,612      3,509,641,787     3,131,558,490      3,386,886,161      

กํา ไรจากกิจกรรมดํา เนินงาน
ส�วนแบ�งกําไรจากเง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย
   ท่ีใช�ว�ธีส�วนได�เสีย 3, 10 - - 16,723,618                42,097,706
ต�นทุนทางการเง�น 6,972,853                   2,098,943                    6,890,332                   1,534,171                    

กํา ไรก�อนภาษีเง�นได� 67,155,063           95,982,473           62,951,527           85,407,643            

ภาษีเง�นได� 22 (12,372,091)                (18,434,696)               (8,168,555)                 (7,859,866)                  

กํา ไรสําหรับป� 54,782,972           77,547,777          54,782,972           77,547,777           

กํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม�ถูกจัดประเภทรายการใหม�เข�าไปไว�ใน

   กํา ไรหร�อขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค�าใหม�ของ

   ผลประโยชน�พนักงานท่ีกําหนดไว� 16 (1,496,587)                  (1,476,541)                 (1,199,607)                  (1,188,092)                   

ส�วนแบ�งขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบร�ษัทย�อย

   โดยว�ธีส�วนได�เสีย - - (237,584)                     (230,759)                       

ภาษีเง�นได�ของรายการท่ีจะไม�ถูกจัดประเภทใหม�ไว�ใน

   กําไรหร�อขาดทุนในภายหลัง 299,317                       295,308                       239,921                       237,618                        

กํา ไร (ขาดทุน ) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป� 

   - สุทธิจากภาษีเง�นได� (1,197,270)            (1,181,233)            (1,197,270)            (1,181,233)             

กํา ไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป� 53,585,702           76,366,544           53,585,702           76,366,544            

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(บาท)

สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม

สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหน่ึงของงบการเง�นน้ี
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน ) และบร�ษัทย�อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ�งป�นกํา ไร

  ส�วนท่ีเป�นของบร�ษัทใหญ� 54,782,972                 77,547,777                54,782,972                 77,547,777                 

    ส�วนท่ีเป�นของส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุม - - - -

กํา ไรสําหรับป� 54,782,972  77,547,777  54,782,972  77,547,777  

การแบ�งป�นกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

  ส�วนท่ีเป�นของบร�ษัทใหญ� 53,585,702                 76,366,544                53,585,702                76,366,544                  

   ส�วนท่ีเป�นของส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุม - - - -

กํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป� 53,585,702  76,366,544  53,585,702  76,366,544  

กํา ไรต�อหุ�นข้ันพ�้นฐาน 23 0.09  0.17  0.09  0.17  

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม

สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหน่ึงของงบการเง�นน้ี
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น

ส�วนต่ํากว�าทุน

ทุนเร�อนหุ�น ส�วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ

ท่ีออกและ ส�วนเกิน จากการจ�ายโดยใช� ภายใต�การ ทุนสํารอง ยังไม�ได� รวมส�วนของ

หมายเหตุ ชําระแล�ว มูลค�าหุ�นสามัญ หุ�นเป�นเกณฑ� ควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย จัดสรร ผู�ถือหุ�น

สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ  ณ  วันท่ี 1 มกราคม 2562 206,000,000        45,700,000          2,433,200            (160,129)          - 103,195,510        357,168,581

รายการกับผู�ถือหุ�นท่ีบันทึกโดยตรงเข�าส�วนของผู�ถือหุ�น

เง�นทุนท่ี ได�รับจากผู�ถือหุ�นและการจัดสรรส�วนทุนให�ผู�ถือหุ�น

เพ��มหุ�นสามัญ 17 94,000,000                286,063,072            - - - - 380,063,072

เง�นป�นผลให�ผู�ถือหุ�นของบร�ษัท 24 - - - - - (137,600,000)            (137,600,000)           

รวมเง�นทุนท่ี ได�รับจากผู�ถือหุ�นและการจัดสรรส�วนทุนให�ผู�ถือหุ�น 94,000,000 286,063,072       - - - (137,600,000)       242,463,072       

กํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป�

   กําไร - - - - - 77,547,777              77,547,777

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - (1,181,233)                (1,181,233)               

รวมกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป� - - - - - 76,366,544          76,366,544         

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 18 - - - - 3,900,000        (3,900,000)                 -

ยอดคงเหลือ  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 300,000,000 331,763,072 2,433,200 (160,129)          3,900,000 38,062,054          675,998,197      

(บาท)

กําไรสะสม

งบการเง�นรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหน่ึงของงบการเง�นน้ี
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น

ส�วนต่ํากว�าทุน

ทุนเร�อนหุ�น ส�วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ

ท่ีออกและ ส�วนเกิน จากการจ�ายโดยใช� ภายใต�การ ทุนสํารอง ยังไม�ได� รวมส�วนของ

หมายเหตุ ชําระแล�ว มูลค�าหุ�นสามัญ หุ�นเป�นเกณฑ� ควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย จัดสรร ผู�ถือหุ�น

สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ  ณ  วันท่ี 1 มกราคม 2563 300,000,000  331,763,072  2,433,200   (160,129)  3,900,000 38,062,054  675,998,197

รายการกับผู�ถือหุ�นท่ีบันทึกโดยตรงเข�าส�วนของผู�ถือหุ�น

การจัดสรรส�วนทุนให�ผู�ถือหุ�น

เง�นป�นผลให�ผู�ถือหุ�นของบร�ษัท 24 - - - - - (35,400,000) (35,400,000)    

รวมการจัดสรรส�วนทุนให�ผู�ถือหุ�น - - - - - (35,400,000) (35,400,000)  

กํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป�

  กําไร - - - - - 54,782,972 54,782,972    

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - (1,197,270) (1,197,270)   

รวมกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป� - - - - - 53,585,702 53,585,702  

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 18 - - - - 2,800,000   (2,800,000)   -

ยอดคงเหลือ  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 300,000,000 331,763,072 2,433,200 (160,129)  6,700,000 53,447,756 694,183,899

(บาท)

งบการเง�นรวม

กําไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหน่ึงของงบการเง�นน้ี
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนเร�อนหุ�น ส�วนเกินทุน

ท่ีออกและ ส�วนเกิน จากการจ�ายโดยใช� ทุนสํารอง ยังไม�ได� รวมส�วนของ

หมายเหตุ ชําระแล�ว  มูลค�าหุ�นสามัญ หุ�นเป�นเกณฑ� ตามกฎหมาย จัดสรร ผู�ถือหุ�น

สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ  ณ  วันท่ี 1 มกราคม 2562 ตามท่ีรายงานในป�ก�อน 206,000,000            45,700,000              2,433,200         - 111,713,224            365,846,424           

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 3 - - - - (7,595,946)                     (7,595,946)                    

ยอดคงเหลือ  ณ  วันท่ี 1 มกราคม 2562 ปรับปรุงใหม� 206,000,000            45,700,000              2,433,200         - 104,117,278           358,250,478           

รายการกับผู�ถือหุ�นท่ีบันทึกโดยตรงเข�าส�วนของผู�ถือหุ�น

เง�นทุนท่ี ได�รับจากผู�ถือหุ�นและการจัดสรรส�วนทุนให�ผู�ถือหุ�น

เพ��มหุ�นสามัญ 17 94,000,000                    286,063,072                 - - - 380,063,072                 

เง�นป�นผลให�ผู�ถือหุ�นของบร�ษัท 24 - - - - (137,600,000)                 (137,600,000)                

รวมเง�นทุนท่ี ได�รับจากผู�ถือหุ�นและการจัดสรรส�วนทุนให�ผู�ถือหุ�น 94,000,000              286,063,072           - - (137,600,000)           242,463,072            

กํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป�

   กําไร - - - - 77,547,777                   77,547,777                   

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - (1,181,233)                     (1,181,233)                    

รวมกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป� - - - - 76,366,544              76,366,544             

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 18 - - - 3,900,000               (3,900,000)                      -

ยอดคงเหลือ  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 300,000,000            331,763,072           2,433,200         3,900,000          38,983,822              677,080,094           

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหน่ึงของงบการเง�นน้ี
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนเร�อนหุ�น ส�วนเกินทุน

ท่ีออกและ ส�วนเกิน จากการจ�ายโดยใช� ทุนสํารอง ยังไม�ได� รวมส�วนของ

หมายเหตุ ชําระแล�ว  มูลค�าหุ�นสามัญ หุ�นเป�นเกณฑ� ตามกฎหมาย จัดสรร ผู�ถือหุ�น

สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ  ณ  วันท่ี 1 มกราคม 2563 ตามท่ีรายงานในป�ก�อน 300,000,000 331,763,072 2,433,200 3,900,000 46,712,821 684,809,093

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 3 - - - - -7,728,998 -7,728,998

ยอดคงเหลือ  ณ  วันท่ี 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม� 300,000,000   331,763,072  2,433,200  3,900,000  38,983,823  677,080,095  

รายการกับผู�ถือหุ�นท่ีบันทึกโดยตรงเข�าส�วนของผู�ถือหุ�น

การจัดสรรส�วนทุนให�ผู�ถือหุ�น

เง�นป�นผลให�ผู�ถือหุ�นของบร�ษัท 24 - - - - (35,400,000)   (35,400,000)    

รวมการจัดสรรส�วนทุนให�ผู�ถือหุ�น - - - - (35,400,000)  (35,400,000)  

กํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป�

  กําไร - - - - 54,782,972    54,782,972   

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - (1,197,270)   (1,197,270)   

รวมกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป� - - - - 53,585,702  53,585,702  

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 18 - - - 2,800,000   (2,800,000)   -

ยอดคงเหลือ  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 300,000,000  331,763,072  2,433,200  6,700,000  54,369,525  695,265,797  

(บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหน่ึงของงบการเง�นน้ี
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน ) และบร�ษัทย�อย

งบกระแสเง�นสด 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม�)

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดํา เนินงาน 

กําไรสําหรับป� 54,782,972              77,547,777            54,782,972             77,547,777             

ปรับรายการท่ีกระทบกําไรเป�นเง�นสดรับ (จ�าย)

ภาษีเง�นได� 12,372,091              18,434,696             8,168,555              7,859,866               

ต�นทุนทางการเง�น 6,972,853                2,098,943                6,890,332               1,534,171                

ค�าเส่ือมราคา 11, 12 135,701,669           29,595,714             132,823,974           28,673,591             

ค�าตัดจําหน�ายสินทรัพย� ไม�มีตัวตน 3,245,371                2,825,484               1,890,620               2,144,212                

กลับรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ - (33,483)                    - -

ผลขาดทุนจากการด�อยค�าท่ีรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน 230,761                    - 196,290                   -

ค�าตัดจําหน�ายสิทธิการเช�า - 1,203,204                - 1,203,204                 

ขาดทุนจากการปรับมูลค�ายุติธรรม 129,212                    - - -

ส�วนแบ�งกําไรจากเง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยท่ีใช�ว�ธีส�วนได�เสีย 10 - - (16,723,618)           (42,097,706)             

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ 9 3,405,668                (3,867,802)              1,762,117              1,212,499                

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม�เกิดข�้นจร�ง (58,835)                     (129,458)                  - -

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน�ายและตัดจําหน�ายสินทรัพย� (118,039)                   942,333                    (134,655)                 966,305                    

กลับรายการคะแนนรางวัล (357,257)                  (1,392,490)               (357,257)                 (1,392,490)               

ขาดทุนจากการตัดจําหน�ายสินทรัพย� ไม�มีตัวตน - 779,000                   - -

ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงาน 2,347,683                3,424,276                1,877,056              2,677,110                

ดอกเบ้ียรับ (482,854)                   (541,019)                  (2,159,867)             (1,877,656)              

218,171,295           130,887,175          189,016,519          78,450,883             

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย�และหน้ีสินดําเนินงาน

ลูกหน้ีการค�า (6,383,475)               (3,250,578)              (13,970,060)            1,159,435                

ลูกหน้ีอ่ืน (38,544,257)             21,505,611            (32,427,494)            19,748,028              

สินค�าคงเหลือ 23,658,997              (9,142,654)              8,921,834               (10,053,871)            

สินทรัพย�หมุนเว�ยนอ่ืน (1,291,360)               (807,726)                 (1,253,240)              (747,145)                  

เง�นมัดจํา (8,324,799)               (6,482,250)              (8,016,571)             (6,446,022)               

เจ�าหน้ีการค�า (206,443,525)           (42,130,588)            (195,755,112)        (55,240,085)            

เจ�าหน้ีอ่ืน (5,828,968)               1,464,394                (8,804,722)              2,957,839                

หน้ีสินหมุนเว�ยนอ่ืน 626,596                    (166,085)                 (190,477)                 193,923                    

จ�ายต�นทุนการร�้อถอน - (559,899)                  - (559,899)                  

หน้ีสินไม�หมุนเว�ยนอ่ืน 15,000                      (193,952)                  - (221,952)                   

กระแสเง�นสดสุทธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) การดําเนินงาน (24,344,496)             91,123,448             (62,479,323)            29,241,134              

จ�ายภาษีเง�นได� (13,136,448)             (19,916,349)            (5,571,665)             (8,552,610)              

กระแสเง�นสดสุทธิได�มาจาก (ใช� ไปใน) กิจกรรมดํา เนินงาน (37,480,944)        71,207,099        (68,050,988)      20,688,524         

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหน่ึงของงบการเง�นน้ี
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด และบร�ษัทย�อย

งบกระแสเง�นสด 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน

เง�นสดรับจากการจําหน�ายส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ� 157,225                    242,890                   153,777                  193,357

เง�นสดจ�ายเพ�่อซ้ือส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ� (34,725,026)             (33,416,948)            (32,205,584)            (31,889,327)            

เง�นสดจ�ายเพ�่อซ้ือสินทรัพย� ไม�มีตัวตน (4,305,350)               (3,704,497)              (3,058,960)              (2,145,748)               

เง�นสดรับชําระคืนจากเง�นให�กู�ยืมระยะส้ันแก�กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน - - 54,000,000             117,000,000

เง�นให�กู�ยืมระยะส้ันแก�กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน - - (39,000,000)            (158,000,000)          

เง�นฝากท่ีมีภาระค้ําประกันลดลง (เพ��มข�้น) 9,050,315                (2,614,713)              9,051,896               (2,603,856)               

เง�นป�นผลรับ - - - 86,000,000

ดอกเบ้ียรับ 513,171                   580,402                   2,190,184               1,917,039

กระแสเง�นสดสุทธิได�มาจาก (ใช� ไปใน) กิจกรรมลงทุน (29,309,665)  (38,912,866)  (8,868,687)  10,471,465  

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น

เง�นสดรับจากเง�นกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเง�น - 220,269,264 - 165,000,000 

เง�นสดจ�ายเพ�่อชําระเง�นกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเง�น - (220,269,264) - (165,000,000) 

เง�นสดรับสุทธิจากการออกหุ�นทุน - 380,063,072 - 380,063,072 

เง�นสดจ�ายชําระหน้ีตามสัญญาเช�า 12 (100,608,630)          - (98,795,593) -

เง�นป�นผลจ�ายให�ผู�ถือหุ�นของบร�ษัท 24 (48,000,000)             (125,000,000)          (48,000,000) (125,000,000) 

ต�นทุนทางการเง�นจ�าย (788,966)                  (2,098,943)               (775,953)                 (1,534,171)              

กระแสเง�นสดสุทธิได�มาจาก (ใช� ไปใน) กิจกรรมจัดหาเง�น (149,397,596)   252,964,129  (147,571,546)  253,528,901   

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดเพ��มข�้น (ลดลง) สุทธิ (216,188,205)  285,258,362  (224,491,221)  284,688,890  

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 389,791,656           104,533,294           377,988,123          93,299,233               

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 7 173,603,451  389,791,656  153,496,902  377,988,123  

รายการท่ี ไม�ใช� เง�นสด

เจ�าหน้ีจากการซ้ือสินทรัพย� 1,733,955 1,165,346 1,520,775 875,329

เจ�าหน้ีจากการซ้ือสินทรัพย� ไม�มีตัวตน 636,847 678,474 412,146 544,074

เง�นป�นผลค�างจ�าย 51,313 12,600,000             51,313                     12,600,000              

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี

  หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหน่ึงของงบการเง�นน้ี
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    
1   ข้อมูลทั่วไป  
2   เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน  
3   กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี  
4   นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  
5   ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 (Covid-19)  
6   บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
7   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
8   ลูกหนี้อ่ืน  
9   สินค้ำคงเหลือ  
10   เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
11   ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์  
12   สัญญำเช่ำ  
13   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
14   หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย  
15   เจ้ำหนี้อ่ืน  
16   ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
17   ทุนเรือนหุ้น  
18   ส่วนเกินทุนและส ำรอง  
19   ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้  
20   ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน  
21   ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ  
22   ภำษีเงินได้  
23   ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน  
24   เงินปันผล  
25   เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
26   ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  
27   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้  
28  
 

 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำที่รำยงำน  

-135-



หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี ้

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบกำรเงินจำกคณะกรรมกำรเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 

1 ขอ้มลูทัว่ไป 

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลำคม 2562 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทต้ังอยู่เลขที่ 159/6
อำคำรเสริมมิตร ทำวเวอร์ ชั ้น 2 ห้อง 201-202 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร 

บริษัทใหญ่ในระหว่ำงปีได้แก่ บริษัท วีเน็ท แคปปทิอล จ ำกัด ซึ่งเปน็นิติบุคคลทีจ่ัดต้ังข้ึนในประเทศไทย  

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกจิหลักเกีย่วกบักำรจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มือถือและอุปกรณ์ 

รำยละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ข้อ 10 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงนิ  

(ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ 

งบกำรเงินนี้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดย  
สภำวิชำชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินหลำยฉบับได้มีกำรออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่รอบระยะเวลำ
บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 กำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัท 
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กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่เคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื ่อง สัญญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครั้งแรกและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงกำรบญัชี
ส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นวิธีส่วนได้เสียในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งได้เปิดเผยผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีไว้ในหมำยเหตุข้อ 3 
 
นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้  
ในงวดปัจจุบันมำถือปฏิบัติในกำรจัดท ำงบกำรเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กลุ่ มบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนต่องบกำรเงินจำกกำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม่เหล่ำนี้ซึ่งได้เปิดเผยในหมำยเหตุข้อ 27 
 

(ข)  สกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน   
 
งบกำรเงินนี้น ำเสนอเป็นเงินบำทซึ่งเป็นสกลุเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 

(ค) กำรใช้วิจำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรใช้วิจำรณญำณ กำรประมำณ
กำรและข้อสมมติหลำยประกำร ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณกำรไว้ ประมำณกำรและข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินจะได้รับกำร
ทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรปรับประมำณกำรทำงบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 
 
(1) กำรใช้วิจำรณญำณ  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้วิจำรณญำณในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบัญชีซึ ่งมีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญที่สุดต่อ
จ ำนวนเงินที่รับรู้ในงบกำรเงิน ประกอบด้วยหมำยเหตุข้อต่อไปนี้ 

 
4(ญ) และ 12 สัญญำเช่ำ 

− กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
− กลุ่มบริษัทพิจำรณำถึงควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีจ่ะใช้สทิธิต่ออำยุสญัญำเช่ำ

หรือไม่ 
− กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญำเช่ำหรือไม่ 
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(2) ข้อสมมติและควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งมีควำมเสี่ยง
อย่ำงมีนัยส ำคัญที่จะส่งผลให้ต้องมีกำรปรับปรุงที่มีสำระส ำคัญในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิในปี
บัญชีถัดไป ได้เปิดเผยในหมำยเหตุข้อต่อไปนี้ 

4(ญ) กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 
9 สินค้ำคงเหลือ - ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินค้ำลดลง 
16 กำรวัดมูลค่ำภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในกำร

ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัช ี

(ก) กำรบญัชเีงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 

บริษัทได้เปลี่ยนวิธ ีกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบกำร เงินเฉพำะกิจกำร จำกเดิมที่บันทึก  
ตำมวิธีรำคำทุนมำเป็นวิธีส่วนได้เสีย บริษัทได้ปรับย้อนหลังงบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนผล
ของกำรเปลี่ยนแปลงข้ำงต้น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดังนี้ 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  1 มกรำคม 

2563 2562 2562 
(พันบำท) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 8,757 (7,729) (7,596) 
ก ำไรสะสม - ยังไมจ่ัดสรรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 8,757 (7,729) (7,596) 
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   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม   2563  2562 
   (พันบำท) 
งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็      
ส่วนแบง่ก ำไรของบริษัทย่อยโดยใช้วิธีส่วนได้เสยีเพ่ิมข้ึน  16,723  42,098 
ก ำไรส ำหรับปีเพ่ิมข้ึน   16,723  42,098 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพ่ิมข้ึน   16,486  41,867 
ก ำไรตอ่หุน้ (บำท):      
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำนเพ่ิมข้ึน   0.028  0.090 

 
(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุม่เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกับก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลที่น ำเสนอในปี 
2562 และไม่น ำข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งกับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติกับข้อมูลเปรียบเทียบ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินนี้ให้ข้อก ำหนดเกี่ยวกับนิยำมสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิ
และหนี้สินทำงกำรเงินตลอดจนกำรรับรู้ กำรวัดมูลค่ำ กำรด้อยค่ำและกำรตัดรำยกำร รวมถึงหลักกำรบัญชี
ของอนุพันธ์และกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง โดยจำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัทอย่ำงมีสำระส ำคัญ 

 
(ค) TFRS 16 สญัญำเชำ่ 

 
ต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตำม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกับสัญญำที่เคยระบุว่ำเป็นสญัญำ
เช่ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ (TAS 17) และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 4 เรื ่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ( TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง
ย้อนหลังโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 

 
เดิมกลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำจะรับรู้รำยจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและประโยชน์ที ่ได้รับที ่เกี ่ยวข้องกับ
สัญญำเช่ำในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ตำม  TFRS 16 กลุ่มบริษัทได้ประเมินว่ำ
สัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสญัญำเช่ำหรือไม่ หำกสัญญำประกอบด้วยสว่นทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนที ่
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ไม่เป็นกำรเช่ำ กลุ่มบริษัทจะปันสว่นสิง่ตอบแทนที่ต้องจ่ำยตำมรำคำขำยทีเ่ป็นเอกเทศ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 
กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู ้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ  ส่งผลให้ลักษณะของค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มบริษัทรับรู้ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และ
ดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

ในกำรปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทได้เลือกใช้ข้อยกเว้นต่อไปนี้ 

- ไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำที่อำยุสัญญำเช่ำสิ้นสุดภำยใน
12 เดือน

- ใช้ข้อเท็จจริงที่ทรำบภำยหลังในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ
- ใช้อัตรำคิดลดอัตรำเดียวส ำหรับกลุ่มสัญญำเช่ำที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันอย่ำงสมเหตุสมผล
- พิจำรณำตำมกำรประเมินก่อนหน้ำว่ำสัญญำเป็นสัญญำที่สร้ำงภำระหรือไม่ เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำร
ทบทวนกำรด้อยค่ำ และ

- ไม่รวมต้นทุนทำงตรงเร่ิมแรกในกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้

ผลกระทบจำกกำรถอืปฏบิตัติำม TFRS 16  งบกำรเงนิรวม  
งบกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำร 

(พันบำท) 
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 
สินทรัพย์สทิธิกำรใช้เพ่ิมข้ึน 250,535 247,962 
สิทธิกำรเช่ำลดลง (13,235) (13,235) 
หนี้สนิตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมข้ึน (237,300) (234,727) 
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กำรวดัมลูคำ่หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ งบกำรเงนิรวม  

 งบกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบำท) 
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เปิดเผยไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2562 206,480  203,741 
สิทธิเลือกขยำยอำยุสญัญำเช่ำและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญำเช่ำที่มีควำม
แน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลว่ำจะได้ใช้สิทธ ิ 60,238 

 
60,238 

 266,718  263,979 
มูลค่ำปัจจุบันของคำ่เช่ำที่คิดลดโดยใช้อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยมืส่วนเพ่ิม  
 ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  237,300  234,727 
หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 237,300  234,727 
อัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี)  2.5 - 3.5  2.5 - 3.5 

 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำข้ำงต้นแสดงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนงำนขำยสินค้ำ และส่วนงำน
ให้บริกำรซ่อม ตำมล ำดับ 
 

4 นโยบำยกำรบญัชทีีส่  ำคญั 
 

นโยบำยกำรบัญชีที่น ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม ่ำเสมอส ำหรับงบกำรเงินทุกรอบระยะเวลำที่รำยงำน  
ยกเว้นที่ได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุข้อ 3 
 

(ก) เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 
งบกำรเงินรวมประกอบด้วยงบกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัท”)  
 
กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน  
 
กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่ำเป็นวิธีกำรรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีกำร
ดังกล่ำวผู้ซ ื้อต้องรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจที่ถูกซื้อด้วยมูลค่ำตำมบัญชีของธุรกิจดังกล่ำวตำม 
งบกำรเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล ำดับสูงสุด ณ  วันที่เกิดรำยกำร ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำสินทรพัย์สุทธิของ
ธุรกิจที่ถูกน ำมำรวมดังกล่ำวกับค่ำตอบแทนที่จ่ำยรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขำดจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้  
กำรควบคุมเดียวกันในส่วนของผู้ถือหุ้น รำยกำรส่วนเกินหรือส่วนขำดจะถูกโอนไปยังก ำไรสะสมเมื่อมีกำรขำย
เงินลงทุนในธุรกิจที่ซื้อดังกล่ำวไป  
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ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจที่ถูกซื้อจะรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมของผู้ซื้อนับต้ังแต่วันที่ต้นงวดของงบกำรเงิน
เปรียบเทียบหรือวันที่ธุรกิจเหล่ำนั้นอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ จนถึงวันที่กำร
ควบคุมสิ้นสุด 

บริษัทย่อย 

บริษัทย่อยเป็นกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกลุ่มบริษัท  กำรควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือ  
มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับกิจกำรนั้นและมีควำมสำมำรถในกำรใช้อ ำนำจเหนือกิจกำร
นั้นท ำให้เกิดผลกระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท  งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ใน 
งบกำรเงินรวม นับแต่วันที่มีกำรควบคุมจนถึงวันที่กำรควบคุมสิ้นสุดลง 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมตำมอัตรำส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่
ได้มำจำกผู้ถูกซื้อ 

กำรเปลี่ยนแปลงสว่นได้เสียในบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทที่ไม่ท ำให้กลุ่มบริษัทสญูเสียอ ำนำจกำรควบคุมจะบนัทกึ
บัญชีโดยถือเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของ 

กำรสูญเสียกำรควบคุม 

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียกำรควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้น
ออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมและสว่นประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้ำของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทยอ่ยนัน้ 
ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดข้ึนจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษัทยอ่ยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ส่วนได้เสียในบริษัท
ย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่สูญเสียกำรควบคุม 

กำรตัดรำยกำรในงบกำรเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรำยกำรบัญชีระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม รวมถึงรำยได้ หรือค่ำใช้จ่ำยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็น  
ผลมำจำกรำยกำรระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม ถูกตัดรำยกำรในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
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(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรของบริษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบันทึกบัญชีตำมวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รำยกำรเมื ่อเร่ิมแรกด้วยรำคำทุนซึ่งรวมถึง
ต้นทุนกำรท ำรำยกำร ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ของเงินลงทุนที่บันทึกตำมวิธีส่วนได้เสียของบริษัท จะถูกบันทึกในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจนถึงวันที่บริษัท
สูญเสีย 
 

(ค) เงินตรำต่ำงประเทศ  
 
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละบริษัทใน            กลุ่ม
บริษัท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร 
 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่รำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน    กำร
ด ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น   
 
สินทรัพย์และหนี้สนิที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจำกรำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศซึง่บันทกึตำมเกณฑ์   รำคำ
ทุนเดิม แปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร  
 
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำ ให้รับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนในงวดบัญชีนั้น 
 

(ง) เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 

นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 
 
(ง.1) กำรรับรู้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำเมื่อเร่ิมแรก  

 
ลูกหนี้กำรค้ำ ตรำสำรหนี้ที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออก และเจ้ำหนี้กำรค้ำรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกเมื่อมีกำรออก
ตรำสำรเหล่ำนั้น สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินอื่น ๆ  ทั ้งหมดรับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก          
เมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญำตำมข้อก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น  
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้ินทำงกำรเงิน (นอกเหนือจำกลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับ     กำร
จัดหำเงินที่มีนัยส ำคัญ หรือวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน) จะวัดมูลค่ำเมื่อเร่ิมแรกด้วย
มูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำหรือกำรออกตรำสำร     ลูกหนี้
กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินทีม่ีนัยส ำคัญวัดมูลคำ่เมื่อเร่ิมแรกด้วยรำคำของ      กำรท ำ
รำยกำร สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  
วัดมูลค่ำเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

(ง.2) กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำภำยหลัง  

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - กำรจัดประเภท 

ณ วันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกจัดประเภทรำยกำรตำมกำรวัดมูลค่ำ ได้แก่ 
กำรวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  

สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะไม่ถกูจัดประเภทรำยกำรใหม่ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกเว้นแต่กลุ่มบริษทั
มีกำรเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ในกรณีดังกล่ำวสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่
ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำร
จัดประเภท  

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้ถูกก ำหนดให้วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนจะถูกวัดมูลค่ำด้วยรำคำ
ทุนตัดจ ำหน่ำยหำกเข้ำเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้  
- ถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และ
- ข้อก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึง่ท ำให้เกิดกระแสเงินสดซึง่เป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก ำหนดไว้

ตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้ถูกก ำหนดให้วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนจะวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนได้หำกเข้ำเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้  
- ถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและ
เพ่ือขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ

- ข้อก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึง่ท ำให้เกิดกระแสเงินสดซึง่เป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก ำหนดไว้
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินทั้งหมดที่ไม่ได้จัดประเภทให้วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตำมที่ได้อธิบำยไว้ข้ำงต้นจะวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธ รรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน    ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์อนุพันธ์ทั้งหมด ณ วันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก กลุ่มบริษัทสำมำรถเลือกให้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เข้ำข้อก ำหนดในกำรวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรือมูลคำ่ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ถูกวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนหำกกำรก ำหนดดังกล่ำว
ช่วยขจัดหรือลดควำมไม่สอดคล้องอย่ำงมีนัยส ำคัญซึ่งอำจเกิดข้ึนซึ่งเมื่อเลือกแล้วไม่สำมำรถยกเลิกได้  

 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - กำรประเมินว่ำกระแสเงินสดตำมสัญญำเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำก
ยอดคงเหลือของเงินต้นหรือไม่  
 
ส ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรประเมินนี้ 
“เงินต้น” หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก 
“ดอกเบี้ย” หมำยถึง สิ่งตอบแทนจำกมูลค่ำเงินตำมเวลำและควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวข้องกบัจ ำนวนเงนิ
ต้นที่ค้ำงช ำระในช่วงระยะเวลำใดระยะเวลำหนึ่งและควำมเสี่ยงในกำรกู้ยืมโดยทั่วไป และต้นทุน (เช่น ควำม
เสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) รวมถึงอัตรำก ำไรข้ันต้น 
 

ในกำรประเมินว่ำกระแสเงินสดตำมสัญญำเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่ กลุ่มบริษัท
พิจำรณำข้อก ำหนดตำมสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซึ่งรวมถึงกำรประเมินว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ประกอบด้วยข้อก ำหนดตำมสัญญำที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงระยะเวลำและจ ำนวนเงินของกระแสเงินสดตำม
สัญญำซึ่งอำจท ำให้ไม่เข้ำเงื่อนไข ในกำรประเมิน กลุ่มบริษัทพิจำรณำถึง  

- เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดข้ึนซึ่งเป็นเหตุให้มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนเงินและเวลำของกระแสเงินสด 
- เงื่อนไขที่อำจเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยตำมสัญญำ ซึ่งรวมถึงอัตรำดอกเบี้ยผันแปร และ 
- เงื่อนไขเมื่อสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษัทถูกจ ำกัดเฉพำะกระแสเงินสดจำกสินทรัพย์ตำมที่ก ำหนด (เช่น 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ผู้ให้กู้ไม่มีสิทธิไล่เบี้ย)  

 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - กำรวัดมูลค่ำภำยหลังและก ำไรและขำดทุน  

 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ที่วัดมูลคำ่ด้วยรำคำ
ทุนตัดจ ำหน่ำย 

 สินทรัพย์เหล่ำนี้วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยวิธีอัตรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริง รำคำทุนตัดจ ำหน่ำยลดลงด้วยผลขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำ รำยได้ดอกเบี้ย ก ำไรและขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและผลขำดทนุจำก
กำรด้อยค่ำรับรู ้ในก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรตัด
รำยกำรออกจำกบัญชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  
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หนี้สนิทำงกำรเงิน - กำรจัดประเภทรำยกำร กำรวัดมลูค่ำในภำยหลังและก ำไรและขำดทุน  

หนี้สินทำงกำรเงินจัดประเภทรำยกำรตำมกำรวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน หนี้สินทำงกำรเงินจะถูกจดัประเภทให้วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนหำกให้ถือไว้
เพ่ือค้ำ ถือเป็นอนุพันธ์หรือก ำหนดให้วัดมูลค่ำเมื่อเร่ิมแรกด้วยวิธีดังกล่ำว หนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนจะวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมและรับรู้ก ำไรและขำดทุนสุทธิ 
รวมถึงดอกเบี้ยจ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน หนี้สินทำงกำรเงินอ่ืนที่วัดมูลค่ำภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ ำหนำ่ย
ด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่ำยและก ำไรและขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรตัดรำยกำรออกจำกบัญชีให้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

(ง.3) กำรตัดรำยกำรออกจำกบัญชี 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินออกจำกบัญชีเมื ่อสิทธิตำมสัญญำที่จ ะได้รับกระแสเงินสด  
จำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมดอำยุหรือมีกำรโอนสิทธิในกำรรับกระแสเงินสดตำมสัญญำในธุรกรรมซึ่ง
ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทำงกำรเงินได้ถูกโอนหรือ    ใน
กรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดและ
ไม่ได้คงไว้ซึ่งกำรควบคุมในสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  

กลุ่มบริษัทเข้ำท ำธุรกรรมซึ่งมีกำรโอนสินทรัพย์ที ่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ยังคงควำมเสี่ยง และ
ผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพย์ที่โอนหรือบำงสว่นของสินทรัพย์ ใน
กรณีนี้ สินทรัพย์ที่โอนจะไม่ถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี  

หนี้สินทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินออกจำกบัญชีเมื่อภำระผูกพันตำมสัญญำสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอำยุ กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินออกจำกบัญชีหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแส   
เงินสดจำกกำรเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทำงกำรเงินใหม่ด้วย
มูลค่ำยุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว  
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กำรตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินออกจำกบัญชี ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีที่ตัดรำยกำรและสิ่งตอบ
แทนที่ต้องจ่ำย (รวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรือหนี้สินที่รับมำ) รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  

 
(ง.4) กำรหักกลบ 

 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินจะหักกลบกันเพ่ือรำยงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยจ ำนวน
สุทธิ ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตำมกฎหมำยในกำรหักกลบจ ำนวนเงินที่รับรู้และกลุม่บริษัทต้ังใจที่
จะช ำระด้วยจ ำนวนเงินสุทธิ หรือต้ังใจที่จะรับสินทรัพย์และช ำระหนี้สินพร้อมกัน  

 
(ง.5) อนุพันธ ์

 
อนุพันธ์รับรู ้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวัดมูลค่ำยุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมใหม่จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทันที  
 
นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563 
 
อนุพันธ ์
 
อนุพันธ์รับรู้รำยกำรเมื่อใช้สิทธิในอนุพันธ์ดังกล่ำว 

 
(จ) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝำกธนำคำรประเภทเผ่ือ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรซึ่งจะต้องช ำระคืนเมื่อทวงถำมถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหำเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ฉ) ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รับสิ่งตอบแทนตำมสัญญำ หำกกลุ่มบริษัทรับรู้
รำยได้ก่อนที่จะมีสิทธิที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รับสิ่งตอบแทน จ ำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่
เกิดจำกสัญญำ 

ลูกหนี้วัดมูลค่ำด้วยรำคำของรำยกำรหักค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้น (2562: ค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ) ซึ่งประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรช ำระหนี้ และกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรช ำระหนี้ในอนำคต       
ของลูกค้ำ หนี้สูญจะถูกตัดจ ำหน่ำยเมื่อเกิดข้ึน 

(ช) สินค้ำคงเหลือ 

สินค้ำคงเหลือวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 

ต้นทุนของสินค้ำค ำนวณโดยใช้วิธีเข้ำก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้ำประกอบด้วยรำคำทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภำพ
หรือต้นทุนอ่ืนเพ่ือให้สินค้ำอยู่ในสถำนที่และสภำพปัจจุบัน 

มูลค่ำสุทธิที ่จะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น
โดยประมำณในกำรขำย 

(ซ) ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 

กำรรับรู้และกำรวัดมลูค่ำ 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 

รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรงที่เกี ่ยวข้องกับกำรได้มำของสินทรัพย์ และต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ  ที ่เกี ่ยวขอ้งกับ 
กำรจัดหำสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์นั้นอยูใ่นสภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์  ต้นทุนในกำรร้ือถอน 
กำรขนย้ำย กำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนกำรกู้ยืม ส ำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สำมำรถท ำงำนได้โดยปรำศจำกลขิสทิธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถอืว่ำ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกลำ่วเปน็สว่น
หนึ่งของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรำยกำรส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ เท่ำกัน
ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส ำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน  
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ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิ         
ที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบัญชีของสว่นปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
ต้นทุนที่เกิดข้ึนในภำยหลัง 
 
ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรส่วนปรับปรุงอำคำร
เช่ำและอุปกรณ์  ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที ่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำก
รำยกำรนั้น และสำมำรถวัดมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ  ชิ ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูก 
ตัดจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุนที่เกิดข้ึนในกำรซ่อมบ ำรุงส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ที่ เกิดข้ึน
เป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
 
ค่ำเสื่อมรำคำ 
 
ค่ำเสื่อมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเสื่อมสภำพของสินทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยรำคำทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนใน
กำรเปลี่ยนแทนอ่ืน หักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์  
 
ค่ำเสื่อมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร  ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงได้ดังนี้ 
 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและเคร่ืองใช้ส ำนักงำน 3 และ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเสื่อมรำคำ ส ำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและติดต้ัง 
 
วิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้น
รอบปีบัญชีและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
 

(ฌ) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 

ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทซื้อมำและมีอำยุกำรใช้งำนจ ำกัด วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำย
สะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม  
 
 
 
รำยจำ่ยภำยหลงักำรรับรู้รำยกำร 

-149-



รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต โดยรวม
เป็นสินทรัพย์ที่สำมำรถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกิดข้ึนภำยในรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์หรือจ ำนวนอ่ืนที่ใช้แทนรำคำทุนหักด้วยมูลค่ำคงเหลือ 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู ้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกสินทรัพย์นั้นตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยเร่ิมตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์  

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ส ำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้ 

ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 3 -10 ป ี

กลุ่มบริษัทไม่ได้คิดค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระหว่ำงติดต้ัง 

วิธีกำรตัดจ ำหน่ำย  ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่ำคงเหลือ จะได้รับกำรทบทวนทุกสิ้นรอบ  
ปีบัญชีและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม  

(ญ) สัญญำเช่ำ 

นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 

ณ วันเร่ิมต้นของสัญญำ กลุ่มบริษัทจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
กลุ่มบริษัท น ำค ำนิยำมของสัญญำเช่ำตำม TFRS 16 มำใช้ในกำรประเมินว่ำสัญญำนั้นให้สิทธิในกำรควบคุม
กำรใช้สินทรัพย์ที่ระบุหรือไม่ 
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ในฐำนะผู้เช่ำ 
 
ณ วันที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ สัญญำที่มีส่วนประกอบที่เป็นสัญญำเช่ำ      
กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำให้กับแต่ละสว่นประกอบของสัญญำเช่ำตำมเกณฑ์รำคำ
ขำยที่เป็นเอกเทศ ส ำหรับสัญญำเช่ำอสังหำริมทรัพย์กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่ เป็นกำรเช่ำ
และรับรู้สัญญำเช่ำและส่วนประกอบที่ไม่เป็นกำรเช่ำเป็นสัญญำเช่ำเพียงอย่ำงเดียว  

 
กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล  
 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ และปรับปรุง
เมื่อมีกำรวัดมูลค่ำใหม่ของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ประกอบด้วยจ ำนวนเงินที่รับรู้
เมื่อเร่ิมแรกของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำปรับปรุงด้วยจ ำนวนเงินที่จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเร่ิม
มีผลหรือก่อนวันที่สัญญำเร่ิมมีผลรวมกับต้นทุนทำงตรงเร่ิมแรกและประมำณกำรต้นทุนในกำรบูรณะและสุทธิ
จำกสิ่งจูงใจในสัญญำเช่ำที่ได้รับ ค่ำเสื่อมรำคำรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจำกวันที่สัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอำยุสัญญำเช่ำ     เว้นแต่สัญญำเช่ำดังกล่ำวมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่ำ
ให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญำเช่ำ หรือต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้สะท้อนว่ำกลุ่มบริษัทจะมีกำรใช้สิทธิ
ในกำรซื้อสินทรัพย์ ในกรณีนี้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้จะบันทึกค่ำเสื ่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ที่เช่ำ ซึ่งก ำหนดตำมเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำปัจจุบันของค่ำเช่ำที่ยังไม่ได้จ่ำยช ำระ ณ วันที่สัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผล คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำ เว้นแต่อัตรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดได้ กลุ่มบริษัทใช้
อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ค่ำเช่ำรวมถึงค่ำเช่ำคงที่หักสิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำค้ำงรับ
จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำก
กลุ่มบริษัทมี     ควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ  
 
กลุ่มบริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมโดยน ำอัตรำดอกเบี้ยจำกแหล่งข้อมูลทำงกำรเงินภำยนอก
หลำยแห่งและได้ปรับปรุงบำงส่วนเพ่ือให้สะท้อนระยะเวลำของสัญญำเช่ำและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่ำ  

 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตำมสัญญำ
เช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปลี่ยนแปลง ค่ำเช่ำ กำรเปลี่ยนแปลงประมำณ
กำรจ ำนวนเงินที่คำดว่ำต้องจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ หรือกำรเปลี่ยนแปลงกำรประเมินกำรใช้        
สิทธิเลือกซื้อ สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ เมื่อมีกำรวัดมูลค่ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ หรือรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
หำกมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ได้ถูกลดมูลค่ำลงจนเป็นศูนย์แล้ว  
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นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563 

ค่ำเช่ำจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ ประโยชน์
ที่ได้รับตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำที่อำจเกิดข้ึนต้องน ำมำรวมค ำนวณจ ำนวนเงินข้ันต ่ำที่ต้องจ่ำยตำมระยะเวลำที่
คงเหลือของสัญญำเช่ำ เมื่อได้รับกำรยืนยันกำรปรับค่ำเช่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่ำเช่ำ
ทั้งสิ้นตำมสัญญำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 

(ฎ) กำรดอ้ยคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 

กลุ่มบริษัท รับรู้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย (รวมถึง เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน รวมถึงเงินให้กู้ยืม
แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน)  

กำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน  

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนเป็นกำรประมำณผลขำดทุนด้ำนเครดิตด้วยควำมน่ำจะเป็นถว่งน ำ้หนกั 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตค ำนวณโดยใช้มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินทีค่ำดว่ำจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่ำงระหว่ำงกระแส
เงินสดที่กิจกำรจะต้องจ่ำยตำมสัญญำและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะได้รับ) ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดข้ึน คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  

กำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตนั้นค ำนวณดังต่อไปนี้ 

- ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ ผลขำดทุนดังกล่ำวประมำณจำกผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกกำรผิดเงื่อนไขตำมสญัญำทีค่ำดว่ำจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำภำยหลงั
วันสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน หรือ

- ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุของสญัญำ ผลขำดทุนดังกล่ำวประมำณจำกผลขำดทนุ
ที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกกำรผิดเงื่อนไขตำมสัญญำที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลำทั้งหมดที่เหลืออยู่ของ
สัญญำ
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ค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื ่นวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้วยผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดข้ึนตลอดอำยุของสัญญำ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเหลำ่นี้ประมำณ
กำรโดยใช้ตำรำงกำรต้ังส ำรอง ซึ่งวิธีดังกล่ำวมีกำรน ำข้อมูลผลขำดทุนที่เกิดข้ึนในอดีต กำรปรับปรุงปัจจัยที่มี
ควำมเฉพำะเจำะจงกับลูกหนี้นั ้น ๆ และกำรประเมินทั้งข้อมูลสภำวกำรณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูล
คำดกำรณ์สภำวกำรณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนำคต ณ วันที่รำยงำน 
 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดข้ึนด้วยผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ ยกเว้นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มกีำร
เพ่ิมข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตนับแต่กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทำง
กำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่ำวจะวัดค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้วยผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดข้ึนตลอดอำยุของสัญญำ  
 
ระยะเวลำสูงสุดที่ใช้ในกำรประมำณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนพิจำรณำจำกระยะเวลำที่ยำวที่สุด
ตำมสัญญำที่กลุ่มบริษัทมีฐำนะเปิดต่อควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต  
 
กลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตต ่ำ เมื ่อ มีอันดับควำมน่ำเชื่อถอือยู่ใน 
‘ระดับที่น่ำลงทุน’ ซึ่งเป็นกำรจัดอันดับที่เข้ำใจในระดับสำกล  
 
กลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้น อย่ำงมีนัยส ำคัญหำกเกิน
ก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 30 วัน มีกำรเปลี่ยนแปลงของอันดับควำมน่ำเช่ือถือที่ลดระดับลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ มีกำร
ด ำเนินงำนที่ถดถอยอย่ำงมีนัยส ำคัญของลูกหนี้ หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ตลำด สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจหรือกฎหมำยที่ส่งผลในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถ
ของลูกหนี้ในกำรจ่ำยช ำระภำระผูกพันให้กับกลุ่มบริษัท 
 
กลุ่มบริษัท พิจำรณำว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินจะเกิดกำรผิดสัญญำเมื่อ  
- ผู้กู้ไม่สำมำรถจ่ำยช ำระภำระผูกพันด้ำนเครดิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เต็มจ ำนวน อีกทั้งกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิใน

กำรไล่เบี้ย เช่น กำรยึดหลักประกัน (หำกมีกำรวำงหลักประกัน) หรือ  
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินค้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วัน 
กำรประเมินกำรเพ่ิมข้ึนของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนัยส ำคัญนั้นมีกำรประเมินทั้งแบบเป็นรำยลูกหนี้หรือ
แบบกลุ่ม ข้ึนอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน หำกกำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นกำรประเมินแบบกลุม่ต้องมี
กำรจัดกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมลักษณะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน เช่น สถำนกำรณ์ค้ำงช ำระ
และอันดับควำมน่ำเช่ือถือ  
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ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นมีกำรประเมินใหม่ ณ สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน เพื่อสะท้อนกำร
เปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของเครื่องมือทำงกำรเงินนับจำกวันที่ รับรู้รำยกำรเมื ่อเริ ่มแรก  กำร
เพ่ิมข้ึนของค่ำเผ่ือผลขำดทุนแสดงเป็นขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในก ำไรหรือขำดทุน ค่ำเผ่ือผลขำดทุนแสดงเป็น
รำยกำรหักออกจำกมูลค่ำตำมบัญชีข้ันต้นของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต 

ณ วันที่รำยงำนกลุ่มบริษัทประเมินว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทนุตัดจ ำหนำ่ยเกิดกำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิตหรือไม่ สินทรัพย์ทำงกำรเงินมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื ่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำ รณ์หนึ่งหรือ
มำกกว่ำหนึ่งเหตุกำรณ์ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนในอนำคตของสินทรัพย์ทำง
กำรเงิน สถำนกำรณ์ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินเกิดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตรวมถึง กำรที่ลูกหนี้
ประสบปัญหำทำงกำรเงินอย่ำงมนีัยส ำคัญ กำรผิดสัญญำ เช่น กำรค้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วัน มีควำมเป็นไปได้ที่
ลูกหนี้จะเข้ำสู่กำรล้มละลำย เป็นต้น 

กำรตัดจ ำหน่ำย  

มูลค่ำตำมบัญชีข้ันต้นของสินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดจ ำหน่ำยเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำง
สมเหตุสมผลว่ำจะได้รับคืนเงิน หำกมีกำรรับเงินคืนในภำยหลังจำกสินทรัพย์ที่มีกำรตัดจ ำหน่ำยแลว้ จะรับรู้เป็น
กำรกลับรำยกำรกำรด้อยค่ำในก ำไรหรือขำดทุนในงวดที่ได้รับคืน 

กำรค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน 

มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที ่ถือไว้จนกว่ำจะครบก ำหนดที่บันทึกโดยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหนำ่ย 
ค ำนวณโดยกำรหำมูลค่ำปัจจบุันของประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคต คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่
แท้จริง  

มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทำงกำรเงินส ำหรับหลักทรัพย์เผ่ือขำย ค ำนวณโดยอ้ำงองิถึงมูลค่ำ
ยุติธรรม 

กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกกลับรำยกำร เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึนใน
ภำยหลัง และกำรเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่เคยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  
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(ฏ) กำรด้อยค่ำที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
 
ยอดสินทรัพย์ตำมบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนว่ำมีข้อบ่งช้ีเร่ืองกำรด้อยค่ำหรือ 
ไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน ส ำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุ
กำรให ้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนหรือยังไม ่พร้อมใช้งำน จะประมำณมูลค่ำท ี ่คำดว่ำจะได้ร ับคืนทุกปี   
ในช่วงเวลำเดียวกัน   
 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยส์ูงกว่ำมูลค่ำทีจ่ะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยคำ่
บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  

 
กำรค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน 
 
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์
หรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในกำรขำยแล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
ของสินทรัพย์  ประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อน
ค ำนึงภำษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ยงที่มีต่อ
สินทรัพย์ ส ำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสนิทรัพยอ่ื์น จะพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย 
 
กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ 
 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่
ที ่ออกรำยงำนว่ำมีข้อบ่งชี ้เรื ่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำร หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำที ่คำดว่ำจะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถกูกลับ
รำยกำรเพียงเท่ำที่มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่อมรำคำหรือค่ำ
ตัดจ ำหน่ำย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน 
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(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงำน  

โครงกำรสมทบเงิน 

ภำระผูกพันในกำรสมทบเข้ำโครงกำรสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในก ำไรหรือขำดทุนในรอบ
ระยะเวลำที่พนักงำนได้ท ำงำนให้กับกิจกำร 

โครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 

ภำระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจำกโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ถูกค ำนวณแยกต่ำงหำกเป็นรำยโครงกำร
จำกกำรประมำณผลประโยชน์ในอนำคตที่เกิดจำกกำรท ำงำนของพนักงำนในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  
ผลประโยชน์ดังกล่ำวได้มีกำรคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่ำปัจจุบัน 

กำรค ำนวณภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้นั้นจัดท ำโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับ
อนุญำต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ 

ในกำรวัดมูลค่ำใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที ่ก ำหนดไว้สุทธิ  ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุ่มบริษัทก ำหนดดอกเบี้ยจ่ำย
ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตรำคิดลดที่ใช้วัดมูลค่ำภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
ณ ต้นปี โดยค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมำจำกกำรสมทบเงนิ
และกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ำยสุทธิและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์รับรู้
รำยกำรในก ำไรหรือขำดทุน 

เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงกำรหรือกำรลดขนำดโครงกำร กำรเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรในอดีต หรือ ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดขนำดโครงกำรต้องรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน
ทันที กลุ่มบริษัทรับรู้ก ำไรและขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกิดข้ึน  

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำนรับรู ้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื ่อพนักงำนท ำงำนให้  หนี้สินรับรู ้ด้วยมูลค่ำที ่คำดว่ำ 
จะจ่ำยช ำระ หำกกลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันโดยอนุมำนที่จะต้องจ่ำยอันเป็นผล  
มำจำกกำรที่พนักงำนได้ท ำงำนให้ในอดีตและภำระผูกพันนี้สำมำรถประมำณได้อย่ำงสมเหตุสมผล  
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(ฑ) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

มูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงำน (ช ำระด้วยตรำสำรทุน) รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยพร้อมๆ ไป
กับกำรเพ่ิมข้ึนในส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลำที่พนักงำนสำมำรถเข้ำใช้สิทธิได้อย่ำงไม่มีเงื่อนไข  จ ำนวนที่
รับรู ้เป็นค่ำใช้จ่ำยจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจ ำนวนสิทธิซื ้อหุ ้นที ่แท้จริงซึ ่งเข้ำเงื ่อนไขกำรให้บรกิำรที่
เกี่ยวข้องและเงื่อนไขกำรได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเร่ืองตลำดทุน ซึ่งเป็นจ ำนวนที่เดิมเคยรับรู้ตำมจ ำนวนสิทธิซื้อ
หุ้นที่เข้ำเงื่อนไขกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขกำรได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเร่ืองตลำดทุน ณ วันที่ได้รับสิทธิ  
ส ำหรับเงื่อนไขกำรได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรบริกำรหรือผลงำน มูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ
จะถูกวัดค่ำเพื่อให้สะท้อนถึงเงื่อนไขนั้นและไม่มีกำรปรับปรุงส ำหรับผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนที่คำดไวก้บัผลที่
เกิดข้ึนจริง 
 

(ฒ) ประมำณกำรหนี้สิน 
 

ประมำณกำรหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื ่อกลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันจำกกำรอนมุำน  
ที่เกิดขึ ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งสำมำรถประมำณจ ำนวนของภำระผูกพันไดอ้ย่ำง
น่ำเช่ือถือ และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ำยไปเพ่ือช ำระภำระผูกพัน
ดังกล่ำว ประมำณกำรหนี้สินพิจำรณำจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ำยในอนำคตโดยใช้อัตรำคิดลดใน
ตลำดปัจจุบันก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินได้ เพ่ือให้สะท้อนจ ำนวนที่อำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบันซึ่งแปรไปตำมเวลำ
และควำมเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมำณกำรหนี้สินส่วนที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจำกเวลำที่ผ่ำนไปรับรู้เป็นต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
(ณ) กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 

มูลค่ำยุติธรรมคือรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือจ่ำยช ำระเพื่อโอนหนี้สินในรำยกำรที่เกิดขึ้นใน
สภำพปกติระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วัดมูลค่ำในตลำดหลัก หรือตลำดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หำกไม่มีตลำด
หลัก) ที่ กลุ่มบริษัทสำมำรถเข้ำถึงได้ในวันดังกล่ำว มูลค่ำยุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของควำมเสี่ยงที่
ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของภำระผูกพัน  
 
นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลของกลุม่บริษัทหลำยข้อก ำหนดใหม้ีกำรวัดมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงิน และสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน  
 
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง หำก
สำมำรถหำได้ ตลำดจะถือว่ำมี ‘สภำพคล่อง’ หำกรำยกำรของสินทรัพย์หรือหนี้สินเกิดข้ึนอย่ำงสม ่ำเสมอใน
จ ำนวนที่เพียงพอซึ่งสำมำรถให้ข้อมูลรำคำได้อย่ำงต่อเนื่อง  
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หำกไม่มีรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องกลุ่มบริษัทใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ใช้ข้อมูลที่สำมำรถ
สังเกตได้ที่มีควำมเกี่ยวข้องให้มำกที่สุด และลดกำรใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ให้น้อยที่สุด กำรเลือกเทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำจะพิจำรณำปัจจัยทั้งหมดที่ผู้ร่วมตลำดค ำนึงถึงในกำรก ำหนดรำคำของรำยกำร 

หำกสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมมีรำคำเสนอซื้อและรำคำเสนอขำยกลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำ
สินทรัพย์และสถำนกำรณ์เป็นสินทรัพย์ด้วยรำคำเสนอซื้อ และวัดมูลค่ำหนี้สินและสถำนะกำรเป็นหนี้สินด้วย
รำคำเสนอขำย 

หลักฐำนที่ดีที่สุดส ำหรับมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ณ วันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกคือรำคำของ
กำรท ำรำยกำร เช่น มูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ หำกกลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกแตกต่ำงจำกรำคำของกำรท ำรำยกำรและมูลค่ำยติุธรรมไม่ว่ำจะได้มำจำกรำคำ
เสนอซื้อเสนอขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที ่เหมือนกันหรือโดยใช้เทคนิคกำรวัด
มูลค่ำซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ซึ่งตัดสนิว่ำไม่มีนัยส ำคัญต่อกำรวัดมูลคำ่ ท ำให้เคร่ืองมือทำงกำรเงินวัด
มูลค่ำเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมปรับด้วยผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก
และรำคำของกำรท ำรำยกำร และรับรู้เป็นรำยกำรรอตัดบัญชีซึ่งจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมำะสม
ตลอดอำยุของเคร่ืองมือทำงกำรเงินแต่ต้องไม่ช้ำกว่ำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้หลักฐำนสนับสนุนทั้งหมดจำก
ข้อมูลที่สังเกตได้ในตลำดหรือเมื่อรำยกำรดังกล่ำวสิ้นสุดลง 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 
มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำนี้ถกูจดัประเภทในแต่ละล ำดับช้ันของมูลค่ำยติุธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ ดังนี้  

- ข้อมูลระดับ 1  เป็นรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื ่นท ี่ส ังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส  ำหรับสินทรัพย ์น ั ้นหรือหนี้ส ินนั้น

นอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3  ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หำกข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล ำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรมที่แตกต่ำงกัน กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวมจะถกูจัดประเภทในภำพรวมในระดับเดียวกันตำมล ำดับช้ัน
ของมูลค่ำยุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต ่ำสุดที่มีนัยส ำคัญส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวม 

กลุ่มบริษัทรับรู้กำรโอนระหว่ำงล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่เกิดกำรโอนข้ึน 
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(ด) ทนุเรอืนหุน้ 
 
หุ้นสำมัญ 
 
หุ้นสำมัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรออกหุ้นสำมัญและสิทธิซื้อหุ้น (สุทธิจำก
ผลกระทบทำงภำษี) รับรู้เป็นรำยกำรหักจำกส่วนของทุน  

 
(ต) รำยได้ 

 
รำยได้รับรู้เมื่อลูกค้ำมีอ ำนำจควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรด้วยจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่ มบริษัท
คำดว่ำจะมีสิทธิได้รับซึ ่งไม่รวมจ ำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สำม ภำษีมูลค่ำเพิ่มและแสดงสุทธิจำกส่วนลด
กำรค้ำและส่วนลดตำมปริมำณ 
 
กำรขำยสินคำ้และให้บริกำร 
 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อลูกค้ำมีอ ำนำจควบคุมในสินค้ำซึ่งโดยทั่วไปเกิดข้ึนเมื่อมีกำรส่งมอบสินค้ำ
ให้กับลูกค้ำ ส ำหรับสัญญำที่ให้สิทธิลูกค้ำในกำรคืนสนิค้ำ รำยได้จะรับรู้ในจ ำนวนที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่
ในระดับสูงมำกว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญของรำยได้ที ่รับรู้สะสม ดังนั ้น รำยได้ที ่รับรู้จะ
ปรับปรุงด้วยประมำณกำรรับคืนสินค้ำซึ่งประมำณกำรจำกข้อมูลในอดีต  

 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำหนึ่งโดยอ้ำงอิงเมื่อได้ให้บริกำร ข้ันควำมส ำเร็จของงำนประเมินโดย
ใช้วิธีกำรส ำรวจงำนที่ได้ท ำแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

 
ส ำหรับสัญญำที่มีกำรรวมกำรขำยสินค้ำและบริกำรเข้ำด้วยกัน กลุ่มบริษัทบันทึกสินค้ำและบริกำรแยกจำกกัน 
หำกสินค้ำและบริกำรดังกล่ำวแตกต่ำงกัน (เช่น หำกสำมำรถแยกสินค้ำหรือบริกำรดังกล่ำวออกจำกกันได้และ
ลูกค้ำได้รับประโยชน์จำกสินค้ำหรือบริกำรนั้น) หรือมีกำรให้บริกำรหลำยๆ ประเภทในรอบระยะเวลำรำยงำนที่
แตกต่ำงกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่วนตำมสัดส่วนของรำคำขำยที่เป็นเอกเทศของสินค้ำและบริกำรนั้นๆ 
ซึ่งได้ระบุไว้ในรำยงำนอัตรำค่ำสินค้ำหรือบริกำรที่กลุ่มบริษัทขำยสินค้ำและบริกำรเป็นเอกเทศแยกต่ำงหำก  
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โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ  

สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะปันส่วนตำมสัดส่วนของรำคำขำยที่เป็นเอกเทศของสินค้ำและคะแนน จ ำนวนเงินที่ปันส่วน
ให้กับคะแนนจะรับรู้เป็นหนี้สินที่เกิดจำกสญัญำ และรับรู้รำยได้เมื่อลูกค้ำใช้สิทธิแลกคะแนนหรือเมื่อมีควำมน่ำจะ
เป็นน้อยมำกที่ลูกค้ำจะใช้สิทธิแลกคะแนนดังกล่ำว ทั ้งนี ้รำคำขำยที่เป็นเอกเทศของคะแนนประมำณกำรโดย
อ้ำงอิงกับส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้ำและควำมน่ำจะเป็นที่ลูกค้ำจะใช้สิทธิแลกคะแนน และจะได้รับกำรทบทวนกำร
ประมำณกำรดังกล่ำว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

(ถ) รำยได้อื่น 

รำยได้อ่ืนประกอบด้วยเงินปันผล ดอกเบี้ยรับและอ่ืนๆ โดยเงินปันผลรับบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนในวันที่กลุ่ม
บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

(ท) ดอกเบีย้ 

นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563  

อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง  

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงคืออัตรำ
ที่ใช้คิดลดประมำณกำรกำรจ่ำยช ำระเงินหรือรับเงินในอนำคตตลอดอำยุที่คำดกำรณ์ไว้ของเครื่องมอืทำง
กำรเงินของ 
- มูลค่ำตำมบัญชีข้ันต้นของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน หรือ
- รำคำทุนตัดจ ำหน่ำยของหนี้สินทำงกำรเงิน

ในกำรค ำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ำย อัตรำดอกเบี้ยที ่แท้จริงจะน ำมำใช้กับมูลค่ำตำมบัญชีขั้นตน้ของ
สินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต) หรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยของหนี้สิน อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตภำยหลงักำรรับรู้เมื่อเร่ิมแรก รำยได้ดอกเบี้ยจะค ำนวณโดยกำร
ใช้อัตรำดอกเบี้ยที ่แท้จริงกับรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน หำกสินทรัพย์ไม่มีกำรด้อยค่ำ
เครดิตอีกต่อไป กำรค ำนวณรำยได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปค ำนวณจำกมูลค่ำตำมบัญชีข้ันต้นของสินทรัพย์ 
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นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563 
 
ดอกเบี้ยรับรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนในอัตรำที่ระบุในสัญญำ 
 
ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในท ำนองเดียวกันบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนในงวดที่ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกิดข้ึน ยกเว้น
ในกรณีที่มีกำรบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมำจำกกำรใช้เวลำยำวนำนในกำรจัดหำ 
ก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ดังกล่ำวก่อนที่จะน ำมำใช้เองหรือเพ่ือขำย 
 

(ธ) ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้
ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู ้ในก ำไรหรือขำดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี ่ยวกับรำยกำรที่
เกี่ยวข้องในกำรรวมธุรกิจ หรือ รำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือได้รับช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุน
ประจ ำปีที ่ต้องเสียภำษี โดยใช้อัตรำภำษีที ่ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน ตลอดจน  
กำรปรับปรุงทำงภำษีที่เกี่ยวกับรำยกำรในปีก่อนๆ 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบันทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สินและจ ำนวนที่ใช้เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี  ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้  
เมื่อเกิดจำกผลแตกต่ำงที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหำกเป็นไปได้ว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรในอนำคต
อันใกล้  
 
กำรวัดมูลค่ำของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทำงภำษีที่จะเกิดจำกลักษณะวิธีกำรที่  
กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะได้รับผลประโยชน์จำกสินทรัพย์หรือจะจ่ำยช ำระหนี้สินตำมมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่สิ้น
รอบระยะเวลำที่รำยงำน  
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษีที ่คำดว่ำจะใช้กับผลแตกต่ำงชั ่วครำวเมื ่อมีกำรกลับ
รำยกำรโดยใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน 
 
ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทค ำนึงถึง
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีที่ต้องจ่ำยเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบี้ยที่ต้อง
ช ำระ กลุ่มบริษัทเช่ือว่ำได้ต้ังภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่งเกิดจำกกำร
ประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจัย รวมถึง กำรตีควำมทำงกฏหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต   
กำรประเมินนี้อยู ่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติ และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจเกี ่ยวกับ
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เหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูลใหม่ๆ อำจจะท ำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนกำรตัดสินใจโดยข้ึนอยู่กับควำมเพียงพอของ
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยที่มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่ เกิด 
กำรเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกิจกำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษี
ต่ำงกัน ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของ  
งวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ำยช ำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน  

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคต 
จะมีจ ำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั ่วครำวดังกล่ำว  ก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตตอ้ง
พิจำรณำถึงกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตหลังปรับปรุง
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่พิจำรณำจำกแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อย ในกลุ่มบริษัทแล้วอำจมี
จ ำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้ทั้งจ ำนวน สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง 

(น) ก ำไรต่อหุ้น  

กลุ่มบริษัทแสดงก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำนส ำหรับหุ้นสำมัญ ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรหรือ
ขำดทุนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ออกจ ำหน่ำยระหว่ำงปี 

(บ) บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมทั้งทำงตรงและทำงอ้อมหรือมี
อิทธิพลอย่ำงมีสำระส ำคัญในกำรตัดสินใจทำงกำรเงินและกำรบริหำรของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลหรือกิจกำรที่
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภำยใต้อิทธิพลอยำ่งมสีำระส ำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัท
มีอ ำนำจควบคุมทั้งทำงตรงและทำงอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่ำงมีสำระส ำคัญในกำรตัดสินใจทำงกำรเงินและกำร
บริหำรต่อบุคคลหรือกิจกำรนั้น 
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(ป) รำยงำนทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนที่รำยงำนต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุด
ด้ำนกำรด ำเนินงำน) จะแสดงถึงรำยกำรที่เกิดข้ึนจำกส่วนงำนด ำเนินงำนนั้นโดยตรงรวมถึงรำยกำรที่ได้รับกำร
ปันส่วนอย่ำงสมเหตุสมผล 
 

5 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
 
ในเดือนมีนำคม 2563 ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และส่วนงำนรำชกำรของจังหวัดต่ำงๆได้ก ำหนดให้มีกำร
ปิด สถำนประกอบกำรของกลุ่มบริษัทเป็นกำรช่ัวครำว ต้ังแต่วันที่ 22 มีนำคม 2563 เพ่ือจะจ ำกัดผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  ทั้งนี้ ผู้บริหำรมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ดังกลำ่ว
อย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้มั ่นใจว่ำพนักงำนของกลุ่มบริษัทปลอดภัย และพยำยำมอย่ำงยิ่งยวดในกำรควบคุมให้มี
ผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยที่สุดเท่ำที ่จะเป็นไปได้  อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภำคม 2563 ผู ้ว่ำรำชกำร
จังหวัดกรุงเทพมหำนครและสว่นงำนรำชกำรของจงัหวัดต่ำงๆ ได้มีมำตรกำรผ่อนปรนให้มีกำรกลับมำเปิดสถำน
ประกอบกำรของกลุ่มบริษัทอีกคร้ัง ต่อมำในระหว่ำงเดือน ธันวำคม 2563 ส่วนงำนรำชกำรของบำงจังหวัดได้
ก ำหนดให้มีกำรปิดสถำนประกอบกำรของกลุ่มบริษัทเป็นกำรช่ัวครำวเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดดังกล่ำวกลับมำ
อีกคร้ังอย่ำงไรก็ตำมไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ 
 
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สถำนกำรณ์ของกำรแพร่ระบำดดังกล่ำวยงัไม่สิ้นสดุ ท ำให้เกิดควำมไม่แน่นอน
ในกำรประมำณกำรผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษัทจึงเลือกปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง  
มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนำ 2019 (Covid-19) ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

 
(ก) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 
กลุ่มบริษัทเลือกไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นข้อบ่งช้ีกำรด้อยค่ำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ และ
อุปกรณ์ และเลือกไม่น ำข้อมูลสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่อำจจะกระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงินในอนำคต
มำใช้ประกอบกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ และอุปกรณ์ 
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(ข) กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ 

ในระหว่ำงเดือนมีนำคม - ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทได้รับกำรลดค่ำเช่ำจ่ำยทั้งจ ำนวนเป็นเวลำ 285 วันต้ังแต่
วันที่ 22 มีนำคม 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่มบริษัทได้ทยอยปรับลดหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ  
ตำมสัดส่วนที่ได้รับกำรลดค่ำเช่ำ กลับรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และดอกเบี้ยจำกหนี้สิน
ตำมสัญญำเช่ำที่เกี่ยวข้องตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำที่ลดลง และบันทึกผลต่ำงจำกกำรได้รับกำรลดค่ำเช่ำในก ำไร
หรือขำดทุนส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 1.36 ล้ำนบำท  

6 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ควำมสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมำยเหตุข้อ 10 บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกันที่มีรำยกำร
ระหว่ำงกันที่มีนัยส ำคัญกับกลุ่มบริษัทในระหว่ำงปีมีดังต่อไปนี้ 
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ชือ่กจิกำร ประเทศทีจ่ดัตัง้ ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์
บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จ ำกัด ประเทศไทย เป็นบริษัทใหญ่ในล ำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท

และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ประเทศไทย มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท บลู ฟิช โซลูช่ัน จ ำกัด ประเทศไทย มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ไอ-ซีเคียว จ ำกัด ประเทศไทย มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท โลจสิท์พลัส จ ำกัด ประเทศไทย มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท วีเน็ท พำวเวอร์ จ ำกัด ประเทศไทย มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
   (เดิมช่ือ บริษัท มัญจำ จ ำกัด)   
บริษัท เจียไต๋ จ ำกัด ประเทศไทย มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เอ็ม อิน เทลลิเจนซ์ จ ำกัด ประเทศไทย มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูช่ัน จ ำกัด ประเทศไทย บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทวีเน็ท แคปปิตอล 
บริษัท วีเฮลท์ทรีซกิต้ี จ ำกัด ประเทศไทย บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทวีเน็ท แคปปิตอล 
บริษัท วีเซิร์ฟพลสั จ ำกัด ประเทศไทย บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทวีเน็ท แคปปิตอล 
บริษัท ดับเบิ้ลยูทซีี โลจสิติกส์ จ ำกัด ประเทศไทย มีผู้บริหำรส ำคัญร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท กรำฟเจนท์ จ ำกัด ประเทศไทย มีผู้บริหำรส ำคัญร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด ประเทศไทย มีผู ้บริหำรส ำคัญร่วมกันกับบริษัทจนกระทั่ง

ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562 
ผู้บริหำรส ำคัญ ไทย บุคคลที่มีอ  ำนำจและควำมรับผิดชอบกำร

วำงแผน สั่งกำรและควบคุมกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของกิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งนี้ 
รวมถึงกรรมกำรของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่ำจะ
ท ำหน้ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่) 

 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรแต่ละประเภทอธิบำยได้ดังต่อไปนี้ 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ขำยสินค้ำ รำคำตลำด / ต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ซื้อสินค้ำ รำคำตลำด  
ดอกเบี้ยรับ อัตรำที่เทียบเคียงได้กับอัตรำที่ธนำคำรพำณิชย์ได้รับจำกกำรให้กูย้มื 

กับลูกค้ำทั่วไป 
เงินปันผลรับ ตำมจ ำนวนที่ประกำศจ่ำย 
รำยได้อ่ืน รำคำตำมที่ตกลงร่วมกัน 
ดอกเบี้ยจ่ำย อัตรำที่เทียบเคียงได้กับอัตรำที่ธนำคำรพำณิชย์ให้กู้ยืมกับลูกค้ำ

ทั่วไป 
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รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ซื้อ / ขำยสินทรัพย์ถำวร รำคำตำมที่ตกลงร่วมกัน 
รำยได้ / ค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกัน รำคำตำมที่ตกลงร่วมกัน 
ค่ำบริกำร รำคำตำมที่ตกลงร่วมกัน 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ รำคำตำมที่ตกลงร่วมกัน / ตำมที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัทและ/ 

หรือผู้ถือหุ้น 

รำยกำรทีส่ ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่วข้องกันส ำหรับแต่ละปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม สรุปได้ดังนี้  

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563  2562 2563  2562 

(พันบำท) 
บริษัทใหญ่ 
ค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกัน - 1,701 - 1,701
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 240 240 156 156 
ขำยสินค้ำ 12 36 12 36 

บริษัทย่อย 
ขำยสินค้ำ  - - 233 229 
รำยได้อ่ืน  - - 6,416 5,304 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกัน  - - 1,206 1,240 
ดอกเบี้ยรับ  - - 1,679 1,348 
ซื้อสินคำ้  - - 141,720 202,733 

บุคคลหรือกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน  
ขำยสินค้ำ 609 407 609 279 
รำยได้อ่ืน 5 14 5 14 
ค่ำบริกำร 14,956 14,464 9,007 9,104 
ขำยสินทรัพย์ถำวร 15 - 15  - 
ซื้อสินทรัพย์ถำวร 1,130 1,380 872 1,026 
ซื้อสินค้ำ - 19,874 - 19,874
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 
 
 

2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ขำยสินค้ำ 2,006  1,566  2,001  1,553 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคัญ        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,545  18,499  15,183  16,897 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 871  717  695  556 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ  17,416  19,216  15,878  17,453 
 
ยอดคงเหลือกับบคุคลหรือกิจกำรที่เกีย่วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม มีดังนี ้
 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
บริษัทย่อย              -               -               -  33 
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 138  64  138  64 
 138  64  138  97 
หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ  
    (2562: ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) 

             
                - 

              
                     - 

              
                - 

              
                - 

สทุธ ิ 138  64  138  97 
        

 

ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบำท) 
บริษัทย่อย              -  -  560  986 
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 687  10  687  10 
 687  10  1,247  996 
หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ  
   (2562: ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) 

  
            - 

   
            - 

   
            - 

   
            - 

สุทธิ 687  10  1,247  996 
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อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
รำยกำรเคลือ่นไหวของ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 

31 ธันวำคม 
1 

มกรำคม เพ่ิมข้ึน  ลดลง 31 ธันวำคม 
(ร้อยละต่อป)ี (พันบำท) 

2563 
บริษัทย่อย 3.00 71,000 39,000 (54,000) 56,000 

2562 
บริษัทย่อย 1.75 - 4.50 30,000 158,000 (117,000) 71,000 

เงินมัดจ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2563  2562 2563 2562 

(พันบำท) 
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 199 125  66 66 
รวม 199 125 66 66 

เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2563  2562 2563 2562 

(พันบำท) 
บริษัทย่อย - - 29,012 27,341 
รวม - - 29,012 27,341 

เจำ้หนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
2563  2562 2563 2562 

(พันบำท) 
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 3,089 2,643  1,762 1,664 
รวม 3,089 2,643 1,762 1,664 

-168-



หนงัสอืค ำ้ประกนัเงนิกูย้มื งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
บริษัทย่อย 1,206  1,240  1,206  1,240 
รวม 1,206  1,240  1,206  1,240 

 
สัญญำส ำคัญที่ท ำกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
 
สัญญำค ้ำประกัน 
 
เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2554 และ 17 สิงหำคม 2555 บริษัทได้ท ำสัญญำที่จะเข้ำเป็นผู้ค ้ำประกันให้กันและกันกับ
บริษัทย่อยส ำหรับวงเงินเท่ำกับวงเงินที่บริษัทย่อยและบริษัทได้รับ ในกรณีที่บริษัทย่อยได้ขอวงเงินสินเช่ือจำก
ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน และก ำหนดค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกันในอัตรำร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงนิที่
บริษัทเข้ำค ้ำประกัน 
 
สัญญำบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำและบริกำรขนส่ง  
 
เมื ่อวันที่ 1 เมษำยน 2561 บริษัทได้ท ำสัญญำใช้บริกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำและบริกำรขนส่งกับกิจกำร  
ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ภำยใต้สัญญำดังกล่ำวกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันให้บริกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำ โดยบริษัท  
ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่ตกลงในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 3 ปี สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนำคม 2564 
 
สัญญำบริกำรซอฟต์แวร์ 
 
เมื ่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 บริษัทได้ท ำสัญญำบริกำรซอฟต์แวร์กับกิจกำรที่เกี ่ยวข้องกันแห่งหนึ่งที ่โดย
บริษัทดังกล่ำวได้ตกลงที่จะให้บริกำรเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรลกูค้ำ โดยบริษัท
ตกลงจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีอำยุประมำณ 1 ป ี2 เดือน เร่ิมต้น
ต้ังแต่วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2565 
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7 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2563 2562  2563 2562 

(พันบำท) 
เงินสดในมือ 48 53 33 44 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 57,966 53,933 37,964 42,228 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 115,589 335,806 115,500 335,716 
รวม 173,603 389,792 153,497 377,988 

8 ลกูหนีอ้ืน่

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2563  2562 2563 2562 

(พันบำท) 
ลูกหนี้บัตรเครดิต 31,097 16,622  31,097 16,622 
รำยได้ค้ำงรับ 29,127 14,141  29,571 13,777 
ค่ำใช้จ่ำยจำ่ยล่วงหนำ้ 17,294 5,330 8,352 2,440 
อ่ืนๆ 2,514 5,425 2,488 6,272 
รวม 80,032 41,518 71,508 39,111 
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9 สนิคำ้คงเหลอื  
  

งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบำท) 
สินค้ำส ำเร็จรูป  483,299  511,026  445,178  454,100 
สินค้ำระหว่ำงทำง  6,176  2,108  -  - 
รวม  489,475  513,134  445,178  454,100 
หัก ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินค้ำลดลง  (40,665)  (37,259)  (32,319)  (30,557) 
สทุธ ิ  448,810  475,875  412,859  423,543  

        
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือทีบ่ันทึกเปน็ค่ำใช้จำ่ย        
รวมในบัญชีต้นทุนขำยและบริกำร        
-   ต้นทุนขำยและบริกำร 2,841,204  3,060,817  2,771,022  2,986,807 
-   กำรปรับลดมูลคำ่เป็นมลูค่ำสุทธ ิ        
        ที่คำดว่ำจะได้รับ  3,406  -  1,762  1,213 
-   กลับรำยกำรกำรปรับลดมลูค่ำ -  (3,868)  -  - 

รวม 2,844,610  3,056,949  2,772,784  2,988,020 
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10 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 

บริษัทย่อยจดทะเบียนจัดต้ังและด ำเนินธุรกิจในประเทศไทยเพ่ือน ำเข้ำ ซื้อ ขำยส่งและขำยปลีกอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
สัดส่วนควำมเปน็

เจ้ำของ ทุนช ำระแล้ว รำคำทุน 
มูลคำ่ตำม 
วิธีส่วนได้เสยี เงินปันผลรับ 

ส ำหรับป ี
2563 2562 2563  2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

(ปรับปรุงใหม่) 
(ร้อยละ) (พันบำท) 

บรษิทัยอ่ยทำงตรง 
บริษัท โคแอน จ ำกัด 100 100 50,000 50,000 51,100 51,100 59,857 43,371 - 42,000 
รวม 51,100 51,100 59,857 43,371 - 42,000 
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11 สว่นปรบัปรงุอำคำรเชำ่และอปุกรณ ์
 
 งบกำรเงนิรวม  
 ส่วนปรับปรุง

อำคำรเช่ำและ
เคร่ืองใช้
ส ำนักงำน  ยำนพำหนะ  

สินทรัพย์ที่อยู่
ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงและ
ติดต้ัง  รวม 

 (พันบำท) 
รำคำทนุ        
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 281,564  3,773  2,894  288,231 
เพ่ิมข้ึน 7,547    580  17,354  25,481 
โอน 19,365  -  (19,365)  - 
จ ำหน่ำย (22,476)  -  (167)  (22,643) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 
    1 มกรำคม 2563 286,000  4,353  716  291,069 
เพ่ิมข้ึน 12,803  -  23,425  36,228 
โอน 23,746   -  (23,746)   - 
จ ำหน่ำย (4,246)           (150)  -  (4,396) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 318,303  4,203  395  322,901 
        
คำ่เสือ่มรำคำสะสม        
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 188,502  2,272  -  190,774 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี 29,592  4  -  29,596 
จ ำหน่ำย (21,159)  -  -  (21,159) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 
   1 มกรำคม 2563 196,935  2,276 

 
-  199,211 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี 33,946  116  -  34,062 
จ ำหน่ำย (4,168)  (150)  -  (4,318) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 226,713  2,242  -  228,955 
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งบกำรเงนิรวม  
ส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำและ
เคร่ืองใช้
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ที่อยู่
ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงและ
ติดต้ัง รวม 

(พันบำท) 
มลูคำ่สทุธทิำงบญัช ี
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 89,065 2,077 716 91,858 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 91,590 1,961 395 93,946 

รำคำทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่ำ
เสื ่อมรำคำเต็มจ ำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งำนจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 138.74 ล้ำนบำท 
(2562: 136.37 ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำและ
เคร่ืองใช้
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ที่อยู่
ระหว่ำงกำร 
ก่อสร้ำงและ
ติดต้ัง รวม 

(พันบำท) 
รำคำทนุ 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 265,687 682 2,894 269,263 
เพ่ิมข้ึน 5,963 580 17,120 23,663 
โอน 19,365 - (19,365) - 
จ ำหน่ำย (22,381) - - (22,381) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ  
   1 มกรำคม 2563 268,634 1,262 649 270,545 
เพ่ิมข้ึน  10,363 - 23,421 33,784 
โอน  23,677 - (23,677) - 
จ ำหน่ำย (3,875) (149) - (4,024) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 298,799 1,113 393 300,305 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส่วนปรับปรุง

อำคำรเช่ำและ
เคร่ืองใช้
ส ำนักงำน  ยำนพำหนะ  

สินทรัพย์ที่อยู่
ระหว่ำงกำร 
ก่อสร้ำงและ
ติดต้ัง  รวม 

 (พันบำท) 
คำ่เสือ่มรำคำสะสม 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 172,822  682  -  173,504 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี 28,669  4  -  28,673 
จ ำหน่ำย (20,922)  -  -  (20,922) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ  
   1 มกรำคม 2563 180,569  686 

 
- 

 
181,255 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี 32,835  116  -  32,951 
จ ำหน่ำย (3,817)  (149)  -  (3,966) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 209,587  653  -  210,240 
        
มลูคำ่สทุธทิำงบญัช ี        
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 88,065  576  649  89,290 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 89,212  460  393  90,065 

 
รำคำทรัพย์สินของบริษ ัทก ่อนห ักค่ำเส ื ่อมรำคำสะสมของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ซึ ่งได้คิด 
ค่ำเสื ่อมรำคำเต็มจ ำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งำนจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 138.72 ล้ำนบำท 
(2562: 132.68 ล้ำนบำท) 
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12 สญัญำเชำ่ 

ในฐำนะผู้เช่ำ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 งบกำรเงนิรวม  
งบกำรเงนิ       
เฉพำะกจิกำร 

(พันบำท) 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
ร้ำนสำขำและโกดังเก็บสินค้ำ 242,295 241,227 
อำคำรส ำนักงำน 16,248 13,241 
รวม 258,543 254,468 

ในปี 2563 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวน 8.01 ล้ำนบำท และ 6.51 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ 

กลุ่มบริษัทเช่ำร้ำนสำขำ และโกดังเก็บสินค้ำหลำยแห่งเป็นระยะเวลำ 1-5 ปี โดยมีสิทธิต่ออำยุสัญญำเช่ำเมื่อ
สิ้นสุดอำยุสัญญำ ค่ำเช่ำก ำหนดช ำระเป็นรำยเดือนตำมอัตรำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ 

บริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำพ้ืนที่กับบริษัทในประเทศแห่งหนึง่เพ่ือใช้เป็นพื้นที่จ ำหน่ำยสินค้ำ สัญญำนีม้ีระยะเวลำ 25 
ปี ในกำรนี้บริษัทได้จ่ำยค่ำสิทธิกำรเช่ำดังกล่ำวเร่ิมแรกเป็นจ ำนวนเงิน 30.08 ล้ำนบำท 

สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ 

สัญญำเช่ำบำงสัญญำให้สิทธิกลุ่มบริษัทในกำรเลือกขยำยอำยุสัญญำเช่ำก่อนสิ้นสุดระยะเวลำเช่ำที่บอกเลิก
ไม่ได้ ในทำงปฏิบัติกลุ่มบริษัทจะพิจำรณำรวมสิทธิในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำใหม่เพ่ือให้มี
ควำมยืดหยุ่นในกำรด ำเนินงำน สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำเป็นสิทธิที่ให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้มีสิทธิเลือก
โดยผู้ให้เช่ำไม่มีสิทธิดังกล่ำว กลุ่มบริษัทจะประเมินตั้งแต่วันที่สัญญำเช่ำเริ ่มมีผลว่ำมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือไม่  และกลุ่มบริษัทจะทบทวนกำรประเมินว่ำยังมีควำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำหรือไม่ หำกมีเหตุกำรณ์ส ำคัญหรือมีกำร
เปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์อย่ำงมีสำระส ำคัญซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกลุ่มบริษัท  
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 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุ          
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพยส์ิทธิกำรใช้        

- ร้ำนสำขำและโกดังเก็บสินค้ำ 95,750  -  95,075  - 
- อำคำรส ำนักงำน 5,890  -  4,797  - 
ดอกเบี้ยจำ่ยของหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ 6,184  -  6,114  - 
ค่ำเช่ำจำ่ย -  120,618  -  118,136 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย- สิทธิกำรเช่ำ -  1,203  -  1,203 
 
ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีจ ำนวน 100.61 ล้ำนบำท และ 
98.80 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

  

-177-



13 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

งบกำรเงนิรวม  

ค่ำลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ 

ค่ำลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์
ระหว่ำงติดต้ัง รวม 

(พันบำท) 
รำคำทนุ 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 21,549 7,925 29,474 
เพ่ิมข้ึน 1,170 2,498 3,668 
โอน  8,761 (8,761) - 
ตัดจ ำหน่ำย - (779) (779) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 31,480 883 32,363 
เพ่ิมข้ึน 1,063 3,201 4,264 
โอน  3,244 (3,244) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 35,787 840 36,627 
 คำ่ตดัจ ำหนำ่ยสะสม 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 12,865 - 12,865
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับป ี 2,825 - 2,825
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 15,690 - 15,690
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับป ี 3,246 - 3,246
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 18,936 - 18,936
 มลูคำ่สทุธทิำงบญัช ี
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 15,790 883 16,673 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 16,851 840 17,691 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

ค่ำลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์  

ค่ำลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์
ระหว่ำงติดต้ัง  รวม 

 (พันบำท) 
รำคำทนุ      
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 17,552  -  17,552 
เพ่ิมข้ึน 1,170  1,520  2,690 
โอน 1,438  (1,438)  - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 20,160  82  20,242 
เพ่ิมข้ึน 1,063  1,864  2,927 
โอน 1,608  (1,608)  - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 22,831  338  23,169 
      
คำ่ตดัจ ำหนำ่ยสะสม      
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 11,786  -  11,786 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับป ี 2,144  -  2,144 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 13,930  -  13,930 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับป ี 1,891  -  1,891 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 15,821  -  15,821 
      
มลูคำ่สทุธทิำงบญัช ี      
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 6,230  82  6,312 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 7,010  338  7,348 
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14 หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินสินเช่ือและวงเงินหนังสือค ้ำประกัน
ซ ึ ่งย ังมิได้ เบ ิกใช ้ เป ็นจ ำนวนเงินรวม 230.7 ล ้ำนบำท และ  177.7 ล ้ำนบำท ตำมล  ำดับ (2562: 298.3  
ล้ำนบำท และ 245.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ)  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทที่ยังไม่ได้ใช้เป็น
จ ำนวน 55 ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงนิฝำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 2.28 ล้ำนบำทและ  
1.01 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (2562: 11.33 ล้ำนบำท และ 10.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ) ได้จ ำน ำเป็นหลักทรัพย์ค ้ำ
ประกัน วงเงินเบิกเกนิบัญชี และวงเงินหนงัสือค ำ้ประกัน กับสถำบันกำรเงินในประเทศหลำยแห่ง 

15 เจำ้หนีอ้ืน่

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2563 2562 2563 2562 

(พันบำท) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนค้ำงจ่ำย 24,933 21,867 14,758 16,629 
เงินปันผลค้ำงจ่ำย 51 12,600 51 12,600 
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนคำ้งจ่ำย  3,933 12,311 3,838 10,240 
อ่ืนๆ 4,878 5,277 4,756 5,182 
รวม 33,795 52,055 23,403 44,651 

16 ประมำณกำรหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส ำหรบัผลประโยชนพ์นกังำน 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2563 2562 2563 2562 

(พันบำท) 
ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำน 14,563 10,719  11,454 8,377 
รวม 14,563 10,719 11,454 8,377 
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โครงกำรผลประโยชนท์ีก่ ำหนดไว ้
 
กลุ่มบริษัทจัดกำรโครงกำรผลประโยชน์ที ่ก ำหนดไว้ตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติคุ ้มครองแรงงำน 
พ.ศ. 2541 ในกำรให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำน โครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้
มีควำมเสี่ยงจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภยั ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย และกำร
เพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต 
 
มลูคำ่ปจัจบุนัของภำระผกูพนัตำม 
 โครงกำรผลประโยชน ์ 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

  (พันบำท) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม  10,719  5,818  8,377  4,512 
         
รบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทนุ         
ต้นทุนบริกำรปจัจุบัน  2,074  1,585  1,662  1,323 
ต้นทุนบริกำรในอดีต   -  1,619  -  1,184 
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน  273  220  215  170 
  2,347  3,424  1,877  2,677 
รบัรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่         
ขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

        

- ข้อสมมติด้ำนกำรเงิน  1,497  1,477  1,200  1,188 
  1,497  1,477  1,200  1,188 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  14,563  10,719  11,454  8,377 

 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำม 
   หลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยั  

งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ) 
อัตรำคิดลด  1.31 - 

1.42 
 1.36 - 2.05  1.42  1.36 

กำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต  5  5  5  5 
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ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำมรณะในอนำคตถือตำมข้อมูลทำงสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตำรำงมรณะ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของภำระผูกพันผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้
เป็น 12.13 ปี  

กำรวเิครำะหค์วำมออ่นไหว  

กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภัยที่อำจเป็นไปได้
อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วันที่รำยงำน โดยถือว่ำข้อสมมติอ่ืนๆ คงที่  

งบกำรเงนิรวม 
ผลกระทบตอ่ภำระผกูพนัของโครงกำร ข้อสมมติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1 
   ผลประโยชน ์ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  2562 2563 2562 

(พันบำท) 
อัตรำคิดลด   (1,156) (946) 1,338 1,092 
กำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต 1,536  1,152 (1,337) (1,012) 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ผลกระทบตอ่ภำระผกูพนัของโครงกำร ข้อสมมติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1 
   ผลประโยชน ์ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  2562 2563 2562 

(พันบำท) 
อัตรำคิดลด   (917) (756) 1,061 876 
กำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต  1,215 920 (1,058) (807) 
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17 ทนุเรอืนหุน้ 
 

 มูลค่ำหุ้น  2563  2562 
 ต่อหุ้น  จ ำนวนหุ้น  จ ำนวนเงิน  จ ำนวนหุ้น  จ ำนวนเงิน 
 (บำท)  (พันหุน้/พันบำท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วันที่ 1 มกรำคม          
-  หุ้นสำมัญ 100  -  -  2,060  206,000 
-  หุ้นสำมัญ 0.50  600,000  300,000  -  - 
ออกหุ้นใหม ่ 100  -  -  140  14,000 
ลดมูลค่ำหุ้น          
-  จำกหุ้นละ 100 บำท เป็น หุ้นละ 
   0.50 บำท 0.50  - 

 
- 

 
437,800 

 
- 

ออกหุ้นใหม ่ 0.50  -  -  160,000  80,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม          
-  หุน้สำมญั 0.50  600,000  300,000  600,000  300,000 
          
 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ 

         

ณ วันที่ 1 มกรำคม          
-  หุ้นสำมัญ 100  -  -  2,060  206,000 
-  หุ้นสำมัญ 0.50  600,000  300,000  -  - 
ออกหุ้นใหม ่ 100  -  -  140  14,000 
ลดมูลค่ำหุ้น          
-  จำกหุ้นละ 100 บำท เป็น หุ้นละ 
   0.50 บำท 0.50  -  -  437,800  - 
ออกหุ้นใหม ่ 0.50  -  -  160,000  80,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม          
-  หุน้สำมญั 0.50  600,000  300,000  600,000  300,000 
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กำรออกหุน้ทนุ 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 14 ล้ำนบำท (0.14 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) จำกทุนจดทะเบียน จ ำนวน 
206 ล้ำนบำท  (2.06  ล้ำนหุ้น  มูลค่ำหุ้นละ  100 บำท)  เป็นจ ำนวน  220  ล้ำนบำท  (2.2  ล้ำนหุ้น  มูลคำ่หุ้นละ 
100 บำท) บริษัทได้จดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2562 

เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562  ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
หุ้นที่ตรำไว้ของบริษัทจำกมูลค่ำหุน้ละ 100 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.5 บำท รวมถึงอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ดังกล่ำว นอกจำกนั้น ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำร
เพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 80 ล้ำนบำท (160 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.5 บำท) จำกทุน
จดทะเบียนจ ำนวน 220 ล้ำนบำท (440 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.5 บำท) เป็นจ ำนวน 300 ล้ำนบำท  (600 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 0.5) เพ่ือรองรับกำรเสนอขำยหุ้นต่อสำธำรณชนในอนำคต  บริษัทได้จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2562 

ในวันที่ 18 ตุลำคม 2562 บริษัทได้เสนอขำยหุ้นใหม่ต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจ ำนวน  160 ล้ำนหุ้น 
ในรำคำหุ้นละ 2.38 บำท  (ทุน 0.50 บำทและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 1.88 บำท ) เป ็นจ ำนวน 380.80 ล ้ำนบำท 
แบ่งออกเป็นทุนช ำระแล้วจ ำนวน 80 ล้ำนบำท และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวน  300.80 ล้ำนบำท ในกำรนี้บริษัท 
มีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรออกหุ้นสำมัญจ ำนวน 14.74 ล้ำนบำท โดยได้แสดงหักจำกส่วนเกินมูลค่ำ
หุ้นที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นใหม่ 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขำยหุ้นสูง
กว่ำมูลค่ำหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน ำค่ำหุ้นส่วนเกินนีต้ั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้”) ส่วนเกินมูลคำ่
หุ้นนี้จะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
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18 สว่นเกนิทนุและส ำรอง 
 

ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่บันทกึในส่วนของผู้ถือหุน้คือ มูลค่ำยุติธรรมของสิทธิในกำรซื้อหุ้น
ของผู้บริหำรและพนักงำน ณ วันที่ให้สิทธิโดยอ้ำงอิงจำกมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นที่ก ำหนดไว้และสิ่งตอบแทนที่ต้อง
จ่ำยและบันทึกค่ำใช้จ่ำยที่เกี ่ยวข้องพร้อมๆไปกับรับรู ้กำรเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2 
 
ผลตำ่งทีเ่กดิจำกรำยกำรภำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 
 
ผลต่ำงที่เกิดจำกรำยกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน เป็นกำรแสดงถึงผลแตกต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของ
กิจกำรหรือธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับต้นทุน ณ วันที่ได้มำ ซึ่งจะไม่จ ำหน่ำยและจะคงอยู่จนกว่ำบริษทั
ย่อยจะถูกขำยหรือจ ำหน่ำยออกไป 

 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุน
ส ำรอง (“ส ำรองตำมกฎหมำย”) อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำ
มี) จนกว่ำส ำรองดังกล่ำวมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ำรองนี้จะน ำไปจ่ำยเป็น 
เงินปันผลไม่ได้ 
 

19 สว่นงำนด ำเนนิงำนและกำรจ ำแนกรำยได ้
 
ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนเดียวคือ ธุรกิจเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยและให้บริกำรซอ่ม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มือถือและอุปกรณ์ และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนภูมิศำสตร์เฉพำะในประเทศไทยเท่ำนั้น ไม่มี
รำยได้จำกต่ำงประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่ำงประเทศทีม่ีสำระส ำคัญ ดังนั้นฝ่ำยบริหำรจงึพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัมี
ส่วนงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-185-



งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 2562 2563  2662 

(พันบำท) 
กำรจ ำแนกรำยได ้
สว่นงำนภมูศิำสตรห์ลกั 
ไทย 3,315,114 3,586,880 3,156,359 3,409,211 
รวม 3,315,114 3,586,880 3,156,359 3,409,211 

ประเภทของสนิคำ้และบรกิำรหลกั 
ขำยสนิค้ำ 3,261,523 3,500,707 3,102,851 3,323,023 
ให้บริกำรซ่อม 53,591 86,173 53,508 86,188 
รวม 3,315,114 3,586,880 3,156,359 3,409,211 

จงัหวะเวลำในกำรรบัรูร้ำยได ้
ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง 3,315,114 3,586,880 3,156,359 3,409,211 
รวม 3,315,114 3,586,880 3,156,359 3,409,211 
ลกูคำ้รำยใหญ ่

กลุ่มบริษัทไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำกรำยได้รวมของกลุ่มบริษัท เนื่องจำกลูกค้ำส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท
เป็นลูกค้ำรำยย่อยผ่ำนร้ำนค้ำปลีก 

20 คำ่ใชจ้ำ่ยผลประโยชนข์องพนกังำน  

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
หมำยเหตุ 2563  2562 2563 2562 

(พันบำท) 
เงินเดือนและคำ่แรง 128,259 146,139 107,900 125,596 
ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำน 16 2,347 3,424 1,877 2,677 
รวม 130,606 149,563 109,777 128,273 
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  โครงกำรสมทบเงินทีก่ ำหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ำรองเลี ้ยงชีพส ำหรับพนักงำนของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐำนควำมสมัครใจของ
พนักงำนในกำรเป็นสมำชิกของกองทุน โดยพนักงำนจ่ำยเงินสะสมในอัตรำร้อยละ 3 ถึงอัตรำร้อยละ 15 ของ
เงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงำนทุกเดือน กองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพตำมข้อก ำหนดของกระทรวงกำรคลังและจัดกำรกองทุนโดย
ผู้จัดกำรกองทุนที่ได้รับอนุญำต 
 

21 คำ่ใชจ้ำ่ยตำมลกัษณะ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมำย

เหตุ 
2563  2562  2563  2562 

  (พันบำท) 
กำรเปลีย่นแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป  23,659  (9,143)  8,922  (10,054) 
ซื้อ  2,820,951  3,069,960  2,763,862  2,996,861 
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 20 130,606  149,563  109,777  128,273 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร  6,490  123,676  2,786  117,536 
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร  57,128  65,004  56,858  64,617 
ค่ำเสื่อมรำคำ 11, 12 135,702  29,596  132,824  28,673 
ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย  26,166  22,103  15,081  11,027 
อ่ืนๆ  63,325  58,883  41,448  49,953 
รวมตน้ทนุขำยและบรกิำร ตน้ทนุในกำร
จดัจ ำหนำ่ยและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 

  
3,264,027 

  
3,509,642 

  
3,131,558 

  
3,386,886 
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22 ภำษเีงนิได ้

ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2563  2562  2563  2562 

(พันบำท) 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนั 
ส ำหรับงวดปจัจบุัน  15,279 18,857 10,550 8,457 
ภำษงีวดก่อนๆ ที่บนัทึก (สูงไป) (43) (19) (43) (19)

15,236 18,838 10,507 8,438 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 
กำรเปลีย่นแปลงของผลต่ำงช่ัวครำว (2,864) (403) (2,338)  (578) 
รวมภำษเีงนิได ้ 12,372 18,435 8,169 7,860 

กำรกระทบยอดเพือ่หำอตัรำภำษทีีแ่ทจ้รงิ งบกำรเงนิรวม 
2563 2562 

อัตรำภำษ ี
(ร้อยละ) (พันบำท) 

อัตรำภำษ ี
(ร้อยละ) (พันบำท) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้รวม 67,155 95,982 
จ ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงนิได้ 20.00 13,431 20.00 19,196 
ค่ำใช้จ่ำยต้องหำ้มทำงภำษ ี 39 672 
รำยจำ่ยที่มสีิทธหิักได้เพ่ิม (1,055) (1,054) 
หนี้สนิภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - (360) 
ภำษงีวดก่อนๆ ที่บนัทึกสูงไป (43) (19) 
รวม 18.42 12,372 19.21 18,435 
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กำรกระทบยอดเพือ่หำอตัรำภำษทีีแ่ทจ้รงิ งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
     (ปรับปรุงใหม่) 
 อัตรำภำษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบำท) 
 อัตรำภำษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบำท) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้รวม   62,952    85,408 
จ ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงนิได้ 20.00  12,590  20.00  17,082 
รำยได้ที่ไม่ต้องเสยีภำษ ี   (3,385)    (8,420) 
ค่ำใช้จ่ำยต้องหำ้มทำงภำษ ี   39    664 
รำยจำ่ยที่มสีิทธหิักได้เพ่ิม   (1,032)         (1,087) 
หนี้สนิภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   -    (360) 
ภำษงีวดก่อนๆ ที่บนัทึกสูงไป   (43)    (19)    
รวม 12.97  8,169  9.20  7,860 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรวมที่เกิดข้ึนในระหว่ำงปีมีดังนี้ 
 

 งบกำรเงนิรวม 
   บันทึกเป็น (รำยจ่ำย) / รำยได้ใน   

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

ณ วนัที ่ 
1 มกรำคม  

 ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 ก ำไร
ขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที ่ 
31 ธนัวำคม 

 (พันบำท) 
2563  
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี        
สินทรัพย์สทิธิกำรใช้  
   (ควำมแตกต่ำงของค่ำเสื่อมรำคำ) 

 
- 

  
1,263 

  
- 

  
1,263 

สินค้ำคงเหลือ (ค่ำเผ่ือมลูค่ำสินค้ำลดลง    
   และผลต่ำงจำกกำรตัดก ำไรระหว่ำงกนั) 

 
12,199  

 
276 

 
- 

 
12,475 

ประมำณกำรร้ือถอน 1,523  128  -  1,651 
ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 2,144  470  299  2,913 
อ่ืนๆ 1,067  727  -  1,794 
รวม 16,933  2,864  299  20,096 
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งบกำรเงนิรวม 
บันทึกเป็น (รำยจ่ำย) / รำยได้ใน 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
ณ วนัที ่ 

1 มกรำคม 
ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ก ำไร
ขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที ่ 
31 ธนัวำคม 

(พันบำท) 
2562 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
สินค้ำคงเหลือ (ค่ำเผ่ือมลูค่ำสินค้ำลดลง    
   และผลต่ำงจำกกำรตัดก ำไรระหว่ำงกนั) 12,275 (76) - 12,199 
ประมำณกำรร้ือถอน 1,845 (322) - 1,523 
ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 1,164 685 295 2,144 
อ่ืนๆ 1,311 (244) - 1,067 
รวม 16,595 43 295 16,933 
หนีส้นิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
ค่ำใช้จ่ำยจำ่ยล่วงหนำ้ (360) 360 - - 
รวม (360) 360 - - 

สทุธ ิ 16,235 403 295 16,933 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  บันทึกเป็น (รำยจ่ำย) / รำยได้ใน  

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

ณ วนัที ่ 
1 มกรำคม 

 ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 ก ำไร
ขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

 ณ วนัที ่ 
31 ธนัวำคม  

 (พันบำท) 
2563  
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี        
สินทรัพย์สทิธิกำรใช้  
   (ควำมแตกต่ำงของค่ำเสื่อมรำคำ) 

 
- 

  
1,198 

  
- 

  
1,198 

สินค้ำคงเหลือ (ค่ำเผ่ือมลูค่ำสินค้ำลดลง) 6,111  352  -  6,463 
ประมำณกำรร้ือถอน 1,483  127  -  1,610 
ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 1,675  376  240  2,291 
อ่ืนๆ 983  285  -  1,268 
รวม 10,252  2,338  240  12,830 

 
2562  
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี        
สินค้ำคงเหลือ (ค่ำเผ่ือมลูค่ำสินค้ำลดลง) 5,869  242  -  6,111 
ประมำณกำรร้ือถอน 1,805  (322)  -  1,483 
ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 902  535  238  1,675 
อ่ืนๆ 1,220  (237)  -  983 
รวม 9,796  218  238  10,252 
        หนีส้นิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี        
ค่ำใช้จ่ำยจำ่ยล่วงหนำ้ (360)  360  -  - 
รวม (360)  360  -  - 
        

สทุธ ิ 9,436  578  238  10,252 
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23 ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563  2562 2563 2562 

(ปรับปรุงใหม่) 
(พันบำท/ พันหุ้น) 

ก ำไรทีเ่ปน็สว่นของผูถ้อืหุน้สำมญั 
 ของบรษิทั (ขัน้พืน้ฐำน) 54,783 77,548 54,783 77,548 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกรำคม 600,000 2,060 600,000 2,060 
ผลกระทบจำกหุน้ที่ออกจ ำหนำ่ย  
   เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2562 - 111 - 111
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่หุ้นที่ตรำไว้ - 432,029 - 432,029
ผลกระทบจำกหุน้ที่ออกจ ำหนำ่ย 
   เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562 - 32,439 - 32,439
จ ำนวนหุน้สำมญัโดยวธิถีวัเฉลีย่ถว่งน ำ้หนกั 
   (ขัน้พืน้ฐำน) 600,000 466,639 600,000 466,639 
ก ำไรตอ่หุน้ (ขัน้พืน้ฐำน) (บำท) 0.09 0.17 0.09 0.17 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ 

เมื่อเดือนมีนำคม 2562 บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทจำกเดิมหุ้นละ 100 บำทเป็น 
หุ้นละ 0.5 บำท ดังนั้นบริษัทจึงได้ปรับปรุงจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักใหม่เพ่ือใช้ในกำรค ำนวณก ำไร
ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยถือเสมือนว่ำกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นดังกล่ำว
เกิดข้ึนต้ังแต่แรก  
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24 เงนิปนัผล 
 

 เงินปันผลที่กลุ่มบริษัท จ่ำยให้ผู้ถือหุ้น มีดังนี ้
 

 วันที่อนุมัติ 
ก ำหนดจ่ำย 
เงินปันผล 

อัตรำเงินปันผล
ต่อหุ้น 

 
จ ำนวนหุ้น จ ำนวนเงิน 

   (บำท) (พันหุน้) (พันบำท) 
ปี 2563      
เงินปันผลระหว่ำงกำล 1 เมษำยน 2563 เมษำยน 2563 0.059 600,000 35,400 
      
ปี 2562      
เงินปันผลประจ ำป ี 12 มีนำคม 2562 มีนำคม 2562 50     2,060 103,000 
เงินปันผลระหว่ำงกำล 13 สิงหำคม 2562 สิงหำคม 2562 0.05 440,000 22,000 
เงินปันผลระหว่ำงกำล 24 ธันวำคม 2562 มกรำคม 2563 0.021 600,000 12,600 
     137,600 
 

25 เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 

(ก) มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม  
 

ตำรำงดังต่อไปนี้แสดงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมของหนี้สินทำงกำรเงิน รวมถึงล ำดับช้ันมูลค่ำยุติธรรม
ส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน
อ่ืนไม่ได้แสดงในตำรำงวัดมูลค่ำตำมบัญชีด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยเป็นมูลค่ำยุติธรรมที่ใกล้เคียงกับมูลค่ำ
ตำมบัญชี อย่ำงสมเหตุสมผล 

  

-193-



งบกำรเงนิรวม  
มลูคำ่ตำมบญัช ี มลูคำ่ยตุธิรรม 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ
ที่วัดมูลคำ่ด้วยมูลคำ่
ยุติธรรมผ่ำนก ำไร
หรือขำดทุน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 (พันบำท) 
หนีส้นิทำงกำรเงนิ 
หนี้สนิอนุพันธ ์ 129 - 129 - 129

เครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
สัญญำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศลว่งหน้ำ 

กำรก ำหนดรำคำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ มูลค่ำยุติธรรมอ้ำงอิงรำคำซื้อขำย
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วันที่รำยงำน และมูลค่ำปัจจุบัน
ค ำนวณโดยอ้ำงอิงจำกเส้นอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท ี ่ม ีส ิน เช่ือ
คุณภำพดีในสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง 

(ข) นโยบำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน  

กรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

คณะกรรมกำรบริษัทของกลุ่มบริษัทมีควำมรับผิดชอบโดยรวมในกำรจัดให้มีและกำรควบคุมกรอบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทคณะกรรมกำรบริษัทจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ ่งรับผิดชอบในกำร
พัฒนำและติดตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะรำยงำน
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดท ำข้ึนเพ่ือระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่กลุ่มบริษัท เผชิญเพ่ือ
ก ำหนดระดับควำมเสี่ยงที่เหมำะสม รวมถึงควบคุมและติดตำมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบำยและ
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือให้สะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวกำรณ์ใน
ตลำดและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้ำหมำยในกำรรักษำสภำพแวดล้อมกำรควบคุมให้ เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมและก ำหนดมำตรฐำนและข้ันตอนในกำรบริหำรเพ่ือให้พนักงำน
ทั้งหมดเข้ำใจถึงบทบำทและภำระหน้ำที่ของตน 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของกลุ่มบริษัทก ำกับดูแลว่ำผู้บริหำรมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมวิธีปฏิบัติและ
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและทบทวนควำมเพียงพอของกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับควำม
เสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมกำรตรวจสอบของกลุ่มบริษัทก ำกับดูแลโดยผ่ำนทำงผู้ตรวจสอบภำยใน                
ผู้ตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ในกำรทบทวนกำรควบคุมและวิธีกำรปฏบิัติในกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม ่ำเสมอ
และในกรณีพิเศษและจะรำยงำนผลที่ได้ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
(ข.1) ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
 

ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตเป็นควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท หำกลูกค้ำหรือคู่สัญญำ
ตำมเคร่ืองมือทำงกำรเงินไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันตำมสัญญำซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจำกลูกหนี้ที่
เป็นลูกค้ำของกลุ่มบริษัท 

 
(ข.1.1) ลูกหนี้กำรค้ำ 
 

ฐำนะเปิดต่อควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมำจำกลักษณะเฉพำะตัวของลูกค้ำแต่ละ
รำย อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรต้องพิจำรณำถึงปัจจัยอื่นๆ ซึ ่งอำจส่งผลต่อควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของ
ลูกค้ำ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงของกำรผิดนัดช ำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม 
 
ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำยด้ำนเครดิตเพ่ือวิเครำะห์ควำมน่ำเช่ือถือของลูกค้ำรำยใหม่แต่ละรำยก่อนทีก่ลุม่
บริษัทจะเสนอระยะเวลำและเงื่อนไขมำตรฐำนในกำรช ำระเงินและกำรส่งสินค้ำ  
 

กลุ่มบริษัทจ ำกัดฐำนะเปิดต่อควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของลูกหนีก้ำรค้ำด้วยกำรก ำหนดระยะเวลำกำรจำ่ย
ช ำระสูงสุดที่ 90 วัน 
 

ตำรำงที่แสดงไว้ด้ำนล่ำงให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะเปิดต่อควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตและผลขำดทุนที่คำดว่ำจะ
เกิดข้ึนส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำ 
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ลกูหนีก้ำรคำ้ งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำร 

(พันบำท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
ยังไม่ถงึก ำหนดช ำระ 31,821 9,734 
เกินก ำหนดช ำระ 
   1 - 90 วัน 17,260 7,090 
   91 - 180 วัน 583 211 
   มำกกว่ำ 365 วัน 962 538 
รวม 50,626 17,573 
หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (1,192) (734) 
สทุธ ิ 49,434 16,839 

ลกูหนีก้ำรคำ้ งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำร 

(พันบำท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ 30,900 1,537 
เกินก ำหนดช ำระ  
น้อยกว่ำ 3 เดือน 12,382 1,493 
มำกกวำ่ 12 เดือน 997 573 

รวม 44,279 3,603 
หัก ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ  (962) (538)
สทุธ ิ 43,317 3,065 

-196-



โดยปกติระยะเวลำกำรใหส้ินเช่ือแก่ลกูค้ำของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลำ 30 - 45 วัน 

คำ่เผือ่ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 

งบกำรเงนิรวม  
 งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร  
  (พันบำท) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  962  538 
เพ่ิมข้ึน  230  196 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  1,192  734 
 
(ข.1.2) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

  
ฐำนะเปิดต่อควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของกลุ่มบริษัทที่เกิดจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ถูกจ ำกัด
เนื่องจำกคู่สัญญำเป็นธนำคำรและสถำบันกำรเงินที่มอัีนดับควำมน่ำเช่ือถือ ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำมี
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตต ่ำ 

 
(ข.1.3) กำรค ้ำประกัน 

  
บริษัทมีนโยบำยให้กำรค ้ำประกันทำงกำรเงินแก่หนี้สนิของบริษัทย่อยเท่ำนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
บริษัทออกหนังสือค ้ำประกันวงเงินสินเช่ือกับธนำคำรส ำหรับบริษัทย่อย (ดูหมำยเหตุข้อ 14) 

 
(ข.2) ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง  
 

กลุ่มบริษัทก ำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่
ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำเพียงพอในกำรจัดหำเงินเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท และลดผลกระทบ
จำกควำมผันผวนในกระแสเงินสด  
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงระยะเวลำกำรครบก ำหนดคงเหลือตำมสัญญำของหนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่รำยงำน 
โดยจ ำนวนเงินเป็นจ ำนวนข้ันต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตำมสัญญำและไม่รวมผลกระทบหำกหักกลบ
ตำมสัญญำ 
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งบกำรเงนิรวม 
กระแสเงนิสดตำมสัญญำ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 

มูลค่ำ 
ตำมบัญชี 

ภำยใน 1 ปี
หรือน้อย
กว่ำ 

มำกกวำ่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ป ี

มำกกวำ่ 2 
ปี แต่ไม่เกิน 

5 ปี 
มำกกวำ่ 

5 ปี รวม 
(พันบำท) 

หนีส้นิทำงกำรเงนิทีไ่มใ่ช ่
   อนพุนัธ ์ 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ  201,533 201,533 - - - 201,533 
เจ้ำหนี้อ่ืน 33,795 33,795 - - - 33,795 
หนี้สนิตำมสัญญำเช่ำ 252,523 119,150 125,057 15,898 4,940 265,045 

487,851 354,478 125,057 15,898 4,940 500,373 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
กระแสเงนิสดตำมสัญญำ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 

มูลค่ำ 
ตำมบัญชี 

ภำยใน 1 ปี
หรือน้อย
กว่ำ 

มำกกวำ่ 1 
ปี แต่ไม่เกิน 

2 ป ี

มำกกวำ่ 2 
ปี แต่ไม่เกิน 

5 ปี 
มำกกวำ่ 

5 ปี รวม 
(พันบำท) 

หนีส้นิทำงกำรเงนิทีไ่มใ่ช ่
   อนพุนัธ ์ 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ  213,160 213,160 - - - 213,160 
เจ้ำหนี้อ่ืน 23,403 23,403 - - - 23,403 
หนี้สนิตำมสัญญำเช่ำ 248,424 117,337 122,611 15,898 4,910 260,756 

484,987 353,900 122,611 15,898 4,910 497,319 

(ข.3) ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด 

กลุ่มบริษัทมีฐำนะเปิดต่อควำมเสี่ยงจำกธุรกิจปกติซึ่งมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
และอัตรำแลกเปลี่ยนและจำกภำระผูกพันตำมสัญญำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ของคู่สัญญำ กลุ่มบริษัทไม่ได้
ถือหรือออกอนุพันธ์เพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือเพ่ือกำรค้ำ  
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(ข.3.1) ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 
 

กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำที่เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ กลุ่มบริษัทได้ท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวจะมีอำยุไม่
เกินหนึ่งปี เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงของหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ สัญญำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วันที่รำยงำนเป็นรำยกำรที่เกี ่ยวข้องกับรำยกำรซื้อสินค้ำที่เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศในงวดถัดไป 

 
หนีส้นิทีเ่ปน็เงนิตรำตำ่งประเทศ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  2562  2563  2562 
เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ (พันบำท) 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ 21,817  18,619  -  - 
ยอดบญัชใีนงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีม่คีวำมเสีย่ง 21,817  18,619  -  - 
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (11,331)  (6,076)  -  - 
ยอดควำมเสีย่งคงเหลอืสทุธ ิ 10,486  12,543  -  - 
 
 
(ข.3.2) ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 
 

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย หมำยถึงควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนำคตของ
อัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทได้ 
ลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยท ำให้แน่ใจว่ำดอกเบี้ยที ่เกิดจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินของกลุ่ ม
บริษัทโดยส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน  

 
(ข.4) ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง  
 

กลุ่มบริษัทมีกำรควบคุมควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับของเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัท และเพ่ือท ำให้ผลกระทบจำกควำมผันผวนของ
กระแสเงินสดลดลง 
 
 
 
 
 
 
 

 

-199-



กำรบรหิำรจดักำรทนุ 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท คือกำรรักษำระดับเงินทุนให้มั่นคงเพ่ือรักษำควำมเช่ือมั่นของนักลงทุน เจ้ำหนี้
และตลำดและก่อให้เกิดกำรพัฒนำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรได้มีกำรก ำกับดูแลผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจำรณำจำกสดัส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วนของเจ้ำของรวม ซึ่งไม่
รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม อีกทั้งยังก ำกับดูแลระดับกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ  

26 ภำระผกูพนักบับคุคลหรอืกจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2563  2562  2563  2562 

(พันบำท) 
ภำระผกูพนัอืน่ๆ 
หนังสือค ้ำประกันจำกธนำคำร 22,300 39,700 22,300 39,700 
รวม 22,300 39,700 22,300 39,700 

สัญญำแต่งต้ังผู้แทนจ ำหน่ำย 

เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2558 บริษัทได้ท ำสัญญำรับแต่งต้ังเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยและสญัญำอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษทั 
แอปเปิ้ล เซำท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด เกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ มือถือและอุปกรณ์ภำยใต้เงื่อนไข
และข้อก ำหนดในสัญญำ โดยบริษัทจะได้รับค่ำบริกำรสนับสนุนต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดในสัญญำ สัญญำดังกล่ำว 
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 11 มิถุนำยน 2558 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2551 บริษัทได้ท ำสัญญำรับแต่งต้ังเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยกับบริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ 
เซลส์ จ ำกัด เพื่อเป็นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรภำยใต้เงื ่อนไขและข้อก ำหนดในสัญญำ  สัญญำ
ดังกล่ำวมีอำยุ 1 ปี นับจำกวันที่ท ำสัญญำ และสำมำรถต่ออำยุออกไปได้อีกครำวละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ  

บริษัทได้ท ำสัญญำรับแต่งตั้งเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยกับบริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลำย จ ำกัด เพื่อเป็นช่องทำง  
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรภำยใต้เงื่อนไขและข้อก ำหนดในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 
สิงหำคม 2552 จนกว่ำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งบอกเลิกสัญญำ 

เมื ่อวันที่ 9 เมษำยน 2556 บริษัทได้ท ำสัญญำร่วมธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสินค้ำกับบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ำกัด  
เพ่ือเป็นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำและบริกำรภำยใต้เงื่อนไขและข้อก ำหนดในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีอำย ุ1 ปี
นับจำกวันที่ท ำสัญญำ และสำมำรถต่ออำยุออกไปได้อีกครำวละ 1 ปีโดยอัตโนมัติ 
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27 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีย่งัไมไ่ดใ้ช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ฉบับปรับปรุงใหม่ ให้ทำงเลือกแก่ผู้เช่ำในกำรไม่ต้องประเมินว่ำกำร
ได้รับกำรลดค่ำเช่ำที ่เกี ่ยวข้องกับ COVID-19 เป็นกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ โดยบันทึกลดที่หนี ้สินตำม
สัญญำเช่ำโดยตรง กำรถือปฏิบัติตำมทำงเลือกดังกล่ำวต้องปรับปรุ งผลกระทบกับก ำไรสะสม ณ วันที่  1 
มกรำคม 2564 และไม่ต้องปรับปรุงงบกำรเงินเปรียบเทียบ ซึ่งขณะนี้ผู้บริหำรก ำลังพิจำรณำว่ำจะเลอืกถือปฏบิัติ
ตำมทำงเลือกดังกล่ำวหรือไม่ 
 

28 เหตกุำรณภ์ำยหลงัรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน 
 
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษ ัท เมื ่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 ได้มีมติเสนอให้จ่ำยเงินป ันผลส ำห รับ  
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.08 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 48 ล้ำนบำท ทั้งนี้มติดังกล่ำวต้อง
ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
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