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ประธานกรรมการ

มุ�งมั่นรักษาความเป�นผู�นำพร�อมเติบโต
ในธุรกิจค�าปลีกสินค�า 
'ดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�'
ในป� 2564 ที่ผ�านมาสถานการณ�การแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคว�ด
-19 ยังคงส�งผลกระทบต�อการดำเนินชีว�ต และเศรษฐกิจทุกภาคส�วน 
รวมถึงส�งผลโดยตรงกับคู�ค�าทางธุรกิจ และซัพพลายเออร� อย�างไร
ก็ตาม บร�ษัทฯ สามารถขยายธุรกิจอย�างต�อเน่ือง ส�งผลให�รายได�ของ
บร�ษัทฯ เติบโตเพ��มข�น้ร�อยละ 57 จากป�ก�อน เป�น 5,246.97 ล�านบาท
และกำไรของบร�ษัทฯ เพ��มข�้นร�อยละ 56 เป�น 85.68 ล�านบาท 

เดินหน�าขยายช�องทางจำหน�าย
สินค�า Apple ควบคู�การยกระดับ
มาตรการคุมเข�มโคว�ด-19
สืบเน่ืองจากการแพร�ระบาดของโคว�ด-19 บร�ษัทฯ ได�ยกระดับมาตรการ 
ป�องกันการแพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโคว�ด-19 อย�างเคร�งครัด เพราะ
ความปลอดภัยของลูกค�าและพนักงานเป�นเร�อ่งท่ีสำคัญท่ีสุด รายได�
จากการขายสินค�า Apple ยังคงเติบโตอย�างก�าวกระโดด ท้ังจากร�าน 
iStudio by copperwired และจากการขยายช�องทางการจำหน�าย
สินค�า Apple เพ��มมากข�น้ในร�าน dotlife รวมถึงการท่ีบร�ษัทฯ ได�เป�ด
ร�าน U-Store by copperwired สาขาใหม�ๆ  เพ��มในมหาว�ทยาลัย ส�งผล
ให�ในป�น้ีรายได�จากการขายสินค�า Apple เติบโตสูงถึง 56% จากป�ก�อน

ต�อยอดธุรกิจ ขยายไลน�ผลิตภัณฑ�กลุ�ม
สมาร�ทโฟนและอ�ปกรณ�เสร�ม Android 
และช�องทางจำหน�าย
ในไตรมาสท่ี 4 บร�ษัทฯ ได�เข�าซ้ือกิจการบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค 
จำกัด ประกอบด�วย ธุรกิจร�านค�าปลีกของ AIS จำนวน 28 สาขา, 
ร�าน Samsung จำนวน 20 สาขา และร�าน Xiaomi จำนวน 8 สาขา 
และธุรกิจค�าส�งสมาร�ทโฟน หลากหลายแบรนด�ในจังหวัดแถบภาค
ตะวันตกของประเทศ เช�น นครปฐม, กาญจนบุร�, ประจวบคีร�ขันธ� 
และราชบุร� การขยายกิจการเข�าไปสู�กลุ�มสินค�าท่ีเป�นระบบปฏิบัติการ 
Android น้ี ทำให�บร�ษัทฯ มีสินค�า และช�องทางการขายท่ีหลากหลาย
มากข�น้ อีกท้ังยังสามารถเพ��มการขายสินค�า Apple ในช�องทาง AIS 
และกลุ�มสินค�า Digital Lifestyle เข�าสู�ช�องทางใหม�ๆ  เหล�าน้ีได�อีกด�วย 

นอกจากนี้รายได�จากการขายผ�านช�องทางออนไลน�ก็ยังเติบโตกว�า
ร�อยละ 150 จากป�ก�อนซึ่งเป�นผลมาจากการพัฒนาแพลตฟอร�ม
ออนไลน�อย�างต�อเนื่อง ทั้งบนแพลตฟอร�มของบร�ษัทฯ เอง และบน
แพลตฟอร�มของ Market Place ต�างๆ

ในนามของคณะกรรมบร�ษัท ผมขอขอบคุณผู�ถือหุ�น คณะกรรมการ 
ผู�บร�หาร ผู�มีส�วนได�เสีย และพนักงานทุกท�านท่ีทุ�มเท และให�การสนับ 
สนุนการดำเนินงานของบร�ษัทฯ เสมอมา บร�ษัทฯ พร�อมมุ�งม่ันในการ 
ดำเนินธุรกิจภายใต�หลักธรรมาภิบาล รวมถึงคำนึงถึงความรับผิด
ชอบต�อสังคม และสิ�งแวดล�อม เพ�อ่การเติบโตอย�างม่ันคง และย่ังยืนต�อไป 
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ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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. ร�าน AIS เป�นศูนย�บร�การได�รับอนุญาตอย�างเป�นทางการจาก AIS และจำหน�ายโทรศัพท�มือถือพร�อมแพ็คเก็จ อ�ปกรณ�เสร�ม สินค�า IOT ซิมเติมเง�น
ซิมรายเดือน บัตรเติมเง�น การเติมเง�นอิเล็กทรอนิกส� อินเตอร�เน็ต และบร�การต�างๆ จาก AIS
5. ร�าน Samsung จำหน�ายสินค�าโทรศัพท�มือถือ แท็บเล็ต นาิกาอัจฉร�ยะ เฉพาะแบรนด� SAMSUNG และจำหน�ายอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ ทั้งแบรนด�
Samsung และแบรนด�สินค�าชั้นนำอื่นๆ
6. ร�าน Xiaomi จำหน�ายสินค�า Xiaomi สินค�าโทรศัพท�มือถือ แท็บเล็ต นาิกาอัจฉร�ยะ สินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� (IOT) และอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ เฉพาะ
แบรนด� Xiaomi
7. ช�องทางการจัดจำหน�ายค�าส�ง / ซื้อเพ�่อไปจัดจำหน�ายต�อ ทางบร�ษัทได�รับการแต�งตั้งจาก AIS และ Brand  ต�าง ๆ ในการเป�น Authorized Distributor
ตามพ�้นที่เขตความรับผิดชอบ
8. ช�องทาง E-Commerce ผ�านเว็ปไซด�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  

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 2564) 
บร�ษัทมีร�านค�าและศูนย�บร�การภายใต�การบร�หารจัดการจำนวน 107 สาขา โดยเป�นร�าน Apple Brand Shop จำนวน 20 สาขา ร�าน .life จำนวน 25 สาขา 
และศูนย�บร�การซ�อมบำรุงผลิตภัณฑ� Apple อีกจำนวน 5 ศูนย� และช�องทางจำหน�าย E-Commerce ท้ัง www.dotlife.store www.istudio.store และ 
www.koan.co.th และร�านค�าท่ีบร�ษัทรับโอนมาจากบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด จำนวน 56 สาขา และร�านค�าท่ีเป�ดใหม�จำนวน 1 สาขา ประกอบ
ด�วย ร�าน AIS จำนวน 28 สาขา ร�าน Samsung จำนวน 20 สาขา และร�าน Xiaomi จำนวน 9 สาขา (เป�ดสาขาใหม� 1 สาขา)

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

โดยนับตั้งแต�ก�อตั้งบร�ษัทมีความเป�นมาและพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

3. ประวัติความเป�นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

25
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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
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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"
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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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30

• 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�
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• 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 (dotlife) 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

• ขยายสาขาในส�วนของร�าน U-Store เพ��ม 2 สาขา คือ สาขาบีไฮว�ฟ เมืองทองธานี และ มหาว�ทยาลัย
เกษตรศาสตร� ว�ทยาเขต กำแพงแสน
• ขยายสาขาในส�วนของร�าน .life 2 สาขา คือ เซ็นทรัลพลาซ�า ศร�ราชาและ เซ็นทรัลพลาซ�า อยุธยา
• ขยายสาขาในส�วนของร�าน iStudio 1 สาขา คือ เซ็นทรัลพลาซ�า ศร�ราชา
• บร�ษัทรับโอนกิจการและทรัพย�สินบางส�วนของ บร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด ที่เกี่ยวกับกิจการ
ร�านค�าสินค�าโทรศัพท�มือถือ อ�ปกรณ�สื่อสาร และอ�ปกรณ�เสร�มต�าง ๆ จำนวน 56 สาขา และร�านค�าที่เป�ด
ใหม�จำนวน 1 สาขา ประกอบด�วย ร�าน AIS จำนวน 28 สาขา Samsung จำนวน 20 สาขา และร�าน 
Xiaomi จำนวน 9 สาขา (เป�ดสาขาใหม� 1 สาขา)

พ.ศ.
2564
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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

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 ป�จจ�บัน บร�ษัทและบร�ษัทย�อยประกอบธุรกิจเป�นผู�จัดจำหน�ายสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ท่ีมีความหลากหลายมากกว�า 2,000 รายการ โดยบร�ษัท
และบร�ษัทย�อยจะเลือกสรรสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ที่มีการออกแบบ (Design)  เป�นเอกลักษณ� มีความทันสมัย ผสมผสานเทคโนโลยีที่มีการเชื่อมต�อ
ระบบอินเทอร�เน็ตเพ�่อการควบคุมการสั่งงาน (Internet of Things Product) และอำนวยความสะดวกในชีว�ตประจำวันหร�อเพ�่อสร�างความบันเทิง
สามารถใช�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�ตรวจสอบความเคลื่อนไหว (Motion 
Sensors) กลอนประตูอัจฉร�ยะ (Smart Locks) เคร�อ่งเล�นเกมส� ของเล�นไฮเทค กล�องถ�ายรูป ประเภท Action Camera และ Instant Camera รวมไปถึง
อ�ปกรณ�เสร�มสำหรับมือถือและคอมพ�วเตอร� (Accessories) เช�น เคสมือถือ  ฟ�ล�มกันรอย สายชาร�จ เป�นต�น ซึ่งจะต�องเป�นสินค�าที่มีการออกแบบ
ที่ทันสมัย มีรูปลักษณ�โดดเด�นเป�นเอกลักษณ� รวมไปถึงสินค�าไลฟ�สไตล�ประเภทอื่นๆ ที่สอดคล�องกับแนวคิดดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�และอำนวยความสะดวกใน
การใช�ชีว�ต เช�น กระเป�าเดินทาง กระบอกน้ำ สกูตเตอร�ไฟฟ�า รถจักรยานยนต�ไฟฟ�า เป�นต�น ซึ่งล�วนเป�นสินค�าจากแบรนด�ชั้นนำระดับโลกมากกว�า
200 แบรนด�
 บร�ษัทเป�นตัวแทนการจัดจำหน�ายประเภท Apple Premium Reseller (APR) และ Apple Authorized Reseller (AAR) ที่ได�รับอนุญาต
อย�างเป�นทางการ จาก Apple South Asia (Thailand) Limited ในการขายสินค�าภายใต�แบรนด� Apple ในประเทศไทย อีกท้ังบร�ษัทยังเป�นศูนย�บร�การ
ซ�อมบำรุงอย�างเป�นทางการ หร�อ Apple Authorized Service Provider (ASP) ให�แก� Apple อีกด�วย
 นอกจากนี้ ในป� 2564 บร�ษัทได�รับแต�งตั้งเป�นตัวแทนจาก AIS และ SAMSUNG Authorized Reseller และ Mi Authorized Store
จากการรับโอนกิจการและทรัพย�สินบางส�วนของ บร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด 
 โดยการดำเนินงานของกลุ�มบร�ษัท มีบร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการขายปลีกสินค�ากลุ�มดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� รวมไปถึง
สินค�าแบรนด� Apple แบรนด� Samsung และ Xiaomi และศูนย�บร�การ ผ�านร�านค�าปลีกภายใต�การบร�หารงานของบร�ษัท ดังนี้
 1. ร�าน .life ซึ่งเป�นร�านค�าปลีกจำหน�ายสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�นำสมัยภายใต�การบร�หารจัดการของบร�ษัท ในการตกแต�งร�าน การคัดสรร
สินค�าคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกมาขายยังร�าน .life 
 2. 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) Limited ให�เป�นศูนย�บร�การซ�อมบำรุงผลิตภัณฑ� Apple ภายใต�ชื่อ
ศูนย�บร�การ iServe ทั้งนี้ ในส�วนของ  Apple Brand Shop  และศูนย�บร�การ จะต�องได�รับอนุญาตในการเป�ดร�านสาขาเพ��มเติมจากทาง Apple
ภายใต�สัญญาการเป�นตัวแทนจำหน�ายผลิตภัณฑ�และศูนย�บร�การของ Apple ก�อนการเป�ดร�านสาขาใหม�เท�านั้น 
 3. ร�าน AIS by partner (ASP) เป�นตัวแทนซ่ึงได�รับอนุญาตอย�างเป�นทางการจาก AIS ในการจำหน�ายสินค�า การรับชำระ และให�บร�การต�างๆ 
จาก AIS 
 4. ร�าน Samsung จำหน�ายสินค�าโทรศัพท�มือถือ แท็บเล็ต นาิกาอัจฉร�ยะ เฉพาะแบรนด� SAMSUNG และจำหน�ายอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ
ทั้งแบรนด�SAMSUNG และแบรนด�สินค�าชั้นนำอื่น ๆ ซึ่งบร�ษัทได�รับการแต�งตั้งเป�น SAMSUNG Authorized Reseller โดยเป�นร�านจำหน�าย
สินค�า SAMSUNG ที่มีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาซึ่งถูกกำหนดโดยบร�ษัท SAMSUNG Thailand 
 5. ร�าน Mi Authorized Store เป�นร�านจำหน�ายสินค�า Xiaomi ที่มีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาซึ่งถูกกำหนดโดย
บร�ษัท Xiaomi เพ�่อจัดจำหน�ายสินค�าโทรศัพท�มือถือ แท็บเล็ต นาิกาอัจฉร�ยะ สินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� อำนวยความสะดวกในการใช�ชีว�ต (Internet of 
Things product) และอ�ปกรณ�เสร�มต�าง ๆ เฉพาะแบรนด� Xiaomi
 และธุรกิจจัดจำหน�ายค�าส�งเชิงพาณิชย�สินค�ากลุ�มโทรศัพท�มือถือสินค�าโทรศัพท�มือถือ แท็บเล็ต แบรนด�ต�าง ๆ และอ�ปกรณ�เสร�ม บร�ษัท
ได�รับการแต�งตั้งจาก AIS และ Brand  ต�าง ๆ ในการเป�น Authorized Distributor ตามพ�้นที่เขตความรับผิดชอบหลายจังหวัดในพ�้นที่ภาคกลาง
เน�นขายให�แก�กลุ�มลูกค�าที่นำสินค�าไปจำหน�ายให�แก�ลูกค�ารายย�อย
 สำหรับธุรกิจจัดจำหน�ายค�าส�งเชิงพาณิชย�สินค�ากลุ�มดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� ดำเนินการโดยบร�ษัท โคแอน จำกัด ซึ่งส�วนใหญ�เป�นการขายสินค�า
ที่นำเข�าจากต�างประเทศ และเน�นขายให�แก�กลุ�มลูกค�าที่นำสินค�าไปจำหน�ายให�แก�ลูกค�ารายย�อย

1ความแตกต�างระหว�าง APR  และ AAR - ร�าน Apple Brand Shop ประเภท APR มีพ�้นที่ร�านใหญ�กว�าประเภท AAR และรูปแบบการตกแต�งร�านรวมถึงวัสดุเฟอร�นิเจอร�ที่ใช�ตกแต�ง
ร�าน  APR จะได�รับการกำหนดจากทาง Apple ซึ่งเป�นมาตรฐานเดียวทั่วโลก ส�วน AAR จะเป�นร�าน Apple Brand Shop ที่มีขนาดเล็กกว�า APR และรายละเอียดการตกแต�งร�านจะ
น�อยกว�า APR 
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ในช�วงป� 2562 ถึงป� 2564 บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีโครงสร�างรายได�แยกตามกลุ�มธุรกิจ รายละเอียดดังต�อไปนี้ 

ที่มา: จากฝ�ายจัดการของบร�ษัทและงบการเง�นรวมประจำป� 2562 ถึงป� 2564 
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 2562

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

2563 2564

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

กลุ�มโทรศัพท�มือถือ (Smartphone)

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

รายได�จากการขายสินค�า/1

ส�วนลดจ�าย/2

รายการปรับปรุงประมาณการการใช�คะแนนรางวัล/3

รวมรายได�จากการขาย

รายการที่นำมารวมในรายได�จากการขาย

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

รวมรายได�จากการขายและบร�การสุทธิ

รายได�อื่นๆ /4

รายได�จากการบร�การ

รายได�รวม 3,607.72 100.00

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

2,176.96

1,436.33

1,543.56

41.49

27.37

29.42

(0.34)

(4.37)

5,152.15

(0.00)

(0.08)

98.19

57.33

5,209.49

37.48

1.09

99.28

0.72

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

5,246.97 100.003,338.15 100.00
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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 
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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  สามารถ
พกพาออกไปทำงานนอกสถานท่ีได�สะดวกยิ�งข�น้ และด�วยเหตุน้ีผู�ใช�งานหลายคนจ�งให�ความสำคัญกับการดูแล ป�องกันมากยิ�งข�น้ เพ�อ่ยืดอายุการใช�งานอ�ปกรณ�
ให�ยาวนานข�้น ซึ่งบร�ษัทได�มีอ�ปกรณ�สำหรับสมาร�ทโฟนและคอมพ�วเตอร�มากมายที่คัดสรรมาจากหลากหลายแบรนด�ดังที่มีดีไซน�ที่สวยงาม สีสัน
ที่หลากหลาย ฟ�งก�ชันต�างๆ ที่ช�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�ช่ัน 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�
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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�วยอำนวยความสะดวก
ในการใช�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�มา
ให�เลือกหลากหลาย ตอบโจทย�การใช�ชีว�ตและความต�องการของผู�บร�โภครุ�นใหม� ท่ีต�องการความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันยังทำให�ชีว�ตสะดวก
มากยิ�งข�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�มเกมและของเล�น ได�แก� เคร�อ่งเล�นเกมส� โดรน หุ�นยนต�อัจฉร�ยะบังคับผ�านสมาร�ทโฟน ของเล�นเสร�มทักษะเพ�อ่การศึกษา หุ�นยนต�บังคับอัจฉร�ยะ เป�นต�น

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

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�ษัท
ได�ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และมีความตั้งใจอย�างยิ�งที่จะมอบอ�ปกรณ�ที่ดีที่กลุ�มบร�ษัทได�คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลก สำหรับสินค�า
กลุ�มอ�ปกรณ�กีฬา อ�ปกรณ�เพ�อ่สุขภาพ และสร�างคุณภาพชีว�ตท่ีดีข�น้ มีให�เลือกมากมาย ไม�ว�าจะเป�นอ�ปกรณ�ตรวจวัดการนอนหลับ ฟ�ตเนสแทรคเกอร� 
เคร�อ่งชั่งน้ำหนักอัจฉร�ยะ เชือกกระโดดอัจฉร�ยะ ขวดน้ำอัจฉร�ยะ อ�ปกรณ�วัดความดัน 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�ที่ใช�เพ�่ออำนวยความสะดวก ในการใช�ชีว�ตประจำวันทั้งในที่อยู�อาศัย และสำนักงาน เพ�่อตอบสนองความต�องการของคน
ในยุคป�จจ�บันท่ีช่ืนชอบความทันสมัยและความสะดวกสบาย อ�ปกรณ�สมาร�ทโฮมหร�อระบบบ�านอัจฉร�ยะ จะช�วยให�ลูกค�าสามารถเข�าถึงและควบคุมระบบต�างๆ
ท้ังภายในและภายนอกบ�าน ได�อย�างง�ายๆ จากสมาร�ทโฟนท่ีใช�กันอยู�เป�นประจำ ซ่ึงบร�ษัทได�เล็งเห็นถึงความสำคัญน้ีและส�งเสร�มให�เทคโนโลยีเหล�าน้ีเข�าไปใช�ในบ�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�วยยกระดับคุณภาพ
การใช�ชีว�ตของลูกค�าได�ดีข�น้ด�วย 
 นอกจากการบร�การด�านสินค�าแล�ว บร�ษัทยังมุ�งเน�นการบร�การแบบครบวงจร เร��มตั้งแต�การให�คำแนะนำอ�ปกรณ� การติดตั้ง ตลอดจน
การให�บร�การหลังการขายซึ่งเป�นสิ�งที่บร�ษัทให�ความสำคัญอันดับต�นๆ เพ�่อให�ลูกค�าของบร�ษัทได�รับสินค�าที่มีคุณภาพ และการบร�การที่ดีไปพร�อมๆ 

7. อ�ปกรณ�เก่ียวกับภาพและว�ดีโอ (Photo & VDO)
 ป�จจ�บันเคร�อข�ายสังคมออนไลน�กลายเป�นเคร�อ่งมือนำเสนอคอนเทนต�และภาพต�างๆ ท่ีได�รับความนิยมแพร�หลาย เช�น Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube ส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของการรับ และสร�างสื่อแตกต�างออกไปจากเดิมที่เคยเป�นภาพถ�ายธรรมดากลายมา
เป�นภาพดิจ�ทัล ภาพนิ�งกลายเป�นภาพเคลื่อนไหวที่มีชีว�ตชีวา และเข�าถึงภาพเหล�านั้นได�ง�ายๆ การถ�ายภาพที่สวยดึงดูดใจ การสร�างคอนเทนต�ว�ดีโอ
ท่ีน�าติดตามในสังคมป�จจ�บัน ดังน้ันบร�ษัทจ�งพยายามท่ีจะคัดสรรอ�ปกรณ�ท่ีตอบโจทย�ความต�องการและส�งไปยังลูกค�าของบร�ษัท เพ�อ่ท่ีจะนำไปสร�างคอนเทนต�
ที่โดดเด�นและสร�างสรรค� รวมถึงสามารถแบ�งป�นความประทับใจเหล�านั้นไปสู�โลกสังคมออนไลน�ได�อย�างรวดเร็ว และง�ายดายสำหรับสินค�ากลุ�มภาพ
และว�ดีโอท่ีทางบร�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�่องปร��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� อ�ปกรณ�การเดินทาง 
อ�ปกรณ�การจัดเก็บของเบ็ดเตล็ด ร�ม เป�นต�น

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

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

2.1 ช�องทางการจัดหน�ายของ CPW
บร�ษัทมีช�องทางการจัดจำหน�าย 3 ช�องทางหลัก คือ (1) ร�านค�าปลีกและศูนย�บร�การซ�อมบำรุง (2) ช�องทางค�าส�ง (3) ร�านค�าออนไลน� ซ่ึงลูกค�า

สามารถส่ังซ้ือและชำระเง�นผ�านเว็บไซต�ของทางร�าน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

1. ร�านค�าปลีกของและศูนย�บร�การภายใต�การบร�หารงานของ CPW รวมทั้งสิ�น 107 แห�ง (ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64) บร�ษัทมีสาขาร�านค�าปลีก
ท่ีเป�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 ร�าน Ai_ และ U-Store by copperwired  และ 3) ร�าน iServe ศูนย�บร�การสำหรับผลิตภัณฑ� Apple แบบครบวงจร บร�การ
ซ�อมแซมผลิตภัณฑ�แบรนด� Apple พร�อมให�คำปร�กษาแนะนำด�าน software และการดูแลรักษาเคร�่องให�กับลูกค�าที่ใช�ผลิตภัณฑ� Apple รวมถึง
จำหน�ายอะไหล�สำหรับการซ�อมทดแทน ณ ป�จจ�บัน บร�ษัทมีสาขาและศูนย�บร�การตั้งอยู�ในห�างสรรพสินค�าชั้นนำ คอมมูนิตี้มอลล� ครอบคลุมพ�้นที่
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปร�มณฑล และต�างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ� 4) ร�าน AIS 5) ร�าน SAMSUNG 6) ร�าน MI  Zone รวมทั้งสิ�น  102  สาขา
และ 5 ศูนย�บร�การ สรุปรายละเอียด ดังน้ี 
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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�ที่หลงใหล
ในเทคโนโลยีสามารถเข�ามาดูและเลือกซื้อของในร�านได�อย�างสนุกสนาน เหมือนสนามเด็กเล�นสำหรับผู�ใหญ� ที่จะได�มีโอกาสสัมผัสกับของที่มีเทคโนโลยี
ใหม�ๆ และใช�ประโยชน�จากเทคโนโลยีเหล�านี้ ป�จจ�บันบร�ษัทมี ร�าน .life (dotlife) จำนวน 25 สาขา  ตั้งอยู�บร�เวณห�างสรรพสินค�าชั้นนำ ศูนย�การค�า
และคอมมูนิต้ีมอลล�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

.life เซ็นทรัลพลาซ�า ศร�ราชา

.life เซ็นทรัลพลาซ�า อยุธยา
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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�ษัท
ได�ให�ความสำคัญกับการเลือกสถานท่ีต้ังร�าน การออกแบบร�าน การจัดวางสินค�า รวมท้ังบรรยากาศภายในร�าน เพ�อ่ให�สะท�อนถึงภาพลักษณ�ของสินค�า
รวมไปถึงการให�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�อมกับทีมงานที่มีความรู�ความเข�าใจในผลิตภัณฑ� ของ Apple ที่สามารถให�ข�อมูลและตอบข�อซักถามหร�อแนะนำว�ธีการสาธิต
การใช�ผลิตภัณฑ�ต�างๆ ของ Apple ป�จ�จบันบร�ษัทมีร�านค�า Apple Brand Shop จำนวน 20 ร�านสาขา มีรายละเอียด ดังน้ี  

 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� ่

 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�ษัท
ได�เป�ดดำเนินการ U-Store by copperwired จำนวน  5 สาขา มีรายละเอียดดังนี้ 
U-Store มหาว�ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
U-Store สามย�านมิตรทาวน�
U-Store บีไฮฟ� เมืองทองธานี
U-Store มหาว�ทยาลัยศิลปากร ว�ทยาเขตพระราชวังสนามจันทร� 
U-Store มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� ว�ทยาเขตกำแพงแสน

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

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 เซ็นทรัลพลาซ�า ศร�ราชา

iStudio by copperwired บร�ษัทมีจำนวนร�าน 14 สาขา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
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 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�าที่อยู�ในเง�่อนไขประกันของทาง Apple  และลูกค�านอกเหนือเง�่อนไข
การประกันซ่ึงลูกค�าจะเป�นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายเอง พร�อมให�คำปร�กษาแนะนำด�านซอฟต�แวร� และการดูแลรักษาเคร�อ่งให�กับลูกค�าท่ีใช�ผลิตภัณฑ� Apple 
โดยช�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�งาน
จากอ�ปกรณ�น้ันๆ ได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ ท้ังน้ีบร�ษัทมีศูนย�จำนวน 5 สาขาได�แก�
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iServe  อัมร�นทร� พลาซ�า 
iServe  เสนาเฟสท�
iServe  เซ็นทรัลพลาซ�า พระราม 3

iServe  เดอะเซอร�เคิล
iServe  เซ็นทรัลพลาซ�า มหาชัย

 ร�าน AIS shop by partner (ASP) เป�นแหล�งรวมสินค�าและบร�การ ไม�ว�าจะเป�น โทรศัพท�มือถือแบรนด�ต�าง ๆ การขายโทรศัพท�มือถือ
พร�อมแพ็คเก็จ อ�ปกรณ�เสร�ม สินค�าIOT ซิมเติมเง�น ซิมรายเดือน บัตรเติมเง�น การเติมเง�นอิเล็กทรอนิกส� อินเตอร�เน็ตแพ็คเก็จ ไฟเบอร� การรับชำระ 
และบร�การต�างๆ จาก AIS , ซึ่งได�รับอนุญาตอย�างเป�นทางการ จาก AIS ในการส�งมอบประสบการณ�โลกแห�งดิจ�ทัล เพ�่อให�ลูกค�าใช�ชีว�ตได�มากกว�า 
Live Digital, Live More  ป�จจ�บัน บร�ษัทได�รับสิทธิ ์บร�หารร�าน AIS by Partner (ASP) จำนวน 14 สาขา ตั ้งอยู �ในห�างสรรพสินค�าชั ้นนำ 
ศูนย�การค�า และอาคารพานิชย� มีรายละเอียดสถานที่ตั้งสาขา 14 สาขา ดังนี้
  

 ร�าน AIS Telewiz เป�นร�านขายสินค�าและบร�การ เช�นเดียวกับ ASP ท่ีได�รับอนุญาตอย�างเป�นทางการ จาก AIS  ซ่ึงแตกต�างกันท่ีรูปแบบร�าน 
11 สาขา ได�แก�

 และร�าน AIS buddy exclusive เป�นร�านขายสินค�าและบร�การ เช�นเดียวกับ AIS Telewiz ท่ีได�รับอนุญาตอย�างเป�นทางการ จาก AIS ซ่ึงแตก
ต�างกันท่ีสิทธ์ิจำหน�าย Iphone & Ipad และรูปแบบร�าน 3 สาขา ได�แก� สาขาตลาดโลตัส อ.ลาดหญ�า, สาขา อ.บ�านโป�ง, สาขาอ.ท�ามะกา

ASP เซ็นทรัลพลาซ�า มหาชัย
ASP โรบินสัน กาญจนบุร�
ASP โรบินสัน ราชบุร�
ASP ท�อปส�พลาซ�า สิงห�บุร�
ASP บิ�กซี นครปฐม

ASP โลตัส กำแพงแสน
ASP โลตัส สมุทรสงคราม
ASP โลตัส บ�านโป�ง
ASP อาคารพาณิชย� โพธาราม
 

ASP บิ�กซี ราชบุร�
ASP บิ�กซี กาญจนบุร�
ASP บิ�กซี อ�อมใหญ�
ASP โลตัส ศาลายา
ASP โลตัส นครปฐม

AIS Telewiz โลตัส ราชบุร�
AIS Telewiz โลตัส บ�อพลอย
AIS Telewiz โลตัส บางเลน
AIS Telewiz บิ�กซี สมุทรสงคราม

AIS Telewiz อาคารพาณิชย� ทองผาภูมิ
AIS Telewiz อาคารพาณิชย� องค�พระปฐมเจดีย�
AIS Telewiz อาคารพาณิชย� อ.ดอนตูม

AIS Telewiz บิ�กซีมาร�เก็ต ท�าเร�อ
AIS Telewiz อาคารพาณิชย� อ.ปากท�อ
AIS Telewiz อาคารพาณิชย� อ.จอมบึง
AIS Telewiz อาคารพาณิชย� กนกกาญจน�
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ร�าน SAMSUNG เป�นร�านจำหน�ายสินค�าโทรศัพท�มือถือ แท็บเล็ต นาิกาอัจฉร�ยะ เฉพาะแบรนด� SAMSUNG และจำหน�ายอ�ปกรณ�เสร�มต�าง ๆ 
ทั้งแบรนด� SAMSUNG และแบรนด�สินค�าชั้นนำอื่น ๆ ซึ่งบร�ษัทได�รับการแต�งตั้งเป�น SAMSUNG Authorized Reseller โดยเป�นร�านจำหน�ายสินค�า 
SAMSUNG ที่มีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาซึ่งถูกกำหนดโดยบร�ษัท SAMSUNG Thailand ทางบร�ษัทได�ให�ความสำคัญ
กับการเลือกสถานที่ตั้งร�าน การออกแบบร�าน การจัดวางสินค�า รวมทั้งบรรยากาศภายในร�าน เพ�่อให�สะท�อนถึงภาพลักษณ�ของสินค�า รวมไปถึง
การให�ทดลองใช�งานเคร�่อง Smartphone,  Tablet, Smart watch หร�อผลิตภัณฑ�อื่น ๆ ของ SAMSUNG และอ�ปกรณ�เสร�ม เพ�่อให�ลูกค�าได�สัมผัส
ประสบการณ�การใช�งานจร�ง พร�อมกับทีมงานท่ีมีความรู�ความเข�าใจในผลิตภัณฑ� ของ SAMSUNG ท่ีสามารถให�ข�อมูลและตอบข�อซักถามหร�อแนะนำ
ว�ธีการสาธิตการใช�ผลิตภัณฑ�ต�าง ๆ ของ SAMSUNG 

ป�จจ�บันบร�ษัทมีร�าน SAMSUNG Experience Store (SES) จำนวน 16 สาขา ดังน้ี

และมีร�าน SAMSUNG Shop (SIS) จำนวนร�าน 4 สาขา ซ่ึงจะแตกต�างกับ SAMSUNG Experience Store (SES) ท่ีรูปแบบร�าน มีดังน้ี

SAMSUNG เมกะ บางนา
SAMSUNG เซ็นทรัล ระยอง
SAMSUNG เอสพละนาด รัชดาฯ
SAMSUNG โรบินสัน บางรัก
SAMSUNG โรบินสัน กาญจนบุร�
SAMSUNG โรบินสัน สุพรรณบุร�

SAMSUNG โรบินสัน เพชรบุร�
SAMSING โรบินสัน ราชบุร�
SAMSUNG โรบินสัน ลพบุร�
SAMSUNG โรบินสัน สระบุร�
SAMSUNG บิ�กซี มหาชัย
SAMSUNG บิ�กซี อ�อมใหญ�

SAMSUNG โลตัส ศาลายา
SAMSUNG โลตัส กำแพงแสน

SAMSUNG โลตัส สมุทรสงคราม
SAMSUNG โลตัส บ�านโป�ง

SAMSUNG มาร�เก็ต ว�ลเลจ หัวหิน
SAMSUNG บิ�กซี อ�อมใหญ�
SAMSUNG มาร�เก็ต ว�ลเลจ หัวหิน
SAMSUNG อยุธยา ซิต้ี ปาร�ค ช้ัน1
SAMSUNG อยุธยา ซิต้ี ปาร�ค ช้ัน2
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 Mi Authorized Store เป�นร�านจำหน�ายสินค�า Xiaomi ท่ีมีลักษณะรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาซ่ึงถูกกำหนดโดยบร�ษัท Xiaomi 
เพ�อ่จัดจำหน�ายสินค�าโทรศัพท�มือถือ แท็บเล็ต นาิกาอัจฉร�ยะ สินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� อำนวยความสะดวกในการใช�ชีว�ต (Internet of Things product) 
และอ�ปกรณ�เสร�มต�าง ๆ เฉพาะแบรนด� Xiaomi 
 Mi Authorized Store by IBIZ จำนวน 3 สาขา มีดังน้ี Mi Store เมกะ บางนา, Mi Store เซ็นทรัลพลาซ�า ศาลายา, Mi Store โรบินสัน 
สุพรรณบุร�
 Mi Zone เป�นร�านจำหน�ายสินค�าโทรศัพท�มือถือ แท็บเล็ต เฉพาะแบรนด� Xiaomi และจำหน�ายนาิกาอัจฉร�ยะ อ�ปกรณ�เสร�มต�าง ๆ สินค�าดิจ�ทัล
ไลฟ�สไตล� อำนวยความสะดวกในการใช�ชีว�ต (Internet of Things product) ท้ังแบรนด� Xiaomi และแบรนด�สินค�าช้ันนำอ่ืน ๆ จำนวน 6 สาขา มีดังน้ี
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Mi Zone ไอคอนสยาม
Mi Zone เซ็นทรัลพลาซ�า เวสต�เกต
Mi Zone โรบินสัน ลาดกระบัง

Mi Zone เซ็นทรัลพลาซ�า มหาชัย
Mi Zone โรบินสัน สมุทรปราการ
Mi Zone โรบินสัน ราชบุร�

2.2 ช�องทางการจัดจำหน�ายค�าส�ง / ซ้ือเพ�อ่ไปจัดจำหน�ายต�อ
 ทางบร�ษัทได�รับการแต�งต้ังจาก AIS และ Brand  ต�าง ๆ ในการเป�น Authorized Distributor ตามพ�น้ท่ีเขตความรับผิดชอบ มีรายละเอียดดังน้ี
1) Operator Wholesales (ADP) 
 ได�รับสิทธิ์เป�นตัวแทนจำหน�าย 4 จังหวัด คือ นครปฐม, ราชบุร�, กาญจนบุร� และสมุทรสงคราม โดยได�รับสิทธิ์จำหน�าย สินค�าและบร�การ
เช�น โทรศัพท�มือถือแบรนด�ต�าง ๆ  ซิมเติมเง�น  ซิมรายเดือน  บัตรเติมเง�น  การเติมเง�นอิเล็กทรอนิกส� และ แอร�การ�ด
2) Brand Wholesales (HUB)
ได�รับสิทธ์ิเป�นตัวแทนจำหน�าย สินค�าโทรศัพท�มือถือ แท็บเล็ต แบรนด�ต�าง ๆ อ�ปกรณ�เสร�ม ในเขตท่ีได�รับการแต�งต้ัง แต�ละแบรนด� ตามจังหวัดดังน้ี 
• แบรนด� SAMSUNG 
ได�รับสิทธ์ิเป�นตัวแทนจำหน�าย 8 จังหวัด คือ นครปฐม, สมุทรสาคร, สุพรรณบุร�, อยุธยา, ลพบุร�, สระบุร�, สิงห�บุร�, อ�างทอง 
• แบรนด� Xiaomi
ได�รับสิทธ์ิเป�นตัวแทนจำหน�าย 6 จังหวัด คือ นครปฐม, ราชบุร�, กาญจนบุร�, สมุทรสงคราม, เพชรบุร�, ประจวบคีร�ขันธ�
• แบรนด� OPPO, VIVO, Wiko, Nokia, Lava, Infinix 
ได�รับสิทธ์ิเป�นตัวแทนจำหน�าย 8 จังหวัด คือ นครปฐม, ราชบุร�, กาญจนบุร�, สุพรรณบุร�, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุร�, ประจวบคีร�ขันธ�
• แบรนด� Tecno 
ได�รับสิทธ์ิเป�นตัวแทนจำหน�าย 5 จังหวัด คือ นครปฐม, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, เพชรบุร�, ประจวบคีร�ขันธ�
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2.3 ช�องทางจำหน�าย E-Commerce 
สำหรับช�องทางการจัดจำหน�ายออนไลน�ของทางบร�ษัทน้ัน สามารถเลือกซ้ือสินค�าผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัท ได�แก� 
1) www.dotlife.store จำหน�ายสินค�ากลุ�มดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� มากกว�า 2,000 รายการ  จากสินค�าภายใต� แบรนด�ช้ันนำจากท่ัวโลกกว�า 200 ราย
2) www.istudio.store จำหน�ายสินค�าโทรศัพท�มือถือ โน�ตบุ�ค และ แท็บเล็ต เฉพาะแบรนด� Apple และจำหน�ายอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ ทั้งแบรนด� Apple
และแบรนด�สินค�าช้ันนำอ่ืนๆ
 ลูกค�าสามารถเลือกซื้อและชำระค�าสินค�าได�หลากหลายช�องทางและมีความปลอดภัย ทั้งรูปแบบโอนเง�น ATM การเก็บเง�นปลายทาง ชำระ
ผ�านเคาน�เตอร�ธนาคาร หร�อชำระท่ีร�านค�าของบร�ษัท และชำระผ�านบัตรเครดิต ท้ังน้ี ลูกค�ายังสามารถเลือกผ�อนชำระรายเดือนผ�านบัตรเครดิตท่ีร�วมรายการ 
 โดยบร�ษัทมีบร�การจัดส�งสินค�าให�กับลูกค�าที่สั่งซื้อผ�านช�องทางออนไลน�ของบร�ษัทถึงบ�านครอบคลุมทั่วประเทศไทย ซึ่งดำเนินการจัดส�ง
โดยบร�ษัทท่ีได�มาตรฐาน ลูกค�าสามารถตรวจสอบสถานการณ�จัดส�งสินค�าจนถึงมือผู�รับ ตรงเวลา ในสภาพท่ีสมบูรณ� ท้ังน้ี หากลูกค�าอยู�ในพ�น้ท่ีกรุงเทพฯ 
สามารถเลือกใช�บร�การการจัดส�งแบบด�วนพ�เศษ และนอกจากน้ี บร�ษัทยังอำนวยความสะดวกจัดส�งสินค�าท่ีร�านค�าสาขาของบร�ษัทท่ีใกล�บ�าน เพ�ยงลูกค�า
ระบุสาขาท่ีต�องการเข�ารับสินค�า ท้ังน้ี เพ�อ่ให�ลูกค�าเข�าถึงสินค�าและบร�การได�รวดเร็วและสะดวกสบาย บร�ษัทได�เพ��มช�องทางการติดต�อลูกค�าไว� ท้ัง Live Chat, 
Facebook Messenger, Line หร�อติดต�อทาง E-mail เพ�อ่ให�ข�อมูลและตอบข�อซักถามเก่ียวกับผลิตภัณฑ�และบร�การ

2.4 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� 2562 ถึงป� 2564 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

2562

ล�านบาทหน�วยุรกิจ
ดำเนินการ

ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ

2563 2564

ค�าปลีกหน�าร�าน และบร�การ

ค�าส�งเชิงพาณิชย�

การจำหน�ายผ�านทาง Online

รวมรายได�จากการขาย และบร�การ

รายได�อื่นๆ/1

CPW

KOAN

CPW/KOAN

รายได�รวมของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย 3,607.72 100.00

3,335.66

224.45

26.77

3,586.88

20.84

92.46

6.22

0.74

99.42

0.58

3,338.15 100.00

2,951.08

185.44

178.60

3,315.11

23.04

88.40

5.56

5.35

99.31

0.69

4,507.64

250.21

451.64

5,209.49

37.48

85.91

4.77

8.60

99.28

0.72

5,246.97 100.00
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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 ห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัล ห�างสรรพสินค�าเดอะมอลล� พาวเวอร�บาย  
ร�านค�าปลอดภาษี คิงพาวเวอร� 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�ามาบุญครอง หร�อตามต�างจังหวัด
 3. กลุ�มลูกค�าขายผ�านออนไลน�
 4. กลุ�มนิติบุคคล / บุคคล ท่ีซ้ือเป�นจำนวนมาก เพ�อ่ไปใช�เป�นของพร�เม่ียมชำร�วยหร�อของท่ีระลึกขององค�กร

3.3 กลุ�มลูกค�าโครงการ เช�น ผู�พัฒนาอสังหาร�มทรัพย� เพ�อ่นำไปใช�ในการสร�างระบบบ�านสมาร�ทโฮม / สมาร�ทคอนโด
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4. นโยบายการกำหนดราคา
 มีการจำหน�ายสินค�าและให�บร�การในอัตราท่ีใกล�เคียงกับราคามาตรฐานท่ัวไปในอ�ตสาหกรรมแต�จะให�ความสำคัญกับการส�งมอบงานเพ�อ่ให�
ลูกค�าสามารถใช�เทคโนโลยีได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ

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�่อช�วยเพ��มประสิทธิภาพในการคัดสรรสินค�า
ท่ีจะมาจำหน�ายให�แก�ลูกค�าของบร�ษัทต�อไป โดยบร�ษัท จะพ�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

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�า
ภายใต�แบรนด� Apple โดยการซื้อผลิตภัณฑ�จากผู�จัดจำหน�ายที่ได�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 นอกจากนี้ ในส�วนของการซื้ออะไหล�
เพ�อ่งานซ�อมบำรุงซ่ึงบร�ษัท
 ได�รับการแต�งตั้งให�เป�น  Apple Authorized Service Provider (ASP) บร�ษัทจะดำเนินการซื้ออะไหล�จากทาง Apple South Asia 
(Thailand) Ltd. เพ�อ่ให�ได�มาตรฐานและมีประสิทธิภาพการทำงานท่ีดีมาใช�ในการซ�อม 
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ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

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�อความเสียหาย หร�อการสูญหายของสินค�าดังกล�าวท้ังหมด จนกว�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
 ท้ังน้ี บร�ษัทสามารถเข�าตรวจสอบสินค�าได�ตามระบบการตรวจสอบภายในซ่ึงกำหนดนับป�ละสองคร้ังในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต�ละป� 
หร�ออาจขอเข�าตรวจสอบได�ตามท่ีบร�ษัทร�องขอ จากมาตรการดังกล�าวทำให�บร�ษัทสามารถควบคุมปร�มาณและอายุของสินค�าคงคลังได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
เป�นการช�วยทำให�บร�ษัทสามารถประหยัด  งบลงทุนในการก�อสร�างคลังสินค�าและค�าใช�จ�ายในการว�าจ�างพนักงานในคลังสินค�า รวมถึงค�าใช�จ�าย
ในการฝ�กอบรมพนักงานท่ีเก่ียวข�องได�อีกด�วย อน่ึง ในส�วนของพ�น้ท่ีคลังสินค�า บร�ษัทและบร�ษัทย�อยได�ทำสัญญาเช�าพ�น้ท่ีคลังสินค�าจากบร�ษัท ดับเบิลยูทีซี
โลจ�สติกส� จำกัด ท่ีบร�เวณถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต�นนุ�น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 สำหรับการควบคุมสินค�าในสต็อกของแต�ละสาขานั้น บร�ษัทมีการตรวจนับสต็อกทั้งที่เป�นทั้งรายวัน รายเดือน และทุกสาขา โดยสินค�า
กลุ�มท่ีบร�ษัทกำหนดจะมีการตรวจนับสินค�าทุกวัน ในขณะท่ีทุกเดือนจะมีการนับสินค�าทุก SKU (Stock Keeping Unit) ซ่ึงเป�นการนับสินค�าแบบละเอียด
แยกย�อยตามความแตกต�างของสินค�าประเภทเดียวกัน เช�น สี ขนาด ลวดลาย เป�นต�น ทำให�ทราบได�ทันทีว�าสินค�ารุ�นไหน สีอะไร เหลือในสต็อกเท�าไร
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจนับโดยไม�ให�อีกฝ�ายรู�ตัวล�วงหน�า (Surprise Check) ไปตามแต�ละสาขา เพ�่อไม�ให�โอกาสแก�ผู�รับการตรวจได�ปรับแต�งข�อมูล
โยกย�ายสินค�าตลอดจนเอกสารหลักฐานต�างๆ ได�

6. การเลือกทำเลที่ตั้งสาขา

6.1 การหาพ�น้ท่ีเป�ดร�านใหม�
 บร�ษัทมีทีมงานฝ�ายค�าปลีกที่รับผิดชอบในการขยายสาขาร�านค�าปลีกของบร�ษัท ได�แก� ร�าน .life ซึ่งเป�นร�านค�าปลีกสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�
ภายใต�การบร�หารจัดการของบร�ษัท ร�าน Apple Brand Shop และศูนย�บร�การซ�อมบำรุงผลิตภัณฑ� Apple ได�แก� ร�าน iStudio by copperwired
ร�าน Ai_ ร�าน U-Store by copperwired และ ร�าน iServe น้ัน ทีมงานฝ�ายค�าปลีกของบร�ษัทจะศึกษาแผนการเป�ดสาขาของบร�ษัทและทำการคัดเลือก
พ�น้ท่ีในการเป�ดสาขาโดยพ�จารณาจากป�จจัยต�างๆ ดังน้ี

 • ความนิยมของศูนย�การค�า
• ทำเลที่ตั้งของร�านค�าภายในศูนย�การค�า
• ราคาค�าเช�าที่เหมาะสม
• ลักษณะและไลฟ�สไตล�ของกลุ�มประชากรในพ�้นที่
• จำนวนประชากรโดยรอบ
• ร�านค�าของคู�แข�งในพ�้นที่  เป�นต�น
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ท้ังน้ีการเป�ดร�าน  Apple Brand Shop ในประเทศไทยจะต�องขออนุญาตกับทาง  Apple South Asia (Thailand) Ltd. ก�อนจ�งจะสามารถดำเนิน
การเป�ดร�านได� โดยตัวแทนจำหน�ายท่ีได�รับอนุญาตเท�าน้ันจ�งจะมีสิทธิในการเสนอขอเป�ด Apple Brand Shop ซ่ึงผลการพ�จารณาตัดสินข�น้อยู�กับทาง 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�น้ท่ีท่ีมีการขยายตัวของ
เศรษฐกิจหร�ออ�ตสาหกรรม ท่ีห�างสรรพสินค�ารายใหญ�ไปเป�ดสาขา หลังจากได�พ�น้ท่ีหร�อมีโอกาสท่ีคาดว�าจะได� จะต�องหาร�อกับทาง Apple  ในการเป�ด  Apple  
Brand Shop หากทาง CPW  มั่นใจว�าทาง Apple จะให�ดำเนินการสาขาใหม� CPW  จ�งจะดำเนินการทำ Business Plan  นำเสนอต�อทาง Apple
อย�างเป�นทางการ นอกจากนี้ทาง Apple จะมีการรักษาความสมดุลของ Reseller portfolio อยู�แล�ว ซึ่งก็จะไม�มี Reseller รายใดรายหนึ่งที่ผูกขาด
การได�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  เซ็นทรัลเว�ลด� 
และสีลมคอมเพล็กซ� หร�อในทำเลท่ีมีศักยภาพท่ีมีร�าน Apple Brand Shop ของตัวแทนจำหน�ายอ่ืนได� หากบร�ษัทพ�จารณาแล�วว�ามีความคุ�มค�าทางธุรกิจ 
บร�ษัทสามารถที่จะเป�ดร�าน .life (dotlife) ในพ�้นที่ดังกล�าวเพ�่อเป�นทางเลือกให�แก�ลูกค�าในการเลือกซื้อสินค�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
เมื่อคณะกรรมการบร�หารอนุมัติการเป�ดร�านแล�ว ฝ�ายออกแบบและการตลาดจะพ�จารณารายละเอียดพ�้นที่เช�าและสรุปรูปแบบร�าน

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

จากเจ�าของพ�น้ท่ีแล�ว (ซ่ึงอาจจะได�รับสนับสนุนค�าออกแบบและตกแต�งในบางร�าน ตามท่ีตกลงไว�กับทาง Apple) บร�ษัทจะสรรหาและคัดเลือกผู�รับเหมาก�อสร�าง
เพ�อ่ใช�ในการตกแต�งร�าน และบร�ษัทจะเป�น ผู�ตรวจสอบงานตกแต�งเป�นระยะๆ เพ�อ่ให�งานก�อสร�างเป�นไปตามแบบและเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
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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 ภาคของส่ือ เป�นต�น 

 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 การควบคุม
เคร�่องจักรทางไกล หร�อการรักษาทางไกลที่แพทย�สามารถว�นิจฉัยโรคผ�านหน�าจอได�แล�ว ยังจะสามารถทำการรักษาโดยการควบคุมเคร�่องมือ
การรักษาทางไกล (Tele Medicine) หร�อการให�คำแนะนำผ�านระบบ Real Time ได�ด�วยการส�งภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูงได�ภายใน 1 ว�นาที 
 1. การใช�ยานยนต�อัจฉร�ยะ (Connected Car) หร�อยานยนต�ไร�คนขับที่อาจเกิดข�้นมา จะทำให�เกิดระบบขนส�งคมนาคมอัจฉร�ยะ และเพ��ม  
                  ประสิทธิภาพในการจราจร ท่ีมีความแออัดในเมืองใหญ�ๆ  
 2. การใช�อ�ปกรณ� IoT อ�ปกรณ�ต�างๆ ที่มีชิปหร�อหน�วยประมวลผลสามารถติดต�อสื่อสารกันได�กันมากข�้นด�วยเทคโนโลยี 5G รองรับการ
 เช่ือมต�ออ�ปกรณ�ได�เพ��มข�น้ อ�ปกรณ�ท่ีใช�ในตัวบ�านเคร�อ่งใช�ไฟฟ�าต�างๆ ภายในบ�าน หร�อภายในสำนักงาน จะสามารถส่ือสารกันได�อย�างอัตโนมัติ
 ทำให�กลายเป�นระบบบ�านอัจร�ยะ (Smart Home) หร�อสำนักงานออฟฟ�ศอัจร�ยะ (Smart Office)
 3. การควบคุมอ�ปกรณ�ในระยะไกล (Remote Controlling) เช�น การควบคุมเคร�อ่งจักรทางไกล หร�อการรักษาทางไกลท่ีแพทย�สามารถว�นิจฉัย 
 โรคผ�านหน�าจอได�แล�ว ยังจะสามารถทำการรักษาโดยการควบคุมเคร�อ่งมือการรักษาทางไกล (Tele Medicine) หร�อการให�คำแนะนำผ�านระบบ 
 Real Time ได�ด�วยการส�งภาพเคล่ือนไหวความละเอียดสูงได�ภายใน 1 ว�นาที 

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

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

35



ภาวะอ�ตสาหกรรมอ�ปกรณ�อินเทอร�เน็ตในทุกสิ�ง หร�อ IoT (Internet of Things)
รายงานจาก Fortune Business Insights ได�ทำการว�เคราะห�ตลาด IoT ท่ัวโลก โดยสถิติพบว�า มูลค�าตลาด IoT ป� 2018 คิดเป�นมูลค�า 190 

พันล�านเหร�ยญสหรัฐ และจากการคาดการณ� ในป� 2026 มูลค�าตลาดจะเพ��มสูงถึง 1,111.3 พันล�านเหร�ยญสหรัฐ

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โดยทาง TMB Analytics ประเมินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT) ในไทยยังคงเติบโตได�ต�อเน่ือง จากการเข�าสู�เทคโนโลยี 5G 
ที่ทำให�ความเร็วของอินเทอร�เน็ตเพ��มข�้น โดยความเร็ว 5G จะสูงกว�า 4G ถึง 20 เท�า และสามารถรองรับอ�ปกรณ� Internet of Thing (IoT) ได�มากถึง
1 ล�านชิ�นต�อตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว�าเทคโนโลยี 4G ถึง 10 เท�าตัว ทำให�สามารถเชื่อมอ�ปกรณ� Smart Device รวมถึง Censer ของอ�ปกรณ� IoT
จะสามารถทำงานได�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

ซึ่งจะมีการลงทุนด�านระบบโครงสร�างพ�้นฐานโดยผู�ให�บร�การ ก�อให�เกิดความต�องการอ�ปกรณ� เชื่อมต�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 : www.fortunebusinessinsights.com

ที่มา: Complied by TMB Analytics
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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 ที่เชื่อมต�ออ�ปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� เช�น การสั่งการเคร�่องใช�ไฟฟ�า
ผ�านระบบอินเทอร�เน็ตได�อย�างรวดเร็วและหลายอ�ปกรณ�พร�อมกัน 

2) ภาคธุรกิจ: ผู�ประกอบการสามารถใช�เทคโนโลยี 5G ให�เกิดผลประโยชน�ได�ค�อนข�างมาก เนื่องจากในอนาคต Internet of Thing(IoT)
ท่ีเกิดจาก 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�ท่ีบร�ษัทนำมาจำหน�ายในร�าน .life ร�าน iStudio ร�าน AIS ร�าน Samsung และ ร�าน Xiaomi

7.1 แนวโน�มและการพัฒนานวัตกรรมใหม�ในอนาคตท่ีมีผลต�ออ�ตสาหกรรม
เน่ืองจากป�จจ�บันอ�ตสาหกรรมมีการเปล่ียนแปลงและมีการคิดค�นพัฒนานวัตกรรมใหม�ได�อย�างรวดเร็ว ซ่ึงอาจจะทำให�เกิดผลกระทบอย�างมาก 

ต�อแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ที่จะออกขายใหม�ในอนาคต ทำให�แนวโน�มความต�องการของลูกค�าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได�โดยตรง และส�งผล
ต�อผู�ที่เกี่ยวข�องในอ�ตสาหกรรม ดังนั้น ผู�ประกอบการจำเป�นต�องศึกษาและทำความเข�าใจในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให�ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้แนวโน�มท่ีอาจก�อให�เกิดการเปล่ียนแปลงสำคัญในอ�ตสาหกรรมมี ดังน้ี

 1) การเกิดข�น้ของเทคโนโลยีส่ือสารด�วยเทคโนโลยี 5G หร�อ 5th ในประเทศไทยต้ังแต� ป� 2563 เป�นต�นไป
2) ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีคลาวด� (Cloud) ซ่ึงจะทำให�มีพ�น้ท่ีในการเก็บข�อมูล และประมวลได�มีประสิทธิภาพมากยิ�งข�น้
3) การพัฒนาอ�ปกรณ�เคร�อ่งใช�อินเทอร�เน็ตของสรรพสิ�ง หร�อ เทคโนโลยี IoT (Internet Of Things) 
4) การพัฒนาเคร�อข�ายและเทคโนโลยีเสมือนจร�ง รวมไปถึงการเปล่ียนรูปแบบธุรกิจสู�ดิจ�ทัล (Digital Transformation)

7.2 ภาวะการแข�งขัน
1. ร�านค�าปลีกสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�

ร�าน .life (dotlife) น้ันเป�นศูนย�รวมสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ท่ีมีสินค�าครบวงจรใหญ�ท่ีสุดรายหน่ึงในประเทศไทย นับว�าเป�นจ�ดแข็งของบร�ษัท เพราะมี
การคัดสรรสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ที่สามารถใช�ได�ในชีว�ตประจำวันทั่วไป ผสมผสานเทคโนโลยีเข�ากับการออกแบบที่สวยงาม ซึ่งบร�ษัทได�คัดเลือกสินค�า
หลายหมวดหมู�หลายประเภทมากกว�า 2,000 รายการ จากแบรนด�สินค�าช่ือดังท่ีมีให�เลือกมากกว�า 200 แบรนด� ซ่ึงมีท้ังส�วนท่ีทางบร�ษัทคัดสรรเองโดย
ตรงและนำเข�าโดยผ�าน KOAN 

ในป�จจ�บันผู�ประกอบการที่จำหน�ายสินค�าในตลาดส�วนใหญ� จะเน�นการขายสินค�าที่เป�นกลุ�มของไอทีหร�อเคร�่องใช�ไฟฟ�าเป�นหลักและเสร�ม
ด�วยสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�เป�นส�วนน�อย หร�อผู�ประกอบการกลุ�มห�างสรรพสินค�าจะมีการจัดสรรพ�น้ท่ีตามแผนกแฟช่ัน ไอที เคร�อ่งใช�ไฟฟ�า แผนกกีฬา
ซ่ึงร�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 ซ่ึงถือว�าเป�นจ�ดแข็งของร�าน .life (dotlife) นอกจากน้ี บร�ษัทยังมีทีมงานคุณภาพท่ีมีความรู�
ความเชี่ยวชาญเข�าใจในสินค�าทุกชิ�นภายในร�าน สร�างความเชื่อมั่นให�กับลูกค�าได�เป�นอย�างดี รวมไปถึงการรับประกันสินค�าและประสานงานในกรณีที่
สินค�ามีป�ญหาเนื่องจากเป�นร�านค�าปลีกสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ที่มีมาตรฐานและมีความน�าเชื่อถือเป�นอย�างสูง โดยลูกค�าสามารถเข�ามาสอบถามหร�อ
ติดต�อกรณีท่ีสินค�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�ยงไม�ก่ีรายเท�าน้ันท่ีได�รับสิทธิในการบร�หารร�านแบรนด� Apple  นอกจากน้ี บร�ษัทยังได�ประกอบธุรกิจศูนย�ซ�อมบำรุงสินค�าแบรนด� Apple ท่ีต�องได�รับ
อนุญาตและมีมาตรฐานกระบวนการซ�อมแซมต�องเป�นไปตามท่ี Apple กำหนดเช�นกัน ซ่ึงการแข�งขันในกลุ�มร�านค�าภายใต�แบรนด� Apple น้ัน ผู�ประกอบการ 
จะถูกกำหนดให�ปฏิบัติตามเง�่อนไขที่ทาง Apple กำหนดไว� เช�น การออกแบบลักษณะและรูปแบบร�าน ประเภทสินค�าและ ราคาสินค�า การลดราคา
และการทำโปรโมช่ัน จะเหมือนกันสำหรับร�านค�าภายใต�แบรนด� Apple ไม�ว�าจะเป�นร�านค�าของบร�ษัท และคู�แข�งรายอ่ืนๆ เช�น COM7 SPVI UFICON ส�งผล
ให�การแข�งขันของร�านกลุ�มน้ีข�น้อยู�กับทำเลท่ีต้ังของร�านค�าและความร�วมมือกับโปรโมช่ันบัตรเครดิต 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�ามากท่ีสุดเป�นป�จจัยท่ีสำคัญในการแข�งขันกันอีกด�วย อย�างไรก็ตามท่ีผ�านมา สินค�าภายใต�แบรนด� Apple ได�รับความนิยมจากลูกค�าค�อนข�างมาก 
และแพร�หลาย ลูกค�าสามารถเลือกซ้ือได�จากแผนกเคร�อ่งใช�ไฟฟ�าในห�างสรรพสินค�า รวมไปถึงการเลือกซ้ือสินค�าจากร�านค�ามือถือตามห�างสรรพสินค�า 
(ร�านตู�กระจก) ซ่ึงอาจมีราคาถูกกว�า แต�ไม�มีบร�การหลังการขายหร�อศูนย�ซ�อมบร�การท่ีเป�นหลักแหล�ง จ�งอาจจะเป�นความเส่ียงสำหรับลูกค�าในการเลือกซ้ือ
เม่ือเทียบกับการซ้ือสินค�าจากบร�ษัทหร�อผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังจาก Apple อย�างเป�นทางการ 
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ที่มา: ข�อมูลของบร�ษัท และการรวบรวมข�อมูลจากแต�ละบร�ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ:  /1 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

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�

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

20

30

104

16

-

5

7

22

4

1
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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 107 สาขา รวมไปถึงสาขาของลูกค�าค�าส�งท่ีกระจายอยู�ตามจังหวัดต�างๆ ครอบคลุมเกือบท่ัวประเทศ 
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 

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
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4. 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�อ่ดึงดูดลูกค�าให�เกิดความสนใจในการเข�ามาเย่ียมชมร�านค�าสาขาของบร�ษัทท้ังร�าน .life (dotlife) และ กลุ�มร�านค�า Apple Brand Shop ได�แก�
ร�าน iStudio by copperwired และร�าน Ai_  

5. การสร�างความสัมพันธ�อันดีกับลูกค�าปลีก
บร�ษัทได�จัดทำฐานข�อมูลสมาชิก (Copper Member) ซึ่งมีมากกว�า 700,000 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�าวสารโปรโมชั่น สินค�าใหม�ๆ ให�ลูกค�าทราบเป�นระยะๆ  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 มีทั้งรายเล็ก รายใหญ� ทั้งจากในประเทศ 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

6. 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�ทโฟน
พร�อมแพ็กเกจและโปรโมชั่นรายเดือน ซึ่งทำให�ผู�ใช�บร�การเคร�อข�ายมือถือ AIS รายใหม�และรายเก�าได�รับสิทธิในการซื้อเคร�่องสมาร�ทโฟนในราคาพ�เศษ 
ได�ที่ร�าน Apple Brand Shop ภายใต�การบร�หารงานของบร�ษัทได�แก�ร�าน iStudio by copperwired และร�าน Ai_ โดยที่ลูกค�าไม�ต�องไปที่ศูนย�บร�การ 
AIS ซึ่งจะเป�นการกระตุ�นยอดขายเคร�่องสมาร�ทโฟนให�แก�บร�ษัทอีกทางหนึ่งด�วย

8. ผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม
เนื่องจากบร�ษัทและบร�ษัทย�อยประกอบธุรกิจเป�นผู�จัดจำหน�ายสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� การดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทจ�งไม�มีผลกระทบต�อสิ�ง

แวดล�อม

9. งานที่ยังไม�ส�งมอบ
- ไม�มี-
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การบร�หารจัดการความเสี่ยง

บร�ษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบร�หารความเส่ียงภายใต�การเปล่ียนแปลงจากป�จจัยภายในและภายนอกท่ีอาจส�งผลกระทบต�อธุรกิจ 
จ�งได�กำหนดให�มีการประเมินความเสี่ยงซึ่งประกอบด�วยการพ�จารณาระบุความเสี่ยง การว�เคราะห�ความเสี่ยง รวมทั้งการวัดระดับความเสี่ยง ทั้งนี้เพ�่อ
ตอบสนองหร�อบร�หารจัดการความเส่ียงให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได� นอกจากน้ี บร�ษัทมีการติดตามและรายงานผลการบร�หารความเส่ียง อย�างต�อเน่ืองใน
ทุกระดับ ซ่ึงทำให�ม่ันใจว�าบร�ษัทมีการประเมินความเส่ียง มีการบร�หารจัดการและมีมาตรการต�างๆ ท่ีเพ�ยงพอและเหมาะสมครอบคลุมการดำเนินงานท่ัว
ทั้งบร�ษัท

โครงสร�างการบร�หารความเสี่ยง
บร�ษัทจัดให�มีกระบวนการบร�หารความเส่ียงและได�แต�งต้ังคณะอนุกรรมการบร�หารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด�วยผู�บร�หารจากหน�วยงานต�างๆ 

ทำหน�าที่กำหนดนโยบายและประเมินความเสี่ยง โดยระบุป�จจัยที่อาจส�งผลให�บร�ษัทไม�สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ที่กำหนดไว� รวมถึงพ�จารณาประเมิน
ผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดข�น้เพ�อ่กำหนดมาตรการจัดการความเส่ียงให�อยู�ในระดับท่ีบร�ษัทยอมรับได� ท้ังน้ีคณะอนุกรรมการบร�หารความเส่ียงได�รายงาน
ผลการประเมินความเสี่ยงให� คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�ษัทเพ�่อพ�จารณาสอบทานอย�างน�อยป�ละครั้ง

เคร�่องมือที่ใช�ในการบร�หารความเสี่ยง 
บร�ษัทจัดให�มีประเมินความเส่ียงระดับองค�กรอย�างต�อเน่ืองเป�นประจำ โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมของบร�ษัท มีการประเมินและจัดลำดับป�จจัย

ความเส่ียง การติดตามการบร�หารความเส่ียงผ�านแผนบร�หารความเส่ียง และดัชนีช้ีวัดความเส่ียงท่ีสำคัญ(Key Risk Indicator : KRI) เพ�อ่ให�ความเส่ียง
ที่มีผลกระทบต�อการบรรลุวัตถุประสงค�ของบร�ษัททั้งหมดได�รับการดำเนินการอย�างเหมาะสม และทันเวลา 

1. นโยบายและแผนการบร�หารความเสี่ยง

บร�ษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญด�านการบร�หารความเสี่ยงที่อาจส�งผลกระทบต�อการดำเนินธุรกิจอย�างมีนัยสำคัญ และมีแนวทางใน
การป�องกันความเส่ียง เพ�อ่การบร�หารจัดการความเส่ียงอย�างเพ�ยงพอและเหมาะสม โดยป�จจัยความเส่ียงท่ีระบุในหัวข�อน้ีเป�นป�จจัยความเส่ียงท่ีบร�ษัทฯ 
เห็นว�ามีนัยสำคัญและอาจก�อให�เกิดผลกระทบในทางลบต�อ บร�ษัและมูลค�าหุ�นสามัญของบร�ษัท รวมทั้งอาจส�งผลต�อการลงทุนของผู�ลงทุนในทางลบ
อย�างมีนัยสำคัญสามารถสรุปได�ดังนี้

2. ป�จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบร�ษัท

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 ธันวาคม2564 บร�ษัทมีร�าน Apple Brand Shop ที่เป�นตัวแทนจำหน�ายสินค�าแบรนด� 
Apple ภายใต�การบร�หารของบร�ษัท จำนวน 20 ร�าน และศูนย�ซ�อมบำรุง iServe จำนวน 5 สาขา โดยในป� 2562 ถึงป� 2564 บร�ษัทมีรายได�จากการขาย
และบร�การผลิตภัณฑ�แบรนด� Apple คิดเป�นร�อยละ 74 ร�อยละ 78 และร�อยละ 80 ของรายได�รวม ตามลำดับ หากมีกรณีท่ีไม�ได�รับการต�อสัญญาอาจจะ
ทำให�รายได�ในส�วนดังกล�าวลดลง นอกจากน้ี ทาง Apple ซ่ึงเป�นผู�ให�สิทธิตัวแทนจำหน�ายมีสิทธิขอยกเลิกสัญญาตามดุลยพ�นิจในเวลาใดก็ได�โดยไม�ต�อง
แจ�งเหตุ เพ�ยงแต�ทำหนังสือเป�นลายลักษณ�อักษรแจ�งล�วงหน�าสามสิบ (30) วัน 

อย�างไรก็ตาม บร�ษัทได�ดำเนินธุรกิจกับ Apple South Asia (Thailand) Limited มาตั้งแต�ป� 2549 ซึ่งบร�ษัทมีความสัมพันธ�อันดีกับผู�ผลิต
สินค�าดังกล�าวและบร�ษัทได�ปฏิบัติตามเง�อ่นไขในสัญญาอย�างเคร�งครัด ท้ังในด�านกฎระเบียบ นโยบายและข�อควรปฏิบัติ (Policies & Practies) คู�มือจรรยา
บรรณของตัวแทนจำหน�าย (Channel Member Code of Conduct) และยอดขายของตัวแทนจำหน�ายที่ผ�านมาในอดีต (Sales Performance) ทำให�
บร�ษัทได�รับการต�อสัญญาตัวแทนจำหน�ายมาตลอด นอกจากน้ีกลุ�มบร�ษัทยังได�เป�ด ร�าน .life เพ�อ่ดำเนินธุรกิจค�าปลีกกลุ�มสินค�าดิจ�ตอลไลฟ�สไตล� และ 
KOAN ซึ่งเป�นบร�ษัทย�อยของบร�ษัทในการดำเนินธุรกิจค�าส�งสินค�าดิจ�ตอลไลฟ�สไตล� ที่มีความหลากหลายของสินค�ามากกว�า 2,000 รายการ ภายใต�
แบรนด�ทั่วโลกมากกว�า 200 ราย ทำให�บร�ษัทมีสินค�าดิจ�ตอลไลฟ�สไตล�ประเภทอื่นๆ มาขายเพ��มเติมนอกเหนือไปจากสินค�าแบรนด� Apple
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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�าไม�อนุญาตให�บร�ษัทเป�ดร�านค�าในบร�เวณดังกล�าว หร�อ
อนุญาตให�บร�ษัทท่ีเป�นคู�แข�งเป�นผู�เป�ดร�านค�าแทน อาจจะส�งผลกระทบต�อโอกาสทางธุรกิจในการเป�ดร�าน Apple Brand Shop ตามแผนการขยายธุรกิจ
ของบร�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 ซ่ึงเป�นป�จจัยท่ีสนับสนุนให�บร�ษัทได�รับอนุญาตจาก Apple ในการขอเป�ดร�าน Apple Brand Shop ในพ�น้ท่ีบร�การ
ใหม�ๆ ตามแผนงานของบร�ษัทอย�างต�อเนื่อง

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 สาขา 
ICONSIAM และสาขา Centralworld 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 
ซึ่งสามารถสรุปได�ดังนี้
 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. โปรโมชั่นที่หลากหลาย: การทำโปรโมชั่นร�วมกับผู�ให�บร�การเคร�อข�ายมือถือ (Telco) และ บัตรเครดิต ซึ่งทาง iStudio by copperwired 
จะมีโปรโมช่ันดึงดูดให�ลูกค�าเลือกมากกว�า เช�น iStudio by copperwired  จะมีการร�วมมือกับ AIS เพ�อ่เสนอขาย iPhone  ในราคาพ�เศษเม่ือลูกค�าซ้ือ 
iPhone พร�อมกับ Package ค�าโทรศัพท�รายเดือนตามที่ AIS  กำหนด หร�อบร�การผ�อนสินค�า 0% ระยะเวลา 24 เดือน ร�วมกับบัตรเครดิต
ดังน้ัน กลุ�มลูกค�าท่ีได�รับผลกระทบจากการเป�ด Apple Store น�าจะเป�นกลุ�มนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ เน่ืองจากการประชาสัมพันธ� การตกแต�งร�านอาจ
จะทำให�เป�น Landmark แห�งใหม�ที่ดึงดูดนักท�องเที่ยว 
 นอกจากนี้  ร�าน .life (dotlife) ซึ่งเป�นร�านค�าสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�ที่มีสินค�าอ�ปกรณ�เสร�มสำหรับ Apple เช�น เคส สายเคเบิ�ล กล�อง ลำโพง 
และหูฟ�ง เป�นต�น น�าจะได�รับกระแสตอบรับท่ีดีข�น้จากการท่ีลูกค�าอาจจะเข�ามาเลือกซ้ืออ�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�น Distributor สำหรับ
ผลิตภัณฑ� Third Party Product จากทาง Apple ในการขายส�งอ�ปกรณ�เสร�มเข�าไปขายในร�าน Apple Store สาขา ICONSIAM และทาง online ของ Apple 
Store ด�วย

4. ความเสี่ยงจากการกระจ�กตัวของสาขาร�านค�าปลีกในเขตธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
 จากนโยบายการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทในการเลือกพ�น้ท่ีในย�านใจกลางธุรกิจ (Central Business District) ในการเป�ดสาขาท้ังร�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 10 ของสาขา
ทั้งหมด
ซึ่งส�วนใหญ�เป�นร�านสาขาที่สร�างรายได�ให�แก�บร�ษัทเป�นจำนวนมากและเป�นที่รู�จักต�อลูกค�า หากเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยงที่ไม�สามารถควบคุมได� เช�น 
การชุมนุมทางการเมือง การป�ดล�อมย�านใจกลางธุรกิจ ซึ่งส�วนมากพ�้นที่ย�านธุรกิจหร�อแหล�งช�อปป��งย�านราชประสงค�มักตกเป�นพ�้นที่เป�าหมายเชิง
สัญลักษณ� จนอาจส�งผลกระทบต�อความเช่ือม่ันและความปลอดภัย ของลูกค�าและพนักงานในเขตพ�น้ท่ีดังกล�าวและบร�เวณใกล�เคียง จนไม�สามารถเป�ด
ดำเนินการ 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 

5. ความเสี่ยงจากการขยายสาขาใหม�
 เนื่องจากธุรกิจการจัดจำหน�ายสินค�าที่เกี่ยวข�องกับค�าปลีกและค�าส�งสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�เป�นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง และมีการเปลี่ยน
แปลงความนิยมตลอดเวลา บร�ษัทจ�งมีนโยบายท่ีจะขยายสาขาร�าน .life (dotlife) อย�างต�อเน่ือง เพ�อ่เพ��มช�องทางในการจัดจำหน�ายสินค�าให�ครอบคลุม
และเข�าถึงกลุ�มลูกค�าเป�าหมายให�มากท่ีสุด บร�ษัทจ�งมีความเส่ียงในกรณีท่ีผลประกอบการของสาขาท่ีเป�ดใหม�ไม�เป�นไปตามท่ีบร�ษัทได�คาดหมายหร�อประมาณ
การไว�

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

42



 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

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
 1. ผู�ประกอบการท่ีเป�นตัวแทนจําหน�ายหร�อได�รับสิทธิให�จําหน�ายสินค�าของ Apple เพ�อ่เป�ดร�าน Apple Brand Shopเพ�อ่จําหน�ายสินค�าและ
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) เป�นต�น
 4. ผู�ประกอบการประเภทร�านค�าโมเดิร�นเทรดที่เป�นตัวแทนจําหน�ายหร�อได�รับสิทธิให�จําหน�ายสินค�า เช�น Power Buy Power Mall  Big C 
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� 2562 ถึงป� 2564 บร�ษัทมีรายได�จากการขายสินค�ากลุ�มโทรศัพท�มือถือ คอมพ�วเตอร� และแท็บเล็ต ประมาณร�อยละ 54.36 ร�อยละ 
59.82 และร�อยละ 70.91 ของรายได�รวม ตามลำดับ โดยหากธุรกิจน้ีมีการแข�งขันกันอย�างรุนแรงมากข�น้กว�าในป�จจ�บัน หร�อมีการเข�ามาของผู�ประกอบ
การรายใหม�ที่มีศักยภาพสูง 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�อ่ให�เข�าถึงลูกค�าท่ีเป�นกลุ�มเป�าหมาย ท้ังน้ี บร�ษัทยังมุ�งเน�นการคัดสรรสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�
สไตล�อ่ืนท่ีมีอัตรากำไรข้ันต�นท่ีสูงกว�า เพ�อ่กระจายความเส่ียงในการดำเนินธุรกิจ อีกท้ังบร�ษัทและบร�ษัทย�อยยังมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให�
มีความรู�ความเข�าใจในผลิตภัณฑ�เป�นอย�างดี รวมท้ังสามารถแก�ไขป�ญหาเบ้ืองต�น และตอบข�อสงสัยของลูกค�าได� เพ�อ่ให�เกิดความพ�งพอใจในการบร�การ
และสร�างความสัมพันธ�อันดีกับลูกค�า นอกจากน้ีบร�ษัทยังให�ความสำคัญกับการเลือกทำเลท่ีต้ังของสาขาร�านค�าของบร�ษัท ท้ังร�าน .life (dotlife) ท่ีขาย
สินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� และ ร�านค�า Apple Brand Shop ส�วนใหญ�จะตั้งอยู�ตามห�างสรรพสินค�าชั้นนำและตามหัวเมืองใหญ� ซึ่งทางทีมงานฝ�ายบร�หาร
ร�านค�าปลีกของบร�ษัทมีการคัดเลือกพ�้นที่ที่เหมาะแก�การเป�ดสาขา ทั้งในแง�ของขนาดพ�้นที่ และความสะดวกต�อการเข�าถึงร�านสาขาของบร�ษัท  รวมไป
ถึงการศึกษาหาข�อมูลพฤติกรรมของผู�บร�โภคในแต�ละพ�้นที่เป�นประจำอีกด�วย เพ�่อเป�นข�อมูลในการกำหนดกลยุทธ�การแข�งขันของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย

7. 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 ทั้งมีการออกสินค�ารุ�นใหม�ตลอดทุกๆ ป� การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวอาจส�งผลกระทบ
ทำให�สินค�าคงคลังของบร�ษัทล�าสมัยและไม�ได�รับความนิยม ทำให�บร�ษัทและบร�ษัทย�อยไม�สามารถจำหน�ายสินค�าดังกล�าวได�ทันท�วงที บร�ษัทและบร�ษัท
ย�อยจ�งอาจประสบผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินค�าดังกล�าว 
 บร�ษัทและบร�ษัทย�อยได�กำหนดแนวทางในการป�องกันและบร�หารความเส่ียงดังกล�าวโดย (1) บร�ษัทมีการกำหนดวงเง�นให�แก�ผู�จัดการผลิตภัณฑ� 
(Product manager: PM) ในการสั่งซื้อสินค�า เพ�่อจำกัดปร�มาณการสั่งซื้อสินค�าให�อยู�ในจำนวนที่เหมาะสม  (2) บร�ษัทใช�ระบบ NIMBUS ในการจัด
การระบบคลังสินค�า โดยระบบสามารถรายงานยอดความเคล่ือนไหวของสินค�า เพ�อ่การสอบทานรายงานสินค�าคงเหลือได�อย�างสม่ำเสมอ ซ่ึงทำให�การ
ทำการสั่งซื้อสินค�าสอดคล�องกับความต�องการในแต�ละช�วงเวลา อีกทั้งบร�ษัทยังมีการบร�หารจัดการสินค�าโดยการย�ายสินค�าไปขายยังร�านที่มีการ
หมุนเว�ยนเร็วเพ�อ่ระบายสินค�าก�อนการล�าสมัยและไม�ได�รับความนิยม (3) บร�ษัทมีการต้ังนโยบายการต้ังสำรองการด�อยค�าของสินค�าล�าสมัย สินค�าท่ีมี
การเคล่ือนไหวช�า หร�อชำรุดเสียหาย โดยบร�ษัทและบร�ษัทย�อยมีการต้ังสำรองแตกต�างกันในแต�ละกลุ�มสินค�า โดยในป� 2562 ถึงป� 2564 บร�ษัทมีการต้ัง
ค�าเผื่อการลดมูลค�าของสินค�าคงเหลือ จำนวน 37.26 ล�านบาท และ 40.67 ล�านบาท และ 39.78 ล�าน
 นอกจากน้ี บร�ษัทและบร�ษัทย�อยยังมีการใช�การส�งเสร�มการขาย (Promotion) เพ�อ่กระตุ�นยอดขายและระบายสินค�าเป�นระยะ นอกจากน้ีสินค�า
บางรุ�น บร�ษัทยังได�รับเง�นช�วยเหลือ (Price Protection) จากผู�จัดจำหน�าย เม่ือมีการออกผลิตภัณฑ�รุ�นใหม�เข�าสู�ตลาด ซ่ึงเป�นการช�วยเหลือบร�ษัทให�ได�
รับผลกระทบจากสินค�าล�าสมัยลดลง 
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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�น้ของการใช�งานอินเทอร�เน็ตในประเทศไทย ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู�บร�โภคท่ีหันมาใช�บร�การส่ังซ้ือออนไลน�เพ��มมากข�น้จ�ง
อาจส�งผลให�จำนวนลูกค�าที่ซื้อสินค�าผ�านสาขาของบร�ษัทมีจำนวนลดน�อยลงและอาจกระทบต�อผลการดำเนินงานของบร�ษัทได�
 อย�างไรก็ตาม ค�านิยมในการซ้ือสินค�าของคนไทยท่ียังคงต�องการคำแนะนำจากพนักงานและต�องมีการตรวจสอบคุณภาพและทดลองสินค�า
ก�อนตัดสินใจซื้อ ประกอบกับการซื้อสินค�าดิจ�ตอลไลฟ�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
ในทุกๆ ช�องทางผ�านทาง  www.dotlife.store  และ www.istudio.store ซึ่งได�ให�บร�การแล�วตั้งแต�ปลายป� 2559 รวมไปถึง www.koan.co.th ซึ่งเป�น
เว็บไซต�ออนไลน�ของ KOAN โดยทางบร�ษัทมียอดขายผ�านทางออนไลน�เพ��มข�้นอย�างต�อเนื่อง

9. ความเสี่ยงจากการไม�ได�รับการต�อสัญญาหร�อการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในสัญญาเช�าพ�้นที่  
 เน่ืองจากสาขาของบร�ษัทท่ีเป�นช�องทางการจำหน�ายสินค�า ได�แก� ร�าน Apple Brand Shop จำนวน 20 สาขา และร�าน .life (dotlife) จำนวน 
25 สาขา รวมไปถึงศูนย�บร�การ iServe จำนวน 5 สาขา ร�าน AIS จำนวน 28 สาขา ร�าน Samsung 20 สาขาและร�าน Xioami จำนวน 9 สาขา ซึ่งตั้งอยู�
ในพ�้นที่เช�าจากห�างสรรพสินค�าหร�อศูนย�การค�าทั้งหมดมีอายุสัญญาเช�าระยะสั้นไม�เกิน 3 ป� ซึ่งเป�นไปตามนโยบายการให�เช�าโดยปกติทั่วไป (ยกเว�น 
iStudio สาขาสยามพารากอน ที่บร�ษัทได�สัญญาเช�าระยะ 25 ป�) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทมีสัญญาเช�าพ�้นที่ที่จะหมดอายุในป� 2565 
จำนวน 37 สาขา ส�วนที่เหลือจะหมดอายุ 2566 และ 2567 ดังนั้น บร�ษัทจ�งมีความเสี่ยงจากการไม�ได�รับการต�ออายุสัญญาเช�าพ�้นที่จากเจ�าของพ�้นที่ 
รวมทั้งมีความเส่ียงในกรณีท่ีเจ�าของพ�น้ท่ีเปล่ียนแปลงเง�อ่นไขในการต�อสัญญา เช�น การปรับข�น้ค�าเช�าหร�อค�าบร�การซ่ึงอาจจะกระทบต�อผลการดำเนิน
งานของบร�ษัท ร�านสาขาและศูนย�บร�การของบร�ษัทได� 
 อย�างไรก็ตาม การท่ีบร�ษัทเป�นผู�เช�าท่ีดีของผู�ให�เช�าพ�น้ท่ีมาโดยตลอด และดำเนินธุรกิจกับผู�ให�เช�าพ�น้ท่ีมานาน  และร�านค�าปลีกของบร�ษัทท้ัง
ร�าน .life (dotlife) และ ร�าน  Apple Brand Shop เป�นร�านค�าท่ีได�รับความนิยมและการตอบรับค�อนข�างดี  จ�งทำให�มีความเส่ียงเก่ียวกับการต�อสัญญาเช�า
พ�้นที่ของบร�ษัทค�อนข�างน�อย รวมไปถึงกรณีที่สัญญาใกล�ครบกำหนดทางทีมจะเข�าดำเนินการเจรจาต�อสัญญากับเจ�าของพ�้นที่ เพ�่อให�ได�สิทธิและ
เง�อ่นไขการเช�าท่ีเหมาะสม ซ่ึงการดำเนินธุรกิจในช�วง 5 ป�ท่ีผ�านมาบร�ษัทยังไม�เคยได�รับการยกเลิกสัญญาก�อนกำหนดหร�อไม�ได�รับการต�ออายุจากเจ�าของ
พ�น้ท่ี 

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�แล็ปท็อป เป�นต�น ดังน้ันสินค�าท่ีนำมาวางขายผ�านร�านค�าปลีกของบร�ษัท อาจเกิดการสูญหายได� ซ่ึง
อาจจะเกิดการลักขโมยจากผู�เข�ามาเลือกซื้อสินค�าของบร�ษัท หร�อ ความบกพร�องจากการทำงานของพนักงานในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช�น ขั้นตอน
การขายสินค�า การจัดเก็บเง�นในสาขา และข้ันตอนการตรวจนับสินค�า เป�นต�น ซ่ึงอาจจะทำให�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�แล็ปท็อป 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
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11. ความเสี่ยงจากการเป�นตัวแทนขายประกันอ�บัติเหตุหร�อการสูญหายของสินค�า
 สินค�ากลุ�มดิจ�ตอลไลฟ�สไตล� โทรศัพท�มือถือ คอมพ�วเตอร� แท็บเล็ต ที่บร�ษัทจำหน�ายเป�นสินค�าที่มีมูลค�าต�อชิ�นสูง มีขนาดเล็ก สามารถเกิด
อ�บัติเหตุหร�อสูญหายได�ง�าย ซึ่งโดยปกติผู�ผลิตจะมีการรับประกันคุณภาพของสินค�าตามประเภทและชนิดของสินค�าแต�ไม�ครอบคลุมถึงอ�บัติเหตุหร�อ
การสูญหายของสินค�า ท้ังน้ี เพ�อ่เป�นการอํานวยความสะดวกในกรณีท่ีลูกค�าต�องการทําประกันภัยสินค�าเพ��มเติมนอกเหนือจากการรับประกันคุณภาพ
สินค�า ซึ่งการดําเนินการดังกล�าวอาจเข�าข�ายเป�นการกระทําในฐานะนายหน�าประกันว�นาศภัยซึ่งผู�ที่จะเป�นนายหน�าได�ต�องได�รับใบอนุญาตเป�นนายหน�า
ประกันว�นาศภัยจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) บร�ษัทจ�งอาจมีความเสี่ยงจากการรับเป�นนาย
หน�าประกันว�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�้นโดยคุณปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข ซึ่งเป�นผู�มีความรู� ความเชี่ยวชาญและประสบการณ�ในธุรกิจ
จำหน�ายประเภทดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� สมาร�ทโฟน คอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ต และยังดำรงตำแหน�งเป�นประธานเจ�าหน�าที่บร�หารของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย 
ทั้งนี้ 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

2.2 ความเสี่ยงด�านการบร�หาร และการจัดการ 

1 มิติด�านสิ�งแวดล�อม
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู�บร�โภคที่ให�ความสำคัญกับสินค�าที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมมากข�้น 
 กระแสการให�ความสำคัญกับสิ�งแวดล�อมมีเพ��มข�้นอย�างต�อเนื่องทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ส�งผลให�ผู�บร�โภคมีความตระหนักถึงผล
กระทบด�านสิ�งแวดล�อมในระยะยาวมากข�้น ทำให�แนวโน�มสังคมและพฤติกรรมผู�บร�โภคเปลี่ยนแปลงไปอย�างมีนัยสำคัญ และอาจส�งผลกระทบต�อธุรกิจ
ของบร�ษัทในอนาคต เช�น ผู�บร�โภคให�ความสำคัญต�อผลิตภัณฑ�ที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมมากข�้น 
 บร�ษัทได�เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในเร�่องดังกล�าว และได�ให�ความสำคัญในการคัดเลือกสินค�า และคู�ค�าที่มีการพัฒนาสินค�าที่เป�นมิตรกับ
สิ�งแวดล�อม เช�น สินค�า Apple ที่มีการใช�วัสดุร�ไซเคิลเป�นส�วนประกอบในวัสดุหีบห�อที่ทำให�ลูกค�าเกิดความไว�วางใจในคุณภาพและความเป�นมิตรต�อ
สิ�งแวดล�อม

2. มิติด�านสังคม
 ความเสี่ยงจากการละเมิดความเป�นส�วนตัวของข�อมูลบุคคลและสิทธิมนุษยชน
 เนื่องด�วยพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2563 หร�อ PDPA (Personal Data Protection Act) ซึ่งมีผลบังคับใช�ตาม
กฎหมายทั้งฉบับ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได�กำหนดว�าข�อมูลส�วนบุคคลต�างๆ เช�น ข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า ได�แก� ชื่อ-นามสกุล ที่อยู� เพศ 
เบอร�โทรศัพท� อีเมล เลขบัตรประชาชน รูปภาพ ข�อมูลพฤติกรรมต�างๆ และข�อมูลใดๆ ก็ตามที่สามารถระบุตัวตนไปยังเจ�าของข�อมูลได� ถือเป�นข�อมูล
ส�วนบุคคลตามพรบ.ฉบับนี้  ซึ่งการที่บร�ษัทจะนำข�อมูลส�วนบุคคลมาประมวลผลต�องได�รับความยินยอมจากเจ�าของข�อมูลตามที่กฎหมายกำหนดไว�
การประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลโดยไม�ได�รับความยินยอมดังกล�าวอาจทำให�เกิดความผิดตามกฎหมายฉบับนี้  และหากมีข�อมูลรั่วไหล หร�อข�อมูลไม�มี
ความปลอดภัย อาจเกิดการสูญเสียความน�าเชื่อถือ ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เกิดค�าเสียโอกาส และเสียเปร�ยบในการแข�งขันทางการตลาด การค�า 
รวมทั้งความเชื่อมั่น และความไว�วางใจของลูกค�า ซึ่งป�จจ�บันบร�ษัทได�มีการดำเนินการจัดทำระบบสมาชิก ซึ่งจำเป�นต�องมีการจัดเก็บข�อมูลในลักษณะ
ดังกล�าว แต�อย�างไรก็ตาม

2.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับความยั่งยืน
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 บร�ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล�าว จ�งได�มีการป�องกันความเสี่ยงซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลับ ความถูกต�องสมบูรณ� และ
ความพร�อมใช�งานของข�อมูลส�วนบุคคล ที่ก�อให�เกิดแนวโน�มของผลกระทบเชิงลบหร�อความเสียหายในระดับบุคคลหร�อองค�กร โดยบร�ษัทมีการปฏิบัติ
ใช�ดังนี้
 1. บร�ษัทมีการประเมินผลกระทบการใช�ข�อมูลที่เข�าข�ายในการทำ PDPA (Personal Data Protection Act) และมีการกำหนดผู�รับผิดชอบ
ต�างๆ เช�น แต�งตั้งคณะทำงาน PDPA (Personal Data Protection Act) 
 2. คณะทำงาน PDPA มีการจัดทำนโยบายเก่ียวกับการจัดเก็บข�อมูลส�วนบุคคล และมีการช้ีแจงวัตถุประสงค�และรายละเอียดการใช�ข�อมูลของ
ผู�ให�ข�อมูล อาทิเช�น ลูกค�า หร�อ คู�ค�า เพ�อ่แจ�งให�เจ�าของข�อมูลทราบถึงถึงการใช�ข�อมูลของเพ�อ่ประมวลผล และระยะเวลาการจัดเก็บข�อมูล โดยบร�ษัทจะจัด
เก็บข�อมูลดังกล�าวในระยะเวลากำหนด รวมท้ังจัดทำแนวทางการปฏิบัติของพนักงานในองค�กร เพ�อ่ให�ทุกฝ�ายสามารถปฏิบัติตามกฎหมายอย�างถูกต�อง 
 3. จัดอบรมเสร�มสร�างความรู�ความเข�าใจให�แก�พนักงาน บุคลากร ทุกคนในองค�กร ให�เข�าใจและมีความรู�เบ้ืองต�น รวมท้ังมีแนวทางท่ีควรปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย�างถูกต�อง

 จากสถานการณ�การแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน�า 2019 (COVID-19) บร�ษัทได�รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลในการป�องกัน
การแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบร�ษัทได�ป�ดร�านค�าปลีกบางสาขาเป�นการชั่วคราว โดยตั้งแต�วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึง
2 กุมภาพันธ� 2564 ได�ป�ดร�านค�าปลีกจำนวน 2 สาขา และตั้งแต�วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 ได�ป�ดร�านค�าปลีกจำนวน 37 สาขา 
(ป� 2563 ตั้งแต�วันที่ 22 มีนาคม ถึง 16 พฤษภาคม 2563 บร�ษัทได�ป�ดร�านค�าปลีกจำนวน 41 สาขา) การแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งนี้ 
นอกจากส�งผลกระทบต�อรายได�ที่ลดลง ยังส�งผลกระทบต�อการปฎิบัติงานที่ไม�สามารถใช�ว�ธีการปฏิบัติแบบเดิมได� เช�น การประชุม การฝ�กอบรม 
หร�อมีปฏิสัมพันธ�กัน
 บร�ษัทได�เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในเร�่องดังกล�าวจ�งได�มีมาตรการในการป�องกันความเสี่ยง ดังนี้
 1. บร�ษัทมีความเช่ือม่ันว�าสินค�าไอทียังคงอยู�ในความต�องการของผู�บร�โภค และว�กฤตการณ�โคว�ด ยิ�งเป�นป�จจัยท่ีทำให�ผู�บร�โภคมีความต�องการ
ใช�งานสินค�าไอทีเพ��มมากข�้น เพ�่อปรับตัวเข�ากับการทำงานที่บ�าน หร�อ การเร�ยนออนไลน� โดยจะเห็นได�จากยอดขายที่เพ��มข�้นในกลุ�มสินค�าที่เกี่ยวข�อง 
 2. ปรับกลยุทธ�การดำเนินงานจากการขายสินค�าท่ีหน�าร�าน มาเป�นการขายสินค�าผ�านช�องทางออนไลน�มากข�น้ ท้ังผ�านช�องทางเว็บไซต�บร�ษัท
และพันธมิตรออนไลน�ชั้นนำ เช�น Shopee Lazada Line เป�นต�น ซึ่งทำให�สามารถลดความเสี่ยง ในเร�่องของปร�มาณสินค�า และมีรูปแบบการจำหน�าย
สินค�าที่หลากหลายเพ�่อให�สามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าในช�วงว�กฤตการณ�โคว�ดได�  
 3. เตร�ยมความพร�อมในด�านชีวอนามัยให�กับพนักงานและผู�ส�วนได�เสียท่ีได�รับผลกระทบเช�นเดียวกัน โดยส่ือสารและเผยแพร�แนวทางปฏิบัติ 
สำหรับสถานการณ�การแพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโคว�ด-19 ผ�านทางอีเมล เว็บไซต� ของบร�ษัท ในการปฏิบัติตนในสถานการณ�โคว�ด-19 และมีนโยบายให�
ทำงานจากที่บ�าน และมาตรการป�องกันและดูแลสุขภาพพนักงาน เช�น การจัดเตร�ยมหน�ากากอนามัย แอลกอฮอล� อ�ปกรณ� ตรวจวัดอ�ณหภูมิให�อย�าง
เพ�ยงพอ

2.4 ความเสี่ยงจากสถานการณ�โรคระบาด 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 เนื่องจากบร�ษัทมีการสั่งซื้อสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�โดยการนำเข�าจากต�างประเทศ ซึ่งการนำเข�าสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�จากต�างประเทศโดย
ตรงทั้งหมดมาจากการสั่งซื้อโดย  KOAN  ในป� 2562 ถึงป� 2564 มูลค�าการสั่งซื้อจากต�างประเทศของ KOAN คิดเป�นประมาณร�อยละ 7.60 
ร�อยละ 6.41 และร�อยละ 5.35 ของต�นทุนขายรวม ทั้งนี้ หากเกิดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะส�งผลต�อกำไรขั้นต�นของบร�ษัทย�อยและ
กระทบต�อกำไรขั้นต�นในภาพรวมได�
 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�ดำเนินธุรกิจ
ภายใต�นโยบายทางการเง�นอย�างระมัดระวัง โดยกำหนดแนวทางดังนี้
 1. ติดตามดูการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย�างใกล�ชิดและใช�เคร�่องมือทางการเง�นในการป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยบร�ษัทย�อยได�มีการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล�วงหน�า (Forward Contract) กับสถาบันการเง�น เพ�่อบร�หารความเสี่ยงที่เกิดข�้น จาก
การนำเข�าสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�จากต�างประเทศ
 2. นโยบายการกำหนดราคาขายสินค�าของบร�ษัท จะต�องพ�จารณาถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะกระทบต�อต�นทุนการขาย 

2.5 ความเสี่ยงด�านการเง�น

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

46



ความเสี่ยงจากการมีผู�ถือหุ�นรายใหญ�ถือหุ�นรวมกันเกินกว�าร�อยละ 50
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทมีกลุ�มผู�ถือหุ�นใหญ� กลุ�มคุณณรงค� อิงค�ธเนศ (ประกอบด�วย บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จำกัด และ
กลุ�มครอบครัวคุณณรงค� อิงค�ธเนศ) โดยถือหุ�นทั้งหมดในบร�ษัทสัดส�วนร�อยละ 57.27 ของทุนจดทะเบียนชำระแล�ว ซึ่งสัดส�วนการถือหุ�นดังกล�าว
ส�งผลให�กลุ�มคุณณรงค� อิงค�ธเนศ มีส�วนในการตัดสินใจอย�างมีสาระสำคัญในที่ประชุมผู�ถือหุ�น ยกเว�นเร�่องที่กฎหมายหร�อข�อบังคับของบร�ษัทกำหนด
ให�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 รวมถึงมีการกำหนดมาตรการ
การทำรายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการบร�ษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอำนาจควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีมีความขัดแย�ง จะไม�มีสิทธิในการอนุมัติรายการน้ันๆ 
อีกทั้ง คณะกรรมการบร�ษัทจำนวน 7 ท�าน มีกรรมการอิสระอยู� 4 ท�าน ซึ่งเกินกว�ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบร�ษัท ช�วยถ�วงดุลใน
การตัดสินใจ และถ�วงดุลอำนาจในการบร�หารงานของบร�ษัท ด�วยโครงสร�างการจัดการที่ชัดเจนและโปร�งใส รวมทั้งช�วยในการกลั่นกรองเร�่องต�างๆ 
ในการนำเสนอเร�่องต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นอีกด�วย นอกจากนี้ เมื่อบร�ษัทได�เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ แล�ว บร�ษัทจะต�องเป�ดเผยข�อมูลและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ�และกฎระเบียบที่เกี่ยวข�องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย�ฯ เช�น รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได�มาและจำหน�ายไปซึ่ง
สินทรัพย�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�างเป�นธรรมและเท�าเทียมกัน

2.6 ความเสี่ยงต�อการลงทุนของผู�ถือหลักทรัพย�

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั่งยืน

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. นโยบายและเป�าหมายการจัดการด�านความยั่งยืน
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน 

บร�ษัทจะดําเนินงานและสร�างการเติบโตที่ยั่งยืนแก�ธุรกิจภายใต�การกํากับดูแลกิจการที่ดีตลอดห�วงโซ�คุณค�าโดยคํานึงถึงผลกระทบต�อผู�มี
ส�วนได�เสีย สังคม และสิ�งแวดล�อม โดยบร�ษัทเช่ือมั่นว�าการดําเนินธุรกิจบนพ�้นฐานของความยั่งยืนเป�นรากฐานสําคัญท่ีจะช�วยเสร�มสร�างให�องค�กร
เติบโตได�อย�างม่ันคง นอกจากนี้บร�ษัทยังมุ�งมั่นที่จะดําเนินงานบนพ้ืนฐานของการสร�างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งต�อชุมชน สิ�งแวดล�อม และเศรษฐกิจ
เพ�่อให�การดําเนินงานเป�นไปในทิศทางที่เหมาะสมและสร�างประโยชน�ต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกระดับ ซึ่งความตั้งใจดังกล�าวนี้จะช�วยส�งเสร�มให�การดำเนินงาน
มุ�งสู�ความยั่งยืนทั้งในระดับบร�ษัทและกลุ�มบร�ษัท 

แนวทางปฏิบัติด�านความยั่งยืนมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ด�านเศรษฐกิจ ดำเนินธุรกิจอย�างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต�อสังคม พัฒนาเศรษฐกิจให�สอดคล�องกับผลประโยชน� ทาง

สังคม สิ�งแวดล�อม และผู�มีส�วนได�เสีย รวมถึงส�งเสร�มการดำเนินงานที่รับผิดชอบตลอดห�วงโซ�คุณค�าขององค�กรอย�างต�อเน่ือง
2. ด�านสังคม ให�ความสําคัญและการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต�อลูกค�า คู�ค�า คู�แข�งทางการค�า และแรงงานอย�างเท�าเทียมและเป�นธรรม 

มีความรับผิดชอบต�อผู�บร�โภค ให�ความสําคัญต�อสุขภาพความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ควบคู�ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมให�มีคุณภาพ
ชีว�ตที่ดีข�้น ภายใต�การดำเนินงานตามกรอบการกำกับดูแลที่ดี

3. ด�านสิ�งแวดล�อม สร�างจ�ตสํานึกและส�งเสร�มให�พนักงานดูแลรักษาส่ิงแวดล�อม และใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคัดสรร
สินค�าที่ดีมีคุณภาพและเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

เป�าหมายการจัดการด�านความยั่งยืน
บร�ษัทได�กําหนดกรอบการพัฒนาความย่ังยืนอ�างอิงแนวทางการดําเนินการในระดับสากล โดยว�เคระห�ผลกระทบและสร�างคุณค�าให�เกิด

ความสมดุลใน 3 ด�าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม ภายใต�การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ต้ังแต�การคัดสรรผลิตภัณฑ� การใช�ทรัพยากร การจัดการ
คลังสินค�าและการขนส�ง การจัดจําหน�ายให�กับลูกค�า ผู�บร�โภค และการบร�การหลังการขาย บร�ษัทพ�จารณาให�ความสําคัญกับเป�าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ขององค�กรสหประชาชาติ จํานวน 10 เป�าหมายหลัก ได�แก�
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2. การจัดการผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�เสียในห�วงโซ�คุณค�าของธุรกิจ

ห�วงโซ�คุณค�าของธุรกิจ 
 การบร�หารห�วงโซ�อ�ปทานเปร�ยบเสมือนหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจขององค�กร การบร�หารจัดการห�วงโซ�อ�ปทานที่มีประสิทธิภาพจ�งเป�น
ส�วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสามารถในการแข�งขันขององค�กร   คัดเลือกสินค�าที่ดีมีคุณภาพ เป�นสินค�าที่คำนึงถึงสิ�งแวดล�อม และไม�เอาเปร�ยบ
ผู�บร�โภค

ห�วงโซ�คุณค�า (Value Chain) 

การบร�หารทรัพยากร การขนส�ง การตลาดและการจัดจำหน�าย การบร�การหลังการขาย

การจัดหาสินค�าที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และเป�นมิตรต�อ
สิ�งแวดล�อม

การส�งมอบสินค�าท่ีมีคุณภาพ
และตรงเวลา

- การกำหนดราคาสินค�าและ
บร�การอย�างเหมาะสม
- การให�ข�อมูลเกี่ยวกับการ
ใช�งานอย�างถูกต�องครบถ�วน

- มีศูนย�บร�การหลังการขาย
iServe
- ศูนย�บร�การรับความเห็น
หร�อคำแนะนำจากลูกค�า 
- การรับประกันสินค�า

การว�เคราะห�ผู�มีส�วนได�เสียในห�วงโซ�คุณค�าของธุรกิจ
 เพ�่อตอบสนองความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสีย บร�ษัทระบุกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียโดยเร��มจากการระบุประเด็นสำคัญทางธุรกิจ และประเมิน
กลุ�มผู�มีส�วนได�เสียทั้งทางตรงและทางอ�อม ทั้งภายในและภายนอกบร�ษัท โดยระบุได� ดังนี้

ผู�มีส�วนได�เสีย ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสีย การตอบสนองความคาดหวัง ช�องทางการมีส�วนร�วม

ผู�ถือหุ�น/นักลงทุน เพ��มข�ดความสามารถในการแข�งขัน
และความสามารถในการทํากําไร
จ�ายเง�นป�นผลดี 

พัฒนาคุณภาพ และยุทธว�ธีการ
บร�หารของแต�ละธุรกิจ ให�สามารถ
แข�งขันได�อย�างมีประสิทธิภาพ รวม
ทั้งพัฒนาระบบการบร�หารจัดการ
โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การประชุมผู�ถือหุ�นประจำป�

การจัดการและการบร�หารความเส่ียง
ที่จะมีผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจ
ของบร�ษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว

ว�เคราะห� ติดตาม ตรวจสอบ เฝ�าระวัง
และจัดการความเสี่ยงทั้งองค�กรใน
ระยะสั้น ระยะยาว และความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดข�้นใหม�

รายงานประจำป�

เว็บไซต�บร�ษัท

การเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารและผลการ
ดําเนินงนของบร�ษัทอย�งถูกต�อง และ
ทันเวลา

เป�ดเผยข�อมูลให�ถูกต�องตามแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการเป�ดเผยสารสนเทศ
ของบร�ษัทจดทะเบียน

ติดต�อผ�านเลขานุการบร�ษัท

การเข�าถึงข�อมูลการกํากับดูแล และ
การเป�ดเผยข�อมูล บร�หารงาน อย�าง
โปร�งใส ตรวจสอบได� 

ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการท่ีดี
เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถเสนอ
ข�อคิดเห็นและข�อร�องเร�ยนต�อบร�ษัท
โดยตรง

ช�องทางการรับเร�อ่งร�องเร�ยน

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
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ผู�มีส�วนได�เสีย ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสีย การตอบสนองความคาดหวัง ช�องทางการมีส�วนร�วม

คู�ค�า ดําเนินธุรกิจด�วยความซ่ือสัตย�โปร�ง
ใสและเป�นธรรม

ดำเนินกิจการตามหลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

การข�้นทะเบียนคู�ค�า

ลูกค�า/ผู�บร�โภค ได�รับสินค�าที่มีคุณภาพ ราคาที่ได�
มาตรฐาน และ บร�การที่ประทับใจ 

ดำเนินธุรกิจตามหลัก คุณธรรม จร�ย
ธรรมทางธุรกิจ จำหน�ายผลิตภัณฑ�
ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม

ไม�เอาเปร�ยบคู�ค�า การชําระเง�น ตรง
ตามกําาหนดเวลา 

สนับสนุนและส�งเสร�มคู�ค�าที่มีความ
รับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม

เว็บไซต�บร�ษัท

มีความเป�นมืออาชีพ สร�างความเป�นมืออาชีพในการดำเนิน
ธุรกิจและเป�นพันธมิตรที่ดี

ช�องทางการรับเร�อ่งร�องเร�ยน

ช�องทางการรับเร�อ่งร�องเร�ยน

ชุมชน/สังคม การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทต�องไม�กระ
ทบต�อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดล�อม 

ดำเนินธุรกิจด�วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง เพ�อ่ป�องกันผลกระทบต�อ
สังคม ชุมชนและสิ�งแวดล�อม

จัดกิจกรรม CSR ท่ีมีประโยชน�
สร�างคุณค�าต�อชุมอย�างต�อ
เนื่อง

ปฏิบัติตามกฎหมายและข�อกำหนด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง

ดำเนินกิจกรรมการสื่อสาร
กับสื่อมวลชน

สื่อสารข�อมูลสินค�าที่ชัดเจน  ได�รับ
ข�อมูลสินค�าที่เป�นประโยชน�กับลูกค�า

สร�างความเชื่อมั่นต�อลูกค�า ในเร�่อง
สินค�า รวมถึงการบร�การหลังการขาย
มีการจัดฝ�กอบรมความรู�สินค�าให�กับ
พนักงานอย�างสม่ำเสมอ

สื่อต�างๆ ของบร�ษัท

การเข�าถึงสินค�าได�ง�ายและสะดวก พัฒนาปรับปรุงระบบ E-Commerce
ให�มีความทันสมัยและสะดวกกับการ
ใช�บร�การของลูกค�าให�มากที่สุด

เว็บไซต� E-Commerce

การเข�าถึงได�ง�ายเมื่อลูกค�าเกิดป�ญหา มีช�องทางรับเร�อ่งร�องเร�ยนจากลูกค�า
ที่สะดวก และมีประสิทธิภาพ

ช�องทางการรับเร�อ่งร�องเร�ยน

การรับและแก�ไขข�อร�องเร�ยนต�างๆ มีทีมงานที่คอยดูแลประสานงานรับ
เร� ่องจากลูกค�าและประสานงานให�
หน�วยงานที่รับผิดชอบได�ดำเนินการ
แก�ไขป�ญหาให�กับลูกค�าให�มีความ
รวดเร็ว

ช�องทางการรับเร�อ่งร�องเร�ยน

ปฏิบัติต�อลูกค�าด�วยความเสมอภาค ปฏิบัติต�อลูกค�าด�วยความเป�นธรรม
ไม�เอาเปร�ยบลูกค�า

ช�องทางการรับเร�อ่งร�องเร�ยน

การเข�าถึงเทคโนโลยีทุกกลุ�มในสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน สื่อต�างๆ ของบร�ษัท
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ผู�มีส�วนได�เสีย ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสีย การตอบสนองความคาดหวัง ช�องทางการมีส�วนร�วม

พนักงาน ค�าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม กำหนดค�าตอบแทน สิทธิประโยชน�
และสวัสดิการให�เหมาะสม

การสื่อสารผ�านช�องทาง
ต�างๆ ภายในบร�ษัท

ภาครัฐ การดำเนินธุรกิจต�องไม�ขัดต�อกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง

ปฏิบัติตามกฏหมายและข�อกำหนด
อ่ืนๆ หร�อแนวปฏิบัติสากลท่ีเก่ียวข�อง
ให�ถูกต�อง

สื่อต�างๆ ของบร�ษัท

สิ�งแวดล�อม การใช�ทรัพยากรอย�างมีคุณค�า สนับสนุนกิจกรรมเพ�อ่สังคม
และสิ�งแวดล�อม

ความมั่นคงในอาชีพ กำหนดแผนการเติบโตในอาชีพ แบบสำรวจความพ�งพอใจ
ต�อองค�กร

คุณภาพชีว�ตที่ดีและมีความปลอดภัย
ในสถานที่ทำงานและอาชีวอนามัย

สำรวจความผูกพันของพนักงานกับ
บร�ษัท

เว็บไซต�บร�ษัท

การลดผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม

การพัฒนาทักษะ ความรู� ความ
สามารถในการทำงาน

ส�งเสร�มให�มีการอบรมและพัฒนา
ความรู�อย�างต�อเนื่อง

ความสุขในการทำงาน การเป�ดช�องทางรับเร�อ่งร�องเร�ยน และ
การคุ�มครองพนักงานที่แจ�งเบาะแส

ความเติบโดก�าวหน�า การกำหนดการประเมินศักยภาพ
ของพนักงาน

ช�องทางการรับเร�อ่งร�องเร�ยน

3. การจัดการด�านความยั่งยืนในมิติด�านสิ�งแวดล�อม
การจัดการเพ�่อลดป�ญหาก�าซเร�อนกระจก

แม�ว�าลักษณะธุรกิจของบร�ษัทจะไม�สร�างผลกระทบโดยตรงที่ก�อให�เกิดก�าซเร�อนกระจกอย�างเห็นได�ชัดเหมือนกับโรงงานอ�ตสาหกรรม และ
ธุรกิจบางประเภท แต�บร�ษัทตระหนักดีว�าบางกิจกรรมในสำนักงาน เช�น การใช�ไฟฟ�าในสำนักงาน หร�อการใช�วัสดุสำนักงานอย�างฟ��มเฟ�อยก็มีส�วนทำให�
ก�าซเร�อนกระจกเพ��มข�น้ได�เช�นกัน ดังน้ันบร�ษัทจ�งมุ�งม่ันท่ีจะเป�นส�วนหน่ึงของสังคมในการลดผลกระทบดังกล�าว โดยเร��มจากการประชาสัมพันธ�และอบรม
ให�พนักงานมีความรู�ความเข�าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการใช�ทรัพยากรอย�างรู�คุณค�าเพ�อ่ท่ีจะได�ร�วมกันลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมให�ได�มาก
ที่สุด

ป�จจ�บับบร�ษัทยังไม�ได�ดำเนินการจัดทำคาร�บอนฟ�ตพร��นท�ขององค�กร(Carbon Footprint for Organization:CFO) เพ�อ่วัดผลลัพธ�อย�าง
เป�นทางการเน่ืองด�วยข�อจำกัดของข�อมูลด�านการใช�พลังงานไฟฟ�า เน่ืองจากสถานท่ีต้ังสำนักงานของบร�ษัทอยู�ในรูปสำนักงานเช�าท่ีการบร�หารจัดการ
ไฟฟ�าดำเนินการโดยผู�ให�เช�าจ�งไม�มีข�อมูลที่จะใช�คำนวณเพ�่อวัดผลได� แต�อย�างไรก็ตามบร�ษัทอยู�ในระหว�างพ�จารณาศึกษา เก็บข�อมูลในด�านอื่นๆ เพ�่อ
กำหนดเป�าหมาย แนวทาง และกลยุทธ�ใหม�ๆ เพ�่อลดป�ญหาก�าซเร�อนกระจก ซึ่งจะเป�ดเผยการดำเนินการให�ทราบต�อไป
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ผลการดำเนินงานด�านสิ�งแวดล�อม
 แม�ว�าลักษณะธุรกิจของบร�ษัทจะไม�มีผลกระทบโดยตรงต�อส่ิงแวดล�อม หร�อก�อให�เกิดมลภาวะอย�างเห็นได�ชัดเหมือนกับธุรกิจบางประเภท
แต�บร�ษัทก็ได�ให�ความสําคัญ และใส�ใจในเรื่องสิ�งแวดล�อมมาโดยตลอด โดยการรณรงค�และปลูกฝ�งในความรับผิดชอบต�อสิ�งแวดล�อมให�แก�พนักงานอย�าง
ต�อเนื่อง ดังนี้
 1.การบร�หารจัดการระบบไฟฟ�าและแสงสว�าง
 บร�ษัทมีการรณรงค�ให�พนักงานใช�ไฟฟ�าอย�างประหยัด เช�น การป�ดไฟเมื่อไม�ใช�งาน และสนับสนุนให�ใช�อ�ปกรณ�ที่มีคุณสมบัติในการประหยัด
ไฟ และมีการตรวจเช็คบำรุงรักษาอ�ปกรณ�อย�างสม่ำเสมอ
 2. การจัดการขยะ
 บร�ษัทมีการประชาสัมพันธ�ให�พนักงานรู�จักการแยกขยะท่ีถูกต�อง เพ�อ่ลดปร�มาณขยะ ทำให�มีการจัดการขยะแต�ละประเภทได�ถูกต�อง และเกิด
การใช�ซ้ำ เช�น การหมุนเว�ยนใช�กล�องบรรจ�ภัณท� หร�อซองเอกสารในองค�กร เป�นต�น บร�ษัทจัดให�มีถังขยะแยกตามประเภทของขยะ 3 ประเภท คือ 
(1) ขยะท่ัวไป เช�น เศษอาหาร เป�นต�น (2) ขยะร�ไซเคิล เช�น ขยะพลาสติก และขยะกระดาษ เป�นต�น (3) ขยะอันตราย เช�น หน�ากากอนามัย อ�ปกรณ�การตรวจ
เช้ือไวรัสโคโรน�า เป�นต�น โดยติดป�ายกํากับไว�ที่ถังขยะอย�างชัดเจน เพ�่อลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม และปลูกฝ�งให�พนักงานมีความตระหนักถึงป�ญหาที่
เกิดจากการจัดการขยะไม��เพ�ยงแค�ที่บร�ษัท แต�รวมถึงการจัดการในครอบครัวของพนักงานเองด�วย

 

 

 3. โครงการสร�างจ�ตสำนึกในการใช�ทรัพยากร 
 จากการรณรงค�ในการจัดการขยะ บร�ษัทมีการรณรงค�ให�พนักงานลดปร�มาณการใช�ทรัพยากร โดยการรณรงค�ให�พนักงานนำกล�องอาหาร 
และขวดน้ำในการซื้ออาหาร หร�อเคร�่องดิื่ม โดยการสนับสนุนให�พนักงานสามารถซื้อสินค�าประเภทดังกล�าวได�ในราคาพ�เศษ การรณรงค�ให�ใช�กระดาษ
อย�างคุ�มค�า ให�มีการนำกระดาษที่ใช�แล�วหน�าเดียวและผ�านการตรวจสอบว�าไม�มีข�อมูลที่ไม�สามารถเผยแพร�ได�กลับมาใช�ซ้ำ การสนับสนุนให�ใช�ช�องทาง
อิเล็กทรอนิกส�ในการประชาสัมพันธ�ข�าวสารต�างๆ แทนการใช�กระดาษ
 4. โครงการบร�จาคปฏิทินเก�าเพ�่อสร�างหนังสือสำหรับผู�พ�การทางสายตา
 เพ�่อเป�นการใช�ทรัพยากรอย�างมีคุณค�า บร�ษัทรับบร�จาคปฏิทินเก�าเป�นประจำทุกป� เพ�่อนำส�งไปยังสมาคมผู�พ�การทางสายตาสำหรับจัดทำ
หนังสือสำหรับผู�พ�การทางสายตา โครงการนี้นอกจากจะเป�นประโยชน�ต�อผู�อื่นยังช�วยสร�างจ�ตสำนึกให�พนักงานรู�จักแบ�งป�นและสร�างจ�ดสำนึกในการรู�
คุณค�าของทรัพยากร
 5. การคัดเลือกสินค�าที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อมมาจัดจำหน�ายในร�านค�าของบร�ษัท
 นอกจากสินค�า Apple ท่ีกำลังพัฒนาไปสู�การเป�นสินค�าสีเข�ยว หร�อสินค�าท่ีเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม ด�วยเป�าหมายในการเป�นแบรนด�ท่ีมีความ
เป�นกลางทางคาร�บอน 100% แล�วบร�ษัท โคแอน จำกัดยังได�เลือกสรรสินค�าเพ�่อความยั่งยืนมากมายจากหลากหลายแบรนด� อาทิ BodyGuardz, 
Lander, InvisibleShield, Pela Case, Tucano, LifeProof และอีกมากมาย รายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมเพ�่อความยั่งยืนของแต�ละแบรนด�มีดังนี้
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 • Gear4
 ผลิตเคสจากวัสดุที่สามารถนำไปร�ไซเคิลได� รวมถึงใช�วัสดุผลิตบรรจ�ภัณฑ�ที่สามารถนำไปร�ไซเคิลได� 100% และรายได�จากทุกๆ ยอดขาย
เคส ยังได�นำไปมอบให�กับโครงการปลูกป�าอีเดนอีกด�วย

 • InvisibleShield
 ใช�วัสดุในการผลิตบรรจ�ภัณฑ�ท่ีเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมแทนการใช�พลาสติก เช�นเดียวกับบรรจ�ภัณฑ�พลาสติกและป�ายห�อยสินค�า โดยการใช�
กระดาษที่สามารถนำไปร�ไซเคิลได�

• BodyGuardz
 ใช�วัสดุผลิตบรรจ�ภัณฑ�ที่สามารถนำไปร�ไซเคิลได� 100% 
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 • Pela
 ผลิตเคสจากวัสดุที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม และสามารถย�อยสลายได�ตามธรรมชาติ สามารถนำไปทำเป�นปุ�ยหมักได� 100% มีส�วนประกอบ
ของใยป�าน พอลิเมอร�ชีวภาพ เป�นรากฐานของการออกแบบเคสที่สามารถย�อยสลายเป�นปุ�ยได� โดยทางแบรนด�ได�ร�วมปกป�องและอนุรักษ�ความสมบูรณ�
ของมหาสมุทร โดยการมอบเง�นส�วนหนึ่งจากทุกๆ ยอดขายให�กับองค�กรสิ�งแวดล�อมด�านว�ศวกรรมท่ีไม�แสวงหาผลกำไร และองค�กรท่ีจัดต้ังข�น้เพ�อ่การ
อนุรักษ�สิ�งแวดล�อมทางทะเล ทุกๆ ยอดขายเคสมีค�าเท�ากับจำนวนขยะพลาสติกในมหาสมุทรที่ค�อยๆ ลดน�อยลง

 • LifeProof
 ผลิตเคสจากพลาสติกท่ีร�ไซเคิลมาจากขยะในมหาสมุทร เม่ือซ้ือเคสแบรนด� LifeProof ก็เท�ากับได�ช�วยลดขยะและคืนความสมบูรณ� ให�กับท�อง
ทะเล โดยทางแบรนด�ได�ร�วมมือกับองค�กรจ�ตสำนึกด�านสิ�งแวดล�อมในการใช�น้ำที่ไม�แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป�นองค�กรที่มีหน�าที่ดูแลรักษาความสมบูรณ�
ของมหาสมุทร แม�น้ำ และการประปา

 • Tucano
 สินค�าประเภทกระเป�าและกระเป�าเป�สะพายหลังผลิตจากวัสดุที่สามารถนำไปร�ไซเคิลได� 100%
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• TenOneDesign
ใช�วัสดุในการผลิตบรรจ�ภัณฑ�เป�นกระดาษร�ไซเคิล 100% ปราศจากพลาสติก น้ำหนักเบา ออกแบบมาเพ�่อช�วยลดการปล�อยพลังงานของ

ยานพาหนะในระหว�างการขนส�ง ช�วยลดปร�มาณคาร�บอน

• Orbitkey
ผลิตอ�ปกรณ�จัดเก็บกุญแจจากหนังเทียมรักษ�โลก ซึ่งเป�นหนังที่ผลิตจากส�วนผสมของต�นกระบองเพชร ตัวบรรจ�ภัณฑ�ผลิตจากกระดาษ

คราฟท� และพ�มพ�ด�วยหมึกพ�มพ�ถั่วเหลืองหร�อหมึกพ�มพ�รักษ�โลก
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4. การจัดการด�านความยั่งยืนในมิติด�านสังคม
นโยบายและแนวทางปฏิบัติด�านสังคม
 บร�ษัทได�กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคม คํานึงถึงการดําเนินธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชน เน�นการปฏิบัติต�อ
ผู�มีส�วนได�เสียอย�างเป�นธรรมและเท�าเทียมกัน โดยแบ�งเป�น 2 ด�าน ดังนี้
ก. การบร�หารทรัพยากรมนุษย� 
 บร�ษัทตระหนักว�าพนักงานทุกคนท่ีมีศักยภาพ  ความต้ังใจ ความสามารถเป�นทรัพยากรท่ีสำคัญต�อความสำเร็จในการผลักดันดำเนินธุรกิจ
ให�บรรลุตามเป�าหมายว�สัยทัศน�องค�กร บร�ษัทฯ จ�งมุ�งเน�นกำหนดนโยบายบร�หารพนักงานเป�น “คนดี” มีทัศนคติจ�ตสำนึกที่ดีมีคูณธรมต�อสังคม เป�น 
“คนเก�ง” มีความรู�ความสามารถ   และเป�น “คนมีอนาคตที่ดี”  มีความก�าวหน�าเติบโตในสายอาชีพ รวมถึงบร�ษัทฯ มุ�งหวังให�เป�นบร�ษัทแห�งการเร�ยนรู�
เป�ดโอกาสให�พนักงานสามารแสดงศักยภาพความสามารถและความคิดร�เร��มสร�างสรรค�ได�อย�างเต็มท่ี ได�รับค�าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับตำแหน�ง มีคุณภาพ
ชีว�ตที่ดี ภูมิใจในงามพร�อมร�วมเติบโตไปกับองค�กรอย�างยั่งยืน โดยมีหลักการในการบร�หารพนักงาน ดังนี้   

1) การเคารพสิทธิมนุษยชน
          บร�ษัทตระหนักให�ความสำคัญในสิทธิขั้นพ�้นฐานตามสิทธิมนุษยชน เสมอภาคให�ความเท�าเทียม ยอมรับความแตกต�างในความหลากหลาย 
ไม�จำกัดและสิทธิตามเพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม รวมถึงความเช่ือความคิดเห็นสิทธิทางการเมือง จะเน�นเกณฑ�พ�จารณาความรู�ความ
สามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตำแหน�งงานของแต�ละบุคคล ทั้งนี้ในป� 2564 มีข�อมูลเกี่ยวกัพนักงานในป� 2564 ดังนี้

2) การปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม
 บร�ษัทฯ ให�การปฏิบัติต�อพนักงานทุกระดับที่เป�นธรรมและเท�าเทียม  กำหนดเกณฑ�การให�ค�าตอบแทนสวัสดิการให�กับพนักงานตามระดับ
ตำแหน�ง กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบปร�มาณตามหน�าท่ีงานอย�างเหมาะสม ปฏิบัติต�อพนักงานตามกฎระเบียบบร�ษัท กฎหมาย ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง
อย�างเคร�งครัด ให�ความสำคัญในการพัฒนาความรู�ความสามารถในส�วนบุุคคลและพัฒนาสายอาชีพ    
 และกรณีพนักงานลาออก ฝ�ายทรัพยากรมนุษย�จะมีการ Exit  interview รวบรวมข�อมูลเพ�่อให�เข�าใจถึงสาเหตุการลาออกจากงาน ข�อคิด
เห็นต�างๆ จากพนักงานที่ลาออก นำมาใช�เป�นประโยชน�เพ�่อลดอัตราการลาออกพนักงานและพัฒนาเพ��มเติมสวัสดิการให�กับพนักงาน ส�งเสร�มสร�าง
วัฒนธรรมองค�กรนำไปสู�ความก�าวหน�าของสภาพแวดล�อมการทำงานที่ดี   
 ท้ังน้ีบร�ษัทฯ มีการติดตามควบคุมในการลดอัตราการลาออกของพนักงานอย�างต�อเน่ือง ในป� 2564 อัตราการลาออกพนักงานอยู�ท่ี ร�อยละ 
26.37 ลดลงจากป� 2563 ท่ีมีอัตราการลาออกร�อยละ 35.59
*อัตราการออกของพนักงาน คำนวณจากจำนวนรวมของพนักงานที่ลาออกระหว�างป�หารด�วยจำนวนพนักงานเฉลี่ย 
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3) การพัฒนาความรู�ความสามารถศักยภาพพนักงาน 
            บร�ษัทฯ  ให�การเร�ยนรู�และพัฒนาทักษะของพนักงานต้ังแต�วันแรกการเข�ามาร�วมงานกับบร�ษัท เตร�ยมพร�อมให�พนักงานเข�าใจเป�าหมาย ว�สัยทัศน� 
นโยบายต�างๆ ขององค�กร ช�วยให�พนักงานเข�าใจงาน ปรับตัวเข�ากับวัฒนธรรมองค�กรได�เร�วข�น้   และในส�วนของพนักงานภายในองค�กร บร�ษัทฯ มีนโยบาย 
มุ�งเน�นพัฒนาอบรมความรู�ในงานท่ีรับผิดชอบ, เทคนิคในการทำงาน , ความคิด ทัศนคติจ�ตสำนึกท่ีดีต�อเพ�อ่นร�วมงาน ลูกค�า และสังคม  นอกจากการ
พัฒนาอบรมในป� 2565 บร�ษัทจะเร��มทำแผนสืบทอดตำแหน�ง ( Succeession Plan) ของตำแหน�งที่สำคัญ 
           ในป� 2564 ในสถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัสโคว�ค-19 ต�อเน่ืองน้ัน บร�ษัทฯ ได�ปรับรูปแบบการอบรมพัฒนาผ�านระบบออนไลน�เพ�อ่ความ
ปลอดภัยและสามารถเร�ยนรู�ได�อย�างต�อเน่ืองทุกท่ี มีจำนวช่ัวโมงการฝ�กอบรมเฉล่ียต�อพนักงาน 24 ช่ัวโมงต�อคนต�อป�  โดยมีการกำหนดหลักสูตรอบรม
ตามแผนการพัฒนาบุคลากรภายใน จำนวน 6 หลักสูตรหลัก  ดังนี้

1. ปฐมนิเทศพนักงานใหม�
2.  ความรู�เกี่ยวกับสินค�า ( อบรมสินค�าใหม�ต�อเนื่อง )
3.  เทคนิคขายและการให�บร�การลูกค�า
4.  ทักษะการเป�นผู�นำที่ดี
5. การส�งเสร�มจร�ยธรรม ทัศนคติ คุณธรรมในการทำงาน
6. พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล : PDPA

 

4) การดูแลค�าตอบแทน สวัสดิการ สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยพนักงาน
 บร�ษัทฯ ได�ปรับปรุงโครงสร�างองค�กร ค�าจ�างเง�นเดือนให�มีความสอดคล�องกับสภาพการแข�งขันของตลาดแรงงาน ประกอบกับการกำหนดการ
ประเมินผลงานของพนักงานประจำป�ทุกป�  เพ�อ่นำผลการประเมินมาพ�จารณาค�าตอบแทนได�อย�างเป�นธรรมมาใช�ในการปรับระดับงาน ปรับค�าจ�างประจำป�  
และให�สวัสดิการท่ีเหมาะสมส�งเสร�มขวัญกำลังใจให�พนักงานให�มีความสุข มีสวัสดิการท่ีส�งเสร�มพนักงานมีคุณภาพชีว�ตท่ีดี จัดหาอำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน และดูแลสุขภาพอนามัยการจัดสภาพแวดล�อมในการทำงานให�ปลอดภัย โดยบร�ษัทจัดให�มีสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายแรงงาน
กำหนด ดังนี้  เง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การประกันชีว�ตและสุขภาพ, การซื้อสินค�าราคาพ�เศษสำหรับพนักงาน ,การ�ดและของขวัญอวยพรวัน
เกิดพนักงาน
 
 

 โดยในป� 2564  ต้ังแต�มีการระบาดของไวรัสโคว�ค-19 บร�ษัทให�ความสำคัญในการดูแลสุขภาพความปลอดภัยของพนักงาน ได�จัดหาอ�ปกรณ�
ป�องกัน หน�ากากอนามัย และมีการตรวจหาเช้ือด�วยชุดตรวจ ATK ให�กับพนักงานอย�างต�อเเน่ือง รวมถึงการดูแลประสานงานให�พนักงานได�รับฉีดวัคซีน
ป�องกันโคว�ค ณ สิ�นป� 2564 พนักงานบร�ษัททุกคนได�รับการฉีดวัคซีนป�องกันโคว�ค ร�อยละ 100  
 และเพ�อ่ลดความเส่ียงในการติดเช้ือจากการน่ังทำงานในพ�นท่ีสำนักงาน และการเดินทางมาทำงาน จ�งมีนโยบายให�พนักงานประจำสำนักงาน   
เปล่ียนเป�นการทำงานจากท่ีบ�าน Work From Home: WFH เน�นทำงานแบบออนไลน� จนกว�าสถานการณ�การพร�ระบาดจะลดลงมีความม่ันใจในความ
ปลอดภัย จ�งจะกลับมาปฏิบัติงานในพ�้นที่สำนักงานเช�นเดิม  

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

57



ข. การพัฒนาชุมชนและสังคม Community and Social Development
 บร�ษัทส�งเสร�มและสนับสนุนการทํากิจกรรมเพ่ือประโยชน�ต�อสังคมอย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนทางด�านการศึกษา ตอบสนอง
ความต�องการของชุมชนที่จะก�อให�เกิดคุณค�าต�อชุมชนและสังคม โดยกิจกรรมในป� 2564 ได�แก�
 1. โครงการ “Nomad BeTogether Project” ช�วยเหลือเด็กและเยาวชน

  ป� 2564 บร�ษัทจัดกิจกรรมโครงการ “Nomad BeTogether Project” สมทบทุนเข�ามูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพ�อ่เด็กและเยาวชน มูลค�า
 รวม 130,000 บาท เพ�่อสนับสนุนโอกาสให�เด็กๆ มีชีว�ตความเป�นอยู�และการศึกษาที่ดีข�้น 
  สำหรับแคมเปญ "Nomad BeTogether Project" นั้น ทางบร�ษัทฯ  ได�เป�ดโอกาสให�ลูกค�าที่ซื้อสินค�า Nomad (เฉพาะสินค�า
 ราคาปกติ) มีส�วนร�วมในการบร�จาค 100 บาท เพ� ่อสมทบเข�ามูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ� ่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ�สมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�ซึ่งเป�นองค�การสาธารณกุศลที่ให�ความช�วยเหลือด�านการศึกษา ทักษะ และสุขภาพอนามัย 
 โดยมุ�งเน�นไปยังกลุ�มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่ยากไร�ผ�านโครงการอ�ปการะเด็กเพ�่อนำเง�นที่ได�มาสนับสนุนเด็กที่ด�อยโอกาสเหล�านี้ให�มี
 ชีว�ตความเป�นอยู� และการศึกษาที่ดีข�้น 
  ส�วนสินค�า Nomad แบรนด�ผู�ผลิตเคร�่องหนัง เคส iPhone และอ�ปกรณ�เสร�มคุณภาพจากอเมร�กา ที่มีดีไซน�โดดเด�นเป�น
 เอกลักษณ�สไตล�มินิมอล เร�ยบหรู เน�นฟ�งก�ชันการใช�งาน ผสมผสานกับการเลือกใช�วัสดุพร�เมี่ยมอย�างหนังแท� เพ��มความหรูหราได�อย�าง
 ลงตัว เพ�่อให�แน�ใจว�าสินค�าทุกชิ�นจากแบรนด� Nomad นั้นสามารถตอบโจทย�การใช�งานของอ�ปกรณ�ของคุณได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ
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 โดยในป� 2564  ต้ังแต�มีการระบาดของไวรัสโคว�ค-19 บร�ษัทให�ความสำคัญในการดูแลสุขภาพความปลอดภัยของพนักงาน ได�จัดหาอ�ปกรณ�
ป�องกัน หน�ากากอนามัย และมีการตรวจหาเช้ือด�วยชุดตรวจ ATK ให�กับพนักงานอย�างต�อเเน่ือง รวมถึงการดูแลประสานงานให�พนักงานได�รับฉีดวัคซีน
ป�องกันโคว�ค ณ สิ�นป� 2564 พนักงานบร�ษัททุกคนได�รับการฉีดวัคซีนป�องกันโคว�ค ร�อยละ 100  
 และเพ�อ่ลดความเส่ียงในการติดเช้ือจากการน่ังทำงานในพ�นท่ีสำนักงาน และการเดินทางมาทำงาน จ�งมีนโยบายให�พนักงานประจำสำนักงาน   
เปล่ียนเป�นการทำงานจากท่ีบ�าน Work From Home: WFH เน�นทำงานแบบออนไลน� จนกว�าสถานการณ�การพร�ระบาดจะลดลงมีความม่ันใจในความ
ปลอดภัย จ�งจะกลับมาปฏิบัติงานในพ�้นที่สำนักงานเช�นเดิม  

 2. โครงการอบรมการใช�งานให�กับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเร�ยนอัสสัมชัญพาณิชยการ

 ในป� 64 ด�วยสถานการณ�การระบาดของโคว�ด-19 ยังคงระบาดต�อเนื่อง ส�งผลต�อระบบการศึกษา ทำให�โรงเร�ยน สถาบันการ 
ศึกษาต�างๆ ไม�สามารถเป�ดเร�ยนได�ตามปกติทางบร�ษัทจ�งได�เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับการเร�ยนการสอนให�ทันสมัย จ�งได�ร�วมกับ
โรงเร�ยนอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC) จัดกิจกรรม "Active Learning with iPad" พัฒนาทักษะด�านเทคโนโลยีดิจ�ทัลให�ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ�อ่ยกระดับการสอนออนไลน�ด�วย iPad รับยุค New Normal ซ่ึงทางบร�ษัทมองว�าสินค�า iPad จะเป�นเคร�อ่งมือท่ีมีเทคโนโลยี
ล้ำสมัย ใช�งานง�าย รวมถึงโปรแกรม และฟ�งก�ชันต�างๆ บน iPad จะสามารถช�วยให�ครูสามารถนำมาใช�ในการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน�ให�
ดีข�น้ ท้ังภาพประกอบต�างๆ รูปแบบการนำเสนอท่ีจะช�วยให�นักเร�ยนสามารถมองเห็นภาพ และเข�าใจเน้ือหาบทเร�ยนท่ียากได�รวดเร็วข�น้ จ�งจัด
กิจกรรม "Active Learning with iPad" ให�กับครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเร�ยนอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC) ได�พัฒนาศักยภาพ
ด�านเทคโนโลยีดิจ�ทัล เพ�่อยกระดับการสอนออนไลน�ด�วย iPad รับยุค New Normal เมื่อวันจันทร�ที่ 7 มิถุนายน 64 เวลา 9.00 น. - 
12.00 น. ณ ห�องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร�ต

 3. โครงการอบรมการใช�งานให�กับบุคคลากรทางการศึกษา (ออนไลน�) โรงเร�ยนเตร�ยมอ�ดมศึกษาน�อนเกล�า นครราชสีมา

 นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมป� 64 บร�ษัทยังได�มีการจัดอบรมในหัวข�อ "Learning with iPad" ซึ่งเป�นการสอนการใช�งาน 
iPad เบื้องต�นให�กับ ครู อาจารย� โรงเร�ยนเตร�ยมอ�ดมศึกษาน�อมเกล�า นครราชสีมา
 สำหรับการอบรมครั้งนี้ ช�วยให�ครู อาจารย� โรงเร�ยนเตร�ยมอ�ดมศึกษาน�อมเกล�า นครราชสีมา ได�รู�จัก และเร�ยนรู�การใช� iPad 
มากข�้น และสามารถนำไปใช�ประโยชน�ในการเร�ยนการสอนได�ง�ายๆ พร�อมทั้งมีกิจกรรมต�างๆ มากมายตลอดช�วงเวลาการอบรม ทั้งนี้เพ�่อ
ให�ครูได�เข�าใจ นำความรู�ไปพัฒนาสื่อการเร�ยนรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น รวมถึงในช�วงท�ายของการอบรมได�มีการทดสอบ 
"Apple Teacher" ให�ครูท่ีเข�าอบรมได�ทำการทดสอบหลังเข�าอบรม โดยผู�ท่ีผ�านเกณฑ�จะได�รับ Certificate Card ออนไลน�จากทาง Apple
เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 64 เวลา 14.00 น.-15.00 น. ณ โรงเร�ยนเตร�ยมอ�ดมศึกษาน�อมเกล�า นครราชสีมา 
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 4. CPW ร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการบร�จาคเคร�่องผลิตออกซิเจน 100 เคร�่อง ส�งต�อรพ. ช�วยผู�ป�วยโคว�ด-19

 บร�ษัทได�ร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการบร�จาคเคร�่องผลิตออกซิเจนช�วยเหลือผู�ป�วยโคว�ด -19 ในประเทศไทยเพ�่อกระจายต�อไปยัง
โรงพยาบาลท่ีมีกลุ�มผู�ป�วยมีความจำเป�น  ต�องใช�ออกซิเจนอย�างเร�งด�วน โดยมูลนิธิ GOA (Guardians of the Angles, California) ได�มอบ
เคร�่องผลิตออกซิเจน Yuwell ขนาด10L จำนวน 100 เคร�่อง เพ�่อช�วยบรรเทาผู� ป�วยติดเชื้อโคว�ด-19 ในประเทศไทย โดยมีคุณทิวาลักษณ�
เจ�ยรวนนท� เป�นผู�รับดำเนินการประสานคัดเลือกโรงพยาบาลท่ีมีผู�ป�วยท่ีมีความต�องการเคร�อ่งผลิตออกซิเจนเป�นการเร�งด�วนซ่ึงในการดำเนิน
การบร�จาคคร้ังน้ีได�รับความเอ้ือเฟ��อจากบร�ษัท LP Logistic ให�ใช�คลังสินค�ารับฝากเคร�อ่งผลิตออกซิเจนท้ังหมด เพ�อ่จัดเก็บก�อนการจัดส�ง 
และทางบร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) ได�ร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการช�วยเหลือครั้งนี้โดยได�ดำเนินการออกค�าใช�จ�ายทั้งหมดในการ
ประสานการจัดส�งเคร�อ่งผลิตออกซิเจนท้ัง 100 เคร�อ่งน้ีให�กับทุกโรงพยาบาล ได�แก� โรงพยาบาลรามาธิบดี 40 เคร�อ่ง, โรงพยาบาลวชิระ / 
มหาว�ทยาลัยนวมินทราธิราช (เพ�่อจัดส�งให�โรงพยาบาล 5 จังหวัดภาคใต�) 35 เคร�่อง, โรงพยาบาลสมุทรปราการ 5 เคร�่อง, โรงพยาบาล
ปทุมธานี 5 เคร�่อง, โรงพยาบาลสามโคก 5 เคร�่อง, โรงพยาบาลลำลูกกา 5 เคร�่อง และโรงพยาบาลหนองเสือ 5 เคร�่อง
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การว�เคราะห�และคำอธิบายของฝ�ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)

บร�ษัทดำเนินธุรกิจเป�นผู�จัดจำหน�ายสินค�ากลุ�มดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� ผ�านทางร�าน dotlife ซ่ึงเป�นร�านค�าปลีกสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� ภายใต�แนวคิด 
“สถานที่สำหรับผู�ที่หลงใหลในเทคโนโลยีสามารถเข�ามาดูและเลือกซื้อของในร�านได�อย�างสนุก เหมือนสนามเด็กเล�นสำหรับผู�ใหญ�” สินค�ากลุ�มโทรศัพท�
มือถือ คอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ต และสินค�าภายใต�แบรนด� Apple ซึ่งบร�ษัทได�รับการแต�งตั้งให�เป�นตัวแทนจัดจำหน�ายประเภท Authorized Premium 
Reseller (APR) และ Apple Authorized Reseller (AAR) จาก Apple South Asia (Thailand) Limited แก�ลูกค�าปลีกทั่วไปในร�าน Apple Brand 
Shop ภายใต�การบร�หารงานของบร�ษัท ได�แก� iStudio by copperwired iBeat by copperwired และ Ai_ รวมไปถึงร�าน U-Store by copperwired 
ซึ่งเป�น Apple brand shop ที่เป�ดอยู�ในมหาว�ทยาลัย อีกทั้ง บร�ษัทยังเป�นศูนย�บร�การซ�อมบำรุง iServe หร�อ Apple Authorized Service Provider 
(ASP) ท่ีได�รับการแต�งต้ังจาก Apple South Asia (Thailand) Limited นอกจากน้ี ยังรวมไปถึงการดำเนินธุรกิจค�าส�งสินค�าดิจ�ทัลไลฟ�สไตล�เชิงพาณิชย� 
ที่ดำเนินงานโดยบร�ษัท โคแอน จำกัด ซึ่งเป�นบร�ษัทย�อยของบร�ษัท โดยบร�ษัทถือหุ�นทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล�วร�อยละ 100.00 ของบร�ษัท

ณ สิ�นป� 2564 บร�ษัทมีร�านค�าปลีกภายใต�การบร�หารงานจำนวน 107 สาขา (2563 : 47 สาขา) ประกอบด�วย
• ร�าน .life (ดอทไลฟ�) จำนวน 25 สาขา
• ร�าน Apple Brand Shop จำนวน 20 สาขา (แบ�งเป�น iStudio by copperwired จำนวน 14 สาขา U-store by copperwired จำนวน

5 สาขา และ Ai_ จำนวน 1 สาขา) 
• ศูนย�บร�การ iServe จำนวน 5 สาขา

และร�านค�าที่บร�ษัทรับโอนมาจากบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด จำนวน 56 สาขา และร�านค�าที่เป�ดใหม�จำนวน 1 สาขา ประกอบด�วย
• ร�าน AIS จำนวน 28 สาขา
• ร�าน Samsung จำนวน 20 สาขา และ
• ร�าน Xiaomi จำนวน 9 สาขา (เป�ดสาขาใหม� 1 สาขา)

อน่ึง สืบเน่ืองจากมาตรการของรัฐบาลในการป�องกันการแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บร�ษัทได�ป�ดร�านค�าปลีกบางสาขา
เป�นการชั่วคราว โดยตั้งแต�วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึง 2 กุมภาพันธ� 2564 ได�ป�ดร�านค�าปลีกจำนวน 2 สาขา และตั้งแต�วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 
31 สิงหาคม 2564 ได�ป�ดร�านค�าปลีกจำนวน 37 สาขา (ป� 2563 ตั้งแต�วันที่ 22 มีนาคม ถึง 16 พฤษภาคม 2563 บร�ษัทได�ป�ดร�านค�าปลีกจำนวน
41 สาขา) 

1. ภาพรวม
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2. ผลการดำเนินงาน
1. รายได�
 บร�ษัทมีโครงสร�างรายได�ตามกลุ�มธุรกิจ ดังน้ี

2. กำไรขั้นต�น
 กำไรขั้นต�นของบร�ษัทสำหรับป� 2564 มีจำนวน 653.45 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 12.54 ของรายได�จากการขายและบร�การ ในขณะที่ป�ก�อน
หน�ามีจำนวน 470.50 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 14.19 ของรายได�จากการขายและบร�การ อัตรากำไรขั้นต�นลดลงเมื่อเทียบกับช�วงเดียวกันของป� 2563 
เนื่องจากการเพ��มข�้นของรายได�จากการขายสินค�าประเภทคอมพ�วเตอร� แท็บเล็ต และโทรศัพท�มือถือที่มีอัตรากำไรขั้นต�นต�อยอดขายต่ำกว�าสินค�า
ประเภทอื่น

ตำแหน�งกลุ�มธุรกิจ ป� 2562 ป� 2563

สำหรับป� สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

ป� 2564

รายได�จากการขาย 

รายได�จากการบร�การ 

รวมรายได�จากการขายและบร�การสุทธิ

รายได�อ่ืนๆ  

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

5,152.16

57.33

5,209.49

37.48

5,246.97

98.19

1.09

99.28

0.72

100.00

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

ตำแหน�งกลุ�มธุรกิจ หน�วยธุรกิจดำเนินการ ป� 2562 ป� 2563

สำหรับป� สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

ป� 2564

ค�าปลีกหน�าร�าน และบร�การ

ค�าส�งเชิงพาณิชย� 

การจำหน�ายผ�านทาง Online

รวมรายได�ขาย และบร�การ

รายได�อ่ืนๆ 

รายได�รวม

CPW

CPW / KOAN

CPW / KOAN

3,335.66

224.45

26.77

3,586.88

20.84

3,607.72

92.46

6.22

0.74

99.42

0.58

100.00

2,951.08

185.44

178.60

3,315.11

23.04

3,338.15

88.40

5.56

5.35

99.31

0.69

100.00

4,507.64

250.21

451.64

5,209.49

37.48

5,246.97

85.91

4.77

8.60

99.28

0.72

100.00

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

 บร�ษัทมีรายได�จากการขายและบร�การสุทธิ สำหรับป� 2564 จำนวน 5,209.49 ล�านบาท  เพ��มข�้นจากงวดเดียวกันคิดเป�นร�อยละ 57.14 
เป�นผลมาจากการเพ��มข�น้ของรายได�จากการขายสินค�าโทรศัพท�มือถือ และคอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ต และรายได�จากการขายผ�านช�องทางการค�าส�งและ
ร�านค�าปลีกที่เพ��มข�้นจากการรับโอนกิจการจากบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด ดังที่กล�าวข�างต�น

 ทั้งนี้ รายได�ของบร�ษัทสามารถแบ�งแยกยอดขายผ�านช�องทางการจัดจำหน�ายของกลุ�มบร�ษัท สำหรับป� 2562 2563 และป� 2564 ได�ดังนี้
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3. ค�าใช�จ�าย
 ค�าใช�จ�ายในการขาย
 ค�าใช�จ�ายในการขายของบร�ษัทสำหรับป� 2564 และป� 2563 เท�ากับ 417.39 ล�านบาท และ 304.94 ล�านบาท โดยสัดส�วนค�าใช�จ�ายในการขาย
เมื่อเทียบกับรายได�รวมของบร�ษัทลดลงจากร�อยละ 9.13 เป�นร�อยละ 7.95 
 การเพ��มข�น้ของค�าใช�จ�ายในการขายมีสาเหตุหลักมาจากการเพ��มข�น้ของค�าเช�า และค�าใช�จ�ายเก่ียวกับพนักงานจากร�านค�าปลีกท่ีรับโอนจาก
บร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด
 ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร
 ค�าใช�จ�ายในการบร�หารสำหรับป� 2564 และ ป� 2563 มีจำนวน 151.51 ล�านบาท และ 114.48 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 2.89 และร�อยละ 3.43 
ของรายได�รวม ตามลำดับ 
 การเพ��มข�้นของค�าใช�จ�ายในการบร�หารมีสาเหตุหลักมาจากการเพ��มข�้นของค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน  และมีค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการซื้อและ
รับโอนกิจการและทรัพย�สินของบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด จำนวน 4.34 ล�านบาท 

4. กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ
 กำไรสุทธิรวมสำหรับป� 2564 มีจำนวน 85.68 ล�านบาท เพ��มข�น้จากป� 2563 จำนวน 30.90 ล�านบาท หร�อเพ��มข�น้ร�อยละ 56.41 อัตรากำไร
สุทธิต�อรายได�ลดลงจากร�อยละ 1.64 เป�นร�อยละ 1.63 

3. งบแสดงฐานะการเง�น (งบการเง�นรวม)
1. สินทรัพย�
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทมีสินทรัพย�รวมจำนวน 2,206.85 ล�านบาท เมื่อเทียบกับป� 2563 สินทรัพย�รวมเพ��มข�้นจำนวน 987.98 
ล�านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการเพ��มข�้นของสินค�าคงเหลือ 144.56 ล�านบาท สินทรัพย�สิทธิการใช�จำนวน 201.23 ล�านบาท ค�าความนิยมจำนวน 
379.77 ล�านบาท ซึ่งเกิดจากการรับโอนกิจการและทรัพย�สินบางส�วนของบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด

 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น
 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่นของบร�ษัทเพ��มข�้นเมื่อเทียบกับป� 2563 เนื่องจากการเพ��มข�้นของลูกหนี้เง�นสนับสนุนจากทาง  Apple สำหรับค�า
สนับสนุนการตกแต�งร�าน และเง�นจ�ายล�วงหน�าค�าสินค�า โดยบร�ษัทมีรายละเอียดลูกหนี้การค�าลูกหนี้อื่น คุณภาพลูกหนี้และการตั้งค�าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยเป�นดังนี้
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ตำแหน�ง
(หน�วย: ล�านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

ลูกหน้ีการค�า : กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน

- ยังไม�ถึงกำหนดชำระ

- ค�างชำระน�อยกว�า 3 เดือน 

- ค�างชำระระหว�าง 3-6 เดือน 

- ค�างชำระระหว�าง 6-12 เดือน 

หัก ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ลูกหน้ีการค�า : บุคคลหร�อกิจการอ่ืนๆ

- ยังไม�ถึงกำหนดชำระ

- ค�างชำระน�อยกว�า 3 เดือน 

- ค�างชำระระหว�าง 3-6 เดือน 

- ค�างชำระระหว�าง 6-12 เดือน 

- ค�างชำระมากกว�า 12 เดือน

หัก ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ลูกหน้ีการค�า – สุทธิ

ลูกหน้ีอ่ืนๆ

ลูกหน้ีการค�ารวม

 

0.06

-

-

-

-

30.84

12.38

-

-

1.00

(0.96)

43.32

41.52

84.83

 

0.14

-

-

-

-

31.68

17.26

0.58

-

0.96

(1.19)

49.43

80.03

129.46

 

0.06

-

-

-

-

27.23

26.92

1.02

-

1.49

(1.15)

55.58

134.77

190.35

ตำแหน�ง
(หน�วย: ล�านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

สินค�าสำเร็จรูป

สินค�าระหว�างทาง

หัก สำรองค�าเผ่ือการลดมูลค�าของสินค�า

สินค�าคงเหลือ - สุทธิ

511.03

2.11

(37.26)

475.88

483.30

6.18

(40.67)

448.81

631.70

1.45

(39.78)

593.37

 สินค�าคงเหลือ
 สินค�าคงเหลือของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยส�วนใหญ�เป�นสินค�าสำเร็จรูปประเภทดิจ�ทัลไลฟ�สไตล� สมาร�ทโฟน คอมพ�วเตอร�และแท็บเล็ต โดยสินค�า
คงเหลือของบร�ษัทเพ��มข�้นเมื่อเทียบกับป� 2563  จากการเพ��มปร�มาณการสั่งซื้อสินค�าจากร�านค�าที่เพ��มข�้น  โดยบร�ษัทมีรายละเอียดสินค�าคงเหลือของ
บร�ษัทและบร�ษัทย�อย ดังนี้  
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2. หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 1,473.33 ล�านบาท ซึ่งเพ��มข�้นจำนวน 948.64 ล�านบาท เมื่อเทียบกับสิ�นป� 2563 
สาเหตุหลักจากการเพ��มข�้นของเจ�าหนี้การค�าจำนวน 197.99 ล�านบาทจากการเพ��มปร�มาณการสั่งซื้อ การเพ��มข�้นของหนี้สินตามสัญญาเช�าจำนวน 
207.19 ล�านบาท และเจ�าหน้ีค�าซ้ือธุรกิจจำนวน 306.31 ล�านบาทจากการรับโอนกิจการและทรัพย�สินบางส�วนของบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด
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3. ส�วนของผู�ถือหุ�น
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทมีส�วนของผู�ถือหุ�นจำนวน 733.52 ล�านบาท ซ่ึงเพ��มข�น้จำนวน 39.34 ล�านบาท จากสิ�นป� 2563 เน่ืองจาก
บร�ษัทมีกำไรสุทธิสำหรับป� 2564 จำนวน 85.68 ล�านบาท และได�จ�ายเง�นป�นผล จำนวนรวม 48 ล�านบาทในงวดเดียวกัน

4. สภาพคล�องและความเพ�ยงพอของเง�นทุน
1. กระแสเง�นสด

2. อัตราส�วนสภาพคล�อง 
 สภาพคล�องของบร�ษัทโดยหลักมาจากความสามารถในการหมุนเว�ยนสินค�าคงเหลือ การได�รับชำระเง�นของลูกหน้ีการค�า และการชำระเง�นคืน
เจ�าหนี้การค�า โดยระหว�างป� 2564 ระยะเวลาการหมุนเว�ยนของสินทรัพย�ที่สนับสนุนสภาพคล�องดังกล�าวแสดงดังตารางด�านล�าง 

ตำแหน�ง(หน�วย: ล�านบาท)
ป� 2562 ป� 2563

งวดป�สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

ป� 2564

เง�นสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

เง�นสดสุทธิได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมลงทุน

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

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

71.21

(38.91)

252.96

389.79

(37.48)

(29.31)

(149.40)

(216.19)

339.71

(251.35)

(33.36)

55.00

 กระแสเง�นสดจากการดำเนินงาน
 ป� 2564 บร�ษัทมีกระแสเง�นสดจากการดำเนินงานสุทธิจำนวน 339.71 ล�านบาท เป�นผลมาจากการเพ��มข�น้ของเจ�าหน้ีการค�าจำนวน 197.97 
ล�านบาทจากการเพ��มปร�มาณการสั่งซื้อจากการขยายสาขา
 กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
 ป� 2564 บร�ษัทและบร�ษัทย�อยมีกระแสเง�นสดใช�ไปในการลงทุนสุทธิจำนวน 251.35 ล�านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเง�นสดจ�ายเพ�อ่ซ้ือธุรกิจ
จากบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด 
 กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น 
 ป� 2564 บร�ษัทและบร�ษัทย�อยมีกระแสเง�นสดจากการใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเง�นสุทธิจำนวน 33.36 ล�านบาท โดยในป� 2564 มีการจ�ายชำระ
หน้ีตามสัญญาเช�าจำนวน 163.97 ล�านบาท และการจ�ายเง�นป�นผลจำนวน 48 ล�านบาท แต�มีเง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�นจำนวน 200 ล�านบาท
เพ�่อรองรับการโอนกิจการและทรัพย�สินบางส�วนของบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด
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ตำแหน�ง(หน�วย: ล�านบาท)
ป� 2562หน�วย ป� 2563

งวดป�สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

ป� 2564

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)

ระยะเวลาขายสินค�าเฉล่ีย (วัน)

ระยะเวลาชำระหน้ีเฉล่ีย (วัน)

Cash Cycle (วัน)

4

55

51

8

วัน

วัน

วัน

วัน

5

58

39

24

4

41

24

21

5. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข�้น (Off-Balance Sheet Arrangements)
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้น สรุปดังนี้ 
 - ภาระผูกพันตามสัญญาเช�าดำเนินงานที่มีอายุสัญญาเช�าตั้งแต� 1 ถึง 5 ป� เช�น สัญญาเช�าร�านค�าปลีก สำนักงาน คลังสินค�า และสิทธิ
การเช�า รวมจำนวน 208.69 ล�านบาท และภาระผูกพันตามสัญญาเช�าดำเนินงานที่มีอายุสัญญาเช�ามากกว�า 5 ป� เป�นจำนวนรวม 251.02 ล�านบาท
 - ภาระผูกพันตามสัญญาเง�นกู�ยืมระยะยาวกับสถาบันการเง�นในประเทศแห�งหน่ึง โดยมีวัตถุประสงค�เพ�อ่รองรับการโอนกิจการและทรัพย�สิน
บางส�วนของบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด จำนวนเง�น 200 ล�านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR หักอัตราดอกเบี้ยร�อยละ 1.25 เง�นกู�ยืม ดังกล�าวมี
กำหนดเวลาชำระคืนเง�นต�นภายใน 3 ป� โดยชำระคืนเง�นต�นเป�นรายไตรมาส รวม 36 งวด งวดละ 5.55 ล�านบาท

7. การซื้อและรับโอนกิจการและทรัพย�สินของบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด
 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2564 ท่ีประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�นของบร�ษัท คร้ังท่ี 1/2564 ได�มีมติอนุมัติให�บร�ษัทรับโอนกิจการและทรัพย�สินบางส�วน
ของบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด ต�อมาในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 บร�ษัทได�ดำเนินการรับโอนกิจการและทรัพย�สินบางส�วนเสร็จสมบูรณ� ซ่ึงประกอบ
ด�วยกิจการร�านค�า รวมถึงทรัพย�สินของกิจการร�านค�าภายใต�แบรนด� AIS Shop, AIS Telewiz, AIS Buddy, Samsung และ Xiaomi โดยกำหนดให�
คำนวณราคาค�าตอบแทนการรับโอนกิจการและทรัพย�สินตามค�าเฉล่ียต�อป�ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีท่ีเกิดข�น้จร�งในระหว�างป� 2565 ถึง 2567 ของกิจการ
ซึ่งเมื่อคำนวณแล�ว ค�าตอบแทนทั้งหมดจะต�องไม�เกิน 1,000 ล�านบาท กลุ�มบร�ษัทจะชำระค�าตอบแทนการโอนกิจการเป�นเง�นสดและหุ�นสามัญซึ่งรวมกัน
จะไม�เกิน 31,578,900 หุ�น หุ�นละ 0.50 บาท หร�อไม�เกินร�อยละ 5 ของจำนวนหุ�นสามัญท้ังหมดของบร�ษัทภายหลังการเพ��มทุนเพ�อ่เสนอขายหุ�นท่ีออกใหม�
แก�บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให�แก� บร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด ทั้งหมดแล�ว โดยบร�ษัทได�ชำระค�าตอบแทนงวดที่ 1 จำนวน 200 
ล�านบาท เร�ยบร�อยแล�ว

6. ป�จจัยที่อาจมีผลต�อผลการดำเนินงานหร�อฐานะทางการเง�นในอนาคต
ผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 สถานการณ�การแพร�ระบาดของ COVID-19 ยังคงเกิดข�น้อย�างต�อเน่ือง โดยเร��มมีการแจกจ�ายวัคซีนในระหว�างป� 2564 จากความไม�แน�นอน
ของสถานการณ�ในป� 2563 กลุ�มบร�ษัทจ�งจัดทำงบการเง�นสำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร�่อง 
มาตรการผ�อนปรนช่ัวคราวสำหรับทางเลือกเพ��มเติมทางบัญชีเพ�อ่รองรับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
ในเร�่องการไม�นำสถานการณ� COVID-19 การด�อยค�าของสินทรัพย� และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�ามาพ�จารณาเนื่องด�วยแนวปฏิบัติดังกล�าวสิ�นสุด
การมีผลบังคับใช� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้การสิ�นสุดแนวทางปฏิบัติดังกล�าวไม�มีผลกระทบอย�างมีสาระสำคัญต�องบการเง�น
 ในเดือนกรกฎาคม 2564 ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร และส�วนงานราชการของจังหวัดต�างๆได�กำหนดให�มีการป�ดสถานประกอบการของ
กลุ�มบร�ษัทเป�นการชั่วคราว เพ�่อจะจำกัดผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เนื่องจากมีการตรวจพบผู�ติด
เชื้อเป�นจำนวนเพ��มข�้นอย�างต�อเนื่อง และมีการแพร�ระบาดไปทั่วประเทศไทย อย�างไรก็ตามตั้งแต�วันที่ 1 กันยายน 2564 ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร
และส�วนงานราชการของจังหวัดต�างๆได�มีมาตรการผ�อนปรนให�มีการกลับมาเป�ดสถานการประกอบ โดยสถานการณ�การระบาดมีความไม�แน�นอนสูง
และอาจเปลี่ยนแปลงได�ทุกเมื่อ  ณ ขณะนี้จ�งไม�สามารถคาดการณ�ผลกระทบของการแพร�ระบาดที่ยังคงดำเนินอยู� รวมถึงมาตรการต�างๆ ของรัฐบาล 
และการแจกจ�ายวัคซีนที่อาจมีต�อธุรกิจของกลุ�มบร�ษัท ทั้งนี้ ผู�บร�หารได�ติดตามสถานการณ�ดังกล�าวอย�างใกล�ชิดและดำเนินการเพ�่อลดผลกระทบให�
มากที่สุดเท�าที่จะเป�นไปได�
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ข�อมูลทางการเง�นที่สำคัญ

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
งบการเง�นสำหรับป� สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบโดย นายวัชระ ภัทรพ�ทักษ� ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6669 

บร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู�สอบบัญชีได�ให�ความเห็นว�า งบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและ
ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเง�นสดรวมและกระแสเง�นสดเฉพาะกิจการสำหรับป�สิ�นสุดวันเดียวกัน ถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น

งบการเง�นสำหรับป� สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบโดย นายณัฐพงศ� ตันติจัตตานนท� ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
8829 บร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู�สอบบัญชีได�ให�ความเห็นว�า งบแสดงฐานะการเง�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวม
และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเง�นสดรวมและกระแสเง�นสดเฉพาะกิจการสำหรับป�สิ�นสุดวันเดียวกัน ถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น 

งบการเง�นสำหรับป� สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบโดย นายณัฐพงศ� ตันติจัตตานนท� ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
8829 บร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู�สอบบัญชีได�ให�ความเห็นว�า งบแสดงฐานะการเง�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวม
และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเง�นสดรวมและกระแสเง�นสดเฉพาะกิจการสำหรับป�สิ�นสุดวันเดียวกัน ถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น 

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
งบแสดงฐานะการเง�น

ตารางสรุปงบการเง�น

ตำแหน�ง
งบแสดงฐานะการเง�น

ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย�

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

ลูกหน้ีการค�า

ลูกหน้ีอ่ืน

สินค�าคงเหลือ

สินทรัพย�หมุนเว�ยนอ่ืน

389.79

43.32

41.52

475.87

8.47

33.45

3.72

3.56

40.83

0.73

173.60

49.44

80.03

448.81

9.76

14.24

4.06

6.57

36.82

0.80

228.60

55.58

134.77

593.37

28.00

10.36

2.52

6.11

26.89

1.27

รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน 958.97 82.29 761.64 62.49 1,040.33 47.14

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

เง�นฝากท่ีมีภาระค้ำประกัน

ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�

ค�าความนิยม

11.33

91.86

-

0.97

7.88

-

2.28

93.95

-

0.19

7.71

-

1.28

147.47

379.77

0.06

6.68

17.21

(หน�วย : ล�านบาท)

67



รวมหน้ีสินไม�หมุนเว�ยน 20.58 1.77 165.21 13.55 706.00 31.99

รวมหน้ีสิน 489.35 41.99 524.69 43.05 1,473.33 66.76

ตำแหน�ง

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564

หน้ีสินและส�วนของผู�ถือหุ�น

หน้ีสินหมุนเว�ยน

เจ�าหน้ีการค�า

เจ�าหน้ีอ่ืน 

หน้ีสินตามสัญญาเช�าส�วนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป�

เง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�นท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป� 

ภาษีเง�นได�ค�างจ�าย

หน้ีสินหมุนเว�ยนอ่ืน

408.07

52.05

-

-

7.29

1.36

35.01

4.47

-

-

0.62

0.12

201.53

33.80

112.65

-

9.39

2.11

16.53

2.77

9.24

-

0.77

0.17

399.52

74.15

208.69

66.60

16.36

2.00

18.10

3.36

9.46

3.02

0.74

0.09

รวมหน้ีสินหมุนเว�ยน 468.77 40.22 359.48 29.49 767.33 34.77

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ

หน้ีสินไม�หมุนเว�ยน

เง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น 

หน้ีสินตามสัญญาเช�า

เจ�าหน้ีค�าซ้ือธุรกิจ

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

หน้ีสินไม�หมุนเว�ยนอ่ืน

-

-

-

10.72

9.86

-

-

-

0.92

0.85

-

139.88

-

14.56

10.77

-

11.48

-

1.19

0.88

116.75

251.02

306.31

15.33

16.59

5.29

11.37

13.88

0.69

0.75

งบแสดงฐานะการเง�น

(หน�วย : ล�านบาท)

รวมหน้ีสินไม�หมุนเว�ยน 206.38 17,71 457.23 37.51 1,166.52 52.86

รวมหน้ีสิน 1,165.35 100.00 1,218.87 100.00 2,206.85 100.00

สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอ่ืน

สิทธิการเช�า

สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี

เง�นมัดจำ

16.67

13.24

16.93

56.35

1.43

1.14

1.45

4.84

17.69

258.54

20.10

64.67

1.45

21.21

1.65

5.31

49.85

459.78

24.53

103.84

2.26

20.83

1.11

4.71
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รวมส�วนของผู�ถือหุ�น 676.00 58.01 694.18 56.95 733.52 33.23

รวมหน้ีสินและส�วนของผู�ถือหุ�น 1,165.35 100.00 1,218.87 100.00 2,206.85 100.00

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนเร�อนหุ�น

ทุนจดทะเบียน

ทุนท่ีออกและชำระแล�ว

ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ

ส�วนเกินทุนจากการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�

กำไรสะสม

จัดสรรแล�ว - สำรองตามกฎหมาย

ยังไม�ได�จัดสรร

ส�วนต่ำกว�าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต�ความควบคุมเดียวกัน

ส�วนของบร�ษัทใหญ� - สุทธิ

ส�วนได�เสียท่ีไม�มีอำนาจควบคุม

300.00

300.00

331.77

2.43

3.90

38.06

(0.16)

676.00

-

25.74

25.74

28.47

0.21

0.33

3.27

(0.01)

58.01

-

300.00

300.00

331.77

2.43

6.70

53.45

(0.16)

694.18

-

24.61

24.61

27.22

0.20

0.55

4.39

(0.01)

56.95

-

300.00

300.00

331.77

2.43

11.10

88.39

(0.16)

733.52

-

13.59

13.59

15.03

0.11

0.50

4.01

(0.01)

33.24

-

ตำแหน�งณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ
งบแสดงฐานะการเง�น

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

(หน�วย : ล�านบาท)
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รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน 236.25 20.38 489.60 40.48 1,230.79 56.09

รวมสินทรัพย� 1,159.03 100.00 1,209.62 100.00 2,194.24 100.00

ตำแหน�งณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย�

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

ลูกหน้ีการค�า

ลูกหน้ีอ่ืน

เง�นให�กู�ยืมระยะส้ันแก�กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน

สินค�าคงเหลือ

สินทรัพย�หมุนเว�ยนอ่ืน

377.99

3.07

39.11

71.00

423.54

8.07

32.61

0.27

3.37

6.13

36.54

0.70

153.49

16.84

71.51

56.00

412.86

9.32

12.69

1.39

5.91

4.63

34.13

0.77

208.70

23.17

132.58

16.00

555.56

27.44

9.51

1.06

6.04

0.73

25.32

1.25

รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน 922.78 79.62 720.02 59.52 963.45 43.91

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย

เง�นฝากท่ีมีภาระค้ำประกัน

ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�

สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอ่ืน

สิทธิการเช�า

ค�าความนิยม

สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี

เง�นมัดจำ

51.10

10.06

89.29

6.31

13.24

-

10.25

56.00

4.41

0.87

7.70

0.54

1.14

-

0.88

4.83

59.86

1.00

90.07

7.35

254.47

-

12.83

64.02

4.95

0.08

7.45

0.61

0.21

-

1.06

5.29

91.72

-

143.13

38.84

457.44

379.77

16.69

103.20

4.18

-

6.52

1.77

20.85

17.31

0.76

4.70

งบแสดงฐานะการเง�น

(หน�วย : ล�านบาท)

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเง�นเฉพาะของบร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)
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ตำแหน�งณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564

หน้ีสินและส�วนของผู�ถือหุ�น

หน้ีสินหมุนเว�ยน

เง�นกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเง�น

เจ�าหน้ีการค�า

เจ�าหน้ีอ่ืน 

หน้ีสินตามสัญญาเช�าท่ีครบกำหนดชำระภายในหน่ึงป�

เง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�นท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป� 

เง�นกู�ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน 

ภาษีเง�นได�ค�างจ�าย

หน้ีสินหมุนเว�ยนอ่ืน

-

408.91

44.65

-

-

-

1.75

0.99

-

35.28

3.85

-

-

-

0.15

0.09

-

213.16

23.40

110.94

-

-

6.68

0.80

-

17.62

1.93

9.17

-

-

0.55

0.07

-

411.47

59.12

207.22

66.60

-

10.74

1.35

-

18.75

2.69

9.44

3.04

-

0.49

0.06

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ

รวมหน้ีสินไม�หมุนเว�ยน 17.92 1.55 159.37 13.18 703.12 32.04

รวมหน้ีสิน 474.22 40.92 514.35 42.52 1,459.64 66.52

รวมหน้ีสินหมุนเว�ยน 456.30 39.37 354.98 29.35 756.51 34.48

หน้ีสินไม�หมุนเว�ยน

หน้ีสินตามสัญญาเช�า

เง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น 

เจ�าหน้ีค�าซ้ือธุรกิจ

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

หน้ีสินไม�หมุนเว�ยนอ่ืน

-

-

-

8.38

9.54

-

-

-

0.73

0.82

137.49

-

-

11.45

10.43

11.37

-

-

0.95

0.86

250.11

116.75

306.31

13.74

16.22

11.40

5.32

13.96

0.63

0.74

งบแสดงฐานะการเง�น

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

(หน�วย : ล�านบาท)
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รวมส�วนของผู�ถือหุ�น 684.81 59.08 695.27 57.48 734.60 33.48

รวมหน้ีสินและส�วนของผู�ถือหุ�น 1,159.03 100.00 1,209.62 100.00 2,194.24 100.00

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนเร�อนหุ�น

ทุนจดทะเบียน

ทุนท่ีออกและชำระแล�ว

ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ

ส�วนเกินทุนจากการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�

กำไรสะสม

จัดสรรแล�ว - สำรองตามกฎหมาย

ยังไม�ได�จัดสรร

ส�วนของบร�ษัทใหญ� - สุทธิ

ส�วนได�เสียท่ีไม�มีอำนาจควบคุม

300.00

300.00

331.77

2.43

3.90

46.71

684.81

-

25.88

25.88

28.62

0.21

0.34

4.03

59.08

-

300.00

300.00

331.77

2.43

6.70

54.37

695.27

-

24.80

24.80

27.43

0.20

0.55

4.49

57.48

-

300.00

300.00

331.77

2.43

11.10

89.31

734.60

-

24.80

24.80

27.43

0.20

0.51

4.07

33.48

-

ตำแหน�งณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ
งบแสดงฐานะการเง�น

(หน�วย : ล�านบาท)

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมค�าใช�จ�าย 3,511.74 97.34 3,270.99 97.99 5,140.35 97.97

ตำแหน�ง2562 2563

สำหรับป� สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2564

รายได�

รายได�จากการขาย

รายได�อ่ืน 

3,586.88

20.84

99.42

0.58

3,315.11

23.04

99.31

0.69

5,209.49

37.48

99.29

0.71

รวมรายได� 3,607.72 100.00 3,338.15 100.00 5,246.97 100.00

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย
สำหรับโครงการผลประโยชน�พนักงาน

ภาษีเง�นได�

(1.48)

0.30

(0.04)

0.01

(1.50)

0.30

(0.04)

0.01

2.07

(0.41)

0.04

(0.01)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป� 76.37 2.12 53.39 1.61 87.34 1.66

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป� 76.37 2.12 53.59 1.61 87.34 1.66

กำไรก�อนภาษีเง�นได�

ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�

95.98

(18.43)

2.66

(0.51)

67.16

(12.37)

2.01

(0.37)

106.62

(20.94)

2.03

(0.40)

กำไรสำหรับป� Net Profit 77.55 2.15 54.79 1.64 85.68 1.63

ค�าใช�จ�าย

ต�นทุนการขาย

ค�าใช�จ�ายในการขาย

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร

ต�นทุนทางการเง�น

3,056.95

330.42

122.27

2.10

84.73

9.16

3.39

0.06

2,844.61

304.93

114.48

6.97

85.22

9.13

3.43

0.21

4,556.04

417.39

151.51

15.42

86.83

7.95

2.89

0.29

กำไรต�อหุ�นข้ันพ�น้ฐาน (บาท)

มูลค�าหุ�นท่ีตราไว� (บาท) 

จำนวนหุ�นสามัญ (ล�านหุ�น)

0.13

0.50

600

0.09

0.50

600

0.14

0.50

600

การแบ�งป�นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส�วนท่ีเป�นของบร�ษัทใหญ�

ส�วนท่ีเป�นของส�วนได�เสียท่ีไม�มีอำนาจควบคุม

76.37

-

2.12

-

53.59

-

1.61

-

87.34

-

1.66

-

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน�วย : ล�านบาท)
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รวมค�าใช�จ�าย 3,388.42 97.54 3,131.55 98.33 4,986.32 98.34

ตำแหน�งงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2562 2563

สำหรับป� สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2564

รายได�

รายได�จากการขาย

รายได�อ่ืน 

3,409.21

64.52

98.14

1.86

3,156.36

28.32

99.11

0.89

5,033.59

36.90

99.27

0.73

รวมรายได� 3,473.73 100.00 3,184.68 100.00 5,070.49 100.00

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน

ส�วนแบ�งกำไรจากเง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยท่ีใช�ว�ธีส�วนได�เสีย /1

ต�นทุนทางการเง�น

กำไรก�อนภาษีเง�นได�

ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�

-

1.53

85.31

(7.86)

-

0.04

2.46

(0.23)

16.72

6.89

62.96

(8.17)

0.53

0.22

1.98

(0.26)

30.18

15.32

99.03

(13.35)

0.60

0.30

1.95

(0.26)

กำไรสำหรับป� Net Profit 77.45 2.23 54.79 1.72 85.68 1.69

ค�าใช�จ�าย

ต�นทุนการขาย

ค�าใช�จ�ายในการขาย

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร

2,988.02

312.76

86.11

86.02

9.00

2.48

2,772.78

288.40

70.37

87.07

9.06

2.21

4,489.09

396.67

100.56

88.53

7.82

1.98

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

(หน�วย : ล�านบาท)งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)
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(หน�วย : ล�านบาท)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย
สำหรับโครงการผลประโยชน�พนักงาน

ส�วนแบ�งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนของบร�ษัทย�อยโดยว�ธี
ส�วนได�เสีย - สุทธิจากภาษี

ภาษีเง�นได�

(1.19)

-

0.24

(0.03)

-

0.01

(1.20)

(0.24)

0.24

0.04

(0.01)

0.01

(0.03)

1.68

0.01

(0.00)

0.03

0.00

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป� (0.95) (0.03) 53.59 1.68 87.34 1.72

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป� 76.50 2.20 53.59 1.68 87.34 1.72

กำไรต�อหุ�นข้ันพ�น้ฐาน (บาท) 

มูลค�าหุ�นท่ีตราไว� (บาท) 

จำนวนหุ�นสามัญ (ล�านหุ�น) 

0.13

0.50

600

0.09

0.50

600

0.14

0.50

600

การแบ�งป�นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส�วนท่ีเป�นของบร�ษัทใหญ�

ส�วนท่ีเป�นของส�วนได�เสียท่ีไม�มีอำนาจควบคุม

76.50

-

2.20

-

53.59

-

1.68

-

87.34

-

1.72

-

ตำแหน�ง2562 2563

สำหรับป� สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2564

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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กำไรสำหรับปี

รายการปรับปรุง

ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�

ต�นทุนทางการเง�น

ค�าเส่ือมราคาและค�าตัดจำหน�าย

(กลับรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากการปรับมูลค�ายุติธรรม

ค�าตัดจำหน�ายสิทธิการเข�า

ขาดทุนจากการลดลงของมูลสินค�าคงเหลือ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม�เกิดข�น้จร�ง

ขาดทุนจากการจำหน�ายและตัดจำหน�ายสินทรัพย�

(กลับรายการ) คะแนนรางวัล

ค�าตัดจำหน�ายและขาดทุนจากการด�อยค�าของค�าความนิยม

ขาดทุนจากการจำหน�ายสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอ่ืน

ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงาน

ดอกเบ้ียรับ

77.55

18.43

2.10

32.43

(0.03)

-

1.20

(3.87)

(0.13)

0.94

(1.39)

-

0.78

3.42

(0.54)

130.89

54.78

12.37

6.97

138.95

-

0.13

-

3.41

(0.06)

(0.12)

(0.36)

-

-

2.35

(0.48)

218.17

85.68

20.94

15.42

209.30

-

(0.17)

-

(0.89)

(0.07) 

(0.19) 

1.19

-

-

2.83

(0.22)

333.78

ตำแหน�ง2562 2563 2564

จำนวน จำนวน จำนวน

สำหรับป� สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

งบกระแสเง�นสด

(หน�วย : ล�านบาท)

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
งบกระแสเง�นสด

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
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การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย�และหน้ีสินดำเนินงาน

ลูกหน้ีการค�า

ลูกหน้ีอ่ืน

สินค�าคงเหลือ

สินทรัพย�หมุนเว�ยนอ่ืน

เง�นมัดจำ

เจ�าหน้ีการค�า

เจ�าหน้ีอ่ืน

หน้ีสินหมุนเว�ยนอ่ืน

จ�ายต�นทุนการร�อ้ถอน

หน้ีสินไม�หมุนเว�ยนอ่ืน

กระแสเง�นสดสุทธิได�มาจากการดำเนินงาน

จ�ายภาษีเง�นได�

กระแสเง�นสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

(3.25)

21.51

(9.14)

(0.81)

(6.48)

(42.13)

1.46

(0.17)

(0.56)

(0.19)

91.13

(19.92)

71.21

 

(6.38)

(38.54)

23.66

(1.29)

(8.32)

(206.44)

(5.83)

0.63

-

0.02

(24.34)

(13.14)

(37.48)

 

(6.02)

(25.44)

(121.39)

(18.20)

(39.17)

197.97

37.24

0.02

(1.06)

0.80

358.53

(18.82)

339.71

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน

เง�นสดรับจ�ายเพ�อ่ซ้ือกิจการ

เง�นสดรับจากการจำหน�ายส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�

เง�นสดจ�ายเพ�อ่ซ้ือส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�

เง�นสดจ�ายเพ�อ่ซ้ือสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอ่ืน

เง�นสดรับชำระคืนจากเง�นให�กู�ยืมระยะส้ันแก�กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน

เง�นให�กู�ยืมระยะส้ันแก�กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน

เง�นสดจ�ายเพ�อ่เง�นฝากท่ีมีภาระค้ำประกัน

ดอกเบ้ียรับ

กระแสเง�นสดสุทธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทุน

-

0.24

(33.42)

(3.70)

-

-

(2.61)

0.58

(38.91)

 

-

0.16

(34.73) 

(4.31)

-

-

9.05

0.51

(29.31)

 

(200.00)

0.28

(45.93)

(6.93)

-

-

1.00

0.22

(251.36)

ตำแหน�ง2562 2563 2564

จำนวน จำนวน จำนวน

สำหรับป� สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

งบกระแสเง�นสด

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

(หน�วย : ล�านบาท)
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กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น

เง�นสดรับจากเง�นกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเง�น

เง�นสดจ�ายเพ�อ่ชำระเง�นกู�เง�นกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเง�น

เง�นสดรับสุทธิจากการออกหุ�นทุน

เง�นสดรับจากเง�นกู�ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน

เง�นสดจ�ายเพ�อ่ชำระเง�นกู�ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ี
เก่ียวข�องกัน

เง�นสดรับเพ�อ่ชำระเง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น

เง�นสดจ�ายเพ�อ่ชำระเง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น

เง�นสดจ�ายชำระหน้ีตามสัญญาเช�า

เง�นป�นผลจ�ายให�ผู�ถือหุ�นของบร�ษัท

ต�นทุนทางการเง�นจ�าย

กระแสเง�นสดสุทธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเง�น

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

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดต�นงวด

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดปลายงวด

 

220.27

(220.27)

380.06

-

-

-

-

-

(125.00)

(2.10)

252.96

285.26

104.53

389.79

 

-

-

-

-

-

-

-

(100.61)

(48.00)

(0.79)

(149.40)

(216.19)

389.79

173.60

 

-

-

-

-

-

200.00

(16.65)

(163.96)

(48.00)

(4.74)

(33.35)

55.00

173.60

228.60

ตำแหน�ง2562 2563 2564

จำนวน จำนวน จำนวน

สำหรับป� สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

งบกระแสเง�นสด

(หน�วย : ล�านบาท)

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
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อัตราส�วนสภาพคล�อง (Liquidity ratio)

อัตราส�วนสภาพคล�อง

อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว

อัตราส�วนสภาพคล�องกระแสเง�นสด

อัตราส�วนหมุนเว�ยนลูกหน้ีการค�า

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 

อัตราส�วนหมุนเว�ยนสินค�าคงเหลือ 

ระยะเวลาขายสินค�าเฉล่ีย 

อัตราส�วนหมุนเว�ยนเจ�าหน้ี 

ระยะเวลาชำระหน้ี 

Cash Cycle

อัตราส�วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)

อัตรากำไรข้ันต�น 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 

อัตรากำไรอ่ืน

อัตราส�วนเง�นสดต�อการทำกำไร 

อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น

อัตราส�วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�ถาวร 

อัตราการหมุนของสินทรัพย� 

2.05

0.92

0.15

84.06

4

6.51

55

7.12

51

8

เท�า

เท�า

เท�า

เท�า

วัน

เท�า

วัน

เท�า

วัน

วัน

2.12

0.62

(0.09)

71.48

5

6.15

58

9.33

39

24

1.36

0.30

0.60

99.21

4

8.74

41

15.16

24

21

14.77

2.72

0.58

72.60

2.15

15.01

7.58

111.94

3.53

4.60

85.74

2.80

5.00

61.47

3.06

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เท�า

14.19

2.24

0.69

(68.42)

1.64

8.00

12.54

2.33

0.71

278.35

1.63

12.00

2562 2563 2564

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

สำหรับป� สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
อัตราส�วนทางการเง�น หน�วย

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
อัตราส�วนทางการเง�น
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อัตราส�วนว�เคราะห�นโยบายทางการเง�น (Financial policy ratio)

อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น

อัตราส�วนความสามารถชำระดอกเบ้ีย 

อัตราส�วนความสามารถชำระภาระผูกพัน 

อัตราการจ�ายเง�นป�นผล

0.72

43.69

0.35

161.19

เท�า

เท�า

เท�า

ร�อยละ

0.76

(2.60)

(0.13)

87.62

2.01

24.39

1.07

56.02

2562 2563 2564

สำหรับป� สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
อัตราส�วนทางการเง�น หน�วย

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
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ข�อมูลท่ัวไป และข�อมูลสำคัญอ่ืนๆ

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 2564
50,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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 2564
300,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
0.5 บาท
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5. ข�อมูลหลักทรัพย� และผู�ถือหุ�น

5.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล�ว

รายช่ือผู�ถือหุ�นรายใหญ�  
รายชื่อผู�ถือหุ�นของบร�ษัทและสัดส�วนการถือหุ�น 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นของบร�ษัท ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 

(วัดป�ดสมุดทะเบียนล�าสุด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.2 ผู�ถือหุ�น 

หมายเหตุ   /1  บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จำกัด เป�น บร�ษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจถือหุ�นในบร�ษัทอ่ืน (Holding Company) ซ่ึงมีรายช่ือผู�ถือหุ�นหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คือ นายณรงค� อิงค�ธเนศ จำนวน 
6.96 ล�านหุ�น หร�อคิดเป�นร�อยละ 92.80 

/2  รายช่ือผู�ถือหุ�นกลุ�มคุณณรงค� อิงค�ธเนศ ถูกจัดกลุ�มตามความสัมพันธ�ของผู�ถือหุ�น ซ่ึงเป�นการเป�ดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 โดยไม�เกี่ยวกับลักษณะความ
สัมพันธ�หร�อพฤติกรรมที่เข�าลักษณะเป�นการกระทำร�วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต�อย�างใด

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

สัดส�วนการถือหุ�น
(%)

บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จำกัด/1

กลุ�มครอบครัว อิงค�ธเนศ

นาง วลีพร อิงค�ธเนศ

นาย ณรงค� อิงค�ธเนศ

น.ส. สุร�ย�พร อิงค�ธเนศ

นาย ไพศาล อิงค�ธเนศ

นาย ไพสิฐ อิงค�ธเนศ 

รวมกลุ�มคุณณรงค� อิงค�ธเนศ/2

นาย ปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข

บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร� จำกัด

บร�ษัท เมลโค โฮลดิ�งส� อิงค� 

N.C.B.TRUST LIMITED

นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ�

นาย  คธาเทพ พาณิชย�อำนวยสุข

นาย ว�โรจน� โกศลธนวงศ�

นาย ณัฐพัฒน� รังสรรค�

325,197,900

6,857,000

5,290,400

4,300,000

1,980,000

400

343,625,700

67,706,200

28,089,222

24,637,800

12,499,600

9,742,800

8,000,000

5,460,000

5,325,100

54.20

1.14

0.88

0.72

0.33

0.00

57.27

11.28

4.68

4.11

2.08

1.62

1.33

0.91

0.89

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รวมทั้งสิ�น 505,086,422 84.17

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล�วท้ังสิ�นจำนวน 300,000,000 บาท แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญจำนวน 600,000,000
หุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท  และไม�มีการออกหุ�นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ�นสามัญ
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- ไม�มี -

6. การออกหลักทรัพย�อื่น

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 
 ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบร�ษัทที่อนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผลจะต�องถูกนำเสนอเพ�่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต�การจ�ายเง�นป�นผล
ระหว�างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบร�ษัทมีอำนาจอนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผลได�เป�นครั้งคราว เมื่อเห็นว�าบร�ษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช�นนั้นได�
โดยจะต�องรายงานให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวถัดไป

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�ยน
ในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ�ายชำระคืนเง�นกู�ยืม เง�อ่นไขและข�อกำหนดในสัญญาต�างๆ ท่ีบร�ษัทย�อยผูกพันอยู� รวมท้ังข�อจำกัดทางกฎหมาย 
ความจำเป�นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
 ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบร�ษัทย�อยท่ีอนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผลจะต�องถูกนำเสนอเพ�อ่ขออนุมัติจากท่ีประชุม ผู�ถือหุ�น เว�นแต�การจ�ายเง�นป�นผล
ระหว�างกาล ซ่ึงคณะกรรมการของบร�ษัทย�อยมีอำนาจอนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผลได�เป�น คร้ังคราว เม่ือเห็นว�าบร�ษัทย�อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช�นน้ันได� 
โดยจะต�องรายงานให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข�อมูลการจ�ายเง�นป�นผลเปร�ยบเทียบป� 2563 และป� 2562

ส�วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

8. ข�อพ�พาททางกฎหมาย
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทไม�มีข�อพ�พาททางกฎหมายซ่ึงอาจก�อให�เกิดผลเสียหายต�อสินทรัพย�ของบร�ษัทเกินกว�าร�อยละ 5 ของส�วน
ของผู�ถือหุ�น และไม�มีข�อพ�พาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทอย�างมีนัยสำคัญ

9. ตลาดรอง
-ไม�มี-

10. สถาบันการเง�นที่ติดต�อประจำ (เฉพาะกรณีที่บร�ษัทออกตราสารหนี้)
-ไม�มี-

7. นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย

รายการ ป� 2563 ป� 2562

กำไรสุทธิตามงบการเง�นเฉพาะกิจการ  (บาท)

จำนวนหุ�น (หุ�น)

เง�นป�นผลประจำป�  (บาท/หุ�น)

รวมเง�นป�นผลที่จ�าย (บาท)

อัตราเง�นป�นผลที่จ�ายต�อกำไรสุทธิ (ร�อยละ)

54,782,972

600,000,000

0.080

48,000,000

87.62

77,450,071

600,000,000

0.080

48,000,000

61.97
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1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
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

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�อยละ 0.5 ของจำนวนหุ�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
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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

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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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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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

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

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
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นโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข�องกับกรรมการและผู�บร�หาร
ความหลากหลายของคณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัทตระหนักดีถึงประโยชน�ความหลากหลาย ของคณะกรรมการและเห็นว�าเป�นป�จจัยที่สำคัญในการเพ��มประสิทธิภาพ
การตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบร�ษัท ความหลากหลายดังกล�าวไม�ได�จำกัดเฉพาะในเร�่องเพศเท�านั้น แต�ยังรวมถึงชาติพันธุ� อายุ
ประวัติการศึกษา ประสบการณ�ในว�ชาชีพ ทักษะ ความรู� และทัศนคติ ดังน้ันในการสรรหาและพ�จารณาแต�งต้ัง กรรมการของบร�ษัทจะอยู�บนพ�น้ฐานของ
ความรู�และความสามารถ รวมทั้งการใช�หลักเกณฑ�ในการคัดเลือกซึ่งได�คำนึงถึงผลประโยชน� ของความหลากหลายมาประกอบด�วย

การพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร
คณะกรรมการบร�ษัทตระหนักถึงบทบาทหน�าที่ในฐานะผู�นำขององค�กร การพัฒนาผู�บร�หารเพ�่อเตร�ยมความพร�อมสำหรับการหมุนเว�ยน 

ตำแหน�งภายในองค�กรและสำหรับการสืบทอดตำแหน�งประธานเจ�าหน�าที่บร�หารและผู�บร�หารระดับสูง คณะกรรมการบร�ษัทจ�งได�ให�ความสำคัญกับการ
เข�าร�วมอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเก่ียวข�อง เพ�อ่พัฒนาความพร�อมในการปฏิบัติงานระดับผู�บร�หาร บร�ษัทได�มีแนวทางปฏิบัติในการส�งเสร�มและสนับสนุน
ให�กรรมการ ทุกคนได�ศึกษาและอบรมเพ��มเติม เพ�่อเพ��มพ�นความรู�เกี่ยวกับการทำหน�าที่กรรมการอย�างต�อเนื่อง ดังนี้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม�
เพ�่อเตร�ยมความพร�อมและเพ�่อช�วยสนับสนุนการปฏิบัติหน�าที่ อย�างมีประสิทธิภาพของผู�ที่ได�รับเลือก/แต�งตั้งให�สามารถเข�ารับ ตำแหน�ง

กรรมการได�เร็วที่สุด ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสร�มสร�าง ความรู�และมุมมองใหม�ๆ ของกรรมการทุกคนทั้งในส�วนของการกำกับดูแลกิจการ โครง
สร�างธุรกิจ โครงสร�างกรรมการ ขอบเขต อำนาจหน�าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ลักษณะธุรกิจ ข�อมูลทางธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท
กฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และข�อมูล ที่เป�นประโยชน�ในการปฏิบัติหน�าที่กรรมการ

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

การประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทกำหนดให�คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด�วยตนเอง

เป�นประจำอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้�ง เพ�่�อให�คณะกรรมการร�วมกันพ�จารณาผลงานและป�ญหา อันจะนำไปสู�การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให�มี
ประสิทธิภาพดียิ�งข�้น 

การประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อยดังกล�าว บร�ษัทมุ�งเน�น การปฏิบัติหน�าที่ของกรรมการให�มีความโปร�งใส และยุติธรรม
อันนำไปสู�กระบวนการ กำกับดูแลกิจการที่ดี เพ�่อส�งเสร�มให�บร�ษัทเจร�ญเติบโต และก�าวหน�าด�วยความมั่นคง อย�างยั่งยืน กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดแนวทางการปฏิบัติให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตนเองของคณะกรรมการ (Board 
Self-Assessment) เป�นประจำทุกป� โดยใช�แบบประเมินที่บร�ษัทปรับปรุงจากตัวอย�างของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 3 ชุด ดังนี้

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย�อยแบบรายคณะ
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อยรายบุคคล

1 นายโสภณ บุณยรัตพันธุ� กรรมการบร�หาร / คณะอนุกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

1.สัมมนาเร�่อง Board Governance and Culture
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�
2.สัมมนากรรมการตรวจสอบของบร�ษัทจดทะเบียน
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�

2 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

Director Leadership Certificate Program 2/2021
(DLCP)

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน�ง หลักสูตรท่ีอบรมในป� 2564

ส�วนที่ 2 | การกำกับดูแลกิจการ

89



 การจัดทำแบบประเมินน้ัน ได�จัดท้ังแบบรายคณะและรายบุคคล สำหรับท้ังคณะกรรมการหลักและคณะกรรมการชุดย�อย เพ�อ่ใช�เป�นกรอบใน
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานในหน�าที่ของคณะกรรมการบร�ษัท ว�าได�ดำเนินการตามนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการที่ได�อนุมัติไว�และ/หร�อตามแนว
ปฏิบัติท่ีดี เพ�อ่ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบร�ษัทให�สอดคล�องกับแนวนโยบายท่ีกำหนดไว� และเพ�อ่ทบทวนป�ญหา และอ�ปสรรคท่ีเกิดข�น้ใน
รอบป�ที่ผ�านมา

การกำหนดค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง
 คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนซึ่งได�รับการแต�งตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�พ�จารณาและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของกรรมการและผู�บร�หาร โดยเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการบร�ษัทและผู�ถือหุ�นเกี่ยวกับแนวทาง โดยมีหลักเกณฑ�ในการพ�จารณาจากค�าตอบแทน
เฉลี่ยในอ�ตสาหกรรม ธุรกิจที่มีขนาดใกล�เคียงกัน รวมทั้งภาระหน�าที่ความรับผิดชอบและผลปฎิบัติงานของกรรมการ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และ
ความเหมาะสมในด�านต�างๆ
 • องค�ประกอบของค�าตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัท ประกอบด�วย 
 1. ค�าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเป�นไปตามภาระหน�าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทหร�อคณะกรรมการชุดย�อย 
 2. ค�าเบี้ยประชุม เป�นค�าตอบแทนเมื่อเข�าร�วมประชุมในแต�ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม�เป�นผู�บร�หาร 
หมายเหตุ : 
1. บร�ษัทไม�มีนโยบายจ�ายค�าตอบแทนให�แก�คณะกรรมการบร�หาร 
2. ค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัททุกรูปแบบต�องได�รับการอนุมัติจากผู�ถือหุ�นเป�นประจำทุกป�
 • แผนการสืบทอดตําแหน�ง 
 บร�ษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข�ามารับผิดชอบในตําแหน�งงานที่สําคัญทุกระดับให�เป�นไปอย�างเหมาะสมและโปร�งใส เพ�่อให�มั่นใจว�า 
บร�ษัทได�ผู�บร�หารท่ีมีความเป�นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนเป�นผู�จัดทําแผนสืบทอดตําแหน�งเพ�อ่เสนอให� คณะกรรมการ
บร�ษัทเป�นผู�พ�จารณา 
 • ระดับประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร (Chief Executive Officer) 
 เม่ือตําแหน�งผู�บร�หารระดับประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารว�างลง หร�อผู�อยู�ในตำแหน�งไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งได� บร�ษัทจะมีระบบ และข้ัน
ตอนการให�ผู�บร�หารในระดับใกล�เคียง หร�อระดับรองเป�นผู�รักษาการในตำแหน�ง จนกว�าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ�
ที่บร�ษัทกําหนดและต�องเป�นผู�ที่มีว�สัยทัศน�ความรู�ความสามารถประสบการณ�และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค�กร โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พ�จารณาค�าตอบแทนจะพ�จารณานำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท เพ�่อพ�จารณาอนุมัติแต�งตั้งผู�ที่มีความเหมาะสม ให�ดำรงตำแหน�งแทนต�อไป ระดับผู�
บร�หารระดับสูง เม่ือผู�บร�หารระดับสูงไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีในตำแหน�งได� บร�ษัทจะมีการนำเสนอผู�บร�หารท่ีจะสืบทอดตำแหน�ง ซ่ึงให�พ�จารณาคัดเลือก
ไว�ก�อนแล�วเสนอต�อคณะกรรมการบร�หาร และเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทต�อไป
 • การดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น 
 คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น ไว�ดังนี้ 
 1. การดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนของกรรมการ 

- คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดให�กรรมการแต�ละคนสามารถดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนอื่นได� โดยเมื่อรวม
บร�ษัทแล�ว ไม�เกินจำนวน 5 บร�ษัทจดทะเบียน ท้ังน้ีเพ�อ่ให�เกิดประสิทธิภาพในการทำหน�าท่ี และเพ�อ่ให�กรรมการสามารถอ�ทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน�าที่ กรรมการของบร�ษัทได�อย�างเต็มที่ 

 - กรรมการไม�ควรรับเป�นกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบร�ษัทและการปฏิบัติหน�าท่ี
 กรรมการ 

 2. การดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ�าหน�าที่บร�หารกลุ�มและผู�บร�หารระดับสูง 
  คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารกลุ�มและผู�บร�หารระดับสูง สามารถไปดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัท
 อ่ืนได� โดยจะต�องไม�กระทบต�อหน�าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู�ในทุกตำแหน�ง 

 • นโยบายการลงทุนในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม 
 บร�ษัทมีนโยบายการลงทุนและบร�หารงานในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม โดยจะลงทุนในบร�ษัทที่มีวัตถุประสงค�ในการประกอบธุรกิจหลักบร�ษัท 
หร�อกิจการท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกัน หร�อกิจการท่ีเอ้ือประโยชน� (Synergy) ให�กับบร�ษัท อันจะทำให�บร�ษัทมีผลประกอบการท่ีมดีข�น้ ท้ังน้ี คณะกรรมการ
อาจพ�จารณาลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหร�อธุรกิจอื่นของบร�ษัท หากกรรมการเห็นว�าธุรกิจดังกล�าวเป�นธุรกิจที่มีศักยภาพและการ
ลงทุนดังกล�าวเป�นประโยชน�แก�บร�ษัทและผู�ถือหุ�นโดยรวม โดยการอนุมัติการลงทุนดังกล�าวจะต�องได�รับการพ�จารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท 
และ/หร�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนด
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 • แนวทางในการปฏิบัติการกำกับดูแลการดำเนินงานของบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม 
 บร�ษัทจะส�งบุคคลที่ได�รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเข�าร�วมเป�นกรรมการและผู�บร�หารในบร�ษัทย�อยหร�อบร�ษัทร�วม
เพ�่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบร�หารงานเสมือนเป�นหน�วยงานหนึ่งของบร�ษัท อีกทั้งบร�ษัทจะติดตามอย�างใกล�ชิดถึงผลประกอบการและการ
ดำเนินงานของธุรกิจดังกล�าว และนำเสนอผลว�เคราะห�รวมถึงแสดงความคิดเห็นหร�อข�อเสนอแนะต�อคณะกรรมการบร�ษัทของบร�ษัทย�อยหร�อบร�ษัทร�วม
หร�อกิจการที่ควบคุมร�วมกันนั้นๆ เพ�่อใช�ประกอบการพ�จารณากำหนดนโยบายหร�อปรับปรุง ส�งเสร�มให�ธุรกิจของบร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม หร�อกิจการที่
ควบคุมร�วมกัน มีการพัฒนาและเจร�ญเติบโตอย�างต�อเนื่องต�อไป

1.2 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย
ผู�ถือหุ�น
สิทธิของผู�ถือหุ�นและการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
 บร�ษัทได�ให�ความสำคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู�ถือหุ�น โดยจัดให�มีการดูแลและสนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นทุกรายได�รับสิทธิพ�้นฐานและการ
ปฏิบัติในการรักษาสิทธิของผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน โดยกำหนดให�คณะกรรมการบร�ษัทพ�งเคารพสิทธิและปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกกลุ�มทุกรายอย�างเท�า
เทียมกัน โดยเฉพาะอย�างยิ�งกลุ�มผู�ถือหุ�นส�วนน�อย ผู�ถือหุ�นที่เป�นชาวต�างชาติและผู�ถือหุ�นประเภทสถาบัน ซึ่งมิได�จำกัดเฉพาะสิทธิตามกฎหมายเท�านั้น 
แต�รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นทุกคนได�เข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นของบร�ษัท โดยมีการกำกับดูแลปฏิบัติตามสิทธิข้ันพ�น้ฐานดังน้ี

สิทธิในการได�รับใบหุ�นและสิทธิในการซื้อขาย หร�อโอนหุ�น 
 บร�ษัทแต�งต้ังบร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน�าท่ีเป�นนายทะเบียนหลักทรัพย� เพ�อ่อำนวยความสะดวกให�กับผู�ถือหุ�น 
สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย�ของบร�ษัท 

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล�วงหน�า การเสนอชื่อบุคคลเพ�่อแต�งตั้งเป�นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบร�ษัท 
 บร�ษัทกำหนดหลักเกณฑ�การเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพ�อ่แต�งต้ังเป�นกรรมการ และการต้ังคำถามเก่ียวกับบร�ษัท (หลักเกณฑ� 
มีการเป�ดเผยไว�บนเว็บไซต�บร�ษัท (http://www.copperwired.co.th ภายใต�หัวข�อ “การประชุมผู�ถือหุ�น”) เพ�อ่เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อย มีส�วนร�วม
ในการกำกับดูแลบร�ษัท โดยตระหนักถึงสิทธิของผู�ถือหุ�น และส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นใช�สิทธิในการประชุมได�อย�างเต็มที่ จ�งเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น รายชื่อบุคคลเสนอแต�งตั้งเป�นกรรมการบร�ษัท ส�งคำถามมาล�วงหน�า ผ�านช�องทางเว็บไซต�ของบร�ษัท 
 ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� บร�ษัทได�นำหลักเกณฑ�ดังกล�าวเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบร�ษัท และแจ�งข�าวประกาศในเว็บไซต� ของตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เพ�่อประโยชน�สูงสุดของผู�ถือหุ�นที่จะได�รับทราบถึงสิทธิของตน และผู�ถือหุ�นจะได�มีเวลาศึกษาข�อมูลประกอบ การประชุม และ
ในวันประชุมสามัญผู�ถือหุ�น คณะกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารท่ีดูแลงานทางด�านการเง�นบัญชี และผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เข�าร�วมประชุมโดยพร�อมเพร�ยง
เพ�่อตอบข�อซักถาม 
 เพ�่อให�เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บร�ษัทได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุม เพ�่อบรรจ�เป�นวาระการประชุมสามัญ
ผู�ถือหุ�น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ�่อเข�ารับการพ�จารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัทในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 
เป�นการล�วงหน�า ตั้งแต�วันที่ 12 พฤศจ�กายน  2563 จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2564 โดยหลักเกณฑ�และว�ธีการตามที่ได�ไว�บนเว็บไซต�ของบร�ษัท
(http://www.copperwired.co.th ภายใต�หมวดนักลงทุนสัมพันธ�) 

สิทธิในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น 
การเร�ยกประชุม 
 ในแต�ละป�บร�ษัทจัดให�มีการนัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 1 คร้ัง ภายในเวลาไม�เกิน 4 เดือน นับแต�วันสิ�นรอบป�บัญชีของบร�ษัท โดยเป�ดเผยการจัด
ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป�ให�ผู�ถือหุ�นรับทราบล�วงหน�าเพ�่อให�ผู�ถือหุ�นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข�าร�วประชุมได� 
 สำหรับการประชุมผู�ถือหุ�นน้ัน บร�ษัทจะแจ�งรายช่ือกรรมการอิสระจำนวน 2 คน ในหนังสือนัดประชุมเพ�อ่ให�ผู�ถือหุ�นท่ีติดภารกิจไม�สามารถเข�า
ร�วมประชุมได�สามารถพ�จารณาเลือกบุคคลที่จะเป�นผู�รับมอบฉันทะว�าจะมอบฉันทะให�กับกรรมการอิสระหร�อมอบฉันทะให�กับบุคคลอื่นที่ผู�ถือหุ�นเห็น
สมควรก็ได� ท้ังน้ีในการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระการประชุม ผู�ถือหุ�นจะออกเสียงลงคะแนนล�วงหน�าโดยระบุมาในหนังสือ มอบฉันทะ หร�อจะให�ผู�รับมอบ
ฉันทะเป�นผู�ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได�ทั้งสิ�น
 บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเป�นนายทะเบียนหุ�น ของบร�ษัท เป�นผู�ดำเนินการจัดส�งหนังสือเชิญประชุมพร�อมเอกสาร
ประกอบการพ�จารณา ในวาระต�างๆ ท่ีมีรายละเอียดเพ�ยงพอต�อการตัดสินใจ พร�อมรายงานประจำป� และหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย�
กำหนด (ไม�น�อยกว�า 7 วัน) ทั้งนี้ เพ�่ออำนวยความสะดวกให�กับผู�ถือหุ�น และเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนสถาบันมีเวลาในการเตร�ยมตัวศึกษาราย
ละเอียดของแต�ละวาระและเตร�ยมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม�สะดวกเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง 
 นอกจากน้ี บร�ษัทได�เผยแพร�หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพ�จารณา หนังสือมอบฉันทะ ผ�านทางเว็บไซต�ของบร�ษัทไม�น�อยกว�า 21 
วันก�อนวันประชุม ซ่ึงเป�นข�อมูลเดียวกับข�อมูลท่ีบร�ษัทได�ส�งให�ผู�ถือหุ�นในรูปแบบเอกสาร และได�ลงโฆษณาคำบอกกล�าวเชิญประชุมผู�ถือหุ�นในหนังสือพ�มพ�
ไม�น�อยกว�า 3 วันก�อนวันประชุมติดต�อกันตามที่กฎหมายกำหนด
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การประชุมผู�ถือหุ�น
 การประชุมผู�ถือหุ�นต�องมีจำนวนผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) เข�าร�วมประชุมไม�น�อยกว�า 25 คน หร�อไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนผู�ถือหุ�นท้ังหมด และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ�นท่ีจำหน�ายได�ท้ังหมด จ�งจะครบองค�ประชุม บร�ษัทให�สิทธิแก�ผู�ถือ
หุ�นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ�นต�อหนึ่งเสียง สืบเนื่องจากสถานการณ�แพร�ระบาดของโรคไวรัสโคโรน�า2019 (COVID-19) บร�ษัทมีความ
ห�วงใยต�อสุขภาพและความปลอดภัยของผู�ถือหุ�น บร�ษัทจ�งจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจำป� 2564 ผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส� ภายใต�พระราชกำหนดว�าด�วย
การประชุมผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. 2563  ผ�าน Application IR PLUS AGM ซ่ึงจะมีการจัดเก็บข�อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส�ของผู�เข�าร�วมประชุม
ทุกท�านไว�เป�นหลักฐานในการเข�าร�วมประชุม มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู�เข�าร�วมประชุม นอกจากนี้ การ
ดำเนินการประชุมจะเป�นไปตามข�อบังคับของบร�ษัท และหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นท่ีหน�วยงานท่ีกำกับดูแลบร�ษัทจดทะเบียนไทย
กำหนด เช�น กระทรวงพาณิชย� ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และกระบวนการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยด�านสารสนเทศท่ีสอดคล�องกับพระราชกำหนดว�าด�วยการประชุมผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. 2563 และประกาศท่ีเก่ียวข�อง ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บร�ษัทได�ทำการเผยแพร�ล�วงหน�าผ�านช�องทางของตลาดหลักทรัพย� และบนเว็บไซต�ของบร�ษัท ตั้งแต�วันที่ 
18 มีนาคม 2564 และบร�ษัทได�กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู�ถือหุ�นเพ�อ่เข�าร�วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564  โดยมีจำนวนผู�ถือหุ�นรวมทั้งสิ�น 3,448 ราย 
 ในป� 2564 ท่ีผ�านมา คณะกรรมการบร�ษัทจัดให�มีการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นในวันจันทร�ท่ี วันท่ี 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยในวัน
ประชุม ประธานกรรมการบร�ษัทได�ทำหน�าท่ีประธานท่ีประชุม พบปะและตอบคำถามเก่ียวกับการบร�หารจัดการบร�ษัทต�อผู�ถือหุ�นในท่ีประชุม โดยมี คณะ
กรรมการบร�ษัท ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน ผู�บร�หาร และ
เลขานุการบร�ษัท เข�าร�วมประชุม 14 ท�าน โดยพร�อมเพร�ยงกัน มีกรรมการทั้งหมด 7 ท�าน เข�าร�วมประชุม คิดเป�นร�อยละ 100 ของ จำนวนกรรมการ
ทั้งหมด มีผู�ถือหุ�นลงทะเบียนเข�าร�วมประชุมด�วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 56 ราย ถือหุ�นรวมกันทั้งสิ�น 415,390,239 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 
69.2317 ของจำนวนหุ�นท่ีจำหน�ายได�แล�วท้ังหมด ซ่ึงครบเป�นองค�ประชุมตามกฎหมายและตามข�อบังคับของบร�ษัท นอกจากน้ี บร�ษัทได�เชิญตัวแทนผู�สอบ
บัญชีจากบร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด เข�าร�วมประชุมตั้งแต�เร��มการประชุม เพ�่อรับฟ�งความคิดเห็น และเตร�ยมตอบข�อซักถามของผู�ถือหุ�น

การเป�ดเผยผลมติที่ประชุม และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น
 บร�ษัทเป�ดเผยมติที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น พร�อมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจ�งเป�นจดหมายต�อกรรมการและผู�จัดการ ลาดหลักทรัพย� แห�ง
ประเทศไทย และเป�ดเผยไว�บนเว็บไซต�ของบร�ษัทหลังเสร็จสิ�นการประชุม คือ ในวันท่ี 19 เมษายน 2564 และจัดส�งรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น ซ่ึงมีการจด
บันทึกการประชุม การออกเสียงในแต�ละวาระ พร�อมคำถาม คำชี้แจง หร�อข�อคิดเห็นที่สำคัญไว�อย�างครบถ�วน ให�ตลาดหลักทรัพย�ฯ คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ในวันที่ 30 เมษายน 2564 นับแต�วันประชุมผู�ถือหุ�น โดยเผยแพร�ข�อมูลผ�านทางเว็บไซต�ของบร�ษัท รวมทั้ง
บร�ษัทได�บันทึกภาพสดการประชุมเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบร�ษัทเพ�่อให�บร�การเผยแพร�แก�ผู�ถือหุ�นที่สนใจ

สิทธิในการได�รับเง�นป�นผล 
 บร�ษัทมีการจัดสรรกำไรให�กับผู�ถือหุ�นในรูปของเง�นป�นผล โดยแจ�งนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัท อัตราเง�นป�นผลที่เสนอจ�าย พร�อม
เหตุผล และข�อมูลประกอบการพ�จารณาให�แก�ผู�ถือหุ�น ในป� 2564 ท่ีผ�านมา คณะกรรมการบร�ษัทได�เสนอ และท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสามัญได�มีมติอนุมัติการ
จ�ายเง�นป�นผล จากกำไรสุทธิประจำป� 2563 โดยคณะกรรมการได�กำหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นที่มีสิทธิได�รับเง�นป�นผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 
2564  และกำหนดวันจ�ายเง�นป�นผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดโปรดดูหัวข�อ : นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย)

สิทธิในการพ�จารณาค�าตอบแทนของกรรมการ 
 บร�ษัทได�ปฏิบัติตามนโยบายว�าด�วยหลักเกณฑ�และการนำเสนอและพ�จารณาค�าตอบแทนกรรมการต�อผู�ถือหุ�น โดยบร�ษัทได�แต�งตั้งคณะ
กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนเพ�อ่ทำหน�าท่ีพ�จารณารูปแบบและหลักเกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทนกรรมการแต�ละตำแหน�ง ซ่ึงบร�ษัทได�กำหนด 
ค�าตอบแทนกรรมการ โดยพ�จารณาจากค�าตอบแทนเฉล่ียในอ�ตสาหกรรม ธุรกิจท่ีมีขนาดใกล�เคียงกัน รวมท้ังภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบและผลปฎิบัติ
งานของกรรมการ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด�านต�างๆ และนำเสนอให�ผู�ถือหุ�นพ�จารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นเป�น
ประจำทุกป�

สิทธิในการให�ความเห็นชอบในการแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกำหนดค�าบร�การผู�สอบบัญชี 
 บร�ษัทมีการกำหนดวาระการแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกำหนดค�าสอบบัญชีเสนอให�ผู�ถือหุ�นพ�จารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นเป�น
ประจำทุกป�โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู�สอบบัญชีที่เสนอเข�ารับการแต�งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับบร�ษัทที่สังกัดประสบการณ� ความสามารถ
ประเด็นเกี่ยวกับความเป�นอิสระ และค�าบร�การของผู�สอบบัญชีเพ�่อแสดงข�อมูลที่เพ�ยงพอให�ผู�ถือหุ�นสามารถใช�ประกอบการพ�จารณาได�
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ผู�มีส�วนได�เสีย
 บร�ษัทตระหนักและรับรู�ถึงสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ท้ังผู�มีส�วนได�เสียภายใน ได�แก� ผู�ถือหุ�น พนักงาน และผู�มีส�วนได�เสียภ ายนอก ได�แก� 
ลูกค�า คู�ค�า เจ�าหนี้ คู�แข�ง และหน�วยงานอื่นๆ รวมทั้ง ชุมชนใกล�เคียงที่เกี่ยวข�อง เพ�่อสร�างคุณค�าอย�างยั่งยืนให�กับบร�ษัท ดังนั้นผู�มีส�วนได�เสียเหล�านี้จ�ง
ควรได�รับการดูแลตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง โดยบร�ษัทกำหนดนโยบายไว�ดังนี้ 

นโยบายของการป�องกันการใช�ข�อมูลภายใน 
 คณะกรรมการบร�ษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ�่อความโปร�งใสและป�องกันการแสวงหาผลประโยชน�ส�วนตน
จากการใช�ข�อมูลภายในของบร�ษัทที่ยังไม�ได�เป�ดเผยต�อสาธารณชน บร�ษัทได�กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการใช�ข�อมูลภายในบร�ษัท โดยบร�ษัทได�
กำหนดแนวปฏิบัติในเร�่องดังกล�าว ดังนี้ 
 1. จัดให�ความรู�แก�กรรมการและผู�บร�หาร เก่ียวกับหน�าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย�ของตน คู�สมรส และบุตรท่ียัง ไม�บรรลุนิติภาวะ 
และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง หลักทรัพย�ของบร�ษัทต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย� และตล าดหลักทรัพย� รวมท้ังการรายงาน
การได�มาหร�อจำหน�ายหลักทรัพย�ของตน คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ 
 2. กำหนดกลุ�มบุคคลที่สามารถเข�าถึงข�อมูล 
 3. กำหนดข้ันตอนการซ้ือขายหลักทรัพย�ของกรรมการและผู�บร�หารให�ต�องมีการรายงานก�อนการซ้ือหร�อขาย รวมถึงห�ามทำการซ้ือขายหลัก
ทรัพย�ของบร�ษัทภายใน 1 เดือน ก�อนมีการเป�ดเผยงบการเง�นรายไตรมาสและงบการเง�นประจำป�  และหลังการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวอย�างน�อย 1 วัน
ทำการ
 ในการดำเนินการให�เกิดการปฏิบัติน้ัน บร�ษัทเน�นการส่ือสาร และสร�างความตระหนักให�กับบุคลากรขององค�กรเป�นระยะ เช�น การส่ือสารผ�าน
ทางอีเมล�เพ�่อย้ำเตือนธุรกรรม หร�อกิจกรรมที่อาจนำไปสู�การใช�ข�อมูลภายใน การผลักดันให�กรรมการและผู�บร�หารเป�น Role Model และแบบอย�างที่
ดีในการไม�นำข�อมูลไปใช�เพ�่อประโยชน�ส�วนตน 
 ในกรณีที่เกิดการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติที่บร�ษัทกำหนดไว� บร�ษัทได�วางแนวทางการกำหนดโทษทางว�นัย โดยพ�จารณาโทษตามควร
แก�กรณี และจะมุ�งเน�นการจัดการแก�ไขเพ�่อไม�ให�เกิดกรณีดังกล�าวซ้ำ

แนวทางการป�องกันการละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา
 บร�ษัทให�ความสำคัญกับการไม�ล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญาหร�อลิขสิทธ์ิ และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องเก่ียวกับทรัพย�สินทางป�ญญา
หร�อลิขสิทธิ์  โดยไม�นำผลงานของผู�อื่นมาใช�ประโยชน�ในธุรกิจโดยไม�ได�รับอนุญาต และไม�สนับสนุน สินค�าหร�อการกระทำที่ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา 
ขณะเดียวกันได�ตรวจสอบ ดูแล รักษาทรัพย�สินทางป�ญญาของบร�ษัท ไม�ยินยอม ให�ถูกละเมิดหร�อให�บุคคลอื่นนำไปใช�โดยมิได�รับอนุญาต

นโยบายการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส 
 คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบายที่จะเป�ดเผยข�อมูลสารสนเทศทางการเง�นและอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจและผลประกอบการของบร�ษัท ที่ตรง
ต�อความเป�นจร�ง ครบถ�วน เพ�ยงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา แสดงให�เห็นถึงสถานภาพทางการเง�นและการประกอบการที่แท�จร�ง รวมทั้งอนาคต ทางธุรกิจ
ของบร�ษัท 
 คณะกรรมการมุ�งมั่นที่จะดูแลให�มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข�องกับการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส อย�าง
เคร�งครัด โดยจัดให�มีการเผยแพร�ข�อมูลทางเว็บไซต�ของบร�ษัท สื่อเผยแพร�ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เพ�่อให�ผู�ถือหุ�น และผู�เกี่ยวข�องอื่นๆ ได�
รับทราบข�อมูลของบร�ษัทได�อย�างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให�สอดคล�องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย� แห�งประเทศไทยและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ประกาศใช�บังคับ 
 บร�ษัทจัดให�มีเจ�าหน�าที่ที่ทำหน�าที่ติดต�อสื่อสารกับนักลงทุนหร�อผู�ถือหุ�น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู�ถือหุ�นรายย�อย บร�ษัทจะจัดให�มีการ
ประชุมเพ�อ่ว�เคราะห�ผลการดำเนินงานเป�นประจำ รวมท้ังจะเผยแพร�ท้ังข�อมูลทางการเง�นและข�อมูลท่ัวไปให�แก�ผู�ถือหุ�น และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องผ�านช�อง
ทางต�างๆ ได�แก� การรายงานต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และเว็บไซต�ของบร�ษัท 
 โดยในป� 2564 ผู�บร�หารระดับสูงได�เข�าร�วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ� สรุปได�ดังนี้
 1. การเข�าร�วมกิจกรรม “บร�ษัทจดทะเบียนพบผู�ลงทุน” (SET Opportunity Day)ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย�จำนวน 2 ครั้ง
 2. ประชุมนักว�เคราะห� (Analyst Meeting) จำนวน 1 ครั้ง
 3. การพบปะให�ข�อมูลแบบตัวต�อตัว (Company Visit / One-on-One Meeting) จำนวน 2 ครั้ง
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จรรยาบรรณธุรกิจและการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชั่น 
 บร�ษัทมีการกำหนดจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู�บร�หารและพนักงานจะยึดถือเป�นแนวทางปฏิบัติในการทำงานในฐานะตัวเทนบร�ษัท 
โดยยึดหลักนิติกรรม ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ มีความโปร�งใส ต้ังม่ันในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม อีกท้ัง
ไม�เลือกปฏิบัติต�อผู�หนึ่งผู�ใดอย�างไม�เป�นธรรมโดยใช�ว�จารณญาณหร�อความสัมพันธ�ส�วนตัวตัดสินและให�โอกาสเท�าเทียมกันโดยไม�แบ�งแยกเชื้อชาญ 
สัญชาติ ศาสนา หร�อเพศ รวมถึงการให�ความสำคัญต�อลูกค�า มีความรับผิดชอบต�อสังคม ไม�เก่ียวข�องกับการเมือง การไม�เก่ียวข�องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปช่ัน ไม�รับสิ�งตอบแทนท่ีเกินปกติว�สัย ไม�ข�องเก่ียวกับการเร�ยกรับ หร�อจ�ายสินบน ไม�มีความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
และไม�กระทำการใดๆ ท่ีเป�นการล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญาหร�อลิขสิทธ์ิของผู�อ่ืน ซ่ึงเป�นหลักสำคัญท่ีจะส�งเสร�มการปฏิบัติงานให�บรรลุวัตถุประสงค� 
ว�สัยทัศน�และเป�าหมายของบร�ษัท และจะช�วยเพ��มทั้งประสิทธิภาพการทำงานในองค�กรให�ดีข�้น โดยในป� 2564 ไม�มีข�อพ�พาทฟ�องร�องระหว�างบร�ษัทหร�อ
บร�ษัทย�อยกับลูกค�า
 บร�ษัทกำหนดให�มีการป�องกันและต�อต�านการทุจร�ต การให�หร�อรับสินบน รวมถึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชัน 
ตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู�ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพ�่อลดและป�องกันความเสี่ยงต�อโอกาสในการเกิดทุจร�ตภายในองค�กร และเพ�่อให�สอดคล�อง
กับที่ได�กำหนดไว�ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัท ตลอดจนเพ�่อให�เป�นไปตาม เจตนารมณ�และความรับผิดชอบต�อสังคมโดยรวม บร�ษัทได�
กำหนดเป�นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 1. การอบรมและการสื่อสารบร�ษัทจัดให�มีการสื่อสารและเผยแพร�จร�ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจให�บุคคลภายในบร�ษัทรับทราบผ�าน
หลากหลายช�องทาง เช�น การปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม� การอบรมสัมมนา การติดประกาศในบอร�ดประชาสัมพันธ� อีเมล� เว็บไซต�ของบร�ษัท 
เป�นต�น เพ�่อให�ทุกคนในองค�กร เข�าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการอย�างจร�งจัง 
 2. นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) การรับและการให�ของขวัญ การเล้ียง หร�อประโยชน�อ่ืนใดอาจเป�นจ�ดเร��มต�น อย�างหน่ึงของโอกาสใน
การเกิดทุจร�ต บร�ษัทจ�งได�กำหนดแนวปฏิบัติตาม นโยบายการต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชันเร�่องการรับ-ให�ของขวัญ การเลี้ยง หร�อประโยชน�อื่นใด และ
ประกาศใช�ทั่วทั้งองค�กรเพ�่อให�บุคลากรของกลุ�มบร�ษัท ถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัด โดยจะไม�เร�ยกร�อง/ไม�รับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หร�อสิ�ง
ตอบแทนใดๆ จากผู�ร�วมดำเนินธุรกิจกับกลุ�มบร�ษัท เพ�อ่ป�องกันไม�ให�เกิดความลังเลใจในการปฏิบัติหน�าท่ี หร�อการเลือกปฏิบัติ หร�อการกระทำใดๆ ท่ีก�อ
ให�เกิดผลประโยชน�ที่ขัดกัน และสื่อสาร ให�แก� บุคคลภายนอกที่มีส�วนร�วมในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทได�รับทราบ เพ�่อรักษา มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบร�ษัท ให�เป�นไปอย�างโปร�งใส ซื่อสัตย�สุจร�ต ถูกต�องตามกฎหมาย

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบป�ที่ผ�านมา
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายของบร�ษัท 
 ในป� 2564 ท่ีผ�านมา คณะกรรมการบร�ษัทได�มีมติเห็นชอบให�มีการพ�จารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายด�านการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และ
นโยบายต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชั่น เพ�่อให�มีความเหมาะสมและสอดคล�องกับสถานการณ�ของบร�ษัท ได�รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
ครั้งที่ 7/2564 แสดงให�เห็นว�าบร�ษัทได�มีการปรับปรุงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และระบบการดูแลกิจการ อย�างต�อเนื่อง เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการกำกับ
ดูแล และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทที่สอดคล�องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน (CG Code) อย�าง
น�อยป�ละครั้ง 
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การรับรองการประเมินต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู�ถือหุ�น 
 สมาคมส�งเสร�มผู�ลงทุนไทยได�จัดโครงการ “ประเมินคุณภาพ AGM ของบร�ษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป�ดโอกาสให�บร�ษัทจดทะเบียนแสดงออกถึง
ความสำคัญในสิทธิและการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน รวมทั้งการเป�ดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส โดยได�รับการตอบรับอย�างดีจากทั้งบร�ษัทจด
ทะเบียนและผู�ถือหุ�นในการเข�าร�วมประชุมสามัญประจำป�ของบร�ษัทจดทะเบียนตลอดมาเพ�่อส�งเสร�มให�บร�ษัทจดทะเบียนให�ความสำคัญกับการประชุมผู�
ถือหุ�นประจำป�และรักษาระดับมาตรฐานการประชุมผู�ถือหุ�นประจำป�ให�มีมาตรฐานและเป�นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งก�อให�เกิดภาพลักษณ�ที่ดีต�อ
ตลาดทุนไทยในเร�่องการมีส�วนร�วม สิทธิของผู�ถือหุ�น และการบร�หารงานอย�างมีธรรมาภิบาลที่ดี 
 จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 บร�ษัทได�รับการประเมินผล 98 คะแนน อยู�ในเกณฑ� “ดีเยี่ยม” ใน
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส�งเสร�มผู�ลงทุนไทย
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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�ายพัฒนาธุรกิจ

Retail Director Business Developement
Director

ผู�อํานวยการ
ฝ�ายสินค�า

Product Director

ผู�อํานวยการฝ�ายบร�การ
และบร�การหลังการขาย

Service & After Sale Support
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. ข�อมูลสรุปการประชุมของกรรมการ

รายช่ือกรรมการ
จำนวนคร้ังท่ีเข�าร�วมประชุม/จำนวนคร้ังท่ีจัดประชุม/1

คณะกรรมการ
บร�ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บร�หาร

คณะอนุกรรมการ
บร�หารความเส่ียง

การประชุมสามัญผู�
ถือหุ�น/ว�สามัญผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาค�าตอบแทน 

1. นาย ณรงค� อิงค�ธเนศ

2. นาย ปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข

3. นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ�

4. ศ.ดร. พรชัย ชุนหจ�นดา

5. นายมนัส เจ�ยรวนนท�

6. นาย ก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร

7. นายป�ญญ� เกษมทรัพย�

7/7

7/7

7/7

7/7

6/7

7/7

7/7

-

-

-

4/4

4/4

4/4

-

2/2

-

-

-

2/2

-

2/2

13/13

13/13

13/13

-

-

-

-

-

-

2/2

-

-

2/2

-

2/2

2/2

2/2

2/2

1/2

2/2

2/2

หมายเหตุ :  /1จำนวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม นับรวมถึงเข�าร�วมด�วยการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� 
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3. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ�นของกรรมการ และผู�บร�หาร

รายช่ือกรรมการ ตำแหน�ง
จำนวนหุ�นท่ีถือ

ณ วันท่ี
31 ธันวาคม 2563

(หุ�น)

จำนวนหุ�นท่ีถือ
ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2564
(หุ�น)

จำนวนหุ�นท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงในป� 2564

เพ��มข�น้(ลดลง)
(หุ�น)

สัดส�วนการ
ถือหุ�น

31/12/2564
(%)

นาย ณรงค� อิงค�ธเนศ/1

คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นาย ปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข
คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ�
คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจ�นดา
คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นายมนัส เจ�ยรวนนท�
คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นาย ก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร
คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นายป�ญญ� เกษมทรัพย�

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบร�หาร/
กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 

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

กรรมการบร�หาร / อนุกรรมการบร�หารความเส่ียง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
ประธานอนุกรรมการบร�หารความเส่ียง

กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 

313,189,000
6,857,000

67,706,200
-

9,742,800
-

200,000
-

200,000
-

-
-

200,000
-

330,488,300
6,857,000

67,706,200
-

9,742,800
-

-
-

200,000
-

-
-

-
-

17,299,300
-

-
-

-
-

(200,000)
-

-
-

-
-

(200,000)
-

55.08%
1.14%

11.28%
-

1.62%
-

-
-

0.03%
-

-
-

-
-

หมายเหตุ  /1 ถือหุ�นผ�าน บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จำกัด

รายช่ือผู�บร�หาร ตำแหน�ง
จำนวนหุ�นท่ีถือ

ณ วันท่ี
31 ธันวาคม 2563

(หุ�น)

จำนวนหุ�นท่ีถือ
ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2564
(หุ�น)

จำนวนหุ�นท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงในป� 2564

เพ��มข�น้(ลดลง)
(หุ�น)

สัดส�วนการ
ถือหุ�น

31/12/2564
(%)

นางสาว ปภาว� ว�ชชุปร�ชา
คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นางสาวสุร�ย�พร อิงค�ธเนศ
คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นางสาวรัตนกร  โรจน�วัชราภิบาล
คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นาย อดิเวท ขาวสุทธ์ิ
คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นาง เยาวลักษณ� นิลอ�บล
คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นายสุตโชค จันทราภรณ�
คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นายยุทธิวัฒน� มนัสประกัลภ�
คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

ผู�อำนวยการฝ�ายค�าปลีก

ผู�อำนวยการฝ�ายออกแบบและการตลาด

ผู�อำนวยการฝ�ายบัญชีการเง�น

ผู�อำนวยการฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจ

ผู�อำนวยการฝ�ายทรัพยากรมนุษย�และธุรการ
 

ผู�อำนวยการฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

ผู�อำนวยการฝ�ายบร�การและบร�การหลังการขาย

-
-

4,700,000
-

-
-

56,700
-

400,000
-

-
-

-
-

-
-

4,300,000
-

-
-

60,000
-

40,200
-

-
2,000

-
-

-
-

(400,000)
-

-
-

3,300
-

(359,800)
-

-
2,000

-
-

-
-

0.72%
-

-
-

0.01%
-

0.01%
-

-
0.00%

-
-
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4. คณะกรรมการบร�ษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 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

 ณณวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 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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4.1  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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 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

5. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณณวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท มีจำนวน 3 ท�าน ประกอบด�วย

 

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

5.1 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 เสนอแต�งตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลิกจ�างผู�สอบบัญชีของบร�ษัท รวมถึงการพ�จารณาเสนอค�าตอบแทน
ของผู�สอบบัญชี  โดยคำนึงถึงความน�าเชื่อถือ ความเพ�ยงพอของทรัพยากร และปร�มาณงานตรวจสอบของสำนักงานผู�สอบบัญชีนั้น รวมถึงความรู�
และประสบการณ�ของบุคคลากรท่ีได�รับมอบหมายให�ทำการตรวจสอบบัญชีบร�ษัท และเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุม
ด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง
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 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
 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
 11. กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต�อต�านการให�หร�อรับสินบน และการคอร�รัปชั่น เพ�่อให�มั่นใจว�าบร�ษัทได�ปฏิบัติตามภาระหน�าที่ตาม
กฎหมายและจร�ยธรรมที่กำหนด

 6. คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

 ณณวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 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

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�คณะกรรมการที่ไม�ใช�ผู�บร�หารพ�จารณาให�ความเห็นชอบ
 5. ทบทวนและเสนอแก�ไขขอบเขตอำนาจ หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให�สอดคล�องกับสภาวการณ�
 6. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทหร�อตามนโยบายที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด
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5. คณะกรรมการบร�หาร

 ณณวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 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

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
 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�คณะ
กรรมการบร�หารหร�อผู�รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบร�หารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหร�อบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง (ตามที่นิยามไว�ใน 
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� หร�อประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส�วนได�ส�วนเสีย หร�ออาจได�รับ
ประโยชน�ในลักษณะใดๆ หร�ออาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�อื่นใดกับบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อยของบร�ษัท ยกเว�นเป�นการอนุมัติรายการที่เป�นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ�ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทได�อนุมัติไว�

1. นายณรงค� อิงค�ธเนศ

2. นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข 

3. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

ประธานกรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร
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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 
 ณณวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผู�บร�หารของบร�ษัท มีจำนวน 10 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. นายสุตโชค จันทราภรณ�

9. นายยุทธิวัฒน� มนัสประกัลภ�

10. 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�อำนวยการฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

ผู�อำนวยการฝ�ายบร�การและบร�การหลังการขาย

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� 2564 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2564 ได�มีการอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทและกรรมการชุดย�อย ซ่ึง
ได�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� 2562 ป� 2563 ป� 2564

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 

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

705,000

180,000

160,000

140,000

220,000

240,000

180,000

260,000

1,380,000

275,000

220,000

220,000

300,000

240,000

240,000

240,000

1,735,000รวม  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� 2562, ป� 2563 และป� 2564 บร�ษัทจ�าย ค�าตอบแทนให�แก�ผู�บร�หารจำนวน  15.98 ล�านบาท 15.83 ล�านบาท  และ 13.84 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

15,723,641

260,000

8

8

7 15,983,641 8

15,215,701

615,000

15,830,701

10

10

10

13,224,438

616,596

13,841,034

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� 2562 ป� 2563 ป� 2564
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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� 2562 - 2564 บร�ษัท และบร�ษัทย�อย มีพนักงานจำนวนทั้งสิ�น จำนวน 349 คน , จำนวน 354 คน และ จำนวน 747 คน ตามลำดับ 

ตำแหน�ง
ฝ�ายงาน

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

สายงานค�าปลีก

สายงานผลิตภัณฑ�

สายงานการตลาดและการสื่อสาร

สายงานออกแบบและตกแต�งหน�าร�าน

สายงานทรัพยากรมนุษย�

สายงานบร�การ

สานงานบัญชีและการเง�น

สายงานปฎิบัติการ

สายงานเทคโนโลยี

สายงานธุรการ

สายงานพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�

236

22

7

4

5

31

15

14

2

4

9

233

20

8

4

5

35

16

13

2

4

14

รวม 349 354

512

38

28

10

4

40

27

54

3

15

16

747

จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน)
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10.2  ค�าตอบแทนพนักงาน
 ในป� 2562 - 2564  บร�ษัทได�จ�ายค�าตอบแทนให�แก�พนักงานของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย ( ไม�นับรวมผู�บร�หาร ) เป�นจำนวน 118.66  ล�านบาท  
108.36 ล�านบาท และ 136.30 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� 

ตำแหน�ง
ค�าตอบแทนพนักงาน

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

เง�นเดือน

โบนัส

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

76.71

5.50

36.45

จำนวน (ล�านบาท) จำนวน (ล�านบาท) จำนวน (ล�านบาท)

รวม 118.66

76.02

5.65

26.70

108.360

100.73

0

35.57

136.30

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

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตำแหน�ง
ช่ือบร�ษัท/บร�ษัทย�อย

มี/ไม�มี PVD จำนวนพนักงาน
ท่ีเข�าร�วม PVD

(คน)

จำนวนพนักงาน
เข�าร�วม PV พนักงาน

ท้ังหมด (%)

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด(มหาชน)

บร�ษัท โคแอน จำกัด

มี

มี

472

56

69%

79%
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 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 - 

11. หัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายในของบร�ษัท
 บร�ษัทได�จัดตั้งสายงานตรวจสอบภายในซึ่งข�้นตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบเพ�่อรองรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด�านการตรวจ
สอบภายในให�มีความเป�นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได�มีมติอนุมัติแต�งต้ัง บร�ษัท ออดิท เฮ�าส� จำกัด 
เป�นผู�ตรวจสอบภายในของบร�ษัท โดยมี นายธนา วงศ�แสงนาค เป�นหัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในของบร�ษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติ ว�ฒิการศึกษา 
ประสบการณ�
 ในการปฏิบัติงาน และได�เข�ารับการอบรมที่เหมาะสม ทั้งนี้ การพ�จารณาและอนุมัติ แต�งตั้ง ถอดถอนโยกย�ายผู�ดำรงตำแหน�งหัวหน�าหน�วย
งานตรวจสอบภายในของบร�ษัทจะต�องผ�านการอนุมัติ (หร�อได�รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. นักลงทุนสัมพันธ�
บร�ษัทได�มอบหมายให� นางสาวรัตนกร โรจน�วัชราภิบาล ดำรงตำแหน�งเป�นนักลงทุนสัมพันธ� 
ติดต�อนักลงทุนสัมพันธ� 
Email : ir@copperwired.co.th 
Tel : +66 2665 2950-3  ต�อ 435 
Website : https://www.copperwired.co.th/investor-relations/

13. ค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี
 สำหรับงวดป�บัญชี 2564 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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1. สรุปผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการในรอบป�ที่ผ�านมา
คณะกรรมการบร�ษัทมีการทบทวนหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทเป�นประจำทุกป�รวมถึงติดตามพัฒนาการด�านการกำกับดูแล

กิจการและแนวปฏิบัติที่ดีจากองค�กร หร�อบร�ษัทชั้นนำต�างๆ เพ�่อว�เคราะห�และนำมาประยุกต�ใช�ให�เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท  
ในรอบป� 2564 ที่ผ�านมา คณะกรรมการบร�ษัทได�ทำหน�าที่ในการบร�หารจัดการและดำเนินกิจการของบร�ษัทให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� 

ข�อบังคับของบร�ษัท ตลอดจนมติของผู�ถือหุ�น ด�วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน�ของบร�ษัทเป�นสำคัญ มีผลการดำเนินงานสำคัญด�านการกำกับดูแล
กิจการ ดังนี้ 

• ทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต�อต�านการทุจร�ตหร�อคอร�รัปชัน และนโยบายการบร�หารความเสี่ยง
• กำหนดและทบทวนว�สัยทัศน� พันธกิจ กลยุทธ� เป�าหมาย แผนงานประจำป�
• อนุมัติการได�มาซึ่งสินทรัพย� โดยการรับโอนกิจการและทรัพย�สินบางส�วนของของบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จำกัด
• อนุมัติวงเง�นสินเชื่อระยะยาวของบร�ษัทกับสถาบันการเง�น
• ทบทวนปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของบร�ษัท และผังองค�กร
• จัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 และการประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 1/2564 ผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส� โดยบร�ษัทได�จัดให�มีการถ�ายทอด
การประชุมและผู�ถือหุ�นที่สนใจสามารถเข�ารับชมการถ�ายทอดสดได�
• จัดให�มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการ
หลักเกณฑ�การคัดเลือกกรรมการอิสระ (คุณสมบัติ/กระบวนการสรรหา) 

บร�ษัทได�กำหนดองค�ประกอบคณะกรรมการบร�ษัทให�ประกอบด�วยกรรมการอิสระเกินกว�าคร�ง่หน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมดของบร�ษัท โดยผู�
ที่ได�รับเสนอชื่อเป�นกรรมการอิสระของบร�ษัทต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามคำนิยามที่กำหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต�องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของคณะกรรมการ ดังนี้
1. กรรมการต�องเป�นบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถและประสบการณ�ท่ีจะเป�นประโยชน�ต�อการดำเนินธุรกิจ  มีความซ่ือสัตย� สุจร�ต มีจร�ยธรรมใน 
การดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพ�ยงพอที่จะอ�ทิศความรู� ความสามารถและปฏิบัติหน�าที่ให�แก�บร�ษัท ได�อย�างเต็มที่
2. กรรมการต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามที่พระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก�ไขเพ��มเติม (“พ.ร.บ.บร�ษัทมหาชน”)) พระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก�ไขเพ��มเติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย�”)) รวมถึงประกาศ ข�อบังคับ และ/หร�อระเบียบที่เกี่ยวข�อง /รวมทั้งต�องไม�มีลักษณะที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จะได�รับความไว�วางใจให�บร�หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป�นผู�ถือหุ�นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย� และ/หร�อ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน/ประกาศกำหนด โดยจะต�องเป�นบุคคลที่มีชื่ออยู�ในระบบข�อมูลรายชื่อกรรมการและผู� 
บร�หารของบร�ษัทที่ออกหลักทรัพย�ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว�าด�วยหลักเกณฑ�การแสดงชื่อบุคคลในระบบข�อมูลรายชื่อกรรม
การและผู�บร�หารของบร�ษัทที่ออกหลักทรัพย�
3. กรรมการไม�สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันกับกิจการของบร�ษัท หร�อเข�าเป�นหุ�นส�วน หร�อกรรมการใน
นิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันกับกิจการของบร�ษัท ไม�ว�าจะทำเพ�่อประโยชน�ของตนหร�อประโยชน�ของบุคคลอื่น เว�นแต�
จะแจ�งให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นทราบก�อนที่จะมีมติแต�งตั้ง
4.กรรมการต�องแจ�งให�บร�ษัททราบโดยไม�ชักช�า หากมีส�วนได�เสียในสัญญาท่ีบร�ษัท ทำข�น้ไม�ว�าโดยตรงหร�อโดยอ�อม หร�อถือหุ�นเพ��มข�น้หร�อลดลง
ในบร�ษัท

คุณสมบัติเพ��มเติมของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะต�องมีความเป�นอิสระจากการควบคุมของผู�บร�หาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� และต�องไม�มีส�วนเกี่ยวข�องหร�อมีส�วนได�เสียในทางการเง�น

และการบร�หารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ�วนตามหลักเกณฑ�ที่เกี่ยวข�องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข�องกำหนด ซึ่ง
สามารถสรุปได�ดังนี้

1. ถือหุ�นไม�เกินร�อยละ 0.5 ของจำนวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย  บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจ
ควบคุมของบร�ษัท ทั้งนี้ ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ที่เกี่ยวข�องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด�วย
2. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปร�กษาที่ได�เง�นเดือนประจำ หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท บร�ษัท
ใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม บร�ษัทย�อยลำดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อของผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะ
ดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนได�รับการแต�งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต�องห�ามดังกล�าวไม�รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป�นข�าราชการ หร�อที่
ปร�กษาของส�วนราชการซึ่งเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด�านการกำกับดูแลกิจการ
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ส�วนที่ 2 | การกำกับดูแลกิจการ

 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

 4.ไม�มีหร�อเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ  ผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท
ในลักษณะที่อาจเป�นการขัดขวางการใช�ว�จารณญาณอย�างอิสระของตน รวมทั้งไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�ถือหุ�นที่มีนัย หร�อผู�มีอำนาจควบคุม
ของผู�ที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม  ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท เว�นแต�
จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนได�รับการแต�งตั้ง ความสัมพันธ�ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำ
รายการทางการค�าที่กระทำเป�นปกติเพ�่อประกอบกิจการ  การเช�าหร�อให�เช�าอสังหาร�มทรัพย� รายการเกี่ยวกับสินทรัพย� หร�อบร�การ
หร�อการให�หร�อรับความช�วยเหลือทางการเง�นด�วยการรับหร�อให�กู�ยืม ค้ำประกัน การให�สินทรัพย�เป�นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ�
อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป�นผลให�บร�ษัท หร�อคู�สัญญามีภาระหนี้ที่ต�องชำระต�ออีกฝ�ายหนึ่งตั้งแต�ร�อยละ 3 ของสินทรัพย�ที่มีตัวตนสุทธิของ
บร�ษัท หร�อตั้งแต� 20 ล�านบาทข�้นไป แล�วแต�จำนวนใดจะต่ำกว�า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล�าวให�เป�นไปตามว�ธีการคำนวณมูลค�าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว�าด�วยหลักเกณฑ�ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต�ในการ
พ�จารณาภาระหนี้ดังกล�าวให�นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข�้นในระหว�าง 1 ป�ก�อนวันที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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�น
รายใหญ� 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�น
ที่มีนัย ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อหุ�นส�วนของผู�ให�บร�การทางว�ชาชีพนั้นด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า
สองป�ก�อนได�รับการแต�งตั้ง
7. ไม�เป�นกรรมการที่ได�รับการแต�งตั้งข�้นเพ�่อเป�นตัวแทนของกรรมการของบร�ษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�ถือหุ�นซึ่งเป�นผู�ที่เกี่ยวข�องกับ
ผู�ถือหุ�นรายใหญ�
8. ไม�เป�นบุคคลซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย หร�อเข�าเป�นหุ�นส�วนท่ี
มีนัยในห�างหุ�นส�วน หร�อเป�นกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปร�กษา ท่ีรับเง�นเดือนประจำ หร�อถือหุ�นเกินร�อยละหน่ึงของ
จำนวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบร�ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของบร�ษัท 
หร�อบร�ษัทย�อย 
9. ไม�มีลักษณะอื่นใดที่ทำให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป�นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบร�ษัท

 ในป� 2564 ท่ีผ�านมา กรรมการอิสระท้ัง 4 คน ไม�มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจหร�อการให�บร�การทางว�ชาชีพในมูลค�าเกินกว�าหลักเกณฑ�ท่ีกำหนด  
ท่ีไม�มีผลกระทบต�อการปฏิบัติหน�าท่ี และการให�ความเห็นท่ีเป�นอิสระ ท่ีเป�นเหตุผลและความจำเป�นท่ียังคงหร�อแต�งต้ังให�บุคคลดังกล�าวเป�นกรรมการอิสระ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัทได�แต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด�วยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 คน เพ�่อช�วยในการกำกับดูแลกิจการ

1.1.1 การสรรหากรรมการและผู�บร�หารระดับสูงสุด 
ว�ธีการคัดเลือกกรรมการ
 ในการสรรหากรรมการและผู�บร�หารระดับสูงของบร�ษัท คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนทำหน�าที่กำหนดนโยบายด�านการ
สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพ�่อเสนอชื่อเป�นกรรมการ และ/หร�อผู�บร�หารระดับสูงก�อนที่จะดำเนินการเสนอแนะต�อคณะกรรมการบร�ษัทและ/ 
หร�อทีป่ระชุมผู�ถือหุ�นเพ�อ่การแต�งต้ังบุคคลดังกล�าวต�อไป โดยเป�นไปตามกฎบัตรท่ีเก่ียวข�อง ข�อบังคับของบร�ษัท ข�อกำหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข�องและ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัท โดยไม�ได�จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หร�อความแตกต�างอื่นใด
ว�ธีการคัดเลือกผู�บร�หารระดับสูง
 ในการสรรหาผู�มาดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัทและประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร (CEO) ของบร�ษัท บุคคลดังกล�าวจะถูกนำเสนอต�อคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค�าตอบแทน ซึ่งจะเป�นผู�กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ�ในการสรรหากรรมการบร�ษัท(รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย�อยของ 
บร�ษัท) และประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร (CEO) โดยจะพ�จารณาคัดเลือกผู�ท่ีมีความรู� ประสบการณ� และความเช่ียวชาญเพ�อ่เสนอช่ือให�คณะกรรมการบร�ษัท
พ�จารณาแต�งตั้ง และ/หร�อนำเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นพ�จารณาแต�งตั้งต�อไป
 ในป� 2564 บร�ษัทได�มีการปรับเปลี่ยนโครงสร�างองค�กรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบร�ษัทครั้งที่ 5/2564
 1) แต�งตั้งนายยุทธิวัฒน�   มนัสประกัลภ�  ให�ดำรงตำแหน�งผู�อำนวยการฝ�ายบร�การและบร�การหลังการขาย
 2) แต�งตั้งนายสุตโชค  จันทราภรณ�   ให�ดำรงตำแหน�งผู�อำนวยการฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
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1.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการ
 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�่�อประเมินผลและ
ส�งกลับมายังบร�ษัท โดยบร�ษัทจะไม�เป�ดเผยชื่�อ กรรมการที่�ประเมินผล เพ�่�อให�กรรมการมีความเป�นอิสระในการประเมินผล และบร�ษัทมีการนำเสนอ
ผลการ ประเมินต�อที่�ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท โดยแบบประเมิินของคณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการ ชุดย�อยแบ�งออกเป�นการประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบร�ษัทรายคณะและรายบุคคล เพ�่ �อใช�ประเมินการทำงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย�อย
โดยใช�แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ซึ่�งครอบคลุมหลักเกณฑ�การประเมินในหัวข�อต�างๆ ดังนี้ 

1.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบร�ษัท (รายคณะ) ประกอบด�วย
 - โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - บทบาท หน�าที่�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - การประชุมคณะกรรมการ
 - การทําหน�าที่�ของกรรมการ
 - ความสัมพันธ�กับฝ�ายจัดการ
 - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู�บร�หาร 

 โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท โดยการประเมินรายคณะ ในรอบป� 2564 ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับ
ดีมาก  ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 99.45

1.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อยของบร�ษัท (รายบุคคล) ประกอบด�วย 
- โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
- การประชุุมของคณะกรรมการ 
- บทบาท หน�าที่� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท โดยการประเมิน
รายบุคคล ในรอบป� 2564 ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 99.62

1.1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย�อย  
 บร�ษัทได�จัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย�อยทุกชุด เพ�่ �อประเมินการทำงาน ของคณะกรรมการชุดย�อย
ท่ี�ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทในภาพรวมแบบองค�คณะ ซ่ึ�งได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 
และคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่�ยง โดยทำการประเมินในหัวข�อ 

- โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
- การประชุุมคณะกรรมการชุดย�อย 
- บทบาท หน�าที่� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย�อย ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย�อยประจำป� 2564
มีดังนี้
(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 
- โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายคณะ ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 99.68
- โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 99.17
(ข) คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 
- โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายคณะ ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 99.68
- โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 97.22
(ค) คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่�ยง 
- โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายคณะ ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 99.68
- โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ในภาพรวมทุกหัวข�ออยู�ในระดับดีมาก ด�วยคะแนนรวมร�อยละ 100

1.1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร (CEO) 
 คณะกรรมการที่�ไม�เป�นผู�บร�หารทั้�งหมดเป�นผู�ประเมินผลประธานเจ�าหน�าที่บร�หารเป�นประจำทุกป� เพ�่�อจะสามารถประเมินผลการบร�หาร
งานกำกับดูแลกิจการได�อย�างครบถ�วนเป�นรูปธรรม และนำผลประเมินไปข�อมูลประกอบการพ�จารณากำหนดค�าตอบแทนของประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร 
จ�งใช�แบบประเมินผลของผู�บร�หารสูงสุด (CEO) ของทางตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยมาปรับใช�เป�นเกณฑ�แนวทางปฏิบัติในการประเมินผล
โดยมีหัวข�อหลักในการประเมินผล ดังนี้

 1) ความเป�นผู�นำ ว�สัยทัศน�  การเป�นแบบอย�างที่ดี  การจ�งใจและสนับสนุนการทำงานเป�นทีม
2) การกำหนดกลยุทธ� นโยบายและแผนกลยุทธ�  การผลักดัน การติดตามว�เคราะห�และแก�ไขประเด็นป�ญหา
3) การปฏิบัติตามกลยุทธ�  การบร�หารงานและมอบหมายงาน  ควบคุมผลการปฏิบัติงานตามเป�าหมายที่กำหนด 
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4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเง�น  ดูแลบร�หารวางแผนทางการเง�น งบประมาณ บรรลุตามเป�าหมาย
5) ความสัมพันธ�กับคณะกรรมการ มีความรู�ความเข�าใจ ว�เคราะห�และนำเสนอข�อมูลต�อคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ�กับภายนอก  ทักษะในการสื่อสาร  สร�างค�านิยมและภาพลักษณ�ที่ดีให�องค�กร
7) การบร�หารงานและความสัมพันธ�กับบุคลากร  การส�งเเสร�มและพัฒนาบุคลากรทำงานเพ�่อเป�าหมายเดียวกัน
8) การสืบทอดตำแหน�ง  การวางแผนสรรหาผู�ที่ความเป�นผู�นำที่มีความสามารถ 
9) ความรู�ผลิตภัณฑ�และบร�การ  ความรู�ความเข�าใจในรูปแบบธุรกิจ พัฒนาร�เร��มในการสร�างสินค�าและบร�การใหม�
10) คุณลักษณะส�วนตัว  การสร�างภาพลักษณ�เชิงบวกต�อองค�กร  มีจร�ยธรรมในการบร�หารงาน
11) ข�อเสนอแนะเพ��มเติมที่คณะกรรมการเสนอแนวทางการพัฒนาการบร�หารงาน

 โดยผลประเมินผลประธานเจ�าหน�าที่บร�หารในป� 2564 มีผลการปฏิบัติงานรวมคะแนนเฉลี่ยร�อยละ 95 อยู�ในเกณฑ�  “ดีมาก” มีความ
เป�นผู�นำ มีความรู�ความสามารถตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบตามกฏบัตร มีความรู�ในสินค�าการบร�การบร�ษัทเป�นอย�างดีทำให�สามารถกำหนด
และผลักดันกลยุทธ�สอดคล�องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของหน�วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2 การเข�าร�วมประชุมและการจ�ายค�าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การเข�าประชุมของคณะกรรมการบร�ษัท
 ในป� 2563 และ ป� 2564 มีรายละเอียดการเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการบร�ษัท ดังนี้
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รายช่ือคณะกรรมการบร�ษัท
จำนวนคร้ังท่ีเข�าร�วม / จำนวนคร้ังท่ีเข�าประชุมท้ังหมด

ป� 2563 ป� 2564

1. นาย ณรงค� อิงค�ธเนศ

2. นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ�

3. นาย ปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข

4. ศ.ดร. พรชัย ชุนหจ�นดา

5. นายมนัส เจ�ยรวนนท�

6. นายป�ญญ� เกษมทรัพย�

7. นาย ก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร

7/7

7/7

7/7

7/7

6/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

6/7

7/7

7/7

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจ�กายน 2564 ได�กำหนดการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ประจำป� 2565 
เป�นการล�วงหน�า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได� และไม�รวมกรณีการประชุมในวาระพ�เศษ ดังนี้

 บร�ษัทจะจัดหนังสือเชิญประชุม ร�างรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให�กรรมการพ�จารณาล�วงหน�าอย�างน�อย 5 วัน
ทำการก�อนประชุม เว�นแต�ในกรณีจำเป�นเร�งด�วน

คร้ังท่ีประชุม คณะกรรมการบร�ษัท

1/2565

2/2565

3/2565

4/2565

5/2565

วันพ�ธท่ี 23 กุมภาพันธ� 2565

วันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม 2565

วันพ�ธท่ี 10 สิงหาคม 2565

วันพ�ธท่ี 9 พฤศจ�กายน 2565

วันพ�ธท่ี 14 ธันวาคม 2565
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(1) ติดตามการดำเนินงานของบร�ษัทย�อยอย�างใกล�ชิดเพ�่อให�เป�นไปตามเป�าหมายที่บร�ษัทได�กำหนดไว� 
(2) ปฏิบัติหน�าที่ตามแต�ที่คณะกรรมการของบร�ษัทย�อย และ/หร�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นของบร�ษัทย�อยหร�อบร�ษัทร�วมนั้นกำหนด 
(3) พ�จารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมในเร�่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติ
ของบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมน้ัน ตามแต�ท่ีกรรมการและผู�บร�หารของบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมจะเห็นสมควร เพ�อ่ประโยชน�สูงสุดของบร�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 
  (ก) การทำรายการของบร�ษัทย�อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศการได�มาและจำหน�ายไป 
  (ข) 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�ษัทอื่นที่มีผลต�อ
ฐานะการเง�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�อลดลงจนถือหุ�นน�อยกว�าร�อยละ 50 ของทุนชำระแล�วของบร�ษัทย�อยนั้น

1.4 การติดตามให�มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ
1.4.1 การป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน�
 บร�ษัทได�กำหนดว�าคณะกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน จะต�องปฏิบัติหน�าท่ีเพ�อ่ผลประโยชน�สูงสุดของบร�ษัท กรณีท่ีบุคคลใดมีส�วนได�เสีย
หร�อมีส�วนเก่ียวข�องในรายการท่ีพ�จารณา บุคคลดังกล�าวจะต�องแจ�งคณะกรรมการตรวจสอบให�รับทราบและไม�ร�วมพ�จารณาการทำธุรกรรมดังกล�าว 
ในรอบป� 2564 ที่ผ�านมา บร�ษัทได�ตรวจสอบกรณีที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� และไม�พบการกระทำ ใดที่ขัดแย�งกับการป�องกัน
ความขัดแย�งทางผลประโยชน�ตามที่บร�ษัทกำหนด เพ�่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการภายในองค�กร 

1.4.2 ผลการติดตามดูแลเร�่องการใช�ข�อมูลภายในเพ�่อแสวงหาผลประโยชน�
 บร�ษัทได�กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการใช�ข�อมูลภายในบร�ษัทเพ�่อป�องกันการนำข�อมูลภายในที่สำคัญของบร�ษัทซึ่งยังไม�ได�เป�ดเผย
ต�อสาธารณชนไปใช�เพ�่อประโยชน�ต�อตนเองหร�อผู�อื่นในทางมิชอบ และเพ�่อให�เกิดความยุติธรรมต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกราย โดยกรรมการและผู�บร�หาร 
รวมถึงพนักงานท่ีมีส�วนท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลสำคัญ ห�ามทำการซ้ือขายหลักทรัพย�ของบร�ษัทภายใน 1 เดือน ก�อนมีการเป�ดเผยงบการเง�นรายไตรมาส
และงบการเง�นประจำป�  และหลังการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวอย�างน�อย 1 วันทำการ โดยในป�ท่ีผ�านมาไม�มีกรรมการและผู�บร�หารมีการซ้ือขายหลักทรัพย�
ของบร�ษัทในช�วงเวลาที่ห�ามซื้อขายที่กำหนด 

1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบร�ษัทย�อย 
 บร�ษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข�อง หร�อเอื้อประโยชน�กับธุรกิจหลักของบร�ษัท โดยเป�นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถ
สร�างผลกำไรให�แก�บร�ษัทในระยะยาว โดยจะควบคุม กำกับดูแลการบร�หารงานในบร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วมอย�างใกล�ชิด เพ�่อดูแลรักษาผลประโยชน�ใน
เง�นลงทุนของบร�ษัทได�อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการสร�างมูลค�าเพ��มและความเชื่อมั่นให�กับผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัท ดังนั้น บร�ษัทจ�งได�กำหนด
นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมที่บร�ษัทเข�าไปลงทุน ซึ่งมีรายละเอียดของนโยบายหน�า
 บร�ษัทกำหนดโครงสร�างการบร�หารจัดการบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมเพ�่อควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบร�ษัท
ย�อยและบร�ษัทร�วม โดยบร�ษัทจะส�งบุคคลที่ได�รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเข�าร�วมเป�นกรรมการและผู�บร�หารในบร�ษัทย�อย
เพ�่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบร�หารงานเสมือนเป�นหน�วยงานหนึ่งของบร�ษัท โดยจำนวนบุคคลที่จะเข�าร�วมเป�นกรรมการในบร�ษัทย�อย
เป�นไปตามสัดส�วนการถือหุ�นของบร�ษัทในบร�ษัทย�อยหร�อเป�นไปตามข�อตกลงร�วมกันเป�นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบร�ษัทร�วม บร�ษัทไม�มีนโยบาย
เข�าไปควบคุมมากนัก การส�งตัวแทนเข�าร�วมเป�นกรรมการของบร�ษัทร�วมจะพ�จารณาตามความเหมาะสม และข�้นกับข�อตกลงร�วมกันเป�นสำคัญ
โดยบุคคลดังกล�าวต�องมีคุณสมบัติและประสบการณ�ที่เหมาะสมในการบร�หารกิจการของบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมนั้นๆ
 กรรมการและผู�บร�หารที่ได�รับการแต�งตั้งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบร�ษัทให�ไปดำรงตำแหน�งในบร�ษัทย�อยและบร�ษัท
ร�วมมีขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
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ประเภทงานท่ีเก่ียวข�อง เร�อ่ง

ด�านลูกค�าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ�และการให�บร�การ

ด�านสังคมและชุมชน

ด�านสิ�งแวดล�อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ด�านเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

4

0

0

0

 ในรอบป�ทีผ�านมา บร�ษัทไม�มีข�อร�องเร�ยนที่เกี่ยวข�องกับการทุจร�ต และการละเมิดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งไม�มีการแจ�งเบาะแส 
เกี่ยวกับการคอร�รัปชัน มีเพ�ยงข�อร�องเร�ยนด�านลูกค�าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ�และการส�งมอบ ซึ่งข�อร�องเร�ยนดังกล�าวหน�วยงานผู�ดูแลรับผิดชอบ
ได�ดำเนินการจัดการข�อร�องเร�ยนไปยังหน�วยงานที่เกี่ยวข�องเพ�่อรับทราบ และดำเนินการแก�ไข

2. รายงานผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข�าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
 ในป� 2563 และ ป� 2564 มีรายละเอียดการเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบต�องมีการประชุมอย�างน�อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และการประชุมแต�ละครั้งต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�า
สองในสามของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจ�งจะเป�นองค�ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ�ายจัดการ หร�อผู�สอบบัญชี
หร�อผู�ที่เกี่ยวข�อง หร�อผู�ที่เห็นสมควรเข�าร�วมประชุมหร�อขอให�ชี้แจงในเร�่องที่เกี่ยวข�องได�
 ในรอบป�ท่ีผ�านมากรรมการอิสระท่ีไม�เป�นผู�บร�หารได�มีการประชุมร�วมกัน จำนวน 2 คร้ัง ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 และ 28 ธันวาคม 2564

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนคร้ังท่ีเข�าร�วม / จำนวนคร้ังท่ีเข�าประชุมท้ังหมด

ป� 2563 ป� 2564

 1. ศ.ดร. พรชัย ชุนหจ�นดา

 2. นายมนัส เจ�ยรวนนท�

 3. นายก�องเกียรติ  หวังว�ระมิตร

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

 บร�ษัทจะจัดหนังสือเชิญประชุม ร�างรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให�กรรมการพ�จารณาล�วงหน�าอย�างน�อย 5 วัน
ทำการก�อนประชุม เว�นแต�ในกรณีจำเป�นเร�งด�วน

1.4.3 ผลการติดตามการต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชัน
 บร�ษัทได�เข�าร�วมการแสดงเจตนารมณ�เข�าร�วมแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต (Thai CAC: Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against) ไปเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ� 2564 โดยบร�ษัทอยู�ระหว�างการดำเนินการให�เป�นไปตามแบบประเมินตนเอง
เกี ่ยวกับมาตรการต�อต�านการคอร�รัปชันทั้ง 71 พร�อมทั้งหลักฐานอ�างอิง เพ�่อให�มั ่นใจว�าบร�ษัทมีมาตรการและกระบวนการในการป�องกัน
การทุจร�ตคอร�รัปชันที่ครอบคลุมเพ�ยงพอและเหมาะสม
 บร�ษัทจัดให�มีการประเมินความเสี่ยงต�อการเกิดคอร�รัปชันไปพร�อมกับการประเมินความเสี่ยงขององค�กร โดยทุกฝ�ายงานได�ดำเนินการ
ว�เคราะห�เพ�่อระบุว�ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู�มีเหตุการณ�ความเสี่ยงอะไรบ�างที่ได�เกิดข�้นหร�อ มีโอกาสจะเกิดข�้น และส�งผลกระทบต�อการดำเนินงาน
อย�างไร จาก การประเมินความเสี่ยงด�านคอร�รัปชันประจำป� 2564 พบว�ามีความเสี่ยงที่เป�นส�วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ ผลการประเมิน
ความเสี่ยงอยู�ในระดับต่ำ โดยมีการกำหนดมาตรการป�องกันความเสี่ยงจากส�วนงานที่เกี่ยวข�องเร�ยบร�อยแล�วจำนวน 13 ความเสี่ยง

1.4.4 ผลการติดตามข�อร�องเร�ยน และการแจ�งเบาะแส 
 บร�ษัทเป�ดช�องทางให�ผู�มีส�วนได�เสียสามารถแจ�งเบาะแสและร�องเร�ยนผ�านช�องทางที่บร�ษัทจัดไว�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกส� จดหมาย
ทางไปรษณีย� และกล�องรับความคิดเห็น 
 บร�ษัทได�รับข�อร�องเร�ยนในป� 2564 แยกเป�นรายละเอียดดังนี้ 
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การประชุมคณะกรรมการบร�หาร
 ในป� 2563 และ ป� 2564 มีรายละเอียดการเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการบร�หาร ดังนี้

3. ผลการปฎิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการชุดย�อย
3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข�าประชุมของกรรมการชุดย�อย
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน
 ในป� 2563 และ ป�  2564 มีรายละเอียดการเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน ดังนี้

รายช่ือคณะกรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทน
จำนวนคร้ังท่ีเข�าร�วม / จำนวนคร้ังท่ีเข�าประชุมท้ังหมด

ป� 2563 ป� 2564

1. นายมนัส เจ�ยรวนนท�

2. นาย ณรงค� อิงค�ธเนศ

3. นายป�ญญ� เกษมทรัพย�

1/1

1/1

1/1

2/2

2/2

2/2

รายช่ือคณะกรรมการบร�หาร
จำนวนคร้ังท่ีเข�าร�วม / จำนวนคร้ังท่ีเข�าประชุมท้ังหมด

ป� 2563 ป� 2564

1. นายณรงค� อิงค�ธเนศ

2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

 3. นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข

13/13

13/13

13/13

13/13

13/13

13/13

การประชุมคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง
 ในป� 2563 และ ป� 2564 มีรายละเอียดการเข�าร�วมประชุมของคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง ดังนี้

รายช่ือคณะกรรมการบร�หาร
จำนวนคร้ังท่ีเข�าร�วม / จำนวนคร้ังท่ีเข�าประชุมท้ังหมด

ป� 2563 ป� 2564

1. นายก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร

 2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

 3. นางสาวปภาว� ว�ชชุปร�ชา

 4. นางสาวสุร�ย�พร อิงค�ธเนศ

  5. นางสาวรัตนกร โรจน�วัชราภิบาล

  6. นายอดิเวท ขาวสุทธิ์

  7. นางเยาวลักษณ� นิลอ�บล

 8. นายลักษณ�วัตร� เหร�ยญเจร�ญสุข

 9. นางสาวดลยรัตน� โมลาสุข

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

2/2
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3.2 ผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการชุดย�อย 
คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน ได�ปฏิบัติหน�าที่ตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทในการพ�จารณาทบทวน
หลักเกณฑ�ว�ธีการสรรหา และแต�งต้ังบุคลากร ท่ีเห็นสมควรดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัท รวมถึงเสนอนโยบายพ�จารณาค�าตอบแทน และผลประโยชน�อ่ืนๆ 
สำหรับคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดต�างๆ เพ�่อนำ เสนอคณะกรรมการบร�ษัท หร�อที่ประชุมผู�ถือหุ�น ตลอดจน ปฏิบัติหน�าที่สรรหาและ
พ�จารณาค�าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารและคณะกรรมการต�างๆ 
 ทั้งนี้สำหรับป� 2564 คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน มีการประชุมจำนวนทั้งสิ�น  2 ครั้ง    ในวันที่ 22 กุมภาพันธ�  2564 
และวันที ่ 17 ธันวาคม 2564   ในการพ�จารณาวาระต�างๆ และรายงานผลการประชุมและแสดงความเห็นต�อคณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณา
โดยสรุปวาระสำคัญจากการประชุม ดังน้ี

1) พ�จารณาคัดเลือกเสนอรายชื่อบุคคลเพ�่อดำรงตำแหน�งกรรมการของบร�ษัทฯตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนและข�อบังคับบร�ษัท 
ทดแทนกรรมการบร�ษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้คณะกรรมการจะพ�จารณาผู�ที ่มีความรู�ความสามารถ ประสบการณ� และ
ความเชี่ยวชาญอันจะเป�นประโยชน�ต�อการดำเนินงานของบร�ษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
เสนอให�คณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณา และนำเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพ�่อพ�จาณาและอนุมัติต�อไป โดยการลงมติของกรรมการจะถือ
ตามเสียงข�างมากของกรรมการผู�เข�าร�วมประชุมเอกฉันท�  และกรรมการที่มีส�วนได�เสียจะกำหนดงดออกเสียง 
2) พ�จารณากำหนดค�าตอบแทน  ค�าเบี้ยปะชุม เง�นเดือน โบนัส  และผลประโยชน�ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ให�แก�คณะกรรมการและผู�บร�หาร
ระดับสูงบร�ษัท โดยมีหลักเกณฑ�ที่ชัดเจนโปร�งใส ความเหมาะสมกับหน�าที่ความรับผิดชอบ และข�อมูลเชิงเปร�ยบเทียบจากเกณฑ�มาตรฐาน
ของสถาบันที่เชื่อถือได� เพ�่อเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาและนำเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นพ�จาณาอนุมัติ
3) พ�จารณาแนวทาง หลักเกณฑ�  กระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงาน   และพัฒนาผู�บร�หารระดับสูงสุดของบร�ษัท โดยดำเนินการ
ให�คณะกรรมการท่ีไม�ใช�ผู�บร�หารประเมินผลประจำป�และนำผลประเมินมาเป�นข�อมูลประกอบกับการเปร�ยบเทียบผลการดำเนินงานกับเป�าหมาย
ประจำป�ตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว�   เพ�่อนำมาใช�พ�จารณาปรับผลตอบแทนประจำป�ที่เหมาะสม   
4) พ�จาณาทบทวนและเสนอแก�ไขขอบเขตอำนาจ หน�าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนให�ปฏิบัติงาน
ตามหน�าที่ที่ได�รับมอบหมายอย�างเหมาะสมสอดคล�องกับสภาวการณ�ตามหลักกการกฎบัตรที่บร�ษัทกำหนดไว�ให�เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน�สูงสุดต�อผู�ถือหุ�นแะผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง 
 ในรอบป� 2564 ที่ผ�านมาคณะอนุกรรมการความเสี่ยงได�ดำเนินการตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท โดยคณะกรรมการ
บร�หาร ความเสี่ยงได�ควบคุมดูแลความเหมาะสมเพ�ยงพอของระบบบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในติดตามความคืบหน�าในการปฏิบัติตาม 
แผนจัดการความเสี ่ยงของบร�ษัท พร�อมนำ เสนอรายงานต�อคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี ่ยงและการจัดการบร�หารความเสี ่ยง โดย
ผลการว�เคราะห�เพ�่อระบุความเสี่ยง พบว�า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว�าจะส�งผลกระทบต�อการดาเนินงาน รวมทั้งสิ�น 14 เร�่อง หลังจากนั้นพ�จารณา
นำความเสี่ยงที่อยู�ในระดับสูงและสูงมาก รวมทั้งสิ�น 2 เร�่อง มาบร�หารจัดการ โดยมอบหมายให�หน�วยงานที่รับผิดชอบดำ เนินการตามแผนบร�หาร
ความเสี่ยงเพ�่อจัดการความเสี่ยงนั้นให�ลดลงมาอยู�ในระดับที่ยอมรับได� 
 สามารถสรุปผลการบร�หารความเสี่ยงป� 2563 ได�ว�าความเสี่ยงที่อยู�ในระดับที่ยอมรับได� มีจำนวน 12 เร�่อง คิดเป�น ร�อยละ 86 ของจำนวน
ความเสี่ยงทั้งหมด และความเสี่ยงที่อยู�ในระดับสูงและสูงมากมีจำนวน 2 เร�่อง คิดเป�น ร�อยละ 14 ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด   แสดงให�เห็นว�า
ผลการบร�หารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำ ให�ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส�งผลกระทบ
ต�อเป�าหมายของกิจกรรมต�างๆของป� 2564 ลดลงอยู�ในระดับที่ยอมรับได�โดยส�วนใหญ� และสอดคล�องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต�างๆ
ที่มีการบร�หารความเสี่ยงดังกล�าว ประโยชน�ที่ได�รับ 
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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�ประกอบ
การควบคุมภายในทั้ง 5 องค�ประกอบได�ดังนี้

1.1 การควบคุมภายในองค�กร (Control Environmtent) 
 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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รายการระหว�างกัน

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 ไอ-ซีเคียว จำกัด

6. บร�ษัท โลจ�สท�พลัส จำกัด

7. บร�ษัท เจ�ยไต� จำกัด

8. บร�ษัท ว�เซิร�ฟพลัส จำกัด
   

9. บร�ษัท กราฟเจนท� จำกัด

10. บร�ษัท บลูฟ�ช โซลูช่ัน จำกัด 

11. บร�ษัท เอ็ม อิน เทลลิเจนซ� จำกัด 

12. นายณรงค� อิงค�ธเนศ

13. นางวลีพร อิงค�ธเนศ

14. นายไพศาล อิงค�ธเนศ

15. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

16. นางอ�บลศร� บุณยรัตพันธุ�

• 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

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

• 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 71.66
และ Vintcom ถือหุ�นในบร�ษัทท่ีมีอำนาจควบคุม (Vserve) สัดส�วนร�อยละ 51.00
• มีกรรมการ CPW เป�นประธานกรรมการ (นายณรงค� อิงค�ธเนศ) 

• มีผู�บร�หาร CPW (นางสาวรัตนกร โรจน�วัชราภิบาล) เป�นผู�ถือหุ�นใหญ� ถือหุ�นสัดส�วนร�อยละ 15.00

• มีกรรมการร�วมกับ CPW (นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�) 

• มีกรรมการร�วมกับ CPW (นายโสภณ บุณยรัตพันธุ�) 

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

• คู�สมรสนายณรงค� อิงค�ธเนศ

• บุตรนายณรงค� อิงค�ธเนศ

• กรรมการบร�หาร /  อนุกรรมการบร�หารความเส่ียง CPW

• คู�สมรสของนายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

 บร�ษัทมีบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งกับบร�ษัท สำหรับงวดสิ�นป� สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

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

17. นายพชร บุณยรัตพันธุ�

18. นายพัสกร บุณยรัตพันธุ�

19. นายปรเมศร�  เหร�ยญเจร�ญสุข

20. นางสุภาภรณ� เหร�ยญเจร�ญสุข

21. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา

22. นายป�ญญ�  เกษมทรัพย�

23. นายปร�ญญ� เกษมทรัพย�

24. นายมนัส  เจ�ยรวนนท�

25. นางสุวัชร�ช� เจ�ยรวนนท�

26. นายก�องเกียรติ หวังว�ระมิตร

27. นางสาวปภาว�  ว�ชชุปร�ชา

28. นางสาวสุร�ย�พร  อิงค�ธเนศ

29. นายธนพล นรเศรษฐสถาพร

30. นายอดิเวท  ขาวสุทธ์ิ

31. นางณัฏฐพร ดิสนีเวทย�

32. นางสาวรัตนกร  โรจน�วัชราภิบาล

33. นายสิทธิพร  เสาร�ม�วง

34. นางเยาวลักษณ�  นิลอ�บล

35. นางสาวดาราณี ดีข�นทุด

• บุตรนายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

• บุตรนายโสภณ บุณยรัตพันธุ�

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

• มารดาของนายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข

• ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ CPW

• กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน CPW

• บุตรนายป�ญญ� เกษมทรัพย�

• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน CPW

• คู�สมรสนายมนัส เจ�ยรวนนท�

• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานอนุกรรมการบร�หารความเส่ียง

• ผู�บร�หาร CPW

• ผู�บร�หาร CPW / กรรมการ KOAN

• คู�สมรสนางสาวสุร�ย�พร อิงค�ธเนศ

• ผู�บร�หาร CPW

• คู�สมรสนายอดิเวท ขาวสุทธ์ิ

• ผู�บร�หาร CPW / กรรมการ KOAN

• คู�สมรสนางสาวรัตนกร  โรจน�วัชราภิบาล

• ผู�บร�หาร CPW

• ผู�บร�หาร CPW
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ช่ือผู�ท่ีเก่ียวข�อง บร�ษัท / บร�ษัทย�อย ลักษณะรายการ
31 ธ.ค.

2563
31 ธ.ค.

2564

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

2. รายละเอียดรายการระหว�างกันของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง
 รายการระหว�างกันของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย กับบุคคลหร�อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ณ วันที่ 31ธันวาคม 2564 สรุปได�ดังนี้

1. บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จำกัด (“VNET”) CPW (ผู�รับบร�การ) ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร
• ค�าบร�การเชื่อมต�อระบบอินเทอร�เน็ต
• เจ�าหนี้อื่น

ค�าใช�จ�ายอื่น
• ค�าบร�การอำนวยความสะดวกสำนักงาน
• เจ�าหนี้อื่น

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
• ลูกหนี้การค�า

11,757
-

156,000
13,910

1,800
-

84,000
-

925
990

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัทเร�ยก
เก็บจากบุคคลภายนอก
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CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย 66,972

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

2563
31 ธ.ค.

2564

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี 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�าใช�จ�ายในการบร�หาร
• ค�าที่ปร�กษาระบบเคร�อข�าย
• ค�าบำรุงรักษาโปรแกรม
• เจ�าหนี้ปลายงวด

1,008,000
220,000
115,560

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�

CPW (ผู�ซื้อ) ซื้อสินทรัพย�ถาวร
• ค�าบร�การเข�ยนโปรแกรม
• เจ�าหนี้อื่น

626,980
75,970

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

CPW (ผู�รับบร�การ) ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร (ค�าใช�จ�ายตัดจ�าย)
• ค�าบร�การ Software 
• ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า
• เจ�าหนี้อื่น

170,926
26,651

-

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

KOAN (ผู�รับบร�การ) ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร
• ค�าบำรุงรักษาโปรแกรม
• เจ�าหนี้อื่น

766,500
58,850

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก NTN เป�นผู�พัฒนาโปรแกรม และรายการ
ดังกล�าวเป�นการให�บร�การซึ่งเป�นประโยชน�ต�อบร�ษัท โดยอัตราค�าบร�การ
เป�นอัตราปกติตามราคาตลาดที่เทียบเคียงได�

2,750

1,140,000
216,000
271,780

958,850
337,585

307,610
725,008
533,574

750,200
131,824

KOAN (ผู�ซื้อ) ซื้อสินทรัพย�ถาวร
• ค�าบร�การเข�ยนโปรแกรม
• เจ�าหนี้อื่น

258,400
7,490

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก NTN มีระบบงานที่รองรับครบถ�วน และ
ค�าบร�การเข�ยนโปรแกรมเป�นอัตราปกติตามราคาตลาดที่เทียบเคียงได�71,150

18,190
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CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย -

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

2563
31 ธ.ค.

2564

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

4. บร�ษัท ว�เฮลท� ทร�ซิกต้ี จำกัด

5. บร�ษัท  ไอ-ซีเคียว จำกัด

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

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

CPW (ผู�รับบร�การ) ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร
 • ค�าบำรุงรักษาโปรแกรม
 • เจ�าหนี้อื่น
 • ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร (ค�าใช�จ�ายตัดจ�าย)
 • ค�าโปรแกรม Antivirus
 • ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า
 • เจ�าหนี้อื่น

50,000
42,800
10,000

-
-
-

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค�าบำรุงรักษาโปรแกรม ครอบคลุมและ
ตรงกับความต�องการของบร�ษัท โดยมีราคาและเง�่อนไขทางการค�าทั่วไป
เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

26,636

190,949

240,000
256,800

-

18,924
104,496
132,059

CPW (ผู�ซื้อ) ซื้อสินทรัพย�ถาวร
• ค�า Software
• เจ�าหนี้อื่น

-
-

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากโปรแกรม Software ครอบคลุมและตรง
กับความต�องการของบร�ษัท โดยมีราคาและเง�่อนไขทางการค�าทั่วไปเส
มือนอทำรายการกับบุคคลภายนอก

196,300
210,041
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ช่ือผู�ท่ีเก่ียวข�อง บร�ษัท / บร�ษัทย�อย ลักษณะรายการ
31 ธ.ค.

2563
31 ธ.ค.

2564

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

6. บร�ษัท โลจ�สท�พลัส จำกัด ( Logis Plus) CPW (ผู�รับบร�การ) สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน
• เง�นมัดจำ

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร
• ค�าบร�การขนส�ง
• ค�าเช�าพ�้นที่เก็บสินค�า
• ค�าบร�หารคลังสินค�า
• เจ�าหนี้อื่น
• ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

ค�าใช�จ�ายอื่น
• ค�าใช�จ�ายอื่น
• เจ�าหนี้อื่น

66,240

5,579,450
801,789
576,774
787,750
730,224

-
-

66,240

8,057,146
1,178,025

600,000
902,115
972,658

292
-

มีความสมเหตุสมผลเน่ืองจาก บร�ษัทมีการใช�บร�การของ Logist Plus 
เป�นระยะเวลานาน ซ่ึงการบร�หารจัดการคลังสินค�าและค�าบร�การขนส�ง
ระหว�างบร�ษัท และ Logist Plus น้ัน เป�นประโยชน� และสนับสนุนต�อการ
ดำเนินงานของบร�ษัท โดยอัตราค�าบร�การเป�นอัตราตลาดท่ัวไปเปร�ยบ
เทียบได�กับอัตราค�าบร�การของบุคคลภายนอก 

KOAN (ผู�รับบร�การ) สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน
• เง�นมัดจำ

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร
• ค�าบร�การขนส�ง
• ค�าเช�าพ�้นที่เก็บสินค�า
• ค�าบร�หารคลังสินค�า
• เจ�าหนี้อื่น
• ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

132,480

821,702
1,872,739
2,537,984

668,708
591,366

132,480

881,542
2,118,165
3,115,735

603,132
616,183

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก KOAN มีการใช�บร�การของ Logist 
Plus เป�นระยะเวลานาน ซึ่งการบร�หารจัดการคลังสินค�าและค�าบร�การ
ขนส�งระหว�างบร�ษัท และLogist Plus นั้น เป�นประโยชน� และสนับสนุนต�อ
การดำเนินงานของ KOAN โดยอัตราค�าบร�การเป�นอัตราตลาดทั่วไป
เปร�ยบเทียบได�กับอัตราค�าบร�การของบุคคลภายนอก
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7. บร�ษัท เจ�ยไต� จำกัด CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย - มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัท
เร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

2,576

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

2563
31 ธ.ค.

2564

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขายสินทรัพย�ถาวร 7,477 - มีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคา
ขายสินค�าท่ีบร�ษัทเร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

8. บร�ษัท ว�เซิร�ฟพลัส จำกัด CPW (ผู�รับบร�การ) ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร
• ค�าบร�การอื่นๆ
• เจ�าหนี้อื่น

-
-

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

50,000
53,500

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

-
-

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

27,009
-

CPW (ผู�ขาย) • รายได�อื่น 4,673 4,766 มีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากราคาท่ีเร�ยกเก็บค�าสินค�าสูญหายเป�น
ราคาท่ีเทียบเคียงได�กับราคาท่ีเร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

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

146,174
46,159

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

215,997
57,070
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ช่ือผู�ท่ีเก่ียวข�อง บร�ษัท / บร�ษัทย�อย ลักษณะรายการ
31 ธ.ค.

2563
31 ธ.ค.

2564

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

9. บร�ษัท กราฟเจนท� จำกัด CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย 26,346 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัท
เร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

-

10. บร�ษัท บลูฟ�ช โซลูช่ัน จำกัด CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย 5,598 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป�นรายการธุรกรรมการค�าปกติของ
บร�ษัทและราคาขายสินค�าเทียบเคียงได�กับราคาขายสินค�าที่บร�ษัท
เร�ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

183,604

11. บร�ษัท เอ็ม อิน เทลลิเจนซ� จำกัด CPW (ผู�รับบร�การ) ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร
• ค�าบำรุงรักษาโปรแกรม
• เจ�าหนี้อื่น
• ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า

ซื้อสินทรัพย�ถาวร
• ค�าบร�การเข�ยนโปรแกรม
• เจ�าหนี้อื่น

-
-

660,000

245,000
-

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก บจ.เอ็ม อินเทลลิเจนซ� มีระบบงานที่
รองรับครบถ�วน และค�าบร�การเข�ยนโปรแกรมเป�นอัตราปกติตาม
ราคาตลาดที่เทียบเคียงได� 

597,143
-

62,857

345,000
-

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

364,110
91,900

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

3,785
-
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ช่ือผู�ท่ีเก่ียวข�อง บร�ษัท / บร�ษัทย�อย ลักษณะรายการ
31 ธ.ค.

2563
31 ธ.ค.

2564

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

600,000
-

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

600,000
-

13. นายธนพล นรเศรษฐสถาพร CPW (ผู�รับบร�การ) • ค�าบร�การ 15,000 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากรายการดังกล�าวเป�นการให�บร�การซึ่ง
เป�นประโยชน�ต�อบร�ษัท โดยอัตราค�าบร�การเป�นอัตราปกติตามราคา
ตลาดที่เทียบเคียงได�

-

14. 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�
- นายปร�ญญ�  เกษมทรัพย�
- นายมนัส  เจ�ยรวนนท�
- นางสุวัชร�ช�  เจ�ยรวนนท�
- นายก�องเกียรติ  หวังว�ระมิตร

CPW (ผู�ขาย) • รายได�จากการขาย
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

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

79,308
397,764

20,067
64,168
10,918
12,611

-
83,558

149,601
21,688

2,805
67,241

1,206
43,528
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15. 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
-  นางสาวดาราณี  ดีข�นทด

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.

2563
31 ธ.ค.

2564

มูลค�ารายการระหว�างกัน
สิ�นสุด ณ วันท่ี ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

75,203
132,002

1,207
48,294
38,879
41,028
56,618
39,695

373
34,095

5,813
115,567

-
3,577

336
-

16. ผู�บร�หารและผู�ท่ีเก่ียวข�องกัน
- นางสาวปภาว�  ว�ชชุปร�ชา
- นางสาวสุร�ย�พร  อิงค�ธเนศ
- นายอดิเวท  ขาวสุทธ์ิ
- นางสาวรัตนกร  โรจน�วัชราภิบาล
- นางเยาวลักษณ�  นิลอ�บล

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

467
1,009
3,131

-
-

10,255
2,043
3,670
1,490
5,080
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3. ความจำเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว�างกัน
 คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานรายการระหว�างกันท่ีเกิดข�น้และบันทึกสำหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  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�ใน รายงานประจำป� (แบบ 56-1One report) ตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�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 2564 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 
2564 ได�จัดทำ และเป�ดเผยโดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญ เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต�อรายงานทางการเง�น

(นายณรงค�  อิงค�ธเนศ)
ประธานกรรมการ

133



งบการเง�น

03



งบการเง�น และหมายเหตุประกอบงบการเง�น

ส�วนที่ 3 | งบการเง�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) และ บร�ษัทย�อย (“กลุ�มบร�ษัท”) และ
ของเฉพาะบร�ษัท คอปเปอร�ไวร�ด จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) ตามลำดับ ซ่ึงประกอบด�วย งบแสดงฐานะการเง�นรวมและงบแสดงฐานะการเง�นเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�นรวมและงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเง�นสดรวมและงบกระแสเง�นสดเฉพาะกิจการ สำหรับป�สิ�นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุซึ่งประกอบด�วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเร�่องอื่นๆ
 ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการข�างต�นน้ีแสดงฐานะการเง�นรวมและฐานะการเง�นเฉพาะกิจการของกลุ�มบร�ษัทและ
บร�ษัท ตามลำดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 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�ชาชีพบัญชีท่ีกำหนดโดยสภาว�ชาชีพบัญชีในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ 
และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด�านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป�นไปตามข�อกำหนดเหล�าน้ี ข�าพเจ�าเช่ือว�าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข�าพเจ�าได�รับ
เพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า
เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ
 เร�อ่งสำคัญในการตรวจสอบคือเร�อ่งต�างๆ ท่ีมีนัยสำคัญท่ีสุดตามดุลยพ�นิจเย่ียงผู�ประกอบว�ชาชีพของข�าพเจ�าในการตรวจสอบงบการเง�น
รวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการสำหรับงวดป�จจ�บัน ข�าพเจ�าได�นำเร�อ่งเหล�าน้ีมาพ�จารณาในบร�บทของการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะ
กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ทั้งนี้ข�าพเจ�าไม�ได�แสดงความเห็นแยกต�างหากสำหรับเร�่องเหล�านี้

 กลุ�มบร�ษัทได�เข�าซื้อธุรกิจบางส�วนจากบร�ษัทแห�งหนึ่ง ซึ่ง
ประกอบด�วยกิจการร�านค�า รวมถึงทรัพย�สินของกิจการร�านค�าเพ�อ่ช�วย
สร�างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของกลุ�มบร�ษัท กลุ�มบร�ษัท
ได�ว�าจ�าง ผู�ประเมินราคาอิสระเพ�อ่ประมาณมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย� 
ท่ีได�มาและหน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงสิ�งตอบแทนในการจ�ายซ้ือธุรกิจ ท้ังน้ีกลุ�ม
บร�ษัทได�รับรู�ผลแตกต�างของมูลค�ายุติธรรมดังกล�าวกับสิ�งตอบแทนในการ
จ�ายเป�นค�าความนิยม  
 เน่ืองจากการบัญชีสำหรับการซ้ือธุรกิจเป�นรายการท่ีมีสาระ
สำคัญ มีความซับซ�อนและใช�ดุลยพ�นิจท่ีสำคัญของผู�บร�หารในการระบุ
และประเมินมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ท่ีได�มาและหน้ีสินท่ีรับมา รวมถึง
ประมาณการสิ�งตอบแทนท่ีคาดว�าจะต�องจ�าย  ข�าพเจ�าจ�งเห็นว�าเร�อ่งดัง
กล�าวเป�นเร�อ่งสำคัญในการตรวจสอบ

ว�ธีการตรวจสอบของข�าพเจ�ารวมถึง
• สอบถามผู�บร�หารเพ�อ่ให�ได�มาซ่ึงความเข�าใจถึงลักษณะและวัตถุประสงค�
ของการซ้ือธุรกิจ อ�านสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และอ�านรายงานการประชุม
ของฝ�ายบร�หารท่ีเก่ียวข�อง 
• ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพย�ท่ีได�มาและหน้ีสินท่ีรับมา รวมถึง
สิ�งตอบแทนท่ีคาดว�าจะต�องจ�ายและพ�จารณาเอกสารประกอบการซ้ือและ
จ�ายเง�น
• ประเมินความรู� ความสามารถ และความเป�นอิสระของผู�ประเมินราคา
อิสระของกลุ�มบร�ษัท
• ประเมินความเหมาะสมของข�อสมมติที่สำคัญในการประมาณมูลค�า
ยุติธรรมโดยอ�างอิงจากข�อมูลทั้งภายใน และภายนอก และทดสอบการ
คำนวณในร�างรายงานการประเมินโดยผู�ประเมินราคาอิสระ 
• ใช�ผลงานของผู�เช่ียวชาญท่ีว�าจ�างโดยเคพ�เอ็มจ�ในการประเมินว�ธีการ
และข�อสมมติหลักของการวัดมูลค�าของส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและ
อ�ปกรณ�
• พ�จารณาความเพ�ยงพอของการเป�ดเผยข�อมูลตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเง�น

การซื้อธุรกิจ 
อ�างถึงหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 4 (ก) และ 5 ของงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ 

เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ ได�ตรวจสอบเร�่องดังกล�าวอย�างไร
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 กลุ�มบร�ษัทมีมูลค�าของสินค�าคงเหลือท่ีมียอดคงเหลืออย�าง
เป�นสาระสำคัญ โดยสินค�าคงเหลือของกลุ�มบร�ษัทเป�นสินค�าเกี่ยวกับ
อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� โทรศัพท�มือถือ และอ�ปกรณ�เสร�ม ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วเพ�่อตอบสนองพฤติกรรมของผู�บร�โภคที่
เปล่ียนไปตามแนวโน�มของเทคโนโลยี ซ่ึงส�งผลกระทบต�อมูลค�าสินค�าคง
เหลือ
 กลุ�มบร�ษัทมีนโยบายในการต้ังค�าเผ่ือมูลค�าสินค�าลดลง เพ�อ่
ให�สะท�อนมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับของสินค�าคงเหลือ      
 ในการประมาณการมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับของสินค�าคงเหลือ
ต�องมีการแบ�งกลุ�มตามอายุของสินค�าคงเหลือ ประกอบกับการใช�ดุลยพ�นิจ 
ท่ีสำคัญของผู�บร�หาร ซ่ึงเป�นเร�อ่งท่ีข�าพเจ�าพ�จารณาว�าเป�นความเส่ียง
ท่ีมีนัยสำคัญ และเป�นเร�อ่งสำคัญในการตรวจสอบของข�าพเจ�า

ว�ธีการตรวจสอบของข�าพเจ�ารวมถึง
•สอบถามผู�บร�หารเพ�่อให�ได�มาซึ่งความเข�าใจในนโยบายของกลุ�ม
กิจการในการรับรู�ค�าเผ่ือสินค�าล�าสมัยและเคล่ือนไหวช�า
• ประเมินการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมเก่ียวกับการจัด
กลุ�มอายุสินค�าคงเหลือและการประมาณการรับรู�ค�าเผ่ือสินค�าล�าสมัย
และเคล่ือนไหวช�า
• ประเมินผลการประมาณการย�อนหลังโดยเปร�ยบเทียบข�อมูลประมาณ
การในอดีตกับผลท่ีเกิดข�น้จร�ง เพ�อ่ประเมินความเหมาะสมของข�อสมมติ
ท่ีใช�สำหรับป�ป�จจ�บัน
• สุ�มทดสอบรายงานแสดงอายุของสินค�าคงเหลือ ซ่ึงเป�นข�อมูลท่ีได�มา
จากระบบบัญชี โดยผู�เช่ียวชาญด�านระบบสารสนเทศของเคพ�เอ็มจ�
• ประเมินความเหมาะสมของประมาณการสำหรับสินค�าคงเหลือที่ค�าง
นาน โดยพ�จารณาประวัติความต�องการของผู�บร�โภคในอดีต แผนการ
ขาย รวมถึงพ�จารณาแนวโน�มของราคาขายของสินค�าท่ีค�างนานน้ันๆ
• เปร�ยบเทียบต�นทุนของสินค�าคงเหลือกับมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับรวมถึง
ประมาณการต�นทุนในการจัดจำหน�ายกับเอกสารท่ีเก่ียวข�องโดยว�ธีสุ�ม
ตัวอย�าง
• พ�จารณาความเพ�ยงพอของการเป�ดเผยข�อมูลตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเง�น

ข�อมูลและเหตุการณ�ที่เน�น
 ข�าพเจ�าขอให�สังเกตหมายเหตุข�อ 5 ในระหว�างป�สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ�มบร�ษัทได�เข�าซ้ือธุรกิจ และมีการใช�ผู�ประเมินราคาอิสระเพ�อ่
หามูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ท่ีได�มาท่ีระบุได�และหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดย ณ วันท่ีรายงานการประเมินราคายังไม�เสร็จสมบูรณ� ดังน้ัน มูลค�า
ยุติธรรมท่ีรับรู�และการป�นส�วนของราคาซ้ือเป�นมูลค�าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง  ท้ังน้ีความเห็นของข�าพเจ�าไม�ได�เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร�อ่ง
นี้

ข�อมูลอื่น 
 ผู�บร�หารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอ่ืน ข�อมูลอ่ืนประกอบด�วยข�อมูลซ่ึงรวมอยู�ในรายงานประจำป� แต�ไม�รวมถึง
 งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการและรายงานของผู�สอบบัญชีท่ีอยู�ในรายงานน้ัน ซ่ึงคาดว�ารายงานประจำป�จะถูกจัดเตร�ยมให�ข�าพเจ�าภายหลัง
วันท่ีในรายงานของผู�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�องตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเง�น และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู�บร�หารพ�จารณาว�าจำเป�นเพ�อ่ให�สามารถจัดทำงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะ
กิจการท่ีปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาดในการจัดทำงบการเง�นรวมและงบการเง�น
เฉพาะกิจการ  ผู�บร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ�มบร�ษัทและบร�ษัทในการดำเนินงานต�อเน่ือง เป�ดเผยเร�อ่งท่ีเก่ียวกับการดำเนินงาน
ต�อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช�เกณฑ�การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต�อเน่ืองเว�นแต�ผู�บร�หารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ�มบร�ษัทและบร�ษัท หร�อหยุด
ดำเนินงานหร�อไม�สามารถดำเนินงานต�อเน่ืองต�อไปได�

มูลค�าสินค�าคงเหลือ 
อ�างถึงหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 4 (ช) และ 10  ของงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ 

เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ ได�ตรวจสอบเร�่องดังกล�าวอย�างไร
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 การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพ�่อให�ได�ความเชื่อมั่นอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญหร�อไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู�สอบบัญชีซ่ึง
รวมความเห็นของข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเช่ือม่ันอย�างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต�ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญที่มีอยู�ได�เสมอไป ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอาจเกิดจากการ
ทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาดและถือว�ามีสาระสำคัญเม่ือคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�ารายการท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�ง แต�ละรายการหร�อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต�อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเง�นจากการใช�งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
เหล�านี้
 ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�าได�ใช�ดุลยพ�นิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู�ประกอบว�ชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญในงบการเง�นรวมและ  งบการเง�นเฉพาะกิจการไม�ว�าจะ 
เกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามว�ธี การตรวจสอบเพ�อ่ตอบสนองต�อความเส่ียงเหล�าน้ัน และได�หลักฐานการ
สอบบัญชีที่เพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อเป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเสี่ยงที่ไม�พบข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระ
สำคัญซึ่งเป�นผลมาจากการทุจร�ตจะสูงกว�าความเสี่ยงที่เกิดจากข�อผิดพลาดเนื่องจากการทุจร�ตอาจเกี่ยวกับการสมรู� ร�วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว�นการแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูลที่ไม�ตรงตามข�อเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบ เพ�่อออกแบบว�ธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ� แต�ไม�ใช�
เพ�่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของกลุ�มบร�ษัทและบร�ษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู�บร�หารใช�และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเป�ดเผยข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง
ซึ่งจัดทำข�้นโดยผู�บร�หาร 
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต�อเนื่องของผู�บร�หารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได�รับ 
สรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ�หร�อสถานการณ�ที่อาจเป�นเหตุให�เกิดข�อสงสัยอย�างมีนัยสำคัญต�อความ
สามารถของกลุ�มบร�ษัทและบร�ษัทในการดำเนินงานต�อเน่ืองหร�อไม� ถ�าข�าพเจ�าได�ข�อสรุปว�ามีความไม�แน�นอนท่ีมีสาระสำคัญ ข�าพเจ�าต�องกล�าว
ไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�าโดยให�ข�อสังเกตถึงการเป�ดเผยข�อมูลในงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข�อง หร�อ
ถ�าการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวไม�เพ�ยงพอ ความเห็นของข�าพเจ�าจะเปลี่ยนแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจ�าข�้นอยู�กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได�
รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�า อย�างไรก็ตาม เหตุการณ�หร�อสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุให�กลุ�มบร�ษัทและบร�ษัท
ต�องหยุดการดำเนินงานต�อเนื่อง 
• ประเมินการนำเสนอโครงสร�างและเนื้อหาของงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง การเป�ดเผยข�อมูลว�างบการเง�น
รวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ�ในรูปแบบที่ทำให�มีการนำเสนอข�อมูลโดยถูกต�องตามที่ควรหร�อไม�   
• ได�รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย�างเพ�ยงพอเก่ียวกับข�อมูลทางการเง�นของกิจการภายในกลุ�มหร�อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ�ม
บร�ษัทเพ�่อแสดงความเห็นต�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�สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลในเร�่องต�างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได�วางแผนไว� 
ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข�อบกพร�องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข�าพเจ�าได�พบในระหว�างการตรวจสอบ
ของข�าพเจ�า
 ข�าพเจ�าได�ให�คำรับรองแก�ผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลว�าข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข�องกับความเป�นอิสระและได�
สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ�ทั้งหมดตลอดจนเร�อ่งอ่ืนซ่ึงข�าพเจ�าเช่ือว�ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพ�จารณาว�ากระทบ
ต�อความเป�นอิสระของข�าพเจ�าและมาตรการที่ข�าพเจ�าใช�เพ�่อป�องกันไม�ให�ข�าพเจ�าขาดความเป�นอิสระ
 จากเร�่องที่สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแล ข�าพเจ�าได�พ�จารณาเร�่องต�าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ
 งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการในงวดป�จจ�บันและกำหนดเป�นเร�่องสำคัญในการตรวจสอบ  ข�าพเจ�าได�อธิบายเร�่องเหล�านี้ในรายงานของ
ผู�สอบบัญชีเว�นแต�กฎหมายหร�อข�อบังคับไม�ให�เป�ดเผยต�อสาธารณะเกี่ยวกับเร�่องดังกล�าว หร�อในสถานการณ�ที่ยากที่จะเกิดข�้น ข�าพเจ�าพ�จารณาว�า
ไม�ควรสื่อสารเร�อ่งดังกล�าวในรายงานของข�าพเจ�าเพราะการกระทำดังกล�าวสามารถคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุผลว�าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว�า
ผลประโยชน�ต�อส�วนได�เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล�าว

(ณัฐพงศ� ตันติจัตตานนท�)
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  8829

บร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ� 2565
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํา กัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
งบแสดงฐานะการเง�น

สินทรัพย� หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด 8 228,604,267 173,603,451 208,704,901 153,496,902

ลูกหน้ีการค�า 7, 25 55,580,499 49,434,160 23,171,758 16,838,948

ลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 134,772,103 80,032,082 132,579,166 71,507,798

เง�นให�กู�ยืมระยะส้ันแก�กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน 7 - - 16,000,000 56,000,000

สินค�าคงเหลือ 10 593,374,263 448,810,004 555,559,183 412,858,950

สินทรัพย�หมุนเว�ยนอ่ืน 28,003,335 9,761,423 27,436,818 9,321,490

รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน 1,040,334,467 761,641,120 963,451,826 720,024,088

สินทรัพย� ไม�หมุนเว�ยน

เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย 11 - - 91,719,470 59,857,036

ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ� 12 147,465,312 93,945,813 143,130,220 90,065,499

สินทรัพย�สิทธิการใช� 13 459,777,729 258,543,227 457,438,560            254,468,141            

สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 14 49,846,737 17,691,298 38,843,963 7,348,337

ค�าความนิยม 5 379,774,856 - 379,774,856 -

สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี 22 24,531,656 20,096,878 16,686,203 12,830,351

เง�นฝากสถาบันการเง�นท่ีมีภาระค้ําประกัน 15 1,279,576 2,279,414 - 1,005,602

เง�นมัดจํา 7 103,839,174 64,671,545 103,195,834 64,020,531

รวมสินทรัพย� ไม�หมุนเว�ยน 1,166,515,040 457,228,175 1,230,789,106 489,595,497

รวมสินทรัพย� 2,206,849,507 1,218,869,295 2,194,240,932 1,209,619,585

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

หน้ีสินและส�วนของผู�ถือหุ�น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หน้ีสินหมุนเว�ยน

เจ�าหน้ีการค�า 7, 25 399,521,032 201,532,569 411,468,307 213,159,987

เจ�าหน้ีอ่ืน 7, 16, 25 74,147,516 33,795,314 59,124,537 23,402,668

หน้ีสินตามสัญญาเช�าท่ีครบกําหนดชําระในหน่ึงป� 15, 25 208,692,039 112,648,063 207,220,368 110,934,546

เง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น

ส�วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป� 15 66,600,000 - 66,600,000 -

ภาษีเง�นได�ค�างจ�าย 16,363,061 9,391,972 10,743,240 6,681,574

หน้ีสินหมุนเว�ยนอ่ืน 2,004,141 2,110,424 1,354,819 797,086

รวมหน้ีสินหมุนเว�ยน 767,327,789 359,478,342 756,511,271 354,975,861

หน้ีสินไม�หมุนเว�ยน

หน้ีสินตามสัญญาเช�า 15, 25 251,024,959 139,874,809 250,111,698 137,489,879

เง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น 15 116,750,000 - 116,750,000 -

เจ�าหน้ีค�าซ้ือธุรกิจ 5 306,310,000 - 306,310,000 -

ประมาณการหน้ีสินไม�หมุนเว�ยน

   สําหรับผลประโยชน�พนักงาน 17 15,327,558 14,562,752 13,737,364 11,453,555

หน้ีสินไม�หมุนเว�ยนอ่ืน 16,586,436 10,769,493 16,215,936 10,434,493

รวมหน้ีสินไม�หมุนเว�ยน 705,998,953 165,207,054 703,124,998 159,377,927

รวมหน้ีสิน 1,473,326,742 524,685,396 1,459,636,269 514,353,788

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนเร�อนหุ�น

   ทุนจดทะเบียน 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

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

ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ 18 331,763,072 331,763,072 331,763,072 331,763,072

ส�วนเกินทุนจากการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� 18 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 11,100,000              6,700,000                 11,100,000              6,700,000                 

   ยังไม�ได�จัดสรร 88,386,622              53,447,756               89,308,391              54,369,525               

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น 733,522,765 694,183,899 734,604,663 695,265,797

รวมหน้ีสินและส�วนของผู�ถือหุ�น 2,206,849,507 1,218,869,295 2,194,240,932 1,209,619,585

(บาท)

งบการเง�นรวม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได� 

รายได�จากการขายและบร�การ 19 5,209,486,277            3,315,114,208            5,033,588,956             3,156,359,069              

รายได�อ่ืน 37,487,122                 23,040,320                  36,901,113                  28,317,662                   

รวมรายได� 5,246,973,399        3,338,154,528        5,070,490,069        3,184,676,731         

ค�าใช�จ�าย

ต�นทุนขายและบร�การ 21 4,556,036,662             2,844,609,691            4,489,086,914             2,772,784,219              

ต�นทุนในการจัดจําหน�าย 21 417,385,348               304,934,443                396,674,333                288,403,568                 

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร 21 151,506,459               114,482,478               100,562,305                70,370,703                   

รวมค�าใช�จ�าย 5,124,928,469        3,264,026,612        4,986,323,552        3,131,558,490         

กํา ไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 122,044,930           74,127,916            84,166,517             53,118,241              
ส�วนแบ�งกําไรจากเง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย
   ท่ีใช�ว�ธีส�วนได�เสีย 11 - - 30,183,028                  16,723,618                   
ต�นทุนทางการเง�น 15,420,724                 6,972,853                   15,316,242                  6,890,332                     

กํา ไรก�อนภาษีเง�นได� 106,624,206           67,155,063             99,033,303             62,951,527              

ภาษีเง�นได� 22 (20,941,287)                (12,372,091)                (13,350,384)                 (8,168,555)                    

กํา ไรสําหรับป� 85,682,919            54,782,972            85,682,919             54,782,972              

กํา ไร (ขาดทุน ) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม�ถูกจัดประเภทรายการใหม�เข�าไปไว�ใน
   กํา ไรหร�อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าใหม�ของ

   ผลประโยชน�พนักงานท่ีกําหนดไว� 17 2,069,934                    (1,496,587)                  (29,325)                        (1,199,607)                    

ส�วนแบ�งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนของบร�ษัทย�อย

   โดยว�ธีส�วนได�เสีย - สุทธิจากภาษี - - 1,679,407                    (237,584)                       

ภาษีเง�นได�ของรายการท่ีจะไม�ถูกจัดประเภทใหม�ไว�ใน

   กําไรหร�อขาดทุนในภายหลัง (413,987)                     299,317                      5,865                           239,921                        

กํา ไร (ขาดทุน ) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป� 

   - สุทธิจากภาษีเง�นได� 1,655,947              (1,197,270)             1,655,947               (1,197,270)               

กํา ไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป� 87,338,866            53,585,702             87,338,866             53,585,702              

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 2564 2563 2564 2563

การแบ�งป�นกําไร

    ส�วนท่ีเป�นของบร�ษัทใหญ� 85,682,919                 54,782,972                 85,682,919                  54,782,972                   

    ส�วนท่ีเป�นของส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุม - - - -

กํา ไรสําหรับป� 85,682,919            54,782,972            85,682,919             54,782,972              

การแบ�งป�นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส�วนท่ีเป�นของบร�ษัทใหญ� 87,338,866                 53,585,702                 87,338,866                 53,585,702                   

   ส�วนท่ีเป�นของส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุม - - - -

กํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป� 87,338,866            53,585,702             87,338,866             53,585,702              

กํา ไรต�อหุ�นข้ันพ�้นฐาน 23 0.14                       0.09                       0.14                       0.09                         

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 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           

   กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - (1,197,270) (1,197,270)            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป� - - - - - 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)

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 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 300,000,000        331,763,072      2,433,200            (160,129)            6,700,000 53,447,756        694,183,899

รายการกับผู�ถือหุ�นท่ีบันทึกโดยตรงเข�าส�วนของผู�ถือหุ�น

การจัดสรรส�วนทุนให�ผู� ถือหุ�น

เง�นป�นผลให�ผู�ถือหุ�นของบร�ษัท 24 - - - - - (48,000,000)           (48,000,000)           

รวมการจัดสรรส�วนทุนให�ผู� ถือหุ�น - - - - - (48,000,000)       (48,000,000)       

กํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป�

   กําไร - - - - - 85,682,919            85,682,919            

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - 1,655,947              1,655,947              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป� - - - - - 87,338,866        87,338,866        

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 18 - - - - 4,400,000         (4,400,000)             -

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 300,000,000 331,763,072 2,433,200 (160,129)            11,100,000 88,386,622 733,522,765

(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 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 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           

   กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - (1,197,270)            (1,197,270)            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป� - - - - 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

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 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 300,000,000 331,763,072 2,433,200 6,700,000 54,369,525 695,265,797

รายการกับผู�ถือหุ�นท่ีบันทึกโดยตรงเข�าส�วนของผู�ถือหุ�น

การจัดสรรส�วนทุนให�ผู� ถือหุ�น

เง�นป�นผลให�ผู�ถือหุ�นของบร�ษัท 24 - - - - (48,000,000)           (48,000,000)           

รวมการจัดสรรส�วนทุนให�ผู� ถือหุ�น - - - - (48,000,000)       (48,000,000)       

กํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป�

   กําไร - - - - 85,682,919            85,682,919            

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - 1,655,947              1,655,947              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป� - - - - 87,338,866        87,338,866        

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 18 - - - 4,400,000         (4,400,000)             -

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 300,000,000 331,763,072 2,433,200 11,100,000 89,308,391 734,604,663

(บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหน่ึงของงบการเง�นน้ี
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํา กัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
งบกระแสเง�นสด 

2564 2563 2564 2563

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสําหรับป� 85,682,919             54,782,972              85,682,919              54,782,972             

ปรับรายการท่ีกระทบกําไรเป�นเง�นสดรับ (จ�าย)

ภาษีเง�นได� 20,941,286             12,372,091              13,350,384               8,168,555               

ต�นทุนทางการเง�น 15,420,724             6,972,853                 15,316,242               6,890,332                

ค�าเส่ือมราคาและค�าตัดจําหน�าย 209,304,201            138,947,040            204,586,679             134,714,594           

(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด�อยค�าท่ีรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน (40,989)                    230,761                    - 196,290                   

(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค�ายุติธรรม (170,399)                 129,212                    - -

ส�วนแบ�งกําไรจากเง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยท่ีใช�ว�ธีส�วนได�เสีย - - (30,183,028)             (16,723,618)            

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ (889,885)                 3,405,668                 818,095                   1,762,117               

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม�เกิดข�้นจร�ง (66,935)                    (58,835)                     - -

กําไรจากการจําหน�ายและตัดจําหน�ายสินทรัพย� (193,729)                 (118,039)                  (110,239)                   (134,655)                  

(กลับรายการ) คะแนนรางวัล 1,180,352               (357,257)                   1,180,352                (357,257)                  

ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงาน 2,834,739               2,347,683                 2,254,485                 1,877,056               

ดอกเบ้ียรับ (218,072)                 (482,854)                   (855,886)                  (2,159,867)              

333,784,212           218,171,295            292,040,003             189,016,519           

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย�และหน้ีสินดําเนินงาน

ลูกหน้ีการค�า (6,020,401)               (6,383,475)                (6,332,811)               (13,970,060)             

ลูกหน้ีอ่ืน (25,439,338)             (38,544,257)              (31,770,686)             (32,427,494)             

สินค�าคงเหลือ (121,388,589)          23,658,997               (121,232,542)            8,921,834               

สินทรัพย�หมุนเว�ยนอ่ืน (18,200,725)            (1,291,360)                (18,115,328)             (1,253,240)               

เง�นมัดจํา (39,167,629)            (8,324,799)                (39,175,304)              (8,016,571)              

เจ�าหน้ีการค�า 197,970,450           (206,443,525)            198,308,320            (195,755,112)          

เจ�าหน้ีอ่ืน 37,235,978             (5,828,968)               32,823,525               (8,804,722)              

หน้ีสินหมุนเว�ยนอ่ืน 22,928                     626,596                    557,732                    (190,477)                 

จ�ายต�นทุนการร�้อถอน (1,058,867)              - (1,058,867)               -

หน้ีสินไม�หมุนเว�ยนอ่ืน 795,167                  15,000                      759,667                    -

กระแสเง�นสดสุทธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) การดําเนินงาน 358,533,186           (24,344,496)              306,803,709             (62,479,323)             

จ�ายภาษีเง�นได� (18,818,962)            (13,136,448)             (13,138,706)             (5,571,665)               

กระแสเง�นสดสุทธิได�มาจาก (ใช�ไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน 339,714,224       (37,480,944)         293,665,003         (68,050,988)        

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
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บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด และบร�ษัทย�อย

งบกระแสเง�นสด 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
เง�นสดจ�ายเพ�่อซ้ือธุรกิจ 5 (200,000,000)           - (200,000,000)            -

เง�นสดรับจากการจําหน�ายส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ� 284,112                  157,225                    185,981                   153,777                  

เง�นสดจ�ายเพ�่อซ้ือส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ� (45,930,141)            (34,725,026)              (44,072,783)             (32,205,584)             

เง�นสดจ�ายเพ�่อซ้ือสินทรัพย�ไม�มีตัวตน (6,929,527)               (4,305,350)                (4,893,927)                (3,058,960)               

เง�นสดรับชําระคืนจากเง�นให�กู�ยืมระยะส้ันแก�กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน - - 76,000,000               54,000,000              

เง�นให�กู�ยืมระยะส้ันแก�กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน - - (36,000,000)              (39,000,000)             

เง�นฝากสถาบันการเง�นท่ีมีภาระค้ําประกันลดลง 999,839                   9,050,315                 1,005,602                 9,051,896                

ดอกเบ้ียรับ 219,481                  513,171                   857,295                    2,190,184               

กระแสเง�นสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุน (251,356,236)       (29,309,665)          (206,917,832)       (8,868,687)          

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น

เง�นสดรับจากเง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น 200,000,000            - 200,000,000             -

เง�นสดจ�ายเพ�่อชําระเง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น (16,650,000)             - (16,650,000)              -

เง�นสดจ�ายชําระหน้ีตามสัญญาเช�า (163,965,616)          (100,608,630)            (162,152,578)           (98,795,593)             

เง�นป�นผลจ�ายให�ผู�ถือหุ�นของบร�ษัท (48,000,000)             (48,000,000)              (48,000,000)              (48,000,000)             

ต�นทุนทางการเง�นจ�าย (4,741,556)              (788,966)                  (4,736,594)                (775,953)                  

กระแสเง�นสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเง�น (33,357,172)        (149,397,596)       (31,539,172)         (147,571,546)      

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดเพ��มข�้น (ลดลง) สุทธิ 55,000,816         (216,188,205)       55,207,999          (224,491,221)       

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 173,603,451           389,791,656            153,496,902             377,988,123           

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 8 228,604,267       173,603,451        208,704,901        153,496,902        

รายการท่ี ไม�ใช�เง�นสด
เจ�าหน้ีจากการซ้ือสินทรัพย� 3,112,573 1,733,955 2,853,815 1,520,775

เจ�าหน้ีจากการซ้ือสินทรัพย�ไม�มีตัวตน 1,194,100 636,847 797,100 412,146

เง�นป�นผลค�างจ�าย 27,446                     51,313                      27,446                      51,313                     

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี สําหรับป�สิ�นสุดวันท่ี

  หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหน่ึงของงบการเง�นน้ี
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

หมายเหตุ สารบัญ 

1 ข�อมูลทั่วไป 

2 เกณฑ�การจัดทํางบการเง�น 

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

5 การซื้อธุกิจ 

6 ผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

7 บุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 

8 เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด 

9 ลูกหนี้อ่ืน 

10 สินค�าคงเหลือ 

11 เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย 

12 ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ� 

13 สัญญาเช�า 

14 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 

15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

16 เจ�าหนี้อ่ืน 

17 ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเว�ยนสําหรับผลประโยชน�พนักงาน 

18 ส�วนเกินทุนและสํารอง 

19 ส�วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได� 

20 ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�ของพนักงาน 

21 ค�าใช�จ�ายตามลักษณะ 

22 ภาษีเง�นได� 

23 กําไรต�อหุ�นข้ันพ�้นฐาน 

24 เง�นป�นผล 

25 เคร�่องมือทางการเง�น 

26 ภาระผูกพันกับบุคคลหร�อกิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน 

27 เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี ้
 
งบการเง�นนี้ได�รับอนุมัติให�ออกงบการเง�นจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ� 2565 

 
1 ข�อมลูทัว่ไป 
 

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) เป�นนิติบุคคลที่จัดต้ังข�้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2562 โดยมีที่อยู�จดทะเบียนของบร�ษัทต้ังอยู�เลขที่ 159/6อาคารเสร�ม
มิตร ทาวเวอร� ช้ัน 2 ห�อง 201-202 ถนนสุข�มว�ท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 
 
บร�ษัทใหญ�ในระหว�างป�ได�แก� บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จาํกัด ซึ่งเป�นนิติบุคคลทีจ่ัดต้ังข�้นในประเทศไทย  

 
กลุ�มบร�ษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจําหน�ายและให�บร�การซ�อมเคร�่องคอมพ�วเตอร� โทรศัพท�มือถือและอ�ปกรณ�  
โดยรายละเอียดของบร�ษัทย�อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได�เป�ดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 
11 

 
2 เกณฑ�การจดัทาํงบการเง�น  
 

งบการเง�นนี้จ ัดทําข� ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช�โดย  
สภาว�ชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ที่เกี่ยวข�อง  งบ
การเง�นนี้นําเสนอเป�นเง�นบาทซึ่งเป�นสกุลเง�นที่ใช�ในการดําเนินงานของบร�ษัท 

 
งบการเง�นรวมประกอบด�วยงบการเง�นของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย  (รวมกันเร�ยกว�า "กลุ�มบร�ษัท") ในการจัดทํางบ
การเง�นให�เป�นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ผู�บร�หารใช�ว�จารณญาณ  การประมาณการและข�อสมมติ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต�อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ�มบร�ษัททั้งนี้ ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกต�าง
จากที่ประมาณการไว� ประมาณการและข�อสมมติที่ใช�ในการจัดทํางบการเง�นได�รับการทบทวนอย�างต�อเนื่องการปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยว�ธีเปลี่ยนทันทีเป�นต�นไป 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี
 

การยินยอมการลดค�าเช�าที่เกีย่วข�องกับ COVID-19 
 

ต้ังแต�วันที่ 1 มกราคม 2564 กลุ�มบร�ษัทได�ถือปฏิบัติตามการปรับปรุง TFRS 16 เร�่อง การลดค�าเช�าที่เกี่ยวข�องกับ 
COVID-19 ซึ่งให�ทางเลือกแก�ผู�เช�าในการไม�ต�องประเมินว�าการได�รับการลดค�าเช�าที่เกี่ยวข�องกับ COVID-19 ที่เข�า
เง� ่อนไขเป�นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�า กลุ�มบร�ษัทถือปฏิบัติตามทางเลือกดังกล�าวกับทุกสัญญาเช�าโดยการถือ
ปฏิบัติดังกล�าวไม�มีผลกระทบต�อกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 

 
ในป� 2564 กลุ�มบร�ษัทได�รับการลดค�าเช�าที่เกี่ยวข�องกับ COVID-19 ทําให�ค�าเช�าสําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ลดลงเป�นจํานวน 22.50 ล�านบาท  

 
4 นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 
(ก) เกณฑ�ในการจดัทาํงบการเง�นรวม 

 
งบการเง�นรวมประกอบด�วยงบการเง�นของบร�ษัท และบร�ษัทย�อย (รวมกันเร�ยกว�า “กลุ�มบร�ษัท”)  
 
บร�ษัทย�อยเป�นกิจการที่อยู�ภายใต�การควบคุมของกลุ�มบร�ษัท  การควบคุมเกิดข�้นเมื่อกลุ�มบร�ษัทเป�ดรับหร�อมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข�องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช�อํานาจเหนอืกิจการนั้นทาํให�เกิดผล
กระทบต�อจํานวนเง�นผลตอบแทนของกลุ�มบร�ษัท งบการเง�นของบร�ษัทย�อยได�รวมอยู�ในงบการเง�นรวมนับแต�วันที่มี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ�นสุดลง 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว�างกิจการในกลุ�ม รวมถึงรายได� หร�อค�าใช�จ�ายที่ยังไม�เกิดข�้นจร�งซึ่งเป�นผลมาจาก
รายการระหว�างกิจการในกลุ�ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเง�นรวม 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ�มบร�ษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามว�ธีซื้อ เมื่อกลุ�มบร�ษัทประเมินว�ากลุ�มของกิจกรรมและสินทรัพย�ที่
ซื้อมานั้นประกอบด�วยป�จจัยนําเข�าและกระบวนการที่สําคัญเป�นอย�างน�อยซึ่งสามารถทําให�เกิดผลผลิตได� โดยวันที่
ซื้อกิจการคือวันที่อํานาจในการควบคุมนั้นได�ถูกโอนมาให�กลุ�มบร�ษัท ยกเว�นกรณีการรวมธุรกิจภายใต�การควบคุม
เดียวกันทั้งนี้ ค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องกับการซื้อธุรกิจรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายเมื่อเกิดข�้น 
 
ค�าความนิยมถูกวัดมูลค�า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค�ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที่โอนให�หักด�วยมูลค�ายติุธรรมสุทธิ
ของสินทรัพย�ที ่ระบุได�ที่ได�มาและหนี้สินที่รับมา กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว�ามูลค�ายุติธรรมรับรู�ในกําไรหร�อ
ขาดทุนทันที 
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สิ�งตอบแทนที่โอนให�รวมถึงสินทรัพย�ที่โอนไป  หนี้สินที่กลุ�มบร�ษัทก�อข�้นเพ�่อจ�ายชําระให�แก�เจ�าของเดิม หนี้สินที่อาจ
เกิดข�้น และส�วนได�เสียในส�วนของเจ�าของที่ออกโดยกลุ�มบร�ษัท 
 
หนี้สินที่อาจเกิดข�้นของบร�ษัทที่ถูกซื ้อที ่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู �เป�นหนี้สินหากมีภาระผูกพนัในป�จจ�บันซึ่ง
เกิดข�้นจากเหตุการณ�ในอดีต และสามารถวัดมูลค�ายุติธรรมได�อย�างน�าเช่ือถือ 
 
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเร��มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม�เสร็จสมบูรณ�ภายในวันสิ�นรอบระยะเวลารายงานที่การรวม
ธุรกิจเกิดข�้น กลุ�มบร�ษัททําการประมาณการมูลค�าของรายการซึ่งข�อมูลทางบัญชียังไม�สมบูรณ�เพ�่อรายงาน มูลค�า
ประมาณการดังกล�าวจะถูกปรับปรุง หร�อรับรู�สินทรัพย� หร�อหนี้สินเพ��มเติมในระหว�างช�วงระยะเวลาในการวัดมูลค�า 
เพ�่อสะท�อนผลของข�อมูลเพ��มเติมที่ได�รับเกี่ยวกับข�อเท็จจร�งและสถานการณ�แวดล�อมที่มีอยู� ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข�อมูล
ดังกล�าวมีผลต�อการวัดมูลค�าของจํานวนต�างๆ ที่เคยรับรู�ไว� ณ วันที่ซื้อ  
 
การรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช�ว�ธีเสมือนว�าเป�นว�ธีการรวมส�วนได�เสีย โดยรับรู�
สินทรัพย�และหนี้สินของธุรกิจที่ถูกซื้อด�วยมูลค�าตามบัญชีของธุรกิจดังกล�าวตามงบการเง�นรวมของบร�ษัทใหญ�ใน
ลําดับสูงสุด ณ วันที่เกิดรายการ ส�วนต�างระหว�างมูลค�าสินทรัพย�สุทธิของธุรกิจที่ถูกนํามารวมดังกล�าวกับ
ค�าตอบแทนที่จ�ายรับรู�เป�นส�วนเกินหร�อส�วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกันในส�วนของผู�ถือหุ�น  
รายการส�วนเกินหร�อส�วนขาดจะถูกตัดจําหน�ายเมื่อมีการขายเง�นลงทุนในธุรกิจที่ซื้อดังกล�าวไป ผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจที่ถูกซื้อจะรวมอยู�ในงบการเง�นรวมของผู�ซื้อนับต้ังแต�วันที่ต�นงวดของงบการเง�นเปร�ยบเทียบหร�อวันที่ธุรกจิ
เหล�านั้นอยู�ภายใต�การควบคุมเดียวกันแล�วแต�ระยะเวลาใดจะสั้นกว�า จนถึงวันที่การควบคุมสิ�นสุด 

  

ส�วนที่ 3 | งบการเง�น

151



บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

(ข) เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย  
 
เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยในงบการเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษัทบันทึกบัญชีโดยใช�ว�ธีส�วนได�เสีย 
 

(ค) เง�นตราต�างประเทศ  
 

รายการบัญชีที่เป�นเง�นตราต�างประเทศ รวมถึงสินทรัพย�และหนี้สินที่ไม�เป�นตัวเง�นซึ ่งเกิดจากรายการบัญชทีี ่เป�น
เง�นตราต�างประเทศ แปลงค�าเป�นสกุลเง�นที่ใช�ในการดําเนินงานของแต�ละบร�ษัทในกลุ�มบร�ษัท โดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่เกิดรายการ สําหรับสินทรัพย�และหนี้สิ นที ่เป�นตัวเง�นและเป�นเง�นตราต�างประเทศแปลงค�าโดยใช�อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน 
 
ผลต�างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดข�้นจากการแปลงค�า ให�รับรู�เป�นกําไรหร�อขาดทุนในงวดบัญชีนั้น 

 
(ง) เคร�่องมอืทางการเง�น 
 

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค�า  
 
สินทรัพย�ทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นอ่ืน ๆ  (นอกเหนือจากลูกหนี้การค�า) รับรู�รายการเมื่อเร��มแรกเมื่อกลุ�ม
บร�ษัทเป�นคู�สัญญาตามข�อกําหนดของเคร�่องมือทางการเง�นนั้น และวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมโดยรวมต�นทุน
การทํารายการที่เกี่ยวข�องโดยตรงกับการได�มา  
 
ณ วันที่รับรู�รายการเมื่อเร��มแรก สินทรัพย�ทางการเง�นจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค�า มูลค�ายุติธรรม
ผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หร�อมูลค�ายุติธรรมผ�านกําไรหร�อขาดทุน สินทรัพย�ทางการเง�นจะไม�ถูกจัดประเภท
รายการใหม�ภายหลังการรับรู�รายการเมื่อเร��มแรกเว�นแต�กลุ�มบร�ษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบร�หาร
สินทรัพย�ทางการเง�น ในกรณีดังกล�าวสินทรัพย�ทางการเง�นที่ได�รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการ
ใหม�โดยทันทีเป�นต�นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท 
 

ณ วันที่รับรู�รายการเมื่อเร��มแรก หนี้สินทางการเง�นจัดประเภทด�วยราคาทุนตัดจําหน�ายตามว�ธีดอกเบี้ยที่แท�จร�ง
ดอกเบี้ยจ�าย กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกําไรหร�อขาดทุนที่เกิดจากการ ตัดรายการออกจากบัญชี
รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน  
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สินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�ายถูกวัดมูลค�าในภายหลังด�วยราคาทุนตัดจําหน�ายตาม
ว�ธีดอกเบี้ยที่แท�จร�ง ราคาทุนตัดจําหน�ายลดลงด�วยผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น รายได�ดอกเบี้ย กําไร
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว� าจะเกิดข� ้น กําไรหร�อขาดทุนที่เกิดจากการตัด
รายการออกจากบัญชีรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน  

 

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 
กลุ�มบร�ษัทตัดรายการสินทรัพย�ทางการเง�นออกจากบัญชีเมื ่อสิทธิตามสัญญาที่จะได�รับกระแสเง�นสดจาก
สินทรัพย�ทางการเง�นหมดอายุ 
 
กลุ�มบร�ษัทตัดรายการหนี้สินทางการเง�นออกจากบัญชีเมื ่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ�นสุดลง ยกเลิก หร�อ
หมดอายุ กลุ�มบร�ษัทตัดรายการหนี้สินทางการเง�นออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขและกระแสเง�นสด
จากการเปลี่ยนแปลงหนีส้ินมีความแตกต�างอย�างมีนัยสําคัญ โดยรับรู�หนี้สินทางการเง�นใหม�ด�วยมลูค�ายติุธรรมที่
สะท�อนเง�่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล�ว 
 
ผลต�างระหว�างมูลค�าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ�งตอบแทนที่ได�รับหร�อต�องจ�าย รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน  
 
สินทรัพย�ทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นจะหักกลบกันเพ�่อรายงานในงบแสดงฐานะการเง�นด�วยจํานวนสุทธิก็
ต�อเมื่อกลุ�มบร�ษัทมีสิทธิบังคับใช�ตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนเง�นที่รับรู�และกลุ�มบร�ษัทต้ังใจที่จะชําระด�วย
จํานวนเง�นสุทธิ หร�อต้ังใจที่จะรับสินทรัพย�และชําระหนี้สินพร�อมกัน  

 
(ง.3) อนุพันธ� 

 
อนุพันธ�รับรู�ด�วยมูลค�ายุติธรรม และวัดมูลค�ายุติธรรมทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหร�อขาดทุนจาก
การวัดมูลค�ายุติธรรมใหม�จะรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนทันที  
 

(ง.4) การตัดจําหน�าย 
 
มูลค�าตามบัญชีข้ันต�นของสินทรัพย�ทางการเง�นจะถูกตัดจําหน�ายเมื่อกลุ�มบร�ษัทไม�สามารถคาดการณ�ได�อย�าง
สมเหตุสมผลว�าจะได�รับคืนเง�น หากมีการรับเง�นคืนในภายหลังจากสินทรัพย�ที่มีการตัดจําหน�ายแล�ว จะรับรู�เป�น
การกลับรายการการด�อยค�าในกําไรหร�อขาดทุนในงวดที่ได�รับคืน 
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(ง.5) ดอกเบี้ย 
 
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ�ายรับรู �ในกําไรหร�อขาดทุนด�วยว�ธีดอกเบี้ยที ่แท�จร�ง ในการคํานวณดอกเบี้ยรับและ
ดอกเบี้ยจ�าย อัตราดอกเบี้ยที่แท�จร�งจะนํามาใช�กับมูลค�าตามบัญชีข้ันต�นของสินทรัพย� (เมื่อสินทรัพย�ไม�มีการ
ด�อยค�าด�านเครดิต) หร�อราคาทุนตัดจําหน�ายของหนี้สิน 

 
(จ) เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด  

 
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดประกอบด�วย ยอดเง�นสดและยอดเง�นฝากธนาคาร  

 
(ฉ) ลูกหนี้การค�า 

 
ลูกหนี้รับรู�เมื่อกลุ�มบร�ษัทมีสิทธิที่ปราศจากเง�่อนไขในการได�รับสิ�งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้การค�าวัดมูลค�าด�วย
ราคาของรายการหักค�าเผ่ือผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น หนี้สูญจะถูกตัดจําหน�ายเมื่อเกิดข�้น    
 
กลุ�มบร�ษัทประมาณผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้นตลอดอายุของสญัญา ซึ่งประมาณการโดยใช�ตารางการ
ต้ังสํารองเพ�่อหาอัตราผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น ซึ่งว�ธีดังกล�าวมีการจัดกลุ�มลูกหนี้ตามความเสี่ยง
ด�านเครดิตที่มีลักษณะร�วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ โดยนําข�อมูลผลขาดทุนที่เกิดข� ้นในอดีต การ
ปรับปรุงป�จจัยที่มี  ความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้นั้น ๆ ตลอดจนการประเมินข�อมูลสภาวการณ�เศรษฐกิจในป�จจ�บัน
และข�อมูลคาดการณ�สภาวการณ�เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน 

 
(ช) สินค�าคงเหลือ 

 
สินค�าคงเหลือวัดมูลค�าด�วยราคาทุนหร�อมูลค�าสทุธิที่จะได�รับแล�วแต�ราคาใดจะต่ํากว�า  ต�นทุนของสินค�าคํานวณโดย
ใช�ว�ธีเข�าก�อนออกก�อน ราคาทุนรวมถึงต�นทุนทางตรงที่เกี่ยวข�องกบัการได�มาของสนิค�าต�นทนุสินค�า ทั้งนี้ มูลค�าสุทธิ
ที ่จะได�รับเป�นการประมาณราคาที่จะขายได�จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด�วยค�าใช�จ�ายที่จําเป�นโดยประมาณใน 
การขาย 

  

ส�วนที่ 3 | งบการเง�น

154



บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

(ซ) ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ� 
  
ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�วัดมูลค�าด�วยราคาทุนหักค�าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด�อยค�า 
 
ราคาทุนรวมถึงต�นทุนทางตรงที่เกี ่ยวข�องกับการได�มาของสินทรัพย� และต�นทุนทางตรงอื่น ๆ  ที ่เกี ่ยวข�องกับ  
การจัดหาสินทรัพย�เพ�่อให�สินทรัพย�นั ้นอยู�ในสภาพที่พร�อมจะใช�งานได�ตามความประสงค�  ต�นทุนในการร�้อถอน  
การขนย�าย การบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย�และต�นทุนการกู�ยืม สําหรับเคร�่องมือทีค่วบคุมโดยลขิสิทธ์ิซอฟต�แวร�ซึง่
ไม�สามารถทํางานได�โดยปราศจากลิขสทิธิ์ซอฟต�แวร�นั้นให�ถอืว�า ลิขสิทธิ์ซอฟต�แวร�ดังกล�าวเป�นส�วนหนึ่งของอ�ปกรณ� 
 
ส�วนประกอบของรายการส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�แต�ละรายการที่มีอายุการให�ประโยชน�ไม�เท�ากันต�อง
บันทึกแต�ละส�วนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกต�างหากจากกัน  
 
ผลต�างระหว�างสิ�งตอบแทนสุทธิ ที่ได�รับจากการจําหน�ายกับมูลค�าตามบัญชีของส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ� 
รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน 
 
ต�นทุนที่เกิดข�้นในภายหลัง 
 
ต�นทุนในการเปลี่ยนแทนส�วนประกอบจะรับรู�เป�นส�วนหนึ่งของมูลค�าตามบัญชีของรายการส�วนปรับปรุงอาคารเช�า
และอ�ปกรณ�  ถ�ามีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ที่กลุ�มบร�ษัทจะได�รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
ส ามารถ ว ัดม ูล ค � าต �นท ุ นข อง ราย การ น ั ้ น ไ ด � อย � าง น � า เช ื ่ อถ ื อ  ช ิ � นส �วนท ี ่ ถ ูก เปล ี ่ ย นแ ทนจ ะ ถู ก  
ตัดจําหน�ายตามมูลค�าตามบัญชี ต�นทุนที่เกิดข�้นในการซ�อมบํารุงส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�ที่ เกิดข�้นเป�น
ประจําจะรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนเมื่อเกิดข�้น 

 
ค�าเสื่อมราคา 

 
ค�าเสื่อมราคาคํานวณโดยว�ธีเส�นตรงตามเกณฑ�อายุการให�ประโยชน�โดยประมาณของส�วนประกอบของสินทรัพย�และ
รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน  ประมาณการอายุการให�ประโยชน�ของสินทรัพย�แสดงได�ดังนี้ 
 
ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและเคร�่องใช�สาํนักงาน 1- 5 ป� 
ยานพาหนะ 5 ป� 
 
กลุ�มบร�ษทัไม�คิดค�าเสื่อมราคา สาํหรับสินทรัพย�ที่อยู�ระหว�างการก�อสร�างและติดต้ัง 
ว�ธีการคิดค�าเสื่อมราคา อายุการให�ประโยชน�ของสินทรัพย� และมูลค�าคงเหลือ ถูกทบทวนอย�างน�อยที่สดุทุกสิ�นรอบป�
บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) ค�าความนยิม 
 
ค�าความนิยมวัดมูลค�าด�วยว�ธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด�อยค�าสะสม 
 

(ญ) สนิทรพัย�ไม�มตีวัตนอืน่ 
 

สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอ่ืน วัดมูลค�าด�วยราคาทุนหักค�าตัดจําหน�ายสะสมและขาดทุนจากการด�อยค�า รายจ�ายภายหลงั
การรับรู�รายการจะรับรู�เป�นสินทรัพย�เมื่อก�อให�เกิดประโยชน�เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค�าตัดจําหน�ายคํานวณโดยว�ธี
เส�นตรงตามระยะเวลาที่คาดว�าจะได�รับประโยชน�จากสินทรัพย�ไม�มีตัวตนและรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน ประมาณการ
ระยะเวลาที่คาดว�าจะได�รับประโยชน�แสดงได�ดังนี้ 
 
ค�าลิขสิทธิ์ซอฟต�แวร� 3-10 ป� 
ค�าสิทธิในการประกอบกิจการร�าน 1-3 ป� 
 

(ฎ) สัญญาเช�า 
 
ณ วันเร��มต�นของสัญญา กลุ�มบร�ษัทจะประเมินว�าสัญญาเป�นสัญญาเช�าหร�อประกอบด�วยสญัญาเช�า เมื่อสัญญานั้น
ให�สิทธิในการควบคุมการใช�สินทรัพย�ที่ระบุสําหรับช�วงเวลาหนึ่งเพ�่อแลกเปลี่ยนกับสิ�งตอบแทน 
 
ณ วันที่สัญญาเช�าเร��มมีผลหร�อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�า กลุ�มบร�ษัทจะป�นส�วนสิ�งตอบแทนที่ต�องจ�ายตาม
สัญญาให�กับแต�ละส�วนประกอบของสัญญาเช�าตา มราคาเอกเทศของแต�ละส�วนประกอบ สําหรับสัญญาเช�า  
อสังหาร�มทรัพย�กลุ�มบร�ษัทเลือกที่จะไม�แยกส�วนประกอบที่ไม�เป�นการเช�าและรับรู�สัญญาเช�าและส�วนประกอบที่ไม�เป�น
การเช�าเป�นสัญญาเช�าทั้งหมด  

 
กลุ�มบร�ษัทรับรู�สินทรัพย�สิทธิการใช�และหนี้สินตามสัญญาเช�า ณ วันที่สัญญาเช�าเร��มมีผล  
 
สินทรัพย�สิทธิการใช�วัดมูลค�าด�วยราคาทุนหักค�าเสือ่มราคาสะสมและขาดทุนจากการด�อยค�า และปรับปรุงเมื่อมีการ
วัดมูลค�าใหม�ของหนี้สินตามสญัญาเช�า ต�นทุนของสินทรัพย�สิทธิการใช�ประกอบด�วยจาํนวนเง�นที่รับรู�เมื่อเร��มแรกของ
หนี้สินตามสัญญาเช�าปรับปรุงด�วยเง�นจ�ายล�วงหน�ารวมกับต�นทุนทางตรงเร��มแรก ค�าเสื่อมราคารับรู� ในกําไรหร�อ
ขาดทุนด�วยว�ธีเส�นตรงนับจากวันที่สัญญาเช�าเร��มมีผลจนถึงวันสิ�นสุดอายุสัญญา  

 
หนี้สินตามสัญญาเช�าวัดมูลค�าเมื ่อเร� �มแรกด�วยมูลค�าป�จจ�บันของค�าเช�าที ่ต�องจ�ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี ้กลุ�ม
บร�ษัทใช�อัตราดอกเบี้ยเง�นกู�ยืมส�วนเพ��มของกลุ�มบร�ษัทในการคิดลดเป�นมูลค�าป�จจ�บัน กลุ�มบร�ษัทกําหนดอตัรา
ดอกเบี้ยเง�นกู�ยืมส�วนเพ��มโดยนาํอัตราดอกเบี้ยจากแหล�งข�อมูลทางการเง�นภายนอกหลายแห�งและได�ปรับปรุงบางส�วน
เพ�่อให�สะท�อนระยะเวลาของสัญญาเช�าและลักษณะของสินทรัพย�ที่เช�า 
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หนี้สินตามสัญญาเช�าวัดมูลค�าด�วยว�ธีราคาทุนตัดจําหน�ายตามว�ธีดอกเบี้ยที่แท�จร�ง และหนี้สินตามสัญญาเช�าจะถูก
วัดมูลค�าใหม�เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�าหร�อมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช�สิทธิที่ระบุในสญัญาเช�า 
เมื่อมีการวัดมูลค�าหนี้สินตามสัญญาเช�าใหม� จะปรับปรุงกับมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�สิทธิการใช� หร�อรับรู�ใน
กําไรหร�อขาดทุน หากมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�สิทธิการใช�ได�ถูกลดมูลค�าลงจนเป�นศูนย�แล�ว ยกเว�นสัญญาเช�า
ระบุสินทรัพย�ที่ได�รับส�วนลดค�าเช�าจากสถานการณ� COVID-19 และกลุ�มบร�ษัทเลือกไม�ประเมินว�าการได�รับส�วนลด
ค�าเช�าเป�นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�าจะปรับปรุงผลกระทบกับหนี้สินตามสัญญาเช�า 

 
(ฏ) การด�อยค�าที่ไม�ใช�สินทรัพย�ทางการเง�น  

 
ยอดสินทรัพย�ตามบัญชีของกลุ�มบร�ษัทได�รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว�ามีข�อบ�งช้ีเร�่องการด�อยค�าหร�อไม�ใน
กรณีที่มีข�อบ�งช้ีจะทําการประมาณมูลค�าสินทรัพย�ที่คาดว�าจะได�รับคืน สําหรับค�าความนิยม จะประมาณมูลค�าที่คาด
ว�าจะได�รับคืนทุกป�ในช�วงเวลาเดียวกัน   
 
ขาดทุนจากการด�อยค�ารับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนเมื่อมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�สูงกว�ามูลค�าที่จะได�รับคืน 

 
มูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน หมายถึง มูลค�าจากการใช�ของสินทรัพย�หร�อมูลค�ายติุธรรมของสินทรัพย�หกัต�นทุนในการ
ขายแล�วแต�มูลค�าใดจะสูงกว�า ในการประเมินมูลค�าจากการใช�ของสินทรัพย�  ประมาณการกระแสเง�นสดที่จะได�รับใน
อนาคตจะคิดลดเป�นมูลค�าป�จจ�บันโดยใช�อัตราคิดลดก�อนคํานึงภาษีเง�นได�เพ�่อให�สะท�อนมูลค�าที ่อาจประเมินได�ใน
ตลาดป�จจ�บัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต�อสินทรัพย� สําหรับสินทรัพย�ที่ไม�ก�อให�เกิดกระแสเง�นสดรับโดย
อิสระจากสินทรัพย�อ่ืน จะพ�จารณามูลค�าทีค่าดว�าจะได�รับคืนรวมกบัหน�วยสนิทรัพย�ที่ก�อให�เกิดเง�นสดทีส่ินทรัพย�นัน้
เกี่ยวข�องด�วย 
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ขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�ที่เคยรับรู�ในงวดก�อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่
ใช�ในการคํานวณมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน ยกเว�นขาดทุนจากการด�อยค�าของความนิยมจะไม�มีการปรับปรุงกลับ
รายการ ขาดทุนจากการด�อยค�าจะถูกกลับรายการเพ�ยงเท�าที่มูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ไม�เกินกว�ามูลค�าตาม
บัญชีภายหลังหักค�าเสื่อมราคาหร�อค�าตัดจําหน�าย เสมือนหนึ่งไม�เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด�อยค�ามาก�อน 

 
(ฐ) ผลประโยชน�ของพนักงาน 

 
โครงการสมทบเง�น 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเข�ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ�มบร�ษัทจะถูกรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายพนักงาน
ในกําไรหร�อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได�ทํางานให�กับกิจการ 
 
โครงการผลประโยชน�ที่กําหนดไว� 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ�มบร�ษัทจากโครงการผลประโยชน�ที่กําหนดไว�ถูกคํานวณจากการประมาณผลประโยชน�ใน
อนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดป�จจ�บันและงวดก�อนๆ ผลประโยชน�ดังกล�าวได�มีการคิดลดกระแส
เง�นสดเพ�่อให�เป�นมูลค�าป�จจ�บันซึ่งจัดทําโดยนักคณิตศาสตร�ประกันภัยที่ได�รับอนุญาตเป�นประจํา โดยว�ธีคิดลดแต�ละ
หน�วยที่ประมาณการไว� 
 
ในการวัดมูลค�าใหม�ของหนี้สินผลประโยชน�ที ่กําหนดไว�สุทธิ  กําไรหร�อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร�ประกันภัยจะถูกรับรู�รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุ�มบร�ษัทกําหนดดอกเบี้ยจ�ายของหนี้สนิ
ผลประโยชน�ที ่กําหนดไว�สุทธิโดยใช�อัตราคิดลดที่ใช�วัดมูลค�าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน� ณ ต�นป� โดย
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน�ที่กําหนดไว�สุทธิซึ่งเป�นผลมาจากการสมทบเง�นและการจ�ายชําระ
ผลประโยชน� ดอกเบี้ยจ�ายสุทธิและค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข�องกับโครงการผลประโยชน�รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน 
 
เมื ่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน�ของโครงการหร�อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน�ที่
เกี่ยวข�องกับการบร�การในอดีต หร�อกําไรหร�อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต�องรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนทันที 
กลุ�มบร�ษัท รับรู�กําไรและขาดทุนจากการจ�ายชําระผลประโยชน�พนักงานเมื่อเกิดข�้น 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ�มบร�ษัทที่เป�นผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานเป�นผลประโยชน�ในอนาคตที่ เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในงวดป�จจ�บันและงวดก�อนๆ ซึ่งผลประโยชน�นี้ได�คิดลดกระแสเง�นสดเพ�่อให�เป�นมูลค�าป�จจ�บัน 
การวัดมูลค�าใหม�จะรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนเมื่อเกิดข�้น 
ผลประโยชน�ระยะสั้นของพนักงานรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายเมื่อพนักงานทํางานให�หนี้สินรับรู�ด�วยมูลค�าที่คาดว�าจะจ�ายชําระ 
หากกลุ�มบร�ษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหร�อภาระผูกพันโดยอนุมานทีจ่ะต�องจ�ายอันเป�นผลมาจากการที่พนักงาน
ได�ทํางานให�ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได�อย�างสมเหตุสมผล  
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(ฑ) การจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� 
 

มูลค�ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ�น ณ วันที่ให�สิทธิแก�พนักงาน (ชําระด�วยตราสารทุน) รับรู�เป�นค�าใช�จ�ายพร�อมๆ ไปกับ
การเพ��มข�้นในส�วนของผู�ถือหุ�น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข�าใช�สิทธิได�อย�างไม�มีเง�่อนไข  จํานวนที่รับรู�เป�น
ค�าใช�จ�ายจะถูกปรับปรุงเพ�่อให�สะท�อนถึงจํานวนสิทธิซื้อหุ�นที่แท�จร�งซึ่งเข�าเง�่อนไขการให�บร�การที่เกี่ยวข�องและเง�่อนไข
การได�รับสิทธิที ่ไม�ใช�เง� ่อนไขเร�่องตลาดทุน ซึ ่งเป�นจํานวนที่เดิมเคยรับรู�ตามจํานวนสิทธิซื ้อหุ�นที ่เข�าเง�่อนไขการ
ให�บร�การที่เกี่ยวข�องและเง�่อนไขการได�รับสิทธิที่ไม�ใช�เง�่อนไขเร�่องตลาดทุน ณ วันที่ได�รับสิทธิ  สําหรับเง�่อนไขการได�รับ
สิทธิที่ไม�ใช�เง�่อนไขการบร�การหร�อผลงาน มูลค�ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ�น ณ วันที่ให�สิทธิจะถูกวัดค�าเพ�่อให�สะท�อนถึง
เง�่อนไขนั้นและไม�มีการปรับปรุงสําหรับผลต�างระหว�างจํานวนที่คาดไว�กับผลที่เกิดข�้นจร�ง 

 
(ฒ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรู �ก็ต�อเมื ่อกลุ�มบร�ษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหร�อภาระผูกพันจากการอนุมาน  
ที่เกิดข�้นในป�จจ�บันอันเป�นผลมาจากเหตุการณ�ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได�อย�างน�าเช่ือถือ 
และมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�นอนว�าประโยชน�เชิงเศรษฐกิจจะต�องถกูจ�ายไปเพ�่อชําระภาระผูกพันดังกล�าว ประมาณ
การหนี้สินพ�จารณาจากการคิดลดกระแสเง�นสดที่จะจ�ายในอนาคตโดยใช�อัตราคิดลดในตลาดป�จจ�บันก�อนคํานึงถึง
ภาษีเง�นได� เพ�่อให�สะท�อนจํานวนที่อาจประเมินได�ในตลาดป�จจ�บันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต�อหนี้สิน 
ประมาณการหนี้สินส�วนที่เพ��มข�้นเนื่องจากเวลาที่ผ�านไปรับรู�เป�นต�นทุนทางการเง�น 

 
(ณ) การวัดมูลค�ายุติธรรม 
 

มูลค�ายุติธรรมคือราคาที่จะได�รับจากการขายสนิทรัพย�หร�อจ�ายชําระเพ�่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดข�้นในสภาพปกติ
ระหว�างผู�ร�วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค�าในตลาดหลัก หร�อตลาดที่ให�ประโยชน�สูงสุด (หากไม�มีตลาดหลัก) ที่ กลุ�มบร�ษัท
สามารถเข�าถึงได�ในวันดังกล�าว มูลค�ายุติธรรมของหนี้สินสะท�อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม�สามารถปฏิบัติตาม
ข�อกําหนดของภาระผูกพัน  
 
การวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�หร�อหนี้สิน กลุ�มบร�ษัทใช�ข�อมูลที่สามารถสังเกตได�ให�มากที่สุดเท�าที ่จะทําได� 
มูลค�ายุติธรรมเหล�านี้ถูกจัดประเภทในแต�ละลําดับช้ันของมูลค�ายุติธรรมตามข�อมูลที่ใช�ในการประเมินมูลค�า ดังนี้  

- ข�อมูลระดับ 1  เป�นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล�องสําหรับสินทรัพย�หร�อหนี้สินอย�างเดียวกัน 
- ข�อมูลระดับ 2  เป�นข�อมูลอ่ืนที่สังเกตได�โดยตรงหร�อโดยอ�อมสําหรับสินทรัพย�นั้นหร�อหนี้สินนั้นนอกเหนือจาก

ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู�ในข�อมูลระดับ 1 
- ข�อมูลระดับ 3  ข�อมูลที่ใช�เป�นข�อมูลที่ไม�สามารถสังเกตได�สําหรับสินทรัพย�หร�อหนี้สินนั้น 

 
หากสินทรัพย�หร�อหนี้สินที ่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายกลุ�มบร�ษัทวัดมูลค�า
สินทรัพย�และสถานการณ�เป�นสินทรัพย�ด�วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค�าหนี้สินและสถานะการเป�นหนี้สินด�วยราคา
เสนอขาย   
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หลักฐานที่ดีที่สุดสําหรับมูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น ณ วันที่รับรู�รายการเมื่อเร��มแรกคือราคาของการ
ทํารายการ เช�น มูลค�ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให�หร�อได�รับ 

 
(ด) ทุนเร�อนหุ�น 

 
หุ�นสามัญ 
 
หุ�นสามัญจัดประเภทเป�นทุน ต�นทุนส�วนเพ��มที่เกี ่ยวข�องโดยตรงกับการออกหุ�นสามัญและสิทธิซื้อหุ �น (สุทธจิาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู�เป�นรายการหักจากส�วนของทุน  
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(ต) รายได� 
 
รายได�รับรู�เมื่อลูกค�ามีอํานาจควบคุมในสินค�าหร�อบร�การด�วยจาํนวนเง�นที่สะท�อนถงึสิ�งตอบแทนที่กลุ�มบร�ษัท คาดว�า
จะมีสิทธิได�รับซึ ่งไม�รวมจํานวนเง�นที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได�ที ่รับรู�ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ��มและแสดงสุทธจิาก
ส�วนลดการค�าและส�วนลดตามปร�มาณ 

 
รายได�จากการขายสินค�ารับรู� ณ วันที่มีการส�งมอบสินค�าให�กับลกูค�า สําหรับการขายที่ให�สทิธิลกูค�าในการคืนสนิค�า 
กลุ�มบร�ษัททําการประมาณการรับคืนสินค�าจากข�อมูลอัตราการคืนสินค�าในอดีตและจะไม�รับรู�รายได�จากการขาย
สินค�าสําหรับรายการดังกล�าวรวมถึงยังคงรับรู�สินค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนเป�นสินค�าคงเหลือ 

 
รายได�จากการให�บร�การรับรู�ตลอดช�วงเวลาหนึ่งโดยอ�างอิงเมื่อได�ให�บร�การ ข้ันความสําเร็จของงานประเมินโดยใช�
ว�ธีการสํารวจงานที่ได�ทําแล�ว ต�นทุนที่เกี่ยวข�องรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนเมื่อเกิดข�้น 

 
สําหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค�าและบร�การเข�าด�วยกัน กลุ�มบร�ษัทรับรู�รายได�จากการขายสินค�าและการ
ให�บร�การแยกจากกัน หากสามารถแยกสินค�าหร�อบร�การดังกล�าวออกจากกันได�และลูกค�าได�รับประโยชน�จากสินค�า
หร�อบร�การนั้น หร�อมีการให�บร�การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต�างกัน สิ�งตอบแทนที่ได�รับจะถูก 
ป�นส�วนตามสัดส�วนของราคาขายที่เป�นเอกเทศของสินค�าและบร�การนั้นๆ 

 
โปรแกรมสิทธิพ�เศษแก�ลูกค�า 

 

สําหรับโปรแกรมสิทธิพ�เศษที่กลุ�มบร�ษัทมีให�ลูกค�า สิ �งตอบแทนที่ได�รับจะป�นส�วนตามสัดส�วนของราคาขายที่เป�น
เอกเทศของสินค�าและคะแนน จํานวนเง�นที่ป�นส�วนให�กับคะแนนจะรับรู�เป�นหนี้สินที่เกิดจากสัญญา และรับรู�รายได�เมื่อ
ลูกค�าใช�สิทธิแลกคะแนนหร�อเมื่อมีความน�าจะเป�นน�อยมากที่ลกูค�าจะใช�สิทธิแลกคะแนนดังกล�าว ทั้งนี้ ราคาขายที่เป�น
เอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอ�างอิงกับส�วนลดที่ให�แก�ลูกค�าและความน�าจะเป�นที่ลูกค�าจะใช�สิทธิแลกคะแนน 
และจะได�รับการทบทวนการประมาณการดังกล�าว ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ถ) ภาษีเง�นได� 
 
ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�สําหรับป�ประกอบด�วยภาษีเง�นได�ของงวดป�จจ�บันและภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู� ในกําไร
หร�อขาดทุนเว�นแต�รายการที่เกี ่ยวข�องในการรวมธุรกิจ หร�อรายการที่รับรู �โดยตรงในส�วนของผู�ถือหุ�นหร�อกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ภาษีเง�นได�ของงวดป�จจ�บันบันทึกโดยคํานวณจากกําไรหร�อขาดทุนประจําป�ที ่ต�องเสียภาษี โดยใช�อัตราภาษีที่
ประกาศใช�หร�อที่คาดว�ามีผลบังคับใช� ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในป�ก�อนๆ  
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ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต�างช่ัวคราวที่เกิดข�้นระหว�างมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�
และหนี้สินและจํานวนที่ใช�เพ�่อความมุ�งหมายทางภาษี ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีจะไม�ถูกรับรู�เมื่อเกิดจากผลแตกต�าง
ช่ัวคราว สําหรับการรับรู�ค�าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู�สินทรัพย�หร�อหนี้สินในคร้ังแรกซึ่งเป�นรายการที่ไม�ใช�การ
รวมธุรกิจและรายการนั้นไม�มีผลกระทบต�อกําไรขาดทุนทางบัญชีหร�อทาง 

 
การวัดมูลค�าของภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีต�องสะท�อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะว�ธีการที่กลุ�ม
บร�ษัทคาดว�าจะได�รับผลประโยชน�จากสินทรัพย�หร�อจะจ�ายชําระหนี้สินตามมูลค�าตามบัญชี ณ วันสิ�นรอบระยะเวลา
รายงาน โดยใช�อัตราภาษีที่ประกาศใช�หร�อที่คาดว�ามีผลบังคับใช� ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย�ภาษีเง�นได�ของงวด
ป�จจ�บันจะหักกลบกับหนี้สินภาษีเง�นได�ของงวดป�จจ�บันในงบการเง�นเฉพาะกิจการ  

 
สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีจะบันทึกต�อเมื่อมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�ากําไรเพ�่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพ�ยงพอกับการใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างชั่วคราวดังกล�าว สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชจีะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท�าที่ประโยชน�ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช�จร�ง 

 
(ท) กําไรต�อหุ�น  

 
กําไรต�อหุ�นข้ันพ�้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหร�อขาดทุนของผู�ถือหุ�นสามัญของบร�ษัท ด�วยจํานวนหุ�นสามัญถัว
เฉลี่ยถ�วงนํ้าหนักที่ออกจําหน�ายระหว�างป� 
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5 การซือ้ธรุกจิ 
 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กลุ�มบร�ษัทได�เสร็จสิ�นการซื้อธุรกิจและรับโอนกิจการและทรัพย�สินบางส�วนของบร�ษัท ไอบิส 
พลัส เน็ทเวอร�ค จํากัด ซึ่งประกอบด�วยกิจการร�านค�า รวมถึงทรัพย�สินของกิจการร�านค�าภายใต�แบรนด�  
AIS Shop, AIS Telewiz, AIS Buddy, Samsung และ Xiaomi โดยกําหนดให�คํานวณราคาค�าตอบแทนการรับโอน
กิจการและทรัพย�สินตามค�าเฉลี่ยต�อป�ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษทีี่เกิดข�้นจร�งในระหว�างป� 2565 ถึง 2567 ของกิจการ
ซึ่งเมื่อคํานวณแล�ว ค�าตอบแทนทั้งหมดจะต�องไม�เกิน 1,000 ล�านบาท กลุ�มบร�ษัทจะชําระค�าตอบแทนการโอนกิจการ
เป�นเง�นสดและหุ�นสามัญซึ่งรวมกันจะไม�เกิน 31,578,900 หุ�น หุ�นละ 0.50 บาท หร�อไม�เกินร�อยละ 5 ของจํานวนหุ�น
สามัญทั้งหมดของบร�ษัทภายหลังการเพ��มทุนเพ�่อเสนอขายหุ�นที่ออกใหม�แก�บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
ให�แก� บร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จํากัด ทั้งหมดแล�ว ในราคาเสนอขายหุ�นสามัญเพ��มทุนของบร�ษัทที่เท�ากับราคาถวั
เฉลี่ยถ�วงนํ้าหนักของหุ�นสามัญของบร�ษัทที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยย�อนหลัง 15 วันทําการ
ติดต�อกันก�อนหน�าวันที่คณะกรรมการบร�ษัทมีมติกําหนดราคาเสนอขายหุ�น 

 
การชําระค�าตอบแทนดังกล�าวนั้นแบ�งเป�น 4 งวด โดย งวดที่ 1 ชําระเป�นเง�นสดมูลค�า 200 ล�านบาท ในวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 เมื่อการโอนกิจการได�เสร็จสมบูรณ� สําหรับค�าตอบแทน งวดที่ 2, 3 และ 4 จะชําระในระหว�างป� 2566, 2567 และ 
2568 โดยบร�ษัทจะชําระค�าตอบแทนเป�นหุ�นสามัญเพ��มทุนของบร�ษัทจํานวนไม�เกิน 6,315,900 หุ�น 6,315,900 หุ�น 
และ 18,947,100 หุ�น ตามลําดับ และชําระค�าตอบแทนส�วนที่มีมูลค�าเกินกว�ามูลค�าหุ�นสามัญเพ��มทุนดังกล�าวด�วยเง�น
สด ทั้งนี้ มูลค�าของค�าตอบแทนที่ต�องชําระในแต�ละงวด เป�นไปตามสูตรการคํานวณที่ได�ตกลงกัน และมีมูลค�ารวมไม�
เกิน 1,000 ล�านบาท 

 
การซื้อธุรกิจดังกล�าวช�วยสร�างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบร�ษัทได�อย�างรวดเร็ว กลุ�มบร�ษัทจะได�
ประโยชน�จากการมีสินค�าและบร�การ ช�องทางการจําหน�าย และกลุ�มลูกค�าที่เพ� �มข� ้นช�วยเพ��มศักยภาพและความ
ได�เปร�ยบในการแข�งขัน และยังเป�นการกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ�มบร�ษัท  
 
กลุ�มบร�ษัทมีการใช�ผู�ประเมินราคาอิสระเพ�่อหามูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย� และหนี้สินสุทธิที่ได�มา โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 การประเมินมูลค�ายุติธรรมยังไม�เสร็จสมบูรณ� ดังนั้นสินทรัพย�และหนี้สินจ�งถูกบันทึกบัญชดี�วย
ประมาณการมูลค�าในงบแสดงฐานะการเง�นรวมและเฉพาะกิจการ ทั้งนี ้กลุ �มบร�ษัทมีการทบทวนอย�างต�อเนื ่องใน
ระหว�างช�วงเวลาที่วัดมูลค�าซึ่งหากมีข�อมูลใหม�ที่ได�รับเพ��มเติมภายในหนึ่งป�นับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจและรับทราบ
ข�อเท็จจร�งที่สะท�อนเหตุการณ�แวดล�อมที่มีอยู� ณ วันที่ซื้อธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุง
ใหม� 
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สิ�งตอบแทนที่คาดว�าจะต�องจ�าย  
 
กลุ�มบร�ษัทมีข�อตกลงที่จะจ�ายสิ�งตอบแทนเพ��มเติมให�กับบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จํากัดโดยจะต�องจ�ายสําหรับ
ค�าใช�จ�ายส�วนเพ��มในการขายหุ�นตามเง� ่อนไขที่ระบุไว�ในสัญญา โดยเง� ่อนไขสําคัญ คือ กําไรสุทธิหลังภาษีเง�นได� 
(NPAT) ในแต�ละป�ซึ่งนับต้ังแต�ป� 2565 ถึง 2567 กลุ�มบร�ษัทได�ประมาณการสิ�งตอบแทนที่คาดว�าจะต�องจ�ายดังกล�าว
เป�นจํานวน 306.31 ล�านบาท ซึ่งมูลค�ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที่คาดว�าจะต�องจ�ายสําหรับหนี้สินได�ประเมินมูลค�า
ด�วยว�ธีคิดลดและถูกจัดลําดับช้ันการวัดมูลค�ายุติธรรมอยู�ในระดับที่ 3 
 

ข�อมลูทีไ่ม�สามารถสงัเกตได�ทีม่นียัสาํคญั   
ความสมัพนัธ�ระหว�างข�อมลูทีไ่ม�สามารถสงัเกตได�ทีม่ี
นยัสาํคญัและการวดัมลูค�ายตุธิรรม 

 NPAT ที่คาดการณ�ไว�ในป� 2565 ถึง 2567 
 อัตราการเพ��มข�้นของรายได�ต�อป�ที่คาดการณ�ไว�  

    (15% ถึง 38%)  
 อัตราคิดลดที่ปรับค�าความเสี่ยง  

    (9.93% สําหรับป� 2564) 

 มูลค�ายุติธรรมที่ประมาณการไว�จะเพ��มข�้น (ลดลง) 
หาก 

 NPAT สูงข�้น (ต่ําลง) หร�อ  
 อัตราการเพ��มข�้นของรายได�ต�อป�สงูข�้น (ต่ําลง) 
 อัตราคิดลดที่ปรับค�าความเสี่ยงต่ําลง (สงูข�้น) 

 
การว�เคราะห�ความอ�อนไหว   
 
การเปลี่ยนแปลงในข�อมูลที่ไม�สามารถสังเกตได�ที่มีนัยสําคัญเพ�ยงหนึ่งอย�างซึ่งอาจเป�นไปได�อย�างสมเหตุสมผล ณ 
วันที่รายงาน โดยถือว�าข�อมูลอ่ืนๆ คงที่จะมีผลกระทบต�อสิ�งตอบแทนที่คาดว�าจะต�องจ�ายดังต�อไปนี้  
 
 งบการเง�นรวมและ  

งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 เพ��มข�้น  ลดลง 
 (พันบาท) 
NPAT (เปลีย่นแปลง 1 ล�านบาท) 2,735  (2,725) 
อัตราการเพ��มข�้นของรายได�ต�อป� (เปลีย่นแปลงร�อยละ 1) 18,198  (18,052) 
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สินทรัพย�ที่ได�มาและหนีส้ินที่รับมา 
 
    มลูค�ายตุธิรรม 
  หมายเหตุ  (พันบาท) 
สินค�าคงเหลือ    22,285 
ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�  12  46,029 
สินทรัพย�สทิธิการใช�   13  207,464 
หนี้สนิตามสัญญาเช�า    (207,464) 
อ่ืนๆ - สุทธ ิ    58,221 
รวมสนิทรพัย�สทุธทิีร่ะบไุด�    126,535 
ค�าความนยิม    379,775 
สิ�งตอบแทนทีโ่อนให�    506,310 
สิ�งตอบแทนในการซื้อค�างชําระ    306,310 
กระแสเง�นสดจ�ายสทุธ ิ    200,000 
 
กลุ�มบร�ษัทได�มีการทบทวนอย�างต�อเนื่องในระหว�างช�วงเวลาที่วัดมูลค�า ซึ่งหากมีข�อมูลใหม�ที่ได�รับเพ��มเติมภายในหนึง่
ป� นับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจ และรับทราบข�อเท็จจร�งที่สะท�อนเหตุการณ�แวดล�อมที่มีอยู� ณ วันที่ซื้อธุรกิจ จะทําการ
ปรับปรุงสํารองดังกล�าว หร�อหากมีการประมาณสํารองเพ��มเติมที่สะท�อนเหตุการณ�แวดล�อมที่มีอยู� ณ วันที่ซื้อธุรกิจ 
กรณีดังกล�าวการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม� 
 
กลุ�มบร�ษัทมีค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องกับการซือ้ธุรกิจดังกล�าวรวม 4.38 ล�านบาท ซึ่งรวมอยู�ในค�าใช�จ�ายในการบร�หารใน
กําไรหร�อขาดทุนของกลุ�มบร�ษัท 
 
ค�าความนิยม  
 
ค�าความนิยมส�วนใหญ�เนื่องมาจากการเพ��มศักยภาพและความได�เปร�ยบในการแข�งขันในการดําเนินธุรกิจรวมถึงการ
ร�วมมือกันซึ่งคาดว�าจะสําเร็จ ทั้งนี้ไม�มีค�าความนิยมที่คาดว�าจะนํามาหักเป�นค�าใช�จ�ายทางภาษีเง�นได�  
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6 ผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 
สถานการณ�การแพร�ระบาดของ COVID-19 ยังคงเกิดข� ้นอย�างต�อเนื ่อง โดยเร� �มมีการแจกจ�ายวัคซีนในระหว�างป� 
2564 จากความไม�แน�นอนของสถานการณ�ในป� 2563 กลุ�มบร�ษัทจ�งจัดทํางบการเง�นสําหรับป�สิ �นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร� ่อง มาตรการผ�อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือก
เพ��มเติมทางบัญชีเพ�่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเร�่อง
การไม�นําสถานการณ� COVID-19 การด�อยค�าของสินทรัพย� และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�ามาพ�จารณาเนื่องด�วย
แนวปฏิบัติดังกล�าวสิ�นสุดการมีผลบังคับใช� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้การสิ�นสุดแนวทางปฏิบัติดังกล�าวไม�มี
ผลกระทบอย�างมีสาระสําคัญต�องบการเง�น 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2564 ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร และส�วนงานราชการของจังหวัดต�างๆได�กําหนดให�มี  
การป�ดสถานประกอบการของกลุ�มบร�ษัทเป�นการชั่วคราว เพ�่อจะจํากัดผลกระทบจากการแพร�ระบาดของ  
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เนื่องจากมีการตรวจพบผู�ติดเช้ือเป�นจํานวนเพ��มข�้นอย�างต�อเนื่อง  และมี
การแพร�ระบาดไปทั่วประเทศไทย อย�างไรก็ตามต้ังแต�วันที่ 1 กันยายน 2564 ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร และส�วน
งานราชการของจังหวัดต�างๆได�มีมาตรการผ�อนปรนให�มีการกลับมาเป�ดสถานการประกอบ โดยสถานการณ�การ
ระบาดมีความไม�แน�นอนสูงและอาจเปลี่ยนแปลงได�ทุกเมื่อ  ณ ขณะนี้จ�งไม�สามารถคาดการณ�ผลกระทบของการแพร�
ระบาดที่ยังคงดําเนินอยู� รวมถึงมาตรการต�างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ�ายวัคซีนที่อาจมีต�อธุรกิจของกลุ�มบร�ษัท 
ทั้งนี้ ผู�บร�หารได�ติดตามสถานการณ�ดังกล�าวอย�างใกล�ชิดและดําเนินการเพ�่อลดผลกระทบให�มากที่สุดเท�าที่จะเป�นไป
ได� 
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7 บคุคลหร�อกจิการทีเ่กีย่วข�องกนั  
 

บุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน หมายถึง บุคคลหร�อกิจการที่มีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ�อมหร�อมีอิทธิพล
อย�างมีสาระสําคัญในการตัดสินใจทางการเง�นและการบร�หารของกลุ�มบร�ษัทหร�อบุคคลหร�อกิจการที่อยู�ภายใต�การ
ควบคุมเดียวกันหร�ออยู�ภายใต�อิทธิพลอย�างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุ�มบร�ษัท หร�อกลุ�มบร�ษัทมีอํานาจควบคุมทัง้
ทางตรงและทางอ�อม หร�อมีอิทธิพลอย�างมีสาระสําคัญในการตัดสินใจทางการเง�นและการบร�หารต�อบุคคลหร�อ
กิจการนั้น 

 
ความสัมพันธ�ที่มีกับบร�ษัทย�อยได�เป�ดเผยในหมายเหตุข�อ 11 สําหรับบุคคลหร�อกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข�องกันที่มีรายการ
ระหว�างกันที่มีนัยสําคัญกับกลุ�มบร�ษัทในระหว�างป�มีดังต�อไปนี้ 

 
ชือ่กจิการ ประเทศทีจ่ดัตัง้ ลกัษณะความสมัพนัธ� 

บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จํากัด ประเทศไทย เป�นบร�ษัทใหญ�ในลําดับสูงสุดของกลุ�มบร�ษัท
และมีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 

บร�ษัท ว�นท�คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย มีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท บลู ฟ�ช โซลูช่ัน จํากัด ประเทศไทย มีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท ไอ-ซีเคียว จาํกัด ประเทศไทย มีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท โลจ�สท�พลัส จํากัด ประเทศไทย มีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท ว�เน็ท พาวเวอร� จํากัด ประเทศไทย มีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท เจ�ยไต� จํากัด ประเทศไทย มีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท เอ็ม อิน เทลลิเจนซ� จํากัด ประเทศไทย มีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท เอ็นทีเอ็น โซลูช่ัน จํากัด ประเทศไทย บร�ษัทย�อยของกลุ�มบร�ษัทว�เน็ท แคปป�ตอล 
บร�ษัท ว�เฮลท�ทร�ซกิต้ี จํากัด ประเทศไทย บร�ษัทย�อยของกลุ�มบร�ษัทว�เน็ท แคปป�ตอล 
บร�ษัท ว�เซิร�ฟพลสั จํากัด ประเทศไทย บร�ษัทย�อยของกลุ�มบร�ษัทว�เน็ท แคปป�ตอล 
บร�ษัท ดับเบิ�ลยูทซีี โลจ�สติกส� จํากัด ประเทศไทย มีผู�บร�หารสําคัญร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท กราฟเจนท� จํากัด ประเทศไทย มีผู�บร�หารสําคัญร�วมกันกับบร�ษัท 
ผู�บร�หารสําคัญ ไทย บุคคลที่มีอ ํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต�าง ๆ 
ของกิจการไม�ว�าทางตรงหร�อทางอ�อม ทั้งนี้ 
รวมถึงกรรมการของกลุ�มบร�ษัท (ไม�ว�าจะ
ทําหน�าที่ในระดับบร�หารหร�อไม�) 
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รายการทีส่ําคัญกับบุคคลหร�อกิจการที่เกีย่วข�องกันสําหรับแต�ละป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได�ดังนี้  
 

 งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ  
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 
 

2564  2563  2564  2563 

 
 
 
 

(พันบาท) 
บร�ษัทใหญ�        
ค�าใช�จ�ายอ่ืน 242  240  158  156 
ขายสินค�า 1  12  1  12 
        
บร�ษัทย�อย        
ขายสินค�า -               -  241  233 
รายได�อ่ืน -               -  7,083  6,416 
รายได�ค�าธรรมเนียมการคํ้าประกัน -               -  1,174  1,206 
ดอกเบี้ยรับ -               -  644  1,679 
ซ้ือสินค�า -               -  191,424  141,720 
        
บุคคลหร�อกิจการอื่นที่เกี่ยวข�องกัน         
ขายสินค�า 653  609  462  609 
รายได�อ่ืน 5  5  5  5 
ค�าบร�การ 19,871  14,956  13,005  9,007 
ขายสินทรัพย�ถาวร -  15  -  15 
ซ้ือสินทรัพย�ถาวร 1,571  1,130  1,500  872 
        
ผู�บร�หารสําคัญ        
ขายสินค�า 1,137  2,006  1,114  2,001 
ค�าตอบแทนผู�บร�หารสําคัญ        

ผลประโยชน�ระยะส้ัน 21,484  16,545  20,079  15,183 
ผลประโยชน�หลังออกจากงาน 1,072  871  876  695 

รวมค�าตอบแทนผู�บร�หารสําคัญ 22,556  17,416  20,955  15,878 
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ยอดคงเหลือกับบคุคลหร�อกิจการที่เกีย่วข�องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้
 

ลูกหนี้การค�า - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน  งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข�องกัน 58  138  58  138 
 58  138  58  138 
หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิต 
   ที่คาดว�าจะเกิดข�้น 

 
- 

                  
- 

  
- 

              
 - 

สทุธ ิ 58  138  58  138 
        

 
 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน  งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บร�ษัทย�อย -               -  1,866  560 
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข�องกัน 892  687  892  687 
 892  687  2,758  1,247 
หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิต 
   ที่คาดว�าจะเกิดข�้น  

             
- 

              
- 

              
- 

               
- 

สุทธิ 892  687  2,758  1,247 
 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
รายการเคลื่อนไหวของ ณ วันที่  ณ วันที่      ณ วันที่ 
   เง�นให�กู�ยมืระยะสัน้ 31 ธันวาคม  1 มกราคม  เพ��มข�้น  ลดลง  31 ธันวาคม 
 (ร�อยละต�อป�)  (พันบาท) 
2564          
บร�ษัทย�อย 3.00  56,000  36,000  (76,000)  16,000 
          
2563          
บร�ษัทย�อย 3.00  71,000  39,000  (54,000)  56,000 

 
เง�นมัดจํา - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน  งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข�องกัน 199  199  66  66 

รวม 199  199  66  66 
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เจ�าหนีก้ารค�า - กจิการทีเ่กีย่วข�องกนั งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ  
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บร�ษัทย�อย -  -  33,744  29,012 
รวม -  -  33,744  29,012 
        

 
  

เจ�าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข�องกนั งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ  
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข�องกัน 5,053  3,089  3,684  1,762 
รวม 5,053  3,089  3,684  1,762 

หนงัสือคํา้ประกนัเง�นกู�ยมื งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บร�ษัทย�อย 1,174  1,206  1,174  1,206 
รวม 1,174  1,206  1,174  1,206 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน   
 
สัญญาคํ้าประกัน 
 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 และ 17 สิงหาคม 2555 บร�ษัทได�ทําสัญญาที่จะเข�าเป�นผู�คํ้าประกันให�กันและกันกับบร�ษัท
ย�อยสําหรับวงเง�นเท�ากับวงเง�นที่บร�ษัทย�อยและบร�ษัทได�รับ ในกรณีที่บร�ษัทย�อยได�ขอวงเง�นสินเช่ือจากธนาคารหร�อ
สถาบันการเง�น และกําหนดค�าธรรมเนียมในการคํ้าประกันในอัตราร�อยละ 1 ต�อป� ของวงเง�นที่บร�ษัทเข�าคํ้าประกัน 
 

           สัญญาบร�หารจัดการคลังสินค�าและบร�การขนส�ง  
 
เม ื ่อว ันท ี่  1 เมษายน 2561 บร�ษ ัทได�ทําสัญญาใช�บร�การบร�หารจัดการสินค�าและบร�การขนส�งกับกิจการ 
ที่เกี ่ยวข�องกันแห�งหนึ่ง ภายใต�สัญญาดังกล�าวกิจการที่เกี ่ยวข�องกันให�บร�การบร�หารจัดการสินค�า โดยบร�ษัท  
ตกลงจ�ายค�าตอบแทนตามทีต่กลงในสญัญา สัญญาดังกล�าวมีอาย ุ3 ป� ต�อมาได�มีการต�อสัญญาใหม�และจะสิ�นสดุใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 
 
สัญญาบร�การซอฟต�แวร� 
 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจ�กายน 2563 บร�ษัทได�ทําสัญญาบร�การซอฟต�แวร�กับกิจการที่เกี่ยวข�องกันแห�งหนึ่งที่ โดยบร�ษัท
ดังกล�าวได�ตกลงที่จะให�บร�การเกี่ยวกับระบบซอฟต�แวร�ที่เกี่ยวข�องกับการบร�หารจัดการลูกค�า โดยบร�ษัทตกลงจะ
จ�ายค�าตอบแทนตามเง�่อนไขที่ตกลงกันในสัญญา สัญญาดังกล�าวมีอายุประมาณ 1 ป� 2 เดือน และสิ�นสุดในวันที่ 
5 กุมภาพันธ� 2565 

 
8 เง�นสดและรายการเทยีบเท�าเง�นสด 
 

 งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เง�นสดในมือ 48  48  35  33 
เง�นฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 44,791  57,966  25,348  37,964 
เง�นฝากธนาคารประเภทออมทรัพย� 183,765  115,589  183,321  115,500 
รวม 228,604  173,603  208,704  153,497 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

9 ลกูหนีอ้ืน่ 
 
 

งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 

รายได�ค�างรับ  70,200  29,127  71,729  29,571 
เง�นจ�ายล�วงหน�าค�าบร�การ  22,679  -  22,679  - 
ลูกหนี้บัตรเครดิต  19,447  31,097  19,447  31,097 
ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า  14,490  17,294  10,787  8,352 
อ่ืนๆ  7,956  2,514  7,937  2,488 
รวม  134,772  80,032  132,579  71,508 

 
10 สนิค�าคงเหลอื  

  
งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
สินค�าสําเร็จรูป  631,702  483,299  588,697  445,178 
สินค�าระหว�างทาง  1,447  6,176  -  - 
รวม  633,149  489,475  588,697  445,178 
หัก ค�าเผ่ือมูลค�าสินค�าลดลง  (39,775)  (40,665)  (33,138)  (32,319) 
สทุธ ิ  593,374  448,810  555,559  412,859  
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

11 เง�นลงทนุในบร�ษทัย�อย  
 

 
บร�ษัทย�อยจดทะเบียนจัดต้ังและดําเนินธุรกิจในประเทศไทยเพ�่อนําเข�า ซื้อ ขายส�งและขายปลีกอ�ปกรณ�เสร�มเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร�และอิเล็กทรอนิกส� 

 

 งบการเง�นเฉพาะกจิการ 

 
 

สัดส�วนความเป�น
เจ�าของ 

  
ทุนชําระแล�ว 

  
ราคาทุน 

 มูลค�าตาม 
ว�ธีส�วนได�เสยี 

  
เง�นป�นผลรับ 

สําหรับป� 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ร�อยละ)  (พันบาท) 

บร�ษทัย�อยทางตรง    
บร�ษัท โคแอน จํากัด 100  100  50,000  50,000  51,100  51,100  91,719  59,857  -  - 
รวม         51,100  51,100  91,719  59,857  -  - 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

หมายเหตุ  สารบัญ  
    
1   ข�อมูลทั่วไป  

2   เกณฑ�การจัดทํางบการเง�น  

3   การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

4   นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

5   การซื้อธุกิจ  

6   ผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19)  

7   บุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน  

8   เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด  

9   ลูกหนี้อ่ืน  

10   สินค�าคงเหลือ  

11   เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย  

12   ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�  

13   สัญญาเช�า  

14   สินทรัพย�ไม�มีตัวตน  

15   หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย  

16   เจ�าหนี้อ่ืน  

17   ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเว�ยนสําหรับผลประโยชน�พนักงาน  

18   ส�วนเกินทุนและสํารอง  

19   ส�วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได�  

20   ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�ของพนักงาน  

21   ค�าใช�จ�ายตามลักษณะ  

22   ภาษีเง�นได�  

23   กําไรต�อหุ�นข้ันพ�้นฐาน  

24   เง�นป�นผล  

25   เคร�่องมือทางการเง�น  

26   ภาระผูกพันกับบุคคลหร�อกิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน  

27  
 

 เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี ้
 
งบการเง�นนี้ได�รับอนุมัติให�ออกงบการเง�นจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ� 2565 

 
1 ข�อมลูทัว่ไป 
 

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) เป�นนิติบุคคลที่จัดต้ังข�้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2562 โดยมีที่อยู�จดทะเบียนของบร�ษัทต้ังอยู�เลขที่ 159/6อาคารเสร�ม
มิตร ทาวเวอร� ช้ัน 2 ห�อง 201-202 ถนนสุข�มว�ท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 
 
บร�ษัทใหญ�ในระหว�างป�ได�แก� บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จาํกัด ซึ่งเป�นนิติบุคคลทีจ่ัดต้ังข�้นในประเทศไทย  

 
กลุ�มบร�ษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจําหน�ายและให�บร�การซ�อมเคร�่องคอมพ�วเตอร� โทรศัพท�มือถือและอ�ปกรณ�  
โดยรายละเอียดของบร�ษัทย�อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได�เป�ดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 
11 

 
2 เกณฑ�การจดัทาํงบการเง�น  
 

งบการเง�นนี้จ ัดทําข� ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช�โดย  
สภาว�ชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ที่เกี่ยวข�อง  งบ
การเง�นนี้นําเสนอเป�นเง�นบาทซึ่งเป�นสกุลเง�นที่ใช�ในการดําเนินงานของบร�ษัท 

 
งบการเง�นรวมประกอบด�วยงบการเง�นของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย  (รวมกันเร�ยกว�า "กลุ�มบร�ษัท") ในการจัดทํางบ
การเง�นให�เป�นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ผู�บร�หารใช�ว�จารณญาณ  การประมาณการและข�อสมมติ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต�อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ�มบร�ษัททั้งนี้ ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกต�าง
จากที่ประมาณการไว� ประมาณการและข�อสมมติที่ใช�ในการจัดทํางบการเง�นได�รับการทบทวนอย�างต�อเนื่องการปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยว�ธีเปลี่ยนทันทีเป�นต�นไป 

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

12 ส�วนปรบัปรงุอาคารเช�าและอ�ปกรณ� 
   งบการเง�นรวม  
 

 
หมายเหตุ 

 ส�วนปรับปรุงอาคาร
เช�าและเคร�่องใช�

สํานักงาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย�ที่อยู�
ระหว�างการก�อสร�าง

และติดต้ัง  รวม 
   (พันบาท) 
ราคาทนุ          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   286,000  4,353  716  291,069 
เพ��มข�้น   12,803  -  23,425  36,228 
โอน   23,746  -  (23,746)  - 
จําหน�าย   (4,246)           (150)  -  (4,396) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

และ 1 มกราคม 2564 
  

318,303  4,203  395  322,901 
เพ��มข�้น   9,736  -  39,054  48,790 
ได�มาจากการรวมธุรกิจ 5  46,029  -  -  46,029 
โอน   38,855  -  (38,855)  - 
จําหน�าย   (8,665)  -  (76)  (8,741) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   404,258  4,203  518  408,979 
          
ค�าเสือ่มราคาสะสม          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   196,935  2,276  -  199,211 
ค�าเส่ือมราคาสําหรับป�   33,946  116  -  34,062 
จําหน�าย   (4,168)  (150)  -  (4,318) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

และ 1 มกราคม 2564 
  

226,713  2,242 

 

-  228,955 
ค�าเส่ือมราคาสําหรับป�   41,093  116  -  41,209 
จําหน�าย   (8,650)  -  -  (8,650) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   259,156  2,358  -  261,514 
          
มลูค�าสทุธทิางบญัช ี          
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563   91,590  1,961  395  93,946 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   145,102  1,845  518  147,465 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี ้
 
งบการเง�นนี้ได�รับอนุมัติให�ออกงบการเง�นจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ� 2565 

 
1 ข�อมลูทัว่ไป 
 

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จํากัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) เป�นนิติบุคคลที่จัดต้ังข�้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2562 โดยมีที่อยู�จดทะเบียนของบร�ษัทต้ังอยู�เลขที่ 159/6อาคารเสร�ม
มิตร ทาวเวอร� ช้ัน 2 ห�อง 201-202 ถนนสุข�มว�ท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 
 
บร�ษัทใหญ�ในระหว�างป�ได�แก� บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จาํกัด ซึ่งเป�นนิติบุคคลทีจ่ัดต้ังข�้นในประเทศไทย  

 
กลุ�มบร�ษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจําหน�ายและให�บร�การซ�อมเคร�่องคอมพ�วเตอร� โทรศัพท�มือถือและอ�ปกรณ�  
โดยรายละเอียดของบร�ษัทย�อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได�เป�ดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 
11 

 
2 เกณฑ�การจดัทาํงบการเง�น  
 

งบการเง�นนี้จ ัดทําข� ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช�โดย  
สภาว�ชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ที่เกี่ยวข�อง  งบ
การเง�นนี้นําเสนอเป�นเง�นบาทซึ่งเป�นสกุลเง�นที่ใช�ในการดําเนินงานของบร�ษัท 

 
งบการเง�นรวมประกอบด�วยงบการเง�นของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย  (รวมกันเร�ยกว�า "กลุ�มบร�ษัท") ในการจัดทํางบ
การเง�นให�เป�นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ผู�บร�หารใช�ว�จารณญาณ  การประมาณการและข�อสมมติ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต�อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ�มบร�ษัททั้งนี้ ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกต�าง
จากที่ประมาณการไว� ประมาณการและข�อสมมติที่ใช�ในการจัดทํางบการเง�นได�รับการทบทวนอย�างต�อเนื่องการปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยว�ธีเปลี่ยนทันทีเป�นต�นไป 

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี
 

การยินยอมการลดค�าเช�าที่เกีย่วข�องกับ COVID-19 
 

ต้ังแต�วันที่ 1 มกราคม 2564 กลุ�มบร�ษัทได�ถือปฏิบัติตามการปรับปรุง TFRS 16 เร�่อง การลดค�าเช�าที่เกี่ยวข�องกับ 
COVID-19 ซึ่งให�ทางเลือกแก�ผู�เช�าในการไม�ต�องประเมินว�าการได�รับการลดค�าเช�าที่เกี่ยวข�องกับ COVID-19 ที่เข�า
เง� ่อนไขเป�นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�า กลุ�มบร�ษัทถือปฏิบัติตามทางเลือกดังกล�าวกับทุกสัญญาเช�าโดยการถือ
ปฏิบัติดังกล�าวไม�มีผลกระทบต�อกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 

 
ในป� 2564 กลุ�มบร�ษัทได�รับการลดค�าเช�าที่เกี่ยวข�องกับ COVID-19 ทําให�ค�าเช�าสําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ลดลงเป�นจํานวน 22.50 ล�านบาท  

 
4 นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 
(ก) เกณฑ�ในการจดัทาํงบการเง�นรวม 

 
งบการเง�นรวมประกอบด�วยงบการเง�นของบร�ษัท และบร�ษัทย�อย (รวมกันเร�ยกว�า “กลุ�มบร�ษัท”)  
 
บร�ษัทย�อยเป�นกิจการที่อยู�ภายใต�การควบคุมของกลุ�มบร�ษัท  การควบคุมเกิดข�้นเมื่อกลุ�มบร�ษัทเป�ดรับหร�อมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข�องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช�อํานาจเหนอืกิจการนั้นทาํให�เกิดผล
กระทบต�อจํานวนเง�นผลตอบแทนของกลุ�มบร�ษัท งบการเง�นของบร�ษัทย�อยได�รวมอยู�ในงบการเง�นรวมนับแต�วันที่มี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ�นสุดลง 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว�างกิจการในกลุ�ม รวมถึงรายได� หร�อค�าใช�จ�ายที่ยังไม�เกิดข�้นจร�งซึ่งเป�นผลมาจาก
รายการระหว�างกิจการในกลุ�ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเง�นรวม 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ�มบร�ษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามว�ธีซื้อ เมื่อกลุ�มบร�ษัทประเมินว�ากลุ�มของกิจกรรมและสินทรัพย�ที่
ซื้อมานั้นประกอบด�วยป�จจัยนําเข�าและกระบวนการที่สําคัญเป�นอย�างน�อยซึ่งสามารถทําให�เกิดผลผลิตได� โดยวันที่
ซื้อกิจการคือวันที่อํานาจในการควบคุมนั้นได�ถูกโอนมาให�กลุ�มบร�ษัท ยกเว�นกรณีการรวมธุรกิจภายใต�การควบคุม
เดียวกันทั้งนี้ ค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องกับการซื้อธุรกิจรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายเมื่อเกิดข�้น 
 
ค�าความนิยมถูกวัดมูลค�า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค�ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที่โอนให�หักด�วยมูลค�ายติุธรรมสุทธิ
ของสินทรัพย�ที ่ระบุได�ที่ได�มาและหนี้สินที่รับมา กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว�ามูลค�ายุติธรรมรับรู�ในกําไรหร�อ
ขาดทุนทันที 
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   งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 

 
หมายเหตุ 

 ส�วนปรับปรุงอาคาร
เช�าและเคร�่องใช�

สํานักงาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย�ที่อยู�
ระหว�างการ 

ก�อสร�างและติดต้ัง  รวม 
   (พันบาท) 
ราคาทนุ          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   268,634  1,262  649  270,545 
เพ��มข�้น   10,363  -  23,421  33,784 
โอน   23,677  -  (23,677)  - 
จําหน�าย   (3,875)  (149)  -  (4,024) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

และ 1 มกราคม 2564 
  

298,799  1,113 

 

393  300,305 
เพ��มข�้น    9,422  -  37,466  46,888 
ได�มาจากการรวมธุรกิจ 5  46,029  -  -  46,029 
โอน    37,265  -  (37,265)  - 
จําหน�าย   (8,469)  -  (76)  (8,545) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   383,046  1,113  518  384,677 
          
ค�าเสือ่มราคาสะสม          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   180,569  686  -  181,255 
ค�าเส่ือมราคาสําหรับป�   32,835  116  -  32,951 
จําหน�าย   (3,817)  (149)  -  (3,966) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

และ 1 มกราคม 2564 
  

209,587  653 
 

- 
 

210,240 
ค�าเส่ือมราคาสําหรับป�   39,660  116  -  39,776 
จําหน�าย   (8,469)  -  -  (8,469) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   240,778  769  -  241,547 
          
มลูค�าสทุธทิางบญัช ี          
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563   89,212  460  393  90,065 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   142,268  344  518  143,130  
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี
 

การยินยอมการลดค�าเช�าที่เกีย่วข�องกับ COVID-19 
 

ต้ังแต�วันที่ 1 มกราคม 2564 กลุ�มบร�ษัทได�ถือปฏิบัติตามการปรับปรุง TFRS 16 เร�่อง การลดค�าเช�าที่เกี่ยวข�องกับ 
COVID-19 ซึ่งให�ทางเลือกแก�ผู�เช�าในการไม�ต�องประเมินว�าการได�รับการลดค�าเช�าที่เกี่ยวข�องกับ COVID-19 ที่เข�า
เง� ่อนไขเป�นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�า กลุ�มบร�ษัทถือปฏิบัติตามทางเลือกดังกล�าวกับทุกสัญญาเช�าโดยการถือ
ปฏิบัติดังกล�าวไม�มีผลกระทบต�อกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 

 
ในป� 2564 กลุ�มบร�ษัทได�รับการลดค�าเช�าที่เกี่ยวข�องกับ COVID-19 ทําให�ค�าเช�าสําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ลดลงเป�นจํานวน 22.50 ล�านบาท  

 
4 นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 
(ก) เกณฑ�ในการจดัทาํงบการเง�นรวม 

 
งบการเง�นรวมประกอบด�วยงบการเง�นของบร�ษัท และบร�ษัทย�อย (รวมกันเร�ยกว�า “กลุ�มบร�ษัท”)  
 
บร�ษัทย�อยเป�นกิจการที่อยู�ภายใต�การควบคุมของกลุ�มบร�ษัท  การควบคุมเกิดข�้นเมื่อกลุ�มบร�ษัทเป�ดรับหร�อมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข�องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช�อํานาจเหนอืกิจการนั้นทาํให�เกิดผล
กระทบต�อจํานวนเง�นผลตอบแทนของกลุ�มบร�ษัท งบการเง�นของบร�ษัทย�อยได�รวมอยู�ในงบการเง�นรวมนับแต�วันที่มี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ�นสุดลง 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว�างกิจการในกลุ�ม รวมถึงรายได� หร�อค�าใช�จ�ายที่ยังไม�เกิดข�้นจร�งซึ่งเป�นผลมาจาก
รายการระหว�างกิจการในกลุ�ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเง�นรวม 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ�มบร�ษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามว�ธีซื้อ เมื่อกลุ�มบร�ษัทประเมินว�ากลุ�มของกิจกรรมและสินทรัพย�ที่
ซื้อมานั้นประกอบด�วยป�จจัยนําเข�าและกระบวนการที่สําคัญเป�นอย�างน�อยซึ่งสามารถทําให�เกิดผลผลิตได� โดยวันที่
ซื้อกิจการคือวันที่อํานาจในการควบคุมนั้นได�ถูกโอนมาให�กลุ�มบร�ษัท ยกเว�นกรณีการรวมธุรกิจภายใต�การควบคุม
เดียวกันทั้งนี้ ค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องกับการซื้อธุรกิจรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายเม่ือเกิดข�้น 
 
ค�าความนิยมถูกวัดมูลค�า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค�ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที่โอนให�หักด�วยมูลค�ายติุธรรมสุทธิ
ของสินทรัพย�ที ่ระบุได�ที่ได�มาและหนี้สินที่รับมา กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว�ามูลค�ายุติธรรมรับรู�ในกําไรหร�อ
ขาดทุนทันที 
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สิ�งตอบแทนที่โอนให�รวมถึงสินทรัพย�ที่โอนไป  หนี้สินที่กลุ�มบร�ษัทก�อข�้นเพ�่อจ�ายชําระให�แก�เจ�าของเดิม หนี้สินที่อาจ
เกิดข�้น และส�วนได�เสียในส�วนของเจ�าของที่ออกโดยกลุ�มบร�ษัท 
 
หนี้สินที่อาจเกิดข�้นของบร�ษัทที่ถูกซื ้อที ่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู �เป�นหนี้สินหากมีภาระผูกพนัในป�จจ�บันซึ่ง
เกิดข�้นจากเหตุการณ�ในอดีต และสามารถวัดมูลค�ายุติธรรมได�อย�างน�าเช่ือถือ 
 
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเร��มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม�เสร็จสมบูรณ�ภายในวันสิ�นรอบระยะเวลารายงานที่การรวม
ธุรกิจเกิดข�้น กลุ�มบร�ษัททําการประมาณการมูลค�าของรายการซึ่งข�อมูลทางบัญชียังไม�สมบูรณ�เพ�่อรายงาน มูลค�า
ประมาณการดังกล�าวจะถูกปรับปรุง หร�อรับรู�สินทรัพย� หร�อหนี้สินเพ��มเติมในระหว�างช�วงระยะเวลาในการวัดมูลค�า 
เพ�่อสะท�อนผลของข�อมูลเพ��มเติมที่ได�รับเกี่ยวกับข�อเท็จจร�งและสถานการณ�แวดล�อมที่มีอยู� ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข�อมูล
ดังกล�าวมีผลต�อการวัดมูลค�าของจํานวนต�างๆ ที่เคยรับรู�ไว� ณ วันที่ซื้อ  
 
การรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช�ว�ธีเสมือนว�าเป�นว�ธีการรวมส�วนได�เสีย โดยรับรู�
สินทรัพย�และหนี้สินของธุรกิจที่ถูกซื้อด�วยมูลค�าตามบัญชีของธุรกิจดังกล�าวตามงบการเง�นรวมของบร�ษัทใหญ�ใน
ลําดับสูงสุด ณ วันที่เกิดรายการ ส�วนต�างระหว�างมูลค�าสินทรัพย�สุทธิของธุรกิจที่ถูกนํามารวมดังกล�าวกับ
ค�าตอบแทนที่จ�ายรับรู�เป�นส�วนเกินหร�อส�วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกันในส�วนของผู�ถือหุ�น  
รายการส�วนเกินหร�อส�วนขาดจะถูกตัดจําหน�ายเมื่อมีการขายเง�นลงทุนในธุรกิจที่ซื้อดังกล�าวไป ผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจที่ถูกซื้อจะรวมอยู�ในงบการเง�นรวมของผู�ซื้อนับต้ังแต�วันที่ต�นงวดของงบการเง�นเปร�ยบเทียบหร�อวันที่ธุรกจิ
เหล�านั้นอยู�ภายใต�การควบคุมเดียวกันแล�วแต�ระยะเวลาใดจะสั้นกว�า จนถึงวันที่การควบคุมสิ�นสุด 
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13 สญัญาเช�า 
 

ในฐานะผู�เช�า 
 

สนิทรพัย�สทิธกิารใช� งบการเง�นรวม   งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ร�านสาขาและโกดังเก็บสินค�า 431,570  242,295  431,177  241,227 
อาคารสํานักงาน 16,726  16,248  14,780  13,241 
ยานพาหนะ 11,482  -  11,482  - 
รวม 459,778  258,543  457,439  254,468 

 
ในป� 2564 สินทรัพย�สิทธิการใช�ของกลุ�มบร�ษัทและบร�ษัทเพ��มข� ้นเป�นจํานวน  147.95 ล�านบาท (2563: 8.01 
ล�านบาท และ 6.31 ล�านบาท ตามลําดับ) และได�มาจากการรวมธุรกิจเป�นจํานวน 207.46 ล�านบาท  
 
กลุ�มบร�ษัทเช�าร�านสาขา และโกดังเก็บสินค�าหลายแห�งเป�นระยะเวลา 1-5 ป� โดยมีสิทธิต�ออายุสัญญาเช�าเมื่อ
สิ�นสุดอายุสัญญา ค�าเช�ากําหนดชําระเป�นรายเดือนตามอัตราและเง�่อนไขที่ระบุไว�ในสัญญา 
 
บร�ษัทได�ทําสัญญาเช�าพ�้นที่กับบร�ษัทในประเทศแห�งหนึง่เพ�่อใช�เป�นพ�้นที่จําหน�ายสินค�า สัญญานีม้ีระยะเวลา 25 
ป� ในการนี้บร�ษัทได�จ�ายค�าสิทธิการเช�าดังกล�าวเร��มแรกเป�นจํานวนเง�น 30.08 ล�านบาท 
 
สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช�า 
 
กลุ�มบร�ษัท มีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช�าอสังหาร�มทรัพย�ก�อนสิ�นสุดระยะเวลาเช�า ซึ่งกลุ�มบร�ษัทจะประเมิน
ต้ังแต�วันที่สัญญาเช�าเร��มมีผลว�ามีความแน�นอนอย�างสมเหตุสมผลที่จะใช�สิทธิในการขยายอายุสญัญาเช�าหร�อไม�
และจะทบทวนการประเมินดังกล�าวอย�างสมํ่าเสมอ 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

สิ�งตอบแทนที่โอนให�รวมถึงสินทรัพย�ที่โอนไป  หนี้สินที่กลุ�มบร�ษัทก�อข�้นเพ�่อจ�ายชําระให�แก�เจ�าของเดิม หนี้สินที่อาจ
เกิดข�้น และส�วนได�เสียในส�วนของเจ�าของที่ออกโดยกลุ�มบร�ษัท 
 
หนี้สินที่อาจเกิดข�้นของบร�ษัทที่ถูกซื ้อที ่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู �เป�นหนี้สินหากมีภาระผูกพนัในป�จจ�บันซึ่ง
เกิดข�้นจากเหตุการณ�ในอดีต และสามารถวัดมูลค�ายุติธรรมได�อย�างน�าเช่ือถือ 
 
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเร��มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม�เสร็จสมบูรณ�ภายในวันสิ�นรอบระยะเวลารายงานที่การรวม
ธุรกิจเกิดข�้น กลุ�มบร�ษัททําการประมาณการมูลค�าของรายการซึ่งข�อมูลทางบัญชียังไม�สมบูรณ�เพ�่อรายงาน มูลค�า
ประมาณการดังกล�าวจะถูกปรับปรุง หร�อรับรู�สินทรัพย� หร�อหนี้สินเพ��มเติมในระหว�างช�วงระยะเวลาในการวัดมูลค�า 
เพ�่อสะท�อนผลของข�อมูลเพ��มเติมที่ได�รับเกี่ยวกับข�อเท็จจร�งและสถานการณ�แวดล�อมที่มีอยู� ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข�อมูล
ดังกล�าวมีผลต�อการวัดมูลค�าของจํานวนต�างๆ ที่เคยรับรู�ไว� ณ วันที่ซื้อ  
 
การรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช�ว�ธีเสมือนว�าเป�นว�ธีการรวมส�วนได�เสีย โดยรับรู�
สินทรัพย�และหนี้สินของธุรกิจที่ถูกซื้อด�วยมูลค�าตามบัญชีของธุรกิจดังกล�าวตามงบการเง�นรวมของบร�ษัทใหญ�ใน
ลําดับสูงสุด ณ วันที่เกิดรายการ ส�วนต�างระหว�างมูลค�าสินทรัพย�สุทธิของธุรกิจที่ถูกนํามารวมดังกล�าวกับ
ค�าตอบแทนที่จ�ายรับรู�เป�นส�วนเกินหร�อส�วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกันในส�วนของผู�ถือหุ�น  
รายการส�วนเกินหร�อส�วนขาดจะถูกตัดจําหน�ายเมื่อมีการขายเง�นลงทุนในธุรกิจที่ซื้อดังกล�าวไป ผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจที่ถูกซื้อจะรวมอยู�ในงบการเง�นรวมของผู�ซื้อนับต้ังแต�วันที่ต�นงวดของงบการเง�นเปร�ยบเทียบหร�อวันที่ธุรกจิ
เหล�านั้นอยู�ภายใต�การควบคุมเดียวกันแล�วแต�ระยะเวลาใดจะสั้นกว�า จนถึงวันที่การควบคุมสิ�นสุด 

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

(ข) เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย  
 
เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยในงบการเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษัทบันทึกบัญชีโดยใช�ว�ธีส�วนได�เสีย 
 

(ค) เง�นตราต�างประเทศ  
 

รายการบัญชีที่เป�นเง�นตราต�างประเทศ รวมถึงสินทรัพย�และหนี้สินที่ไม�เป�นตัวเง�นซึ ่งเกิดจากรายการบัญชทีี ่เป�น
เง�นตราต�างประเทศ แปลงค�าเป�นสกุลเง�นที่ใช�ในการดําเนินงานของแต�ละบร�ษัทในกลุ�มบร�ษัท โดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่เกิดรายการ สําหรับสินทรัพย�และหนี้สิ นที ่เป�นตัวเง�นและเป�นเง�นตราต�างประเทศแปลงค�าโดยใช�อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน 
 
ผลต�างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดข�้นจากการแปลงค�า ให�รับรู�เป�นกําไรหร�อขาดทุนในงวดบัญชีนั้น 

 
(ง) เคร�่องมอืทางการเง�น 
 

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค�า  
 
สินทรัพย�ทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นอ่ืน ๆ  (นอกเหนือจากลูกหนี้การค�า) รับรู�รายการเมื่อเร��มแรกเมื่อกลุ�ม
บร�ษัทเป�นคู�สัญญาตามข�อกําหนดของเคร�่องมือทางการเง�นนั้น และวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมโดยรวมต�นทุน
การทํารายการที่เกี่ยวข�องโดยตรงกับการได�มา  
 
ณ วันที่รับรู�รายการเมื่อเร��มแรก สินทรัพย�ทางการเง�นจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค�า มูลค�ายุติธรรม
ผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หร�อมูลค�ายุติธรรมผ�านกําไรหร�อขาดทุน สินทรัพย�ทางการเง�นจะไม�ถูกจัดประเภท
รายการใหม�ภายหลังการรับรู�รายการเมื่อเร��มแรกเว�นแต�กลุ�มบร�ษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบร�หาร
สินทรัพย�ทางการเง�น ในกรณีดังกล�าวสินทรัพย�ทางการเง�นที่ได�รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการ
ใหม�โดยทันทีเป�นต�นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท 
 

ณ วันที่รับรู�รายการเมื่อเร��มแรก หนี้สินทางการเง�นจัดประเภทด�วยราคาทุนตัดจําหน�ายตามว�ธีดอกเบี้ยที่แท�จร�ง
ดอกเบี้ยจ�าย กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกําไรหร�อขาดทุนที่เกิดจากการ ตัดรายการออกจากบัญชี
รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน  

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
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 งบการเง�นรวม   งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
จาํนวนทีร่บัรู�ในกาํไรหร�อขาดทนุ          
การลดค�าเช�าที่เกี่ยวข�องกับ COVID-19  (22,501)  -   

(22,501) 
 - 

ค�าเสื่อมราคาของสินทรัพย�สิทธิการใช�        

- ร�านสาขาและโกดังเก็บสินค�า 150,161  95,750  149,486  95,075 
- อาคารสํานักงาน 8,154  5,890  7,093  4,797 
- ยานพาหนะ 931  -  931  - 
ดอกเบี้ยจ�ายของหนีส้ินตามสัญญาเช�า 10,679  6,184  10,580  6,114 
 
ในป� 2564 กระแสเง�นสดจ�ายทั้งหมดของสัญญาเช�าของกลุ�มบร�ษัทและบร�ษัทมีจํานวน 163.97 ล�านบาท และ 
162.15 ล�านบาท ตามลําดับ (2563: 100.61 ล�านบาท และ 98.80 ล�านบาท ตามลําดับ) 
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(ข) เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย  
 
เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยในงบการเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษัทบันทึกบัญชีโดยใช�ว�ธีส�วนได�เสีย 
 

(ค) เง�นตราต�างประเทศ  
 

รายการบัญชีที่เป�นเง�นตราต�างประเทศ รวมถึงสินทรัพย�และหนี้สินที่ไม�เป�นตัวเง�นซึ ่งเกิดจากรายการบัญชทีี ่เป�น
เง�นตราต�างประเทศ แปลงค�าเป�นสกุลเง�นที่ใช�ในการดําเนินงานของแต�ละบร�ษัทในกลุ�มบร�ษัท โดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่เกิดรายการ สําหรับสินทรัพย�และหนี้สิ นที ่เป�นตัวเง�นและเป�นเง�นตราต�างประเทศแปลงค�าโดยใช�อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน 
 
ผลต�างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดข�้นจากการแปลงค�า ให�รับรู�เป�นกําไรหร�อขาดทุนในงวดบัญชีนั้น 

 
(ง) เคร�่องมอืทางการเง�น 
 

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค�า  
 
สินทรัพย�ทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นอ่ืน ๆ  (นอกเหนือจากลูกหนี้การค�า) รับรู�รายการเมื่อเร��มแรกเมื่อกลุ�ม
บร�ษัทเป�นคู�สัญญาตามข�อกําหนดของเคร�่องมือทางการเง�นนั้น และวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมโดยรวมต�นทุน
การทํารายการที่เกี่ยวข�องโดยตรงกับการได�มา  
 
ณ วันที่รับรู�รายการเมื่อเร��มแรก สินทรัพย�ทางการเง�นจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค�า มูลค�ายุติธรรม
ผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หร�อมูลค�ายุติธรรมผ�านกําไรหร�อขาดทุน สินทรัพย�ทางการเง�นจะไม�ถูกจัดประเภท
รายการใหม�ภายหลังการรับรู�รายการเมื่อเร��มแรกเว�นแต�กลุ�มบร�ษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบร�หาร
สินทรัพย�ทางการเง�น ในกรณีดังกล�าวสินทรัพย�ทางการเง�นที่ได�รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการ
ใหม�โดยทันทีเป�นต�นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท 
 

ณ วันที่รับรู�รายการเมื่อเร��มแรก หนี้สินทางการเง�นจัดประเภทด�วยราคาทุนตัดจําหน�ายตามว�ธีดอกเบี้ยที่แท�จร�ง
ดอกเบี้ยจ�าย กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกําไรหร�อขาดทุนที่เกิดจากการ ตัดรายการออกจากบัญชี
รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน  

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

สินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�ายถูกวัดมูลค�าในภายหลังด�วยราคาทุนตัดจําหน�ายตาม
ว�ธีดอกเบี้ยที่แท�จร�ง ราคาทุนตัดจําหน�ายลดลงด�วยผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น รายได�ดอกเบี้ย กําไร
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว� าจะเกิดข� ้น กําไรหร�อขาดทุนที่เกิดจากการตัด
รายการออกจากบัญชีรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน  

 

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 
กลุ�มบร�ษัทตัดรายการสินทรัพย�ทางการเง�นออกจากบัญชีเมื ่อสิทธิตามสัญญาที่จะได�รับกระแสเง�นสดจาก
สินทรัพย�ทางการเง�นหมดอายุ 
 
กลุ�มบร�ษัทตัดรายการหนี้สินทางการเง�นออกจากบัญชีเมื ่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ�นสุดลง ยกเลิก หร�อ
หมดอายุ กลุ�มบร�ษัทตัดรายการหนี้สินทางการเง�นออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขและกระแสเง�นสด
จากการเปลี่ยนแปลงหนีส้ินมีความแตกต�างอย�างมีนัยสําคัญ โดยรับรู�หนี้สินทางการเง�นใหม�ด�วยมลูค�ายติุธรรมที่
สะท�อนเง�่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล�ว 
 
ผลต�างระหว�างมูลค�าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ�งตอบแทนที่ได�รับหร�อต�องจ�าย รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน  
 
สินทรัพย�ทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นจะหักกลบกันเพ�่อรายงานในงบแสดงฐานะการเง�นด�วยจํานวนสุทธิก็
ต�อเมื่อกลุ�มบร�ษัทมีสิทธิบังคับใช�ตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนเง�นที่รับรู�และกลุ�มบร�ษัทต้ังใจที่จะชําระด�วย
จํานวนเง�นสุทธิ หร�อต้ังใจที่จะรับสินทรัพย�และชําระหนี้สินพร�อมกัน  

 
(ง.3) อนุพันธ� 

 
อนุพันธ�รับรู�ด�วยมูลค�ายุติธรรม และวัดมูลค�ายุติธรรมทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหร�อขาดทุนจาก
การวัดมูลค�ายุติธรรมใหม�จะรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนทันที  
 

(ง.4) การตัดจําหน�าย 
 
มูลค�าตามบัญชีข้ันต�นของสินทรัพย�ทางการเง�นจะถูกตัดจําหน�ายเมื่อกลุ�มบร�ษัทไม�สามารถคาดการณ�ได�อย�าง
สมเหตุสมผลว�าจะได�รับคืนเง�น หากมีการรับเง�นคืนในภายหลังจากสินทรัพย�ที่มีการตัดจําหน�ายแล�ว จะรับรู�เป�น
การกลับรายการการด�อยค�าในกําไรหร�อขาดทุนในงวดที่ได�รับคืน 

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

14 สนิทรพัย�ไม�มตีวัตน 
 

   งบการเง�นรวม  
 

  

  
ค�าลิขสิทธิ์
ซอฟต�แวร� 

 
ค�าสิทธิ์ใน

การประกอบ
กิจการ 

 
ค�าลิขสิทธิ์
ซอฟต�แวร�

ระหว�างติดต้ัง 

 
 
 

รวม 
   (พันบาท) 

ราคาทนุ          

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   31,480  -  883  32,363 

เพ��มข�้น   1,063  -  3,201  4,264 

โอน    3,244  -  (3,244)  - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
   และ 1 มกราคม 2564 

   
35,787 

  
- 

  
840 

  
36,627 

เพ��มข�้น   2,352  33,517  5,135  41,004 

โอน    4,490  -  (4,490)  - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   42,629  33,517  1,485  77,631 
          

ค�าตดัจาํหน�ายสะสม          

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    15,690  -  -  15,690 

ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�   3,246  -  -  3,246 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
   และ 1 มกราคม 2564 

   
18,936 

  
- 

  
- 

  
18,936 

ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�   3,498  5,350  -  8,848 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   22,434  5,350  -  27,784 
          

มลูค�าสทุธทิางบญัช ี          

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563   16,851  -  840  17,691 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   20,195  28,167  1,485  49,847 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

สินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�ายถูกวัดมูลค�าในภายหลังด�วยราคาทุนตัดจําหน�ายตาม
ว�ธีดอกเบี้ยที่แท�จร�ง ราคาทุนตัดจําหน�ายลดลงด�วยผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น รายได�ดอกเบี้ย กําไร
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว� าจะเกิดข� ้น กําไรหร�อขาดทุนที่เกิดจากการตัด
รายการออกจากบัญชีรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน  

 

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 
กลุ�มบร�ษัทตัดรายการสินทรัพย�ทางการเง�นออกจากบัญชีเมื ่อสิทธิตามสัญญาที่จะได�รับกระแสเง�นสดจาก
สินทรัพย�ทางการเง�นหมดอายุ 
 
กลุ�มบร�ษัทตัดรายการหนี้สินทางการเง�นออกจากบัญชีเมื ่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ�นสุดลง ยกเลิก หร�อ
หมดอายุ กลุ�มบร�ษัทตัดรายการหนี้สินทางการเง�นออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขและกระแสเง�นสด
จากการเปลี่ยนแปลงหนีส้ินมีความแตกต�างอย�างมีนัยสําคัญ โดยรับรู�หนี้สินทางการเง�นใหม�ด�วยมลูค�ายติุธรรมที่
สะท�อนเง�่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล�ว 
 
ผลต�างระหว�างมูลค�าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ�งตอบแทนที่ได�รับหร�อต�องจ�าย รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน  
 
สินทรัพย�ทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นจะหักกลบกันเพ�่อรายงานในงบแสดงฐานะการเง�นด�วยจํานวนสุทธิก็
ต�อเมื่อกลุ�มบร�ษัทมีสิทธิบังคับใช�ตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนเง�นที่รับรู�และกลุ�มบร�ษัทต้ังใจที่จะชําระด�วย
จํานวนเง�นสุทธิ หร�อต้ังใจที่จะรับสินทรัพย�และชําระหนี้สินพร�อมกัน  

 
(ง.3) อนุพันธ� 

 
อนุพันธ�รับรู�ด�วยมูลค�ายุติธรรม และวัดมูลค�ายุติธรรมทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหร�อขาดทุนจาก
การวัดมูลค�ายุติธรรมใหม�จะรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนทันที  
 

(ง.4) การตัดจําหน�าย 
 
มูลค�าตามบัญชีข้ันต�นของสินทรัพย�ทางการเง�นจะถูกตัดจําหน�ายเมื่อกลุ�มบร�ษัทไม�สามารถคาดการณ�ได�อย�าง
สมเหตุสมผลว�าจะได�รับคืนเง�น หากมีการรับเง�นคืนในภายหลังจากสินทรัพย�ที่มีการตัดจําหน�ายแล�ว จะรับรู�เป�น
การกลับรายการการด�อยค�าในกําไรหร�อขาดทุนในงวดที่ได�รับคืน 

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

(ง.5) ดอกเบี้ย 
 
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ�ายรับรู �ในกําไรหร�อขาดทุนด�วยว�ธีดอกเบี้ยที ่แท�จร�ง ในการคํานวณดอกเบี้ยรับและ
ดอกเบี้ยจ�าย อัตราดอกเบี้ยที่แท�จร�งจะนํามาใช�กับมูลค�าตามบัญชีข้ันต�นของสินทรัพย� (เมื่อสินทรัพย�ไม�มีการ
ด�อยค�าด�านเครดิต) หร�อราคาทุนตัดจําหน�ายของหนี้สิน 

 
(จ) เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด  

 
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดประกอบด�วย ยอดเง�นสดและยอดเง�นฝากธนาคาร  

 
(ฉ) ลูกหนี้การค�า 

 
ลูกหนี้รับรู�เมื่อกลุ�มบร�ษัทมีสิทธิที่ปราศจากเง�่อนไขในการได�รับสิ�งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้การค�าวัดมูลค�าด�วย
ราคาของรายการหักค�าเผ่ือผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น หนี้สูญจะถูกตัดจําหน�ายเมื่อเกิดข�้น    
 
กลุ�มบร�ษัทประมาณผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้นตลอดอายุของสญัญา ซึ่งประมาณการโดยใช�ตารางการ
ต้ังสํารองเพ�่อหาอัตราผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น ซึ่งว�ธีดังกล�าวมีการจัดกลุ�มลูกหนี้ตามความเสี่ยง
ด�านเครดิตที่มีลักษณะร�วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ โดยนําข�อมูลผลขาดทุนที่เกิดข� ้นในอดีต การ
ปรับปรุงป�จจัยที่มี  ความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้นั้น ๆ ตลอดจนการประเมินข�อมูลสภาวการณ�เศรษฐกิจในป�จจ�บัน
และข�อมูลคาดการณ�สภาวการณ�เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน 

 
(ช) สินค�าคงเหลือ 

 
สินค�าคงเหลือวัดมูลค�าด�วยราคาทุนหร�อมูลค�าสทุธิที่จะได�รับแล�วแต�ราคาใดจะต่ํากว�า  ต�นทุนของสินค�าคํานวณโดย
ใช�ว�ธีเข�าก�อนออกก�อน ราคาทุนรวมถึงต�นทุนทางตรงที่เกี่ยวข�องกบัการได�มาของสนิค�าต�นทนุสินค�า ทั้งนี้ มูลค�าสุทธิ
ที ่จะได�รับเป�นการประมาณราคาที่จะขายได�จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด�วยค�าใช�จ�ายที่จําเป�นโดยประมาณใน 
การขาย 

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

   งบการเง�นเฉพาะกจิการ 

 
  

  
ค�าลิขสิทธิ์
ซอฟต�แวร� 

 
ค�าสิทธิ์ใน

การประกอบ
กิจการ 

 
ค�าลิขสิทธิ์
ซอฟต�แวร�

ระหว�างติดต้ัง 

 
 
 

รวม 

                                        (พันบาท) 
ราคาทนุ          

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   20,160  -  82  20,242 
เพ��มข�้น   1,063  -  1,864  2,927 

โอน   1,608  -  (1,608)  - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
   และ 1 มกราคม 2564 

   
22,831 

  
- 

  
338 

  
23,169 

เพ��มข�้น   2,351  33,517  2,928  38,796 

โอน   2,582  -  (2,582)  - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   27,764  33,517  684  61,965 
          

ค�าตดัจาํหน�ายสะสม          

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   13,930  -  -  13,930 

ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�   1,891  -  -  1,891 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
   และ 1 มกราคม 2564 

   
15,821 

  
- 

  
- 

  
15,821 

ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�   1,950  5,350  -  7,300 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   17,771  5,350  -  23,121 
          

มลูค�าสทุธทิางบญัช ี          

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563   7,010  -  338  7,348 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   9,993  28,167  684  38,844 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

(ง.5) ดอกเบี้ย 
 
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ�ายรับรู �ในกําไรหร�อขาดทุนด�วยว�ธีดอกเบี้ยที ่แท�จร�ง ในการคํานวณดอกเบี้ยรับและ
ดอกเบี้ยจ�าย อัตราดอกเบี้ยที่แท�จร�งจะนํามาใช�กับมูลค�าตามบัญชีข้ันต�นของสินทรัพย� (เมื่อสินทรัพย�ไม�มีการ
ด�อยค�าด�านเครดิต) หร�อราคาทุนตัดจําหน�ายของหนี้สิน 

 
(จ) เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด  

 
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดประกอบด�วย ยอดเง�นสดและยอดเง�นฝากธนาคาร  

 
(ฉ) ลูกหนี้การค�า 

 
ลูกหนี้รับรู�เมื่อกลุ�มบร�ษัทมีสิทธิที่ปราศจากเง�่อนไขในการได�รับสิ�งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้การค�าวัดมูลค�าด�วย
ราคาของรายการหักค�าเผ่ือผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น หนี้สูญจะถูกตัดจําหน�ายเมื่อเกิดข�้น    
 
กลุ�มบร�ษัทประมาณผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้นตลอดอายุของสญัญา ซึ่งประมาณการโดยใช�ตารางการ
ต้ังสํารองเพ�่อหาอัตราผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น ซึ่งว�ธีดังกล�าวมีการจัดกลุ�มลูกหนี้ตามความเสี่ยง
ด�านเครดิตที่มีลักษณะร�วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ โดยนําข�อมูลผลขาดทุนที่เกิดข� ้นในอดีต การ
ปรับปรุงป�จจัยที่มี  ความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้นั้น ๆ ตลอดจนการประเมินข�อมูลสภาวการณ�เศรษฐกิจในป�จจ�บัน
และข�อมูลคาดการณ�สภาวการณ�เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน 

 
(ช) สินค�าคงเหลือ 

 
สินค�าคงเหลือวัดมูลค�าด�วยราคาทุนหร�อมูลค�าสทุธิที่จะได�รับแล�วแต�ราคาใดจะต่ํากว�า  ต�นทุนของสินค�าคํานวณโดย
ใช�ว�ธีเข�าก�อนออกก�อน ราคาทุนรวมถึงต�นทุนทางตรงที่เกี่ยวข�องกบัการได�มาของสนิค�าต�นทนุสินค�า ทั้งนี้ มูลค�าสุทธิ
ที ่จะได�รับเป�นการประมาณราคาที่จะขายได�จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด�วยค�าใช�จ�ายที่จําเป�นโดยประมาณใน 
การขาย 

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

(ซ) ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ� 
  
ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�วัดมูลค�าด�วยราคาทุนหักค�าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด�อยค�า 
 
ราคาทุนรวมถึงต�นทุนทางตรงที่เกี ่ยวข�องกับการได�มาของสินทรัพย� และต�นทุนทางตรงอื่น ๆ  ที ่เกี ่ยวข�องกับ  
การจัดหาสินทรัพย�เพ�่อให�สินทรัพย�นั ้นอยู�ในสภาพที่พร�อมจะใช�งานได�ตามความประสงค�  ต�นทุนในการร�้อถอน  
การขนย�าย การบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย�และต�นทุนการกู�ยืม สําหรับเคร�่องมือทีค่วบคุมโดยลขิสิทธ์ิซอฟต�แวร�ซึง่
ไม�สามารถทํางานได�โดยปราศจากลิขสทิธิ์ซอฟต�แวร�นั้นให�ถอืว�า ลิขสิทธิ์ซอฟต�แวร�ดังกล�าวเป�นส�วนหนึ่งของอ�ปกรณ� 
 
ส�วนประกอบของรายการส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�แต�ละรายการที่มีอายุการให�ประโยชน�ไม�เท�ากันต�อง
บันทึกแต�ละส�วนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกต�างหากจากกัน  
 
ผลต�างระหว�างสิ�งตอบแทนสุทธิ ที่ได�รับจากการจําหน�ายกับมูลค�าตามบัญชีของส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ� 
รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน 
 
ต�นทุนที่เกิดข�้นในภายหลัง 
 
ต�นทุนในการเปลี่ยนแทนส�วนประกอบจะรับรู�เป�นส�วนหนึ่งของมูลค�าตามบัญชีของรายการส�วนปรับปรุงอาคารเช�า
และอ�ปกรณ�  ถ�ามีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ที่กลุ�มบร�ษัทจะได�รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
ส ามารถ ว ัดม ูล ค � าต �นท ุ นข อง ราย การ น ั ้ น ไ ด � อย � าง น � า เช ื ่ อถ ื อ  ช ิ � นส �วนท ี ่ ถ ูก เปล ี ่ ย นแ ทนจ ะ ถู ก  
ตัดจําหน�ายตามมูลค�าตามบัญชี ต�นทุนที่เกิดข�้นในการซ�อมบํารุงส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�ที่ เกิดข�้นเป�น
ประจําจะรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนเมื่อเกิดข�้น 

 
ค�าเสื่อมราคา 

 
ค�าเสื่อมราคาคํานวณโดยว�ธีเส�นตรงตามเกณฑ�อายุการให�ประโยชน�โดยประมาณของส�วนประกอบของสินทรัพย�และ
รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน  ประมาณการอายุการให�ประโยชน�ของสินทรัพย�แสดงได�ดังนี้ 
 
ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและเคร�่องใช�สาํนักงาน 1- 5 ป� 
ยานพาหนะ 5 ป� 
 
กลุ�มบร�ษทัไม�คิดค�าเสื่อมราคา สาํหรับสินทรัพย�ที่อยู�ระหว�างการก�อสร�างและติดต้ัง 
ว�ธีการคิดค�าเสื่อมราคา อายุการให�ประโยชน�ของสินทรัพย� และมูลค�าคงเหลือ ถูกทบทวนอย�างน�อยที่สดุทุกสิ�นรอบป�
บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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15 หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ส�วนทีห่มนุเว�ยน      
เง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�นที่ครบกําหนด        
   ชําระภายในหนึ่งป� - ส�วนที่ไม�มีหลักประกัน 66,600  -  66,600  - 
หนี้สินตามสัญญาเช�าที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป� 208,692  112,648  207,220  110,935 
 275,292  112,648  273,820  110,935 
        
ส�วนทีไ่ม�หมนุเว�ยน        
เง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น        
   - ส�วนที่ไม�มีหลักประกัน 116,750  -  116,750  - 
หนี้สินตามสัญญาเช�า 251,025  139,875  250,112  137,490 
 367,775  139,875  366,862  137,490 
รวม 643,067  252,523  640,682  248,425 

 
เง�นกู�ยมืระยะยาวกบัสถาบนัการเง�น 
 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 บร�ษัทได�ทาํสัญญาเง�นกู�ยืมระยะยาวกับสถาบันการเง�นในประเทศแห�งหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงค�เพ�่อรองรับการโอนกิจการและทรัพย�สนิบางส�วนของบร�ษัท ไอบิส พลสั เน็ทเวอร�ค จํากัด จาํนวนเง�น 
200 ล�านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR หักอัตราดอกเบีย้ร�อยละ 1.25 เง�นกู�ยมืดังกล�าวมีกําหนดเวลาชําระคืนเง�นต�น
ภายใน 3 ป� โดยชําระคืนเง�นต�นเป�นรายไตรมาส รวม 36 งวด งวดละ 5.55 ล�านบาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
บร�ษัทได�รับเง�นกู�ยมืดังกล�าวทั้งจาํนวน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ�มบร�ษัทและบร�ษัทมีวงเง�นเบิกเกินบัญชี วงเง�นสินเช่ือและวงเง�นหนงัสือคํ้าประกันซึง่
ยังมิได�เบิกใช�เป�นจํานวนเง�นรวม 450.65 ล�านบาท และ392.65 ล�านบาท ตามลําดับ (2563: 230.7  
ล�านบาท และ 177.7 ล�านบาท ตามลําดับ)  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ�มบร�ษทัมีวงเง�นเลตเตอร�ออฟเครดิตและทรัสต�ร�ซีทที่ยงัไม�ได�ใช�เป�น
จํานวน 55 ล�านบาท 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ�มบร�ษัทมีเง�นฝากสถาบันการเง�นจํานวน 1.30 ล�านบาท (2563: 2.28 ล�านบาท) 
ได�จํานําเป�นหลักทรัพย�คํ้าประกัน วงเง�นเบิกเกินบัญชี และวงเง�นหนังสือคํ้าประกันกับสถาบันการเง�นในประเทศ
หลายแห�ง 

 

ส�วนที่ 3 | งบการเง�น
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(ซ) ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ� 
  
ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�วัดมูลค�าด�วยราคาทุนหักค�าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด�อยค�า 
 
ราคาทุนรวมถึงต�นทุนทางตรงที่เกี ่ยวข�องกับการได�มาของสินทรัพย� และต�นทุนทางตรงอื่น ๆ  ที ่เกี ่ยวข�องกับ  
การจัดหาสินทรัพย�เพ�่อให�สินทรัพย�นั ้นอยู�ในสภาพที่พร�อมจะใช�งานได�ตามความประสงค�  ต�นทุนในการร�้อถอน  
การขนย�าย การบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย�และต�นทุนการกู�ยืม สําหรับเคร�่องมือทีค่วบคุมโดยลขิสิทธ์ิซอฟต�แวร�ซึง่
ไม�สามารถทํางานได�โดยปราศจากลิขสทิธิ์ซอฟต�แวร�นั้นให�ถอืว�า ลิขสิทธิ์ซอฟต�แวร�ดังกล�าวเป�นส�วนหนึ่งของอ�ปกรณ� 
 
ส�วนประกอบของรายการส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�แต�ละรายการที่มีอายุการให�ประโยชน�ไม�เท�ากันต�อง
บันทึกแต�ละส�วนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกต�างหากจากกัน  
 
ผลต�างระหว�างสิ�งตอบแทนสุทธิ ที่ได�รับจากการจําหน�ายกับมูลค�าตามบัญชีของส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ� 
รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน 
 
ต�นทุนที่เกิดข�้นในภายหลัง 
 
ต�นทุนในการเปลี่ยนแทนส�วนประกอบจะรับรู�เป�นส�วนหนึ่งของมูลค�าตามบัญชีของรายการส�วนปรับปรุงอาคารเช�า
และอ�ปกรณ�  ถ�ามีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ที่กลุ�มบร�ษัทจะได�รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
ส ามารถ ว ัดม ูล ค � าต �นท ุ นข อง ราย การ น ั ้ น ไ ด � อย � าง น � า เช ื ่ อถ ื อ  ช ิ � นส �วนท ี ่ ถ ูก เปล ี ่ ย นแ ทนจ ะ ถู ก  
ตัดจําหน�ายตามมูลค�าตามบัญชี ต�นทุนที่เกิดข�้นในการซ�อมบํารุงส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�ที่ เกิดข�้นเป�น
ประจําจะรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนเมื่อเกิดข�้น 

 
ค�าเสื่อมราคา 

 
ค�าเสื่อมราคาคํานวณโดยว�ธีเส�นตรงตามเกณฑ�อายุการให�ประโยชน�โดยประมาณของส�วนประกอบของสินทรัพย�และ
รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน  ประมาณการอายุการให�ประโยชน�ของสินทรัพย�แสดงได�ดังนี้ 
 
ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและเคร�่องใช�สาํนักงาน 1- 5 ป� 
ยานพาหนะ 5 ป� 
 
กลุ�มบร�ษทัไม�คิดค�าเสื่อมราคา สาํหรับสินทรัพย�ที่อยู�ระหว�างการก�อสร�างและติดต้ัง 
ว�ธีการคิดค�าเสื่อมราคา อายุการให�ประโยชน�ของสินทรัพย� และมูลค�าคงเหลือ ถูกทบทวนอย�างน�อยที่สดุทุกสิ�นรอบป�
บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
 
 

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
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(ฌ) ค�าความนยิม 
 
ค�าความนิยมวัดมูลค�าด�วยว�ธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด�อยค�าสะสม 
 

(ญ) สนิทรพัย�ไม�มตีวัตนอืน่ 
 

สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอ่ืน วัดมูลค�าด�วยราคาทุนหักค�าตัดจําหน�ายสะสมและขาดทุนจากการด�อยค�า รายจ�ายภายหลงั
การรับรู�รายการจะรับรู�เป�นสินทรัพย�เมื่อก�อให�เกิดประโยชน�เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค�าตัดจําหน�ายคํานวณโดยว�ธี
เส�นตรงตามระยะเวลาที่คาดว�าจะได�รับประโยชน�จากสินทรัพย�ไม�มีตัวตนและรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน ประมาณการ
ระยะเวลาที่คาดว�าจะได�รับประโยชน�แสดงได�ดังนี้ 
 
ค�าลิขสิทธิ์ซอฟต�แวร� 3-10 ป� 
ค�าสิทธิในการประกอบกิจการร�าน 1-3 ป� 
 

(ฎ) สัญญาเช�า 
 
ณ วันเร��มต�นของสัญญา กลุ�มบร�ษัทจะประเมินว�าสัญญาเป�นสัญญาเช�าหร�อประกอบด�วยสญัญาเช�า เมื่อสัญญานั้น
ให�สิทธิในการควบคุมการใช�สินทรัพย�ที่ระบุสําหรับช�วงเวลาหนึ่งเพ�่อแลกเปลี่ยนกับสิ�งตอบแทน 
 
ณ วันที่สัญญาเช�าเร��มมีผลหร�อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�า กลุ�มบร�ษัทจะป�นส�วนสิ�งตอบแทนที่ต�องจ�ายตาม
สัญญาให�กับแต�ละส�วนประกอบของสัญญาเช�าตา มราคาเอกเทศของแต�ละส�วนประกอบ สําหรับสัญญาเช�า  
อสังหาร�มทรัพย�กลุ�มบร�ษัทเลือกที่จะไม�แยกส�วนประกอบที่ไม�เป�นการเช�าและรับรู�สัญญาเช�าและส�วนประกอบที่ไม�เป�น
การเช�าเป�นสัญญาเช�าทั้งหมด  

 
กลุ�มบร�ษัทรับรู�สินทรัพย�สิทธิการใช�และหนี้สินตามสัญญาเช�า ณ วันที่สัญญาเช�าเร��มมีผล  
 
สินทรัพย�สิทธิการใช�วัดมูลค�าด�วยราคาทุนหักค�าเสือ่มราคาสะสมและขาดทุนจากการด�อยค�า และปรับปรุงเมื่อมีการ
วัดมูลค�าใหม�ของหนี้สินตามสญัญาเช�า ต�นทุนของสินทรัพย�สิทธิการใช�ประกอบด�วยจาํนวนเง�นที่รับรู�เมื่อเร��มแรกของ
หนี้สินตามสัญญาเช�าปรับปรุงด�วยเง�นจ�ายล�วงหน�ารวมกับต�นทุนทางตรงเร��มแรก ค�าเสื่อมราคารับรู� ในกําไรหร�อ
ขาดทุนด�วยว�ธีเส�นตรงนับจากวันที่สัญญาเช�าเร��มมีผลจนถึงวันสิ�นสุดอายุสัญญา  

 
หนี้สินตามสัญญาเช�าวัดมูลค�าเมื ่อเร� �มแรกด�วยมูลค�าป�จจ�บันของค�าเช�าที ่ต�องจ�ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี ้กลุ�ม
บร�ษัทใช�อัตราดอกเบี้ยเง�นกู�ยืมส�วนเพ��มของกลุ�มบร�ษัทในการคิดลดเป�นมูลค�าป�จจ�บัน กลุ�มบร�ษัทกําหนดอตัรา
ดอกเบี้ยเง�นกู�ยืมส�วนเพ��มโดยนาํอัตราดอกเบี้ยจากแหล�งข�อมูลทางการเง�นภายนอกหลายแห�งและได�ปรับปรุงบางส�วน
เพ�่อให�สะท�อนระยะเวลาของสัญญาเช�าและลักษณะของสินทรัพย�ที่เช�า 

 

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

16 เจ�าหนีอ้ืน่ 
 
 งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 

2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ค�าใช�จ�ายในการดําเนนิงานค�างจ�าย 48,375  24,933  35,789  14,758 
ค�าใช�จ�ายพนักงานค�างจ�าย  15,158  3,933  13,019  3,838 
อ่ืนๆ 10,615  4,929  10,317  4,807 

รวม 74,148  33,795  59,125  23,403 
 
17 ประมาณการหนีส้นิไม�หมนุเว�ยนสาํหรบัผลประโยชน�พนกังาน 
 

 งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ผลประโยชน�หลังออกจากงาน 15,328  14,563  13,737  11,454 
รวม 15,328  14,563  13,737  11,454 
 
โครงการผลประโยชน�ทีก่าํหนดไว� 
 
กลุ�มบร�ษัทจัดการโครงการผลประโยชน�ที ่กําหนดไว� ตามข�อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ �มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการให�ผลประโยชน�เมื่อเกษียณแก�พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน�ที่กําหนดไว�
มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภยั ได�แก� ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และการ
เพ��มข�้นของเง�นเดือนในอนาคต 
 
มลูค�าป�จจ�บนัของภาระผกูพนัตาม 
 โครงการผลประโยชน�  

 งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  14,563  10,719  11,454  8,377 
         
รบัรู�ในกาํไรหร�อขาดทนุ         
ต�นทุนบร�การป�จจ�บัน  2,492  2,074  1,983  1,662 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน  343  273  271  215 
  2,835  2,347  2,254  1,877 
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(ฌ) ค�าความนยิม 
 
ค�าความนิยมวัดมูลค�าด�วยว�ธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด�อยค�าสะสม 
 

(ญ) สนิทรพัย�ไม�มตีวัตนอืน่ 
 

สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอ่ืน วัดมูลค�าด�วยราคาทุนหักค�าตัดจําหน�ายสะสมและขาดทุนจากการด�อยค�า รายจ�ายภายหลงั
การรับรู�รายการจะรับรู�เป�นสินทรัพย�เมื่อก�อให�เกิดประโยชน�เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค�าตัดจําหน�ายคํานวณโดยว�ธี
เส�นตรงตามระยะเวลาที่คาดว�าจะได�รับประโยชน�จากสินทรัพย�ไม�มีตัวตนและรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน ประมาณการ
ระยะเวลาที่คาดว�าจะได�รับประโยชน�แสดงได�ดังนี้ 
 
ค�าลิขสิทธิ์ซอฟต�แวร� 3-10 ป� 
ค�าสิทธิในการประกอบกิจการร�าน 1-3 ป� 
 

(ฎ) สัญญาเช�า 
 
ณ วันเร��มต�นของสัญญา กลุ�มบร�ษัทจะประเมินว�าสัญญาเป�นสัญญาเช�าหร�อประกอบด�วยสญัญาเช�า เมื่อสัญญานั้น
ให�สิทธิในการควบคุมการใช�สินทรัพย�ที่ระบุสําหรับช�วงเวลาหนึ่งเพ�่อแลกเปลี่ยนกับสิ�งตอบแทน 
 
ณ วันที่สัญญาเช�าเร��มมีผลหร�อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�า กลุ�มบร�ษัทจะป�นส�วนสิ�งตอบแทนที่ต�องจ�ายตาม
สัญญาให�กับแต�ละส�วนประกอบของสัญญาเช�าตา มราคาเอกเทศของแต�ละส�วนประกอบ สําหรับสัญญาเช�า  
อสังหาร�มทรัพย�กลุ�มบร�ษัทเลือกที่จะไม�แยกส�วนประกอบที่ไม�เป�นการเช�าและรับรู�สัญญาเช�าและส�วนประกอบที่ไม�เป�น
การเช�าเป�นสัญญาเช�าทั้งหมด  

 
กลุ�มบร�ษัทรับรู�สินทรัพย�สิทธิการใช�และหนี้สินตามสัญญาเช�า ณ วันที่สัญญาเช�าเร��มมีผล  
 
สินทรัพย�สิทธิการใช�วัดมูลค�าด�วยราคาทุนหักค�าเสือ่มราคาสะสมและขาดทุนจากการด�อยค�า และปรับปรุงเมื่อมีการ
วัดมูลค�าใหม�ของหนี้สินตามสญัญาเช�า ต�นทุนของสินทรัพย�สิทธิการใช�ประกอบด�วยจาํนวนเง�นที่รับรู�เมื่อเร��มแรกของ
หนี้สินตามสัญญาเช�าปรับปรุงด�วยเง�นจ�ายล�วงหน�ารวมกับต�นทุนทางตรงเร��มแรก ค�าเสื่อมราคารับรู� ในกําไรหร�อ
ขาดทุนด�วยว�ธีเส�นตรงนับจากวันที่สัญญาเช�าเร��มมีผลจนถึงวันสิ�นสุดอายุสัญญา  

 
หนี้สินตามสัญญาเช�าวัดมูลค�าเมื ่อเร� �มแรกด�วยมูลค�าป�จจ�บันของค�าเช�าที ่ต�องจ�ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี ้กลุ�ม
บร�ษัทใช�อัตราดอกเบี้ยเง�นกู�ยืมส�วนเพ��มของกลุ�มบร�ษัทในการคิดลดเป�นมูลค�าป�จจ�บัน กลุ�มบร�ษัทกําหนดอตัรา
ดอกเบี้ยเง�นกู�ยืมส�วนเพ��มโดยนาํอัตราดอกเบี้ยจากแหล�งข�อมูลทางการเง�นภายนอกหลายแห�งและได�ปรับปรุงบางส�วน
เพ�่อให�สะท�อนระยะเวลาของสัญญาเช�าและลักษณะของสินทรัพย�ที่เช�า 

 

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

หนี้สินตามสัญญาเช�าวัดมูลค�าด�วยว�ธีราคาทุนตัดจําหน�ายตามว�ธีดอกเบี้ยที่แท�จร�ง และหนี้สินตามสัญญาเช�าจะถูก
วัดมูลค�าใหม�เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�าหร�อมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช�สิทธิที่ระบุในสญัญาเช�า 
เมื่อมีการวัดมูลค�าหนี้สินตามสัญญาเช�าใหม� จะปรับปรุงกับมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�สิทธิการใช� หร�อรับรู�ใน
กําไรหร�อขาดทุน หากมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�สิทธิการใช�ได�ถูกลดมูลค�าลงจนเป�นศูนย�แล�ว ยกเว�นสัญญาเช�า
ระบุสินทรัพย�ที่ได�รับส�วนลดค�าเช�าจากสถานการณ� COVID-19 และกลุ�มบร�ษัทเลือกไม�ประเมินว�าการได�รับส�วนลด
ค�าเช�าเป�นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�าจะปรับปรุงผลกระทบกับหนี้สินตามสัญญาเช�า 

 
(ฏ) การด�อยค�าที่ไม�ใช�สินทรัพย�ทางการเง�น  

 
ยอดสินทรัพย�ตามบัญชีของกลุ�มบร�ษัทได�รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว�ามีข�อบ�งช้ีเร�่องการด�อยค�าหร�อไม�ใน
กรณีที่มีข�อบ�งช้ีจะทําการประมาณมูลค�าสินทรัพย�ที่คาดว�าจะได�รับคืน สําหรับค�าความนิยม จะประมาณมูลค�าที่คาด
ว�าจะได�รับคืนทุกป�ในช�วงเวลาเดียวกัน   
 
ขาดทุนจากการด�อยค�ารับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนเมื่อมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�สูงกว�ามูลค�าที่จะได�รับคืน 

 
มูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน หมายถึง มูลค�าจากการใช�ของสินทรัพย�หร�อมูลค�ายติุธรรมของสินทรัพย�หกัต�นทุนในการ
ขายแล�วแต�มูลค�าใดจะสูงกว�า ในการประเมินมูลค�าจากการใช�ของสินทรัพย�  ประมาณการกระแสเง�นสดที่จะได�รับใน
อนาคตจะคิดลดเป�นมูลค�าป�จจ�บันโดยใช�อัตราคิดลดก�อนคํานึงภาษีเง�นได�เพ�่อให�สะท�อนมูลค�าที ่อาจประเมินได�ใน
ตลาดป�จจ�บัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต�อสินทรัพย� สําหรับสินทรัพย�ที่ไม�ก�อให�เกิดกระแสเง�นสดรับโดย
อิสระจากสินทรัพย�อ่ืน จะพ�จารณามูลค�าทีค่าดว�าจะได�รับคืนรวมกบัหน�วยสนิทรัพย�ที่ก�อให�เกิดเง�นสดทีส่ินทรัพย�นัน้
เกี่ยวข�องด�วย 

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

มลูค�าป�จจ�บนัของภาระผกูพนัตาม 
 โครงการผลประโยชน�  

 งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
รบัรู�ในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่         
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร�ประกนัภยั 
        

- ข�อสมมติด�านประชากรศาสตร�  2,148 -  - -  1,605 -  - 
- ข�อสมมติด�านการเง�น  104  1,497  141  1,200 
- การปรับปรุงจากประสบการณ�  (4,322)  -  (1,717)  - 

  (2,070)  1,497  29  1,200 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  15,328  14,563  13,737  11,454 

 

ข�อสมมตหิลกัในการประมาณการ 
   ตามหลกัคณติศาสตร�ประกนัภยั  

งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
2564  2563  2564  2563 

 (ร�อยละ) 
อัตราคิดลด  2.85 - 3.11  1.31 - 1.42  2.85  1.36 
การเพ��มข�น้ของเง�นเดือนในอนาคต  5  5  5  5 
อัตราการหมนุเว�ยนของพนักงาน 1.67% - 40.11%  1% - 43%  1.67% - 40.11%  1% - 43% 

 
ข�อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข�อมลูทางสถิติที่เผยแพร�ทั่วไปและตารางมรณะ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน�ที่กําหนดไว�เป�น 18 - 24 
ป� (2563: 12.13 ป�) 
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หนี้สินตามสัญญาเช�าวัดมูลค�าด�วยว�ธีราคาทุนตัดจําหน�ายตามว�ธีดอกเบี้ยที่แท�จร�ง และหนี้สินตามสัญญาเช�าจะถูก
วัดมูลค�าใหม�เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�าหร�อมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช�สิทธิที่ระบุในสญัญาเช�า 
เมื่อมีการวัดมูลค�าหนี้สินตามสัญญาเช�าใหม� จะปรับปรุงกับมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�สิทธิการใช� หร�อรับรู�ใน
กําไรหร�อขาดทุน หากมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�สิทธิการใช�ได�ถูกลดมูลค�าลงจนเป�นศูนย�แล�ว ยกเว�นสัญญาเช�า
ระบุสินทรัพย�ที่ได�รับส�วนลดค�าเช�าจากสถานการณ� COVID-19 และกลุ�มบร�ษัทเลือกไม�ประเมินว�าการได�รับส�วนลด
ค�าเช�าเป�นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�าจะปรับปรุงผลกระทบกับหนี้สินตามสัญญาเช�า 

 
(ฏ) การด�อยค�าที่ไม�ใช�สินทรัพย�ทางการเง�น  

 
ยอดสินทรัพย�ตามบัญชีของกลุ�มบร�ษัทได�รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว�ามีข�อบ�งช้ีเร�่องการด�อยค�าหร�อไม�ใน
กรณีที่มีข�อบ�งช้ีจะทําการประมาณมูลค�าสินทรัพย�ที่คาดว�าจะได�รับคืน สําหรับค�าความนิยม จะประมาณมูลค�าที่คาด
ว�าจะได�รับคืนทุกป�ในช�วงเวลาเดียวกัน   
 
ขาดทุนจากการด�อยค�ารับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนเมื่อมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�สูงกว�ามูลค�าที่จะได�รับคืน 

 
มูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน หมายถึง มูลค�าจากการใช�ของสินทรัพย�หร�อมูลค�ายติุธรรมของสินทรัพย�หกัต�นทุนในการ
ขายแล�วแต�มูลค�าใดจะสูงกว�า ในการประเมินมูลค�าจากการใช�ของสินทรัพย�  ประมาณการกระแสเง�นสดที่จะได�รับใน
อนาคตจะคิดลดเป�นมูลค�าป�จจ�บันโดยใช�อัตราคิดลดก�อนคํานึงภาษีเง�นได�เพ�่อให�สะท�อนมูลค�าที ่อาจประเมินได�ใน
ตลาดป�จจ�บัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต�อสินทรัพย� สําหรับสินทรัพย�ที่ไม�ก�อให�เกิดกระแสเง�นสดรับโดย
อิสระจากสินทรัพย�อ่ืน จะพ�จารณามูลค�าทีค่าดว�าจะได�รับคืนรวมกบัหน�วยสนิทรัพย�ที่ก�อให�เกิดเง�นสดทีส่ินทรัพย�นัน้
เกี่ยวข�องด�วย 
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ขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�ที่เคยรับรู�ในงวดก�อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่
ใช�ในการคํานวณมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน ยกเว�นขาดทุนจากการด�อยค�าของความนิยมจะไม�มีการปรับปรุงกลับ
รายการ ขาดทุนจากการด�อยค�าจะถูกกลับรายการเพ�ยงเท�าที่มูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ไม�เกินกว�ามูลค�าตาม
บัญชีภายหลังหักค�าเสื่อมราคาหร�อค�าตัดจําหน�าย เสมือนหนึ่งไม�เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด�อยค�ามาก�อน 

 
(ฐ) ผลประโยชน�ของพนักงาน 

 
โครงการสมทบเง�น 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเข�ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ�มบร�ษัทจะถูกรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายพนักงาน
ในกําไรหร�อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได�ทํางานให�กับกิจการ 
 
โครงการผลประโยชน�ที่กําหนดไว� 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ�มบร�ษัทจากโครงการผลประโยชน�ที่กําหนดไว�ถูกคํานวณจากการประมาณผลประโยชน�ใน
อนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดป�จจ�บันและงวดก�อนๆ ผลประโยชน�ดังกล�าวได�มีการคิดลดกระแส
เง�นสดเพ�่อให�เป�นมูลค�าป�จจ�บันซึ่งจัดทําโดยนักคณิตศาสตร�ประกันภัยที่ได�รับอนุญาตเป�นประจํา โดยว�ธีคิดลดแต�ละ
หน�วยที่ประมาณการไว� 
 
ในการวัดมูลค�าใหม�ของหนี้สินผลประโยชน�ที ่กําหนดไว�สุทธิ  กําไรหร�อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร�ประกันภัยจะถูกรับรู�รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุ�มบร�ษัทกําหนดดอกเบี้ยจ�ายของหนี้สนิ
ผลประโยชน�ที ่กําหนดไว�สุทธิโดยใช�อัตราคิดลดที่ใช�วัดมูลค�าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน� ณ ต�นป� โดย
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน�ที่กําหนดไว�สุทธิซึ่งเป�นผลมาจากการสมทบเง�นและการจ�ายชําระ
ผลประโยชน� ดอกเบี้ยจ�ายสุทธิและค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข�องกับโครงการผลประโยชน�รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน 
 
เมื ่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน�ของโครงการหร�อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน�ที่
เกี่ยวข�องกับการบร�การในอดีต หร�อกําไรหร�อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต�องรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนทันที 
กลุ�มบร�ษัท รับรู�กําไรและขาดทุนจากการจ�ายชําระผลประโยชน�พนักงานเมื่อเกิดข�้น 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ�มบร�ษัทที่เป�นผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานเป�นผลประโยชน�ในอนาคตที่ เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในงวดป�จจ�บันและงวดก�อนๆ ซึ่งผลประโยชน�นี้ได�คิดลดกระแสเง�นสดเพ�่อให�เป�นมูลค�าป�จจ�บัน 
การวัดมูลค�าใหม�จะรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนเมื่อเกิดข�้น 
ผลประโยชน�ระยะสั้นของพนักงานรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายเมื่อพนักงานทํางานให�หนี้สินรับรู�ด�วยมูลค�าที่คาดว�าจะจ�ายชําระ 
หากกลุ�มบร�ษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหร�อภาระผูกพันโดยอนุมานทีจ่ะต�องจ�ายอันเป�นผลมาจากการที่พนักงาน
ได�ทํางานให�ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได�อย�างสมเหตุสมผล  
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การว�เคราะห�ความอ�อนไหว  
 
การเปลี่ยนแปลงในแต�ละข�อสมมติที่เกี่ยวข�องในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร�ประกันภัยที่อาจเป�นไปได�
อย�างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว�าข�อสมมติอ่ืนๆ คงที่  
 

 งบการเง�นรวม 
ผลกระทบต�อภาระผกูพนัของโครงการ ข�อสมมติเพ��มข�้นร�อยละ 1  ข�อสมมติลดลงร�อยละ 1 
   ผลประโยชน� ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
อัตราคิดลด   (1,724)  (1,156)  2,058  1,338 
การเพ��มข�้นของเง�นเดือนในอนาคต   1,992  1,536  (1,908)  (1,337) 
อัตราการหมุนเว�ยนของพนกังาน (1,521)  (1,253)  423  355 
 

 งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
ผลกระทบต�อภาระผกูพนัของโครงการ ข�อสมมติเพ��มข�้นร�อยละ 1  ข�อสมมติลดลงร�อยละ 1 
   ผลประโยชน� ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
อัตราคิดลด   (1,421)  (917)  1,675  1,061 
การเพ��มข�้นของเง�นเดือนในอนาคต   1,621  1,215  (1,607)  (1,058) 
อัตราการหมุนเว�ยนของพนกังาน (1,199)  (998)  399  336 
        

18 ส�วนเกนิทนุและสาํรอง 
 
ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ 
 
ตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บร�ษัทเสนอขายหุ�นสูง
กว�ามูลค�าหุ�นที่จดทะเบียนไว� บร�ษัทต�องนําค�าหุ�นส�วนเกินนีต้ั้งเป�นทุนสาํรอง (“ส�วนเกินมูลค�าหุ�น”) ส�วนเกินมูลค�า
หุ�นนี้จะนําไปจ�ายเป�นเง�นป�นผลไม�ได� 
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ขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�ที่เคยรับรู�ในงวดก�อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่
ใช�ในการคํานวณมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน ยกเว�นขาดทุนจากการด�อยค�าของความนิยมจะไม�มีการปรับปรุงกลับ
รายการ ขาดทุนจากการด�อยค�าจะถูกกลับรายการเพ�ยงเท�าที่มูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ไม�เกินกว�ามูลค�าตาม
บัญชีภายหลังหักค�าเสื่อมราคาหร�อค�าตัดจําหน�าย เสมือนหนึ่งไม�เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด�อยค�ามาก�อน 

 
(ฐ) ผลประโยชน�ของพนักงาน 

 
โครงการสมทบเง�น 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเข�ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ�มบร�ษัทจะถูกรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายพนักงาน
ในกําไรหร�อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได�ทํางานให�กับกิจการ 
 
โครงการผลประโยชน�ที่กําหนดไว� 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ�มบร�ษัทจากโครงการผลประโยชน�ที่กําหนดไว�ถูกคํานวณจากการประมาณผลประโยชน�ใน
อนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดป�จจ�บันและงวดก�อนๆ ผลประโยชน�ดังกล�าวได�มีการคิดลดกระแส
เง�นสดเพ�่อให�เป�นมูลค�าป�จจ�บันซึ่งจัดทําโดยนักคณิตศาสตร�ประกันภัยที่ได�รับอนุญาตเป�นประจํา โดยว�ธีคิดลดแต�ละ
หน�วยที่ประมาณการไว� 
 
ในการวัดมูลค�าใหม�ของหนี้สินผลประโยชน�ที ่กําหนดไว�สุทธิ  กําไรหร�อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร�ประกันภัยจะถูกรับรู�รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุ�มบร�ษัทกําหนดดอกเบี้ยจ�ายของหนี้สนิ
ผลประโยชน�ที ่กําหนดไว�สุทธิโดยใช�อัตราคิดลดที่ใช�วัดมูลค�าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน� ณ ต�นป� โดย
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน�ที่กําหนดไว�สุทธิซึ่งเป�นผลมาจากการสมทบเง�นและการจ�ายชําระ
ผลประโยชน� ดอกเบี้ยจ�ายสุทธิและค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข�องกับโครงการผลประโยชน�รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน 
 
เมื ่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน�ของโครงการหร�อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน�ที่
เกี่ยวข�องกับการบร�การในอดีต หร�อกําไรหร�อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต�องรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนทันที 
กลุ�มบร�ษัท รับรู�กําไรและขาดทุนจากการจ�ายชําระผลประโยชน�พนักงานเมื่อเกิดข�้น 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ�มบร�ษัทที่เป�นผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานเป�นผลประโยชน�ในอนาคตที่ เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในงวดป�จจ�บันและงวดก�อนๆ ซึ่งผลประโยชน�นี้ได�คิดลดกระแสเง�นสดเพ�่อให�เป�นมูลค�าป�จจ�บัน 
การวัดมูลค�าใหม�จะรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนเมื่อเกิดข�้น 
ผลประโยชน�ระยะสั้นของพนักงานรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายเมื่อพนักงานทํางานให�หนี้สินรับรู�ด�วยมูลค�าที่คาดว�าจะจ�ายชําระ 
หากกลุ�มบร�ษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหร�อภาระผูกพันโดยอนุมานทีจ่ะต�องจ�ายอันเป�นผลมาจากการที่พนักงาน
ได�ทํางานให�ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได�อย�างสมเหตุสมผล  
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(ฑ) การจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� 
 

มูลค�ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ�น ณ วันที่ให�สิทธิแก�พนักงาน (ชําระด�วยตราสารทุน) รับรู�เป�นค�าใช�จ�ายพร�อมๆ ไปกับ
การเพ��มข�้นในส�วนของผู�ถือหุ�น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข�าใช�สิทธิได�อย�างไม�มีเง�่อนไข  จํานวนที่รับรู�เป�น
ค�าใช�จ�ายจะถูกปรับปรุงเพ�่อให�สะท�อนถึงจํานวนสิทธิซื้อหุ�นที่แท�จร�งซึ่งเข�าเง�่อนไขการให�บร�การที่เกี่ยวข�องและเง�่อนไข
การได�รับสิทธิที ่ไม�ใช�เง� ่อนไขเร�่องตลาดทุน ซึ ่งเป�นจํานวนที่เดิมเคยรับรู�ตามจํานวนสิทธิซื ้อหุ�นที ่เข�าเง�่อนไขการ
ให�บร�การที่เกี่ยวข�องและเง�่อนไขการได�รับสิทธิที่ไม�ใช�เง�่อนไขเร�่องตลาดทุน ณ วันที่ได�รับสิทธิ  สําหรับเง�่อนไขการได�รับ
สิทธิที่ไม�ใช�เง�่อนไขการบร�การหร�อผลงาน มูลค�ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ�น ณ วันที่ให�สิทธิจะถูกวัดค�าเพ�่อให�สะท�อนถึง
เง�่อนไขนั้นและไม�มีการปรับปรุงสําหรับผลต�างระหว�างจํานวนที่คาดไว�กับผลที่เกิดข�้นจร�ง 

 
(ฒ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรู �ก็ต�อเมื ่อกลุ�มบร�ษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหร�อภาระผูกพันจากการอนุมาน  
ที่เกิดข�้นในป�จจ�บันอันเป�นผลมาจากเหตุการณ�ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได�อย�างน�าเช่ือถือ 
และมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�นอนว�าประโยชน�เชิงเศรษฐกิจจะต�องถกูจ�ายไปเพ�่อชําระภาระผูกพันดังกล�าว ประมาณ
การหนี้สินพ�จารณาจากการคิดลดกระแสเง�นสดที่จะจ�ายในอนาคตโดยใช�อัตราคิดลดในตลาดป�จจ�บันก�อนคํานึงถึง
ภาษีเง�นได� เพ�่อให�สะท�อนจํานวนที่อาจประเมินได�ในตลาดป�จจ�บันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต�อหนี้สิน 
ประมาณการหนี้สินส�วนที่เพ��มข�้นเนื่องจากเวลาที่ผ�านไปรับรู�เป�นต�นทุนทางการเง�น 

 
(ณ) การวัดมูลค�ายุติธรรม 
 

มูลค�ายุติธรรมคือราคาที่จะได�รับจากการขายสนิทรัพย�หร�อจ�ายชําระเพ�่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดข�้นในสภาพปกติ
ระหว�างผู�ร�วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค�าในตลาดหลัก หร�อตลาดที่ให�ประโยชน�สูงสุด (หากไม�มีตลาดหลัก) ที่ กลุ�มบร�ษัท
สามารถเข�าถึงได�ในวันดังกล�าว มูลค�ายุติธรรมของหนี้สินสะท�อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม�สามารถปฏิบัติตาม
ข�อกําหนดของภาระผูกพัน  
 
การวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�หร�อหนี้สิน กลุ�มบร�ษัทใช�ข�อมูลที่สามารถสังเกตได�ให�มากที่สุดเท�าที ่จะทําได� 
มูลค�ายุติธรรมเหล�านี้ถูกจัดประเภทในแต�ละลําดับช้ันของมูลค�ายุติธรรมตามข�อมูลที่ใช�ในการประเมินมูลค�า ดังนี้  

- ข�อมูลระดับ 1  เป�นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล�องสําหรับสินทรัพย�หร�อหนี้สินอย�างเดียวกัน 
- ข�อมูลระดับ 2  เป�นข�อมูลอ่ืนที่สังเกตได�โดยตรงหร�อโดยอ�อมสําหรับสินทรัพย�นั้นหร�อหนี้สินนั้นนอกเหนือจาก

ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู�ในข�อมูลระดับ 1 
- ข�อมูลระดับ 3  ข�อมูลที่ใช�เป�นข�อมูลที่ไม�สามารถสังเกตได�สําหรับสินทรัพย�หร�อหนี้สินนั้น 

 
หากสินทรัพย�หร�อหนี้สินที ่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายกลุ�มบร�ษัทวัดมูลค�า
สินทรัพย�และสถานการณ�เป�นสินทรัพย�ด�วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค�าหนี้สินและสถานะการเป�นหนี้สินด�วยราคา
เสนอขาย   
 

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

ส�วนเกินทุนจากการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� 
 
ส�วนเกินทุนจากการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�ที่บันทกึในส�วนของผู�ถือหุ�นคือ มูลค�ายุติธรรมของสิทธิในการซื้อหุ�น
ของผู�บร�หารและพนักงาน ณ วันที่ให�สิทธิโดยอ�างอิงจากมูลค�ายุติธรรมของหุ�นที่กําหนดไว�และสิ�งตอบแทนที่ต�อง
จ�ายและบันทึกค�าใช�จ�ายที่เกี ่ยวข�องพร�อมๆไปกับรับรู �การเพ��มข� ้นของส�วนของผู� ถือหุ�นตามที่กําหนดไว�ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ 2 
 
ผลต�างทีเ่กดิจากรายการภายใต�การควบคมุเดยีวกนั 
 
ผลต�างที่เกิดจากรายการภายใต�การควบคุมเดียวกัน เป�นการแสดงถึงผลแตกต�างระหว�างมูลค�าตามบัญชีของ
กิจการหร�อธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกันกับต�นทุน ณ วันที่ได�มา ซึ่งจะไม�จําหน�ายและจะคงอยู�จนกว�าบร�ษทั
ย�อยจะถูกขายหร�อจําหน�ายออกไป 

 
สาํรองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บร�ษัทจะต�องจัดสรรทุน
สํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย�างน�อยร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป�หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ�า
มี) จนกว�าสํารองดังกล�าวมีจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เง�นสํารองนี้จะนําไปจ�ายเป�น 
เง�นป�นผลไม�ได� 

 
19 ส�วนงานดาํเนนิงานและการจาํแนกรายได� 

 
ผู�บร�หารพ�จารณาว�ากลุ�มบร�ษัทดําเนินกิจการในส�วนงานเดียวคือ ธุรกิจเกี่ยวกับการจําหน�ายและให�บร�การซ�อม
เคร�่องคอมพ�วเตอร� มือถือและอ�ปกรณ� และดําเนินธุรกิจในส�วนงานภูมิศาสตร�เฉพาะในประเทศไทยเท�านั้น ไม�มี
รายได�จากต�างประเทศหร�อสินทรัพย�ในต�างประเทศทีม่ีสาระสําคัญ ดังนั้นฝ�ายบร�หารจ�งพ�จารณาว�ากลุ�มบร�ษทัมี
ส�วนงานที่รายงานเพ�ยงส�วนงานเดียว 
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(ฑ) การจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� 
 

มูลค�ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ�น ณ วันที่ให�สิทธิแก�พนักงาน (ชําระด�วยตราสารทุน) รับรู�เป�นค�าใช�จ�ายพร�อมๆ ไปกับ
การเพ��มข�้นในส�วนของผู�ถือหุ�น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข�าใช�สิทธิได�อย�างไม�มีเง�่อนไข  จํานวนที่รับรู�เป�น
ค�าใช�จ�ายจะถูกปรับปรุงเพ�่อให�สะท�อนถึงจํานวนสิทธิซื้อหุ�นที่แท�จร�งซึ่งเข�าเง�่อนไขการให�บร�การที่เกี่ยวข�องและเง�่อนไข
การได�รับสิทธิที ่ไม�ใช�เง� ่อนไขเร�่องตลาดทุน ซึ ่งเป�นจํานวนที่เดิมเคยรับรู�ตามจํานวนสิทธิซื ้อหุ�นที ่เข�าเง�่อนไขการ
ให�บร�การที่เกี่ยวข�องและเง�่อนไขการได�รับสิทธิที่ไม�ใช�เง�่อนไขเร�่องตลาดทุน ณ วันที่ได�รับสิทธิ  สําหรับเง�่อนไขการได�รับ
สิทธิที่ไม�ใช�เง�่อนไขการบร�การหร�อผลงาน มูลค�ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ�น ณ วันที่ให�สิทธิจะถูกวัดค�าเพ�่อให�สะท�อนถึง
เง�่อนไขนั้นและไม�มีการปรับปรุงสําหรับผลต�างระหว�างจํานวนที่คาดไว�กับผลที่เกิดข�้นจร�ง 

 
(ฒ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรู �ก็ต�อเมื ่อกลุ�มบร�ษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหร�อภาระผูกพันจากการอนุมาน  
ที่เกิดข�้นในป�จจ�บันอันเป�นผลมาจากเหตุการณ�ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได�อย�างน�าเช่ือถือ 
และมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�นอนว�าประโยชน�เชิงเศรษฐกิจจะต�องถกูจ�ายไปเพ�่อชําระภาระผูกพันดังกล�าว ประมาณ
การหนี้สินพ�จารณาจากการคิดลดกระแสเง�นสดที่จะจ�ายในอนาคตโดยใช�อัตราคิดลดในตลาดป�จจ�บันก�อนคํานึงถึง
ภาษีเง�นได� เพ�่อให�สะท�อนจํานวนที่อาจประเมินได�ในตลาดป�จจ�บันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต�อหนี้สิน 
ประมาณการหนี้สินส�วนที่เพ��มข�้นเนื่องจากเวลาที่ผ�านไปรับรู�เป�นต�นทุนทางการเง�น 

 
(ณ) การวัดมูลค�ายุติธรรม 
 

มูลค�ายุติธรรมคือราคาที่จะได�รับจากการขายสนิทรัพย�หร�อจ�ายชําระเพ�่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดข�้นในสภาพปกติ
ระหว�างผู�ร�วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค�าในตลาดหลัก หร�อตลาดที่ให�ประโยชน�สูงสุด (หากไม�มีตลาดหลัก) ที่ กลุ�มบร�ษัท
สามารถเข�าถึงได�ในวันดังกล�าว มูลค�ายุติธรรมของหนี้สินสะท�อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม�สามารถปฏิบัติตาม
ข�อกําหนดของภาระผูกพัน  
 
การวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�หร�อหนี้สิน กลุ�มบร�ษัทใช�ข�อมูลที่สามารถสังเกตได�ให�มากที่สุดเท�าที ่จะทําได� 
มูลค�ายุติธรรมเหล�านี้ถูกจัดประเภทในแต�ละลําดับช้ันของมูลค�ายุติธรรมตามข�อมูลที่ใช�ในการประเมินมูลค�า ดังนี้  

- ข�อมูลระดับ 1  เป�นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล�องสําหรับสินทรัพย�หร�อหนี้สินอย�างเดียวกัน 
- ข�อมูลระดับ 2  เป�นข�อมูลอ่ืนที่สังเกตได�โดยตรงหร�อโดยอ�อมสําหรับสินทรัพย�นั้นหร�อหนี้สินนั้นนอกเหนือจาก

ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู�ในข�อมูลระดับ 1 
- ข�อมูลระดับ 3  ข�อมูลที่ใช�เป�นข�อมูลที่ไม�สามารถสังเกตได�สําหรับสินทรัพย�หร�อหนี้สินนั้น 

 
หากสินทรัพย�หร�อหนี้สินที ่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายกลุ�มบร�ษัทวัดมูลค�า
สินทรัพย�และสถานการณ�เป�นสินทรัพย�ด�วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค�าหนี้สินและสถานะการเป�นหนี้สินด�วยราคา
เสนอขาย   
 

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
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หลักฐานที่ดีที่สุดสําหรับมูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น ณ วันที่รับรู�รายการเมื่อเร��มแรกคือราคาของการ
ทํารายการ เช�น มูลค�ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให�หร�อได�รับ 

 
(ด) ทุนเร�อนหุ�น 

 
หุ�นสามัญ 
 
หุ�นสามัญจัดประเภทเป�นทุน ต�นทุนส�วนเพ��มที่เกี ่ยวข�องโดยตรงกับการออกหุ�นสามัญและสิทธิซื้อหุ �น (สุทธจิาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู�เป�นรายการหักจากส�วนของทุน  

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

 งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
การจาํแนกรายได�  
ส�วนงานภมูศิาสตร�หลกั         
ไทย 5,209,486  3,315,114  5,033,589  3,156,359 
รวม 5,209,486  3,315,114  5,033,589  3,156,359 
        
ประเภทของสนิค�าและบร�การหลกั        
ขายสนิค�า 5,152,152  3,261,523  4,976,304  3,102,851 
ให�บร�การซ�อม 57,334  53,591  57,285  53,508 
รวม 5,209,486  3,315,114  5,033,589  3,156,359 
        
จงัหวะเวลาในการรบัรู�รายได�        
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 5,209,486  3,315,114  5,033,589  3,156,359 
รวม 5,209,486  3,315,114  5,033,589  3,156,359 

 
ลกูค�ารายใหญ� 
 
กลุ�มบร�ษัทไม�มีรายได�จากลูกค�ารายใหญ�จากรายได�รวมของกลุ�มบร�ษัท เนื่องจากลูกค�าส�วนใหญ�ของกลุ�มบร�ษัท
เป�นลูกค�ารายย�อยผ�านร�านค�าปลีก 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

หลักฐานที่ดีที่สุดสําหรับมูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น ณ วันที่รับรู�รายการเมื่อเร��มแรกคือราคาของการ
ทํารายการ เช�น มูลค�ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให�หร�อได�รับ 

 
(ด) ทุนเร�อนหุ�น 

 
หุ�นสามัญ 
 
หุ�นสามัญจัดประเภทเป�นทุน ต�นทุนส�วนเพ��มที่เกี ่ยวข�องโดยตรงกับการออกหุ�นสามัญและสิทธิซื้อหุ �น (สุทธจิาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู�เป�นรายการหักจากส�วนของทุน  

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

20 ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�ของพนกังาน  
 
  งบการเง�นรวม   งบการเง�นเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
เง�นเดือนและค�าตอบแทนอ่ืนๆ  172,604  128,259  148,438  107,900 
ผลประโยชน�หลังออกจากงาน 17 2,835  2,347  2,254  1,877 
รวม  175,439  130,606  150,692  109,777 

   
  โครงการสมทบเง�นทีก่ําหนดไว� 
 

กลุ�มบร�ษัทได�จัดตั้งกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ�มบร�ษัทบนพ�้นฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเป�นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ�ายเง�นสะสมในอัตราร�อยละ 3 ถึงอัตราร�อยละ 15 ของ
เง�นเดือนทุกเดือน และกลุ�มบร�ษัทจ�ายสมทบในอัตราร�อยละ 3 ของเง�นเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพนี้ได�จดทะเบียนเป�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามข�อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผู�จัดการกองทุนที่ได�รับอนุญาต 

 
21 ค�าใช�จ�ายตามลกัษณะ 

 
  งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินค�าสําเร็จรูป  (143,674)  23,659  (143,519)  8,922 
ซ้ือสินค�าสําเร็จรูป  4,699,711  2,820,951  4,632,606  2,763,862 
ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�ของพนักงาน 20 175,439  130,606  150,692  109,777 
ค�าธรรมเนียมธนาคาร  78,328  57,128  78,153  56,858 
ค�าเส่ือมราคาและค�าตัดจําหน�าย  209,304  138,947  204,587  134,715 
ค�าโฆษณาและส�งเสร�มการขาย  43,186  26,166  27,374  15,081 
อ่ืนๆ  62,635  66,570  36,431  39,557 
รวมต�นทนุขายและบร�การ ต�นทนุในการจดั

จาํหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบร�หาร 
  

5,124,929 
  
3,264,027 

  
4,986,324 

  
3,131,558 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

(ต) รายได� 
 
รายได�รับรู�เมื่อลูกค�ามีอํานาจควบคุมในสินค�าหร�อบร�การด�วยจาํนวนเง�นที่สะท�อนถงึสิ�งตอบแทนที่กลุ�มบร�ษัท คาดว�า
จะมีสิทธิได�รับซึ ่งไม�รวมจํานวนเง�นที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได�ที ่รับรู�ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ��มและแสดงสุทธจิาก
ส�วนลดการค�าและส�วนลดตามปร�มาณ 

 
รายได�จากการขายสินค�ารับรู� ณ วันที่มีการส�งมอบสินค�าให�กับลกูค�า สําหรับการขายที่ให�สทิธิลกูค�าในการคืนสนิค�า 
กลุ�มบร�ษัททําการประมาณการรับคืนสินค�าจากข�อมูลอัตราการคืนสินค�าในอดีตและจะไม�รับรู�รายได�จากการขาย
สินค�าสําหรับรายการดังกล�าวรวมถึงยังคงรับรู�สินค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนเป�นสินค�าคงเหลือ 

 
รายได�จากการให�บร�การรับรู�ตลอดช�วงเวลาหนึ่งโดยอ�างอิงเมื่อได�ให�บร�การ ข้ันความสําเร็จของงานประเมินโดยใช�
ว�ธีการสํารวจงานที่ได�ทําแล�ว ต�นทุนที่เกี่ยวข�องรับรู�ในกําไรหร�อขาดทุนเมื่อเกิดข�้น 

 
สําหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค�าและบร�การเข�าด�วยกัน กลุ�มบร�ษัทรับรู�รายได�จากการขายสินค�าและการ
ให�บร�การแยกจากกัน หากสามารถแยกสินค�าหร�อบร�การดังกล�าวออกจากกันได�และลูกค�าได�รับประโยชน�จากสินค�า
หร�อบร�การนั้น หร�อมีการให�บร�การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต�างกัน สิ�งตอบแทนที่ได�รับจะถูก 
ป�นส�วนตามสัดส�วนของราคาขายที่เป�นเอกเทศของสินค�าและบร�การนั้นๆ 

 
โปรแกรมสิทธิพ�เศษแก�ลูกค�า 

 

สําหรับโปรแกรมสิทธิพ�เศษที่กลุ�มบร�ษัทมีให�ลูกค�า สิ �งตอบแทนที่ได�รับจะป�นส�วนตามสัดส�วนของราคาขายที่เป�น
เอกเทศของสินค�าและคะแนน จํานวนเง�นที่ป�นส�วนให�กับคะแนนจะรับรู�เป�นหนี้สินที่เกิดจากสัญญา และรับรู�รายได�เมื่อ
ลูกค�าใช�สิทธิแลกคะแนนหร�อเมื่อมีความน�าจะเป�นน�อยมากที่ลกูค�าจะใช�สิทธิแลกคะแนนดังกล�าว ทั้งนี้ ราคาขายที่เป�น
เอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอ�างอิงกับส�วนลดที่ให�แก�ลูกค�าและความน�าจะเป�นที่ลูกค�าจะใช�สิทธิแลกคะแนน 
และจะได�รับการทบทวนการประมาณการดังกล�าว ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ถ) ภาษีเง�นได� 
 
ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�สําหรับป�ประกอบด�วยภาษีเง�นได�ของงวดป�จจ�บันและภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู� ในกําไร
หร�อขาดทุนเว�นแต�รายการที่เกี ่ยวข�องในการรวมธุรกิจ หร�อรายการที่รับรู �โดยตรงในส�วนของผู�ถือหุ�นหร�อกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ภาษีเง�นได�ของงวดป�จจ�บันบันทึกโดยคํานวณจากกําไรหร�อขาดทุนประจําป�ที ่ต�องเสียภาษี โดยใช�อัตราภาษีที่
ประกาศใช�หร�อที่คาดว�ามีผลบังคับใช� ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในป�ก�อนๆ  
 

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

22 ภาษเีง�นได� 
 
ภาษีเง�นได�ที่รับรู�ในกําไรหร�อขาดทุน   งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ภาษเีง�นได�ของงวดป�จจ�บนั         
สําหรับงวดป�จจ�บัน   25,791  15,279  17,200  10,550 
ภาษงีวดก�อนๆ ที่บนัทึกสูงไป  -  (43)  -  (43) 
  25,791  15,236  17,200  10,507 
ภาษเีง�นได�รอการตดับญัช ี         
การเปลีย่นแปลงของผลต�างช่ัวคราว  (4,850)  (2,864)  (3,850)  (2,338) 
รวมภาษเีง�นได�  20,941  12,372  13,350  8,169 

 
การกระทบยอดเพ�อ่หาอตัราภาษทีีแ่ท�จร�ง งบการเง�นรวม 

 2564  2563 
 อัตราภาษ ี

(ร�อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อัตราภาษ ี

(ร�อยละ) 
  

(พันบาท) 
กําไรก�อนภาษีเง�นได�รวม   106,625    67,155 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเง�นได� 20.00  21,325  20.00  13,431 
ค�าใช�จ�ายต�องห�ามทางภาษ ี   49    39 
รายจ�ายที่มสีิทธหิักได�เพ��ม   (433)    (1,055) 
ภาษงีวดก�อนๆ ที่บนัทึกสูงไป   -    (43) 
รวม 19.60  20,941  18.42  12,372 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต�างช่ัวคราวที่เกิดข�้นระหว�างมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�
และหนี้สินและจํานวนที่ใช�เพ�่อความมุ�งหมายทางภาษี ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีจะไม�ถูกรับรู�เมื่อเกิดจากผลแตกต�าง
ช่ัวคราว สําหรับการรับรู�ค�าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู�สินทรัพย�หร�อหนี้สินในคร้ังแรกซึ่งเป�นรายการที่ไม�ใช�การ
รวมธุรกิจและรายการนั้นไม�มีผลกระทบต�อกําไรขาดทุนทางบัญชีหร�อทาง 

 
การวัดมูลค�าของภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีต�องสะท�อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะว�ธีการที่กลุ�ม
บร�ษัทคาดว�าจะได�รับผลประโยชน�จากสินทรัพย�หร�อจะจ�ายชําระหนี้สินตามมูลค�าตามบัญชี ณ วันสิ�นรอบระยะเวลา
รายงาน โดยใช�อัตราภาษีที่ประกาศใช�หร�อที่คาดว�ามีผลบังคับใช� ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย�ภาษีเง�นได�ของงวด
ป�จจ�บันจะหักกลบกับหนี้สินภาษีเง�นได�ของงวดป�จจ�บันในงบการเง�นเฉพาะกิจการ  

 
สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีจะบันทึกต�อเมื่อมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�ากําไรเพ�่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพ�ยงพอกับการใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างชั่วคราวดังกล�าว สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชจีะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท�าที่ประโยชน�ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช�จร�ง 

 
(ท) กําไรต�อหุ�น  

 
กําไรต�อหุ�นข้ันพ�้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหร�อขาดทุนของผู�ถือหุ�นสามัญของบร�ษัท ด�วยจํานวนหุ�นสามัญถัว
เฉลี่ยถ�วงนํ้าหนักที่ออกจําหน�ายระหว�างป� 

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

การกระทบยอดเพ�อ่หาอตัราภาษทีีแ่ท�จร�ง งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 อัตราภาษ ี

(ร�อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อัตราภาษ ี

(ร�อยละ) 
  

(พันบาท) 
กําไรก�อนภาษีเง�นได�รวม   99,033    62,952 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเง�นได� 20.00  19,807  20.00  12,590 
รายได�ที่ไม�ต�องเสยีภาษ ี   (6,037)    (3,385) 
ค�าใช�จ�ายต�องห�ามทางภาษ ี   42    39 
รายจ�ายที่มสีิทธหิักได�เพ��ม   (462)    (1,032) 
ภาษงีวดก�อนๆ ที่บนัทึกสูงไป   -    (43) 
รวม 13.50  13,350  12.97  8,169 

 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย�และหนี้สินภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดข�้นในระหว�างป�มีดังนี้ 
 

 งบการเง�นรวม 
   บันทึกเป�น (รายจ�าย) / รายได�ใน   

 
ภาษเีง�นได�รอการตดับญัช ี

ณ วนัที ่ 
1 มกราคม  

 กําไรหร�อ
ขาดทุน 

 กําไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 

 (พันบาท) 
2564  
สนิทรพัย�ภาษเีง�นได�รอการตดับญัช ี        
สินทรัพย�สทิธิการใช�  1,263  867  -  2,130 
สินค�าคงเหลือ 12,475  1,003  -  13,478 
ประมาณการร�้อถอน 1,651  150  -  1,801 
ประมาณการหนีส้ินสําหรับผลประโยชน�พนักงาน 2,913  567  (414)  3,066 
อ่ืนๆ 1,794  2,263  -  4,057 
รวม 20,096  4,850  (414)  24,532 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

5 การซือ้ธรุกจิ 
 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กลุ�มบร�ษัทได�เสร็จสิ�นการซื้อธุรกิจและรับโอนกิจการและทรัพย�สินบางส�วนของบร�ษัท ไอบิส 
พลัส เน็ทเวอร�ค จํากัด ซึ่งประกอบด�วยกิจการร�านค�า รวมถึงทรัพย�สินของกิจการร�านค�าภายใต�แบรนด�  
AIS Shop, AIS Telewiz, AIS Buddy, Samsung และ Xiaomi โดยกําหนดให�คํานวณราคาค�าตอบแทนการรับโอน
กิจการและทรัพย�สินตามค�าเฉลี่ยต�อป�ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษทีี่เกิดข�้นจร�งในระหว�างป� 2565 ถึง 2567 ของกิจการ
ซึ่งเมื่อคํานวณแล�ว ค�าตอบแทนทั้งหมดจะต�องไม�เกิน 1,000 ล�านบาท กลุ�มบร�ษัทจะชําระค�าตอบแทนการโอนกิจการ
เป�นเง�นสดและหุ�นสามัญซึ่งรวมกันจะไม�เกิน 31,578,900 หุ�น หุ�นละ 0.50 บาท หร�อไม�เกินร�อยละ 5 ของจํานวนหุ�น
สามัญทั้งหมดของบร�ษัทภายหลังการเพ��มทุนเพ�่อเสนอขายหุ�นที่ออกใหม�แก�บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
ให�แก� บร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จํากัด ทั้งหมดแล�ว ในราคาเสนอขายหุ�นสามัญเพ��มทุนของบร�ษัทที่เท�ากับราคาถวั
เฉลี่ยถ�วงนํ้าหนักของหุ�นสามัญของบร�ษัทที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยย�อนหลัง 15 วันทําการ
ติดต�อกันก�อนหน�าวันที่คณะกรรมการบร�ษัทมีมติกําหนดราคาเสนอขายหุ�น 

 
การชําระค�าตอบแทนดังกล�าวนั้นแบ�งเป�น 4 งวด โดย งวดที่ 1 ชําระเป�นเง�นสดมูลค�า 200 ล�านบาท ในวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 เมื่อการโอนกิจการได�เสร็จสมบูรณ� สําหรับค�าตอบแทน งวดที่ 2, 3 และ 4 จะชําระในระหว�างป� 2566, 2567 และ 
2568 โดยบร�ษัทจะชําระค�าตอบแทนเป�นหุ�นสามัญเพ��มทุนของบร�ษัทจํานวนไม�เกิน 6,315,900 หุ�น 6,315,900 หุ�น 
และ 18,947,100 หุ�น ตามลําดับ และชําระค�าตอบแทนส�วนที่มีมูลค�าเกินกว�ามูลค�าหุ�นสามัญเพ��มทุนดังกล�าวด�วยเง�น
สด ทั้งนี้ มูลค�าของค�าตอบแทนที่ต�องชําระในแต�ละงวด เป�นไปตามสูตรการคํานวณที่ได�ตกลงกัน และมีมูลค�ารวมไม�
เกิน 1,000 ล�านบาท 

 
การซื้อธุรกิจดังกล�าวช�วยสร�างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบร�ษัทได�อย�างรวดเร็ว กลุ�มบร�ษัทจะได�
ประโยชน�จากการมีสินค�าและบร�การ ช�องทางการจําหน�าย และกลุ�มลูกค�าที่เพ� �มข� ้นช�วยเพ��มศักยภาพและความ
ได�เปร�ยบในการแข�งขัน และยังเป�นการกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ�มบร�ษัท  
 
กลุ�มบร�ษัทมีการใช�ผู�ประเมินราคาอิสระเพ�่อหามูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย� และหนี้สินสุทธิที่ได�มา โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 การประเมินมูลค�ายุติธรรมยังไม�เสร็จสมบูรณ� ดังนั้นสินทรัพย�และหนี้สินจ�งถูกบันทึกบัญชดี�วย
ประมาณการมูลค�าในงบแสดงฐานะการเง�นรวมและเฉพาะกิจการ ทั้งนี ้กลุ �มบร�ษัทมีการทบทวนอย�างต�อเนื ่องใน
ระหว�างช�วงเวลาที่วัดมูลค�าซึ่งหากมีข�อมูลใหม�ที่ได�รับเพ��มเติมภายในหนึ่งป�นับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจและรับทราบ
ข�อเท็จจร�งที่สะท�อนเหตุการณ�แวดล�อมที่มีอยู� ณ วันที่ซื้อธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุง
ใหม� 

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

 งบการเง�นรวม 
   บันทึกเป�น (รายจ�าย) / รายได�ใน   

 
ภาษเีง�นได�รอการตดับญัช ี

ณ วนัที ่ 
1 มกราคม  

 กําไรหร�อ
ขาดทุน 

 กําไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 

 (พันบาท) 
2563  
สนิทรพัย�ภาษเีง�นได�รอการตดับญัช ี        
สินทรัพย�สทิธิการใช�  -  1,263  -  1,263 
สินค�าคงเหลือ 12,199  276  -  12,475 
ประมาณการร�้อถอน 1,523  128  -  1,651 
ประมาณการหนีส้ินสําหรับผลประโยชน�พนักงาน 2,144  470  299  2,913 
อ่ืนๆ 1,067  727  -  1,794 
รวม 16,933  2,864  299  20,096 

 

 งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
  บันทึกเป�น (รายจ�าย) / รายได�ใน  

 
ภาษเีง�นได�รอการตดับญัช ี

ณ วนัที ่ 
1 มกราคม 

 กําไรหร�อ
ขาดทุน 

 กําไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

 ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม  

 (พันบาท) 
2564  
สนิทรพัย�ภาษเีง�นได�รอการตดับญัช ี        
สินทรัพย�สทิธิการใช�     1,198  923  -  2,121 
สินค�าคงเหลือ 6,463  164  -  6,627 
ประมาณการร�้อถอน 1,610  150  -  1,760 
ประมาณการหนีส้ินสําหรับผลประโยชน�พนักงาน 2,291  451  6  2,748 
อ่ืนๆ 1,268  2,162  -  3,430 
รวม 12,830  3,850  6  16,686 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

สิ�งตอบแทนที่คาดว�าจะต�องจ�าย  
 
กลุ�มบร�ษัทมีข�อตกลงที่จะจ�ายสิ�งตอบแทนเพ��มเติมให�กับบร�ษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร�ค จํากัดโดยจะต�องจ�ายสําหรับ
ค�าใช�จ�ายส�วนเพ��มในการขายหุ�นตามเง� ่อนไขที่ระบุไว�ในสัญญา โดยเง� ่อนไขสําคัญ คือ กําไรสุทธิหลังภาษีเง�นได� 
(NPAT) ในแต�ละป�ซึ่งนับต้ังแต�ป� 2565 ถึง 2567 กลุ�มบร�ษัทได�ประมาณการสิ�งตอบแทนที่คาดว�าจะต�องจ�ายดังกล�าว
เป�นจํานวน 306.31 ล�านบาท ซึ่งมูลค�ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที่คาดว�าจะต�องจ�ายสําหรับหนี้สินได�ประเมินมูลค�า
ด�วยว�ธีคิดลดและถูกจัดลําดับช้ันการวัดมูลค�ายุติธรรมอยู�ในระดับที่ 3 
 

ข�อมลูทีไ่ม�สามารถสงัเกตได�ทีม่นียัสาํคญั   
ความสมัพนัธ�ระหว�างข�อมลูทีไ่ม�สามารถสงัเกตได�ทีม่ี
นยัสาํคญัและการวดัมลูค�ายตุธิรรม 

 NPAT ที่คาดการณ�ไว�ในป� 2565 ถึง 2567 
 อัตราการเพ��มข�้นของรายได�ต�อป�ที่คาดการณ�ไว�  

    (15% ถึง 38%)  
 อัตราคิดลดที่ปรับค�าความเสี่ยง  

    (9.93% สําหรับป� 2564) 

 มูลค�ายุติธรรมที่ประมาณการไว�จะเพ��มข�้น (ลดลง) 
หาก 

 NPAT สูงข�้น (ต่ําลง) หร�อ  
 อัตราการเพ��มข�้นของรายได�ต�อป�สงูข�้น (ต่ําลง) 
 อัตราคิดลดที่ปรับค�าความเสี่ยงต่ําลง (สงูข�้น) 

 
การว�เคราะห�ความอ�อนไหว   
 
การเปลี่ยนแปลงในข�อมูลที่ไม�สามารถสังเกตได�ที่มีนัยสําคัญเพ�ยงหนึ่งอย�างซึ่งอาจเป�นไปได�อย�างสมเหตุสมผล ณ 
วันที่รายงาน โดยถือว�าข�อมูลอ่ืนๆ คงที่จะมีผลกระทบต�อสิ�งตอบแทนที่คาดว�าจะต�องจ�ายดังต�อไปนี้  
 
 งบการเง�นรวมและ  

งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 เพ��มข�้น  ลดลง 
 (พันบาท) 
NPAT (เปลีย่นแปลง 1 ล�านบาท) 2,735  (2,725) 
อัตราการเพ��มข�้นของรายได�ต�อป� (เปลีย่นแปลงร�อยละ 1) 18,198  (18,052) 
 

  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

 งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
  บันทึกเป�น (รายจ�าย) / รายได�ใน  

 
ภาษเีง�นได�รอการตดับญัช ี

ณ วนัที ่ 
1 มกราคม 

 กําไรหร�อ
ขาดทุน 

 กําไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

 ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม  

 (พันบาท) 
2563  
สนิทรพัย�ภาษเีง�นได�รอการตดับญัช ี        
สินทรัพย�สทิธิการใช� -  1,198  -  1,198 
สินค�าคงเหลือ 6,111  352  -  6,463 
ประมาณการร�้อถอน 1,483  127  -  1,610 
ประมาณการหนีส้ินสําหรับผลประโยชน�พนักงาน 1,675  376  240  2,291 
อ่ืนๆ 983  285  -  1,268 
รวม 10,252  2,338  240  12,830 

 
23 กาํไรต�อหุ�นขัน้พ�น้ฐาน 

 
  งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 

สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท/ พันหุ�น) 
กําไรสําหรับป�ที่เป�นส�วนของผู�ถือหุ�นสามัญ 
   ของบร�ษัท (ข้ันพ�้นฐาน) 

 
85,683 

  
54,783 

  
85,683 

  
54,783 

จํานวนหุ�นสามัญโดยว�ธีถัวเฉลีย่ 
   ถ�วงนํ้าหนกั (ข้ันพ�้นฐาน) 

 
600,000 

  
600,000 

  
600,000 

  
600,000 

กาํไรต�อหุ�น (ขัน้พ�น้ฐาน) (บาท) 0.14  0.09  0.14  0.09 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

สินทรัพย�ที่ได�มาและหนีส้ินที่รับมา 
 
    มลูค�ายตุธิรรม 
  หมายเหตุ  (พันบาท) 
สินค�าคงเหลือ    22,285 
ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอ�ปกรณ�  12  46,029 
สินทรัพย�สทิธิการใช�   13  207,464 
หนี้สนิตามสัญญาเช�า    (207,464) 
อ่ืนๆ - สุทธ ิ    58,221 
รวมสนิทรพัย�สทุธทิีร่ะบไุด�    126,535 
ค�าความนยิม    379,775 
สิ�งตอบแทนทีโ่อนให�    506,310 
สิ�งตอบแทนในการซื้อค�างชําระ    306,310 
กระแสเง�นสดจ�ายสทุธ ิ    200,000 
 
กลุ�มบร�ษัทได�มีการทบทวนอย�างต�อเนื่องในระหว�างช�วงเวลาที่วัดมูลค�า ซึ่งหากมีข�อมูลใหม�ที่ได�รับเพ��มเติมภายในหนึง่
ป� นับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจ และรับทราบข�อเท็จจร�งที่สะท�อนเหตุการณ�แวดล�อมที่มีอยู� ณ วันที่ซื้อธุรกิจ จะทําการ
ปรับปรุงสํารองดังกล�าว หร�อหากมีการประมาณสํารองเพ��มเติมที่สะท�อนเหตุการณ�แวดล�อมที่มีอยู� ณ วันที่ซื้อธุรกิจ 
กรณีดังกล�าวการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม� 
 
กลุ�มบร�ษัทมีค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องกับการซือ้ธุรกิจดังกล�าวรวม 4.38 ล�านบาท ซึ่งรวมอยู�ในค�าใช�จ�ายในการบร�หารใน
กําไรหร�อขาดทุนของกลุ�มบร�ษัท 
 
ค�าความนิยม  
 
ค�าความนิยมส�วนใหญ�เนื่องมาจากการเพ��มศักยภาพและความได�เปร�ยบในการแข�งขันในการดําเนินธุรกิจรวมถึงการ
ร�วมมือกันซึ่งคาดว�าจะสําเร็จ ทั้งนี้ไม�มีค�าความนิยมที่คาดว�าจะนํามาหักเป�นค�าใช�จ�ายทางภาษีเง�นได�  
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24 เง�นป�นผล 
 

 วันที่อนุมัติ 
กําหนดจ�าย 
เง�นป�นผล 

อัตราเง�นป�นผล
ต�อหุ�น 

 
จํานวนหุ�น จํานวนเง�น 

   (บาท) (พันหุ�น) (พันบาท) 
ป� 2564      
เง�นป�นผลประจาํป� 2563 19 เมษายน 2564 5 พฤษภาคม 2564 0.08 600,000 48,000 
      
ป� 2563      
เง�นป�นผลระหว�างกาล 1 เมษายน 2563 เมษายน 2563 0.059 600,000 35,400 

 
25 เคร�่องมอืทางการเง�น 

 

(ก) มูลค�าตามบัญชีและมูลค�ายุติธรรม  

 
มูลค�ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย�ทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย แสดง
มูลค�าตามบัญชีใกล�เคียงกับมูลค�ายุติธรรมอย�างสมเหตุสมผล 
 

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด�านการเง�น  
 
กรอบการบร�หารจัดการความเสี่ยง  
 
คณะกรรมการบร�ษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให�มีและการควบคุมกรอบการบร�หารความเสี่ยงของ
กลุ�มบร�ษัทคณะกรรมการบร�ษัทจัดต้ังคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตาม
นโยบายการบร�หารความเสี่ยงของกลุ�มบร�ษัทคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงจะรายงานกา รดําเนินการ
ดังกล�าวต�อคณะกรรมการบร�ษัทอย�างสมํ่าเสมอ 

 
นโยบายการบร�หารความเสี่ยงของกลุ�มบร�ษัทจัดทําข�้นเพ�่อระบุและว�เคราะห�ความเสี่ยงที่กลุ�มบร�ษัท เผชิญเพ�่อ
กําหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได� นโยบายและ
ระบบการบร�หารความเสี่ยงได�รับการทบทวนอย�างสมํ่าเสมอเพ�่อให�สะท�อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ�ใน
ตลาดและการดําเนินงานของกลุ�มบร�ษัท กลุ�มบร�ษัทมีเป�าหมายในการรักษาสภาพแวดล�อมการควบคุมให� เป�น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจัดให�มีการฝ�กอบรมและกาํหนดมาตรฐานและข้ันตอนในการบร�หารเพ�่อให�พนักงาน
ทั้งหมดเข�าใจถึงบทบาทและภาระหน�าที่ของตน 
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6 ผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 
สถานการณ�การแพร�ระบาดของ COVID-19 ยังคงเกิดข� ้นอย�างต�อเนื ่อง โดยเร� �มมีการแจกจ�ายวัคซีนในระหว�างป� 
2564 จากความไม�แน�นอนของสถานการณ�ในป� 2563 กลุ�มบร�ษัทจ�งจัดทํางบการเง�นสําหรับป�สิ �นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร� ่อง มาตรการผ�อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือก
เพ��มเติมทางบัญชีเพ�่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเร�่อง
การไม�นําสถานการณ� COVID-19 การด�อยค�าของสินทรัพย� และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�ามาพ�จารณาเนื่องด�วย
แนวปฏิบัติดังกล�าวสิ�นสุดการมีผลบังคับใช� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้การสิ�นสุดแนวทางปฏิบัติดังกล�าวไม�มี
ผลกระทบอย�างมีสาระสําคัญต�องบการเง�น 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2564 ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร และส�วนงานราชการของจังหวัดต�างๆได�กําหนดให�มี  
การป�ดสถานประกอบการของกลุ�มบร�ษัทเป�นการชั่วคราว เพ�่อจะจํากัดผลกระทบจากการแพร�ระบาดของ  
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เนื่องจากมีการตรวจพบผู�ติดเช้ือเป�นจํานวนเพ��มข�้นอย�างต�อเนื่อง  และมี
การแพร�ระบาดไปทั่วประเทศไทย อย�างไรก็ตามต้ังแต�วันที่ 1 กันยายน 2564 ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร และส�วน
งานราชการของจังหวัดต�างๆได�มีมาตรการผ�อนปรนให�มีการกลับมาเป�ดสถานการประกอบ โดยสถานการณ�การ
ระบาดมีความไม�แน�นอนสูงและอาจเปลี่ยนแปลงได�ทุกเมื่อ  ณ ขณะนี้จ�งไม�สามารถคาดการณ�ผลกระทบของการแพร�
ระบาดที่ยังคงดําเนินอยู� รวมถึงมาตรการต�างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ�ายวัคซีนที่อาจมีต�อธุรกิจของกลุ�มบร�ษัท 
ทั้งนี้ ผู�บร�หารได�ติดตามสถานการณ�ดังกล�าวอย�างใกล�ชิดและดําเนินการเพ�่อลดผลกระทบให�มากที่สุดเท�าที่จะเป�นไป
ได� 
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คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลว�าผู�บร�หารมีการติดตามการปฏิบัติตามว�ธีปฏิบัติและนโยบายการบร�หาร
ความเสี่ยงและทบทวนความเพ�ยงพอของกรอบการบร�หารความเสี่ยงให�สอดคล�องกับความเสี่ยงที่กลุ�มบร�ษัท
เผชิญอยู� คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลโดยผ�านทางผู�ตรวจสอบภายใน ผู�ตรวจสอบภายในทําหน�าที่ใน
การทบทวนการควบคุมและว�ธีการปฏิบัติในการบร�หารความเสี่ยงอย�างสมํ่าเสมอและในกรณีพ�เศษและจะ
รายงานผลที่ได�ต�อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(ข.1) ความเสี่ยงด�านเครดิต 
 

ความเสี่ยงด�านเครดิตเป�นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเง�นของกลุ�มบร�ษัท หากลูกค�าหร�อคู�สัญญา
ตามเคร�่องมือทางการเง�นไม�สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งโดยส�วนใหญ�เกิดจากลูกหนี้ที่
เป�นลูกค�าของกลุ�มบร�ษัท 

 
(ข.1.1) ลูกหนี้การค�า 
 

ความเสี่ยงด�านเครดิตของกลุ�มบร�ษัทได�รับอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตัวของลูกค�าแต�ละราย อย�างไร
ก็ตาม ผู�บร�หารต�องพ�จารณาถึงป�จจัยอ่ืนๆ ซึ่งอาจส�งผลต�อความเสี่ยงด�านเครดิตของลูกค�า ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงของการผิดนัดชําระซึ่งเกี่ยวข�องกับอ�ตสาหกรรม 
 
ผู�บร�หารกําหนดนโยบายด�านเครดิตเพ�่อว�เคราะห�ความน�าเช่ือถือของลูกค�ารายใหม�แต�ละรายก�อนทีก่ลุ�ม
บร�ษัทจะเสนอระยะเวลาและเง�่อนไขมาตรฐานในการชําระเง�นและการส�งสินค�า  
 
กลุ�มบร�ษัทจํากัดความเสี่ยงด�านเครดิตของลูกค�าด�วยการกําหนดระยะเวลาจ�ายชําระสูงสุดที่ 90 วัน 
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7 บคุคลหร�อกจิการทีเ่กีย่วข�องกนั  
 

บุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน หมายถึง บุคคลหร�อกิจการที่มีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ�อมหร�อมีอิทธิพล
อย�างมีสาระสําคัญในการตัดสินใจทางการเง�นและการบร�หารของกลุ�มบร�ษัทหร�อบุคคลหร�อกิจการที่อยู�ภายใต�การ
ควบคุมเดียวกันหร�ออยู�ภายใต�อิทธิพลอย�างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุ�มบร�ษัท หร�อกลุ�มบร�ษัทมีอํานาจควบคุมทัง้
ทางตรงและทางอ�อม หร�อมีอิทธิพลอย�างมีสาระสําคัญในการตัดสินใจทางการเง�นและการบร�หารต�อบุคคลหร�อ
กิจการนั้น 

 
ความสัมพันธ�ที่มีกับบร�ษัทย�อยได�เป�ดเผยในหมายเหตุข�อ 11 สําหรับบุคคลหร�อกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข�องกันที่มีรายการ
ระหว�างกันที่มีนัยสําคัญกับกลุ�มบร�ษัทในระหว�างป�มีดังต�อไปนี้ 

 
ชือ่กจิการ ประเทศทีจ่ดัตัง้ ลกัษณะความสมัพนัธ� 

บร�ษัท ว�เน็ท แคปป�ทอล จํากัด ประเทศไทย เป�นบร�ษัทใหญ�ในลําดับสูงสุดของกลุ�มบร�ษัท
และมีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 

บร�ษัท ว�นท�คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย มีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท บลู ฟ�ช โซลูช่ัน จํากัด ประเทศไทย มีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท ไอ-ซีเคียว จาํกัด ประเทศไทย มีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท โลจ�สท�พลัส จํากัด ประเทศไทย มีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท ว�เน็ท พาวเวอร� จํากัด ประเทศไทย มีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท เจ�ยไต� จํากัด ประเทศไทย มีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท เอ็ม อิน เทลลิเจนซ� จํากัด ประเทศไทย มีกรรมการร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท เอ็นทีเอ็น โซลูช่ัน จํากัด ประเทศไทย บร�ษัทย�อยของกลุ�มบร�ษัทว�เน็ท แคปป�ตอล 
บร�ษัท ว�เฮลท�ทร�ซกิต้ี จํากัด ประเทศไทย บร�ษัทย�อยของกลุ�มบร�ษัทว�เน็ท แคปป�ตอล 
บร�ษัท ว�เซิร�ฟพลสั จํากัด ประเทศไทย บร�ษัทย�อยของกลุ�มบร�ษัทว�เน็ท แคปป�ตอล 
บร�ษัท ดับเบิ�ลยูทซีี โลจ�สติกส� จํากัด ประเทศไทย มีผู�บร�หารสําคัญร�วมกันกับบร�ษัท 
บร�ษัท กราฟเจนท� จํากัด ประเทศไทย มีผู�บร�หารสําคัญร�วมกันกับบร�ษัท 
ผู�บร�หารสําคัญ ไทย บุคคลที่มีอ ํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต�าง ๆ 
ของกิจการไม�ว�าทางตรงหร�อทางอ�อม ทั้งนี้ 
รวมถึงกรรมการของกลุ�มบร�ษัท (ไม�ว�าจะ
ทําหน�าที่ในระดับบร�หารหร�อไม�) 
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ลกูหนีก้ารค�า งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม        
ยังไม�ถงึกําหนดชําระ 27,289  31,821  4,004  9,734 
เกินกําหนดชําระ        
   1 - 90 วัน 26,925  17,260  18,994  7,090 
   91 - 180 วัน 1,023  583  174  211 
   มากกว�า 365 วัน 1,495  962  734  538 
รวม 56,732  50,626  23,906  17,573 
หัก ค�าเผ่ือผลขาดทุนด�านเครดิตที ่
   คาดว�าจะเกิดข�้น 

 
(1,151) 

  
(1,192) 

  
(734) 

  
(734) 

สทุธ ิ 55,581  49,434  23,172  16,839 
 

ค�าเผือ่ผลขาดทนุด�านเครดติ 
   ทีค่าดว�าจะเกดิข�น้ 

 
งบการเง�นรวม  

 งบการเง�น 
เฉพาะกจิการ  

สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,192  962  734  538 
เพ��มข�้น (ลดลง) (41)  230  -  196 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 1,151  1,192  734  734 
 
(ข.1.2) เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดและอนุพันธ�  

  
ความเสี่ยงด�านเครดิตของกลุ�มบร�ษัทที่เกิดจากเง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดและสินทรัพย�อนุพันธ� 
ที่จํากัดเนื่องจากคู�สัญญาเป�นธนาคารและสถาบันการเง�น ซึ่งกลุ�มบร�ษัทพ�จารณาว�ามีความเสี่ยงด�าน
เครดิตต่ํา 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

รายการทีส่ําคัญกับบุคคลหร�อกิจการที่เกีย่วข�องกันสําหรับแต�ละป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได�ดังนี้  
 

 งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ  
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 
 

2564  2563  2564  2563 

 
 
 
 

(พันบาท) 
บร�ษัทใหญ�        
ค�าใช�จ�ายอ่ืน 242  240  158  156 
ขายสินค�า 1  12  1  12 
        
บร�ษัทย�อย        
ขายสินค�า -               -  241  233 
รายได�อ่ืน -               -  7,083  6,416 
รายได�ค�าธรรมเนียมการคํ้าประกัน -               -  1,174  1,206 
ดอกเบี้ยรับ -               -  644  1,679 
ซ้ือสินค�า -               -  191,424  141,720 
        
บุคคลหร�อกิจการอื่นที่เกี่ยวข�องกัน         
ขายสินค�า 653  609  462  609 
รายได�อ่ืน 5  5  5  5 
ค�าบร�การ 19,871  14,956  13,005  9,007 
ขายสินทรัพย�ถาวร -  15  -  15 
ซ้ือสินทรัพย�ถาวร 1,571  1,130  1,500  872 
        
ผู�บร�หารสําคัญ        
ขายสินค�า 1,137  2,006  1,114  2,001 
ค�าตอบแทนผู�บร�หารสําคัญ        

ผลประโยชน�ระยะส้ัน 21,484  16,545  20,079  15,183 
ผลประโยชน�หลังออกจากงาน 1,072  871  876  695 

รวมค�าตอบแทนผู�บร�หารสําคัญ 22,556  17,416  20,955  15,878 
  

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

(ข.1.3) การคํ้าประกัน 
  
บร�ษัทมีนโยบายให�การคํ้าประกันทางการเง�นแก�หนี้สนิของบร�ษัทย�อยเท�านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
บร�ษัทออกหนังสือคํ้าประกันวงเง�นสินเช่ือกับธนาคารสําหรับบร�ษัทย�อย (ดูหมายเหตุข�อ 15) 
 

(ข.2) ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง  
 

กลุ�มบร�ษัทกํากับดูแลความเสี่ยงด�านสภาพคล�องและรักษาระดับของเง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดที่
ผู�บร�หารพ�จารณาว�าเพ�ยงพอในการจัดหาเง�นเพ�่อใช�ในการดําเนินงานของกลุ�มบร�ษัท  และลดผลกระทบ
จากความผันผวนในกระแสเง�นสด  
 
ตารางต�อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกําหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเง�น ณ วันที่รายงาน 
แสดงจํานวนข้ันต�นซึ่งไม�ได�คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม�รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา 
 

 งบการเง�นรวม 
   กระแสเง�นสดตามสัญญา 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
มูลค�า 

ตามบัญชี 

 ภายใน 1 ป�
หร�อน�อย

กว�า 

 
มากกว�า 1 ป� 
แต�ไม�เกนิ 2 ป�  

มากกว�า 2 ป� 
แต�ไม�เกนิ 5 ป�  

มากกว�า  5 
ป�  รวม 

 (พันบาท) 
หนีส้นิทางการเง�นทีไ่ม �ใช� 
   อนพุนัธ�  

           

เจ�าหนี้การค�า  399,521  399,521  -  -  -  399,521 
เจ�าหนี้อ่ืน 74,148  74,148  -  -  -  74,148 
หนี้สินตามสัญญาเช�า 459,717  221,411  245,129  13,598  1,697  481,835 
เง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเง�น 183,350  66,600  66,600  50,150  -  183,350 

 1,116,736  761,680  311,729  63,748  1,697  1,138,854 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

ยอดคงเหลือกับบคุคลหร�อกิจการที่เกีย่วข�องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้
 

ลูกหนี้การค�า - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน  งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข�องกัน 58  138  58  138 
 58  138  58  138 
หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิต 
   ที่คาดว�าจะเกิดข�้น 

 
- 

                  
- 

  
- 

              
 - 

สทุธ ิ 58  138  58  138 
        

 
 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน  งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บร�ษัทย�อย -               -  1,866  560 
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข�องกัน 892  687  892  687 
 892  687  2,758  1,247 
หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิต 
   ที่คาดว�าจะเกิดข�้น  

             
- 

              
- 

              
- 

               
- 

สุทธิ 892  687  2,758  1,247 
 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
รายการเคลื่อนไหวของ ณ วันที่  ณ วันที่      ณ วันที่ 
   เง�นให�กู�ยมืระยะสัน้ 31 ธันวาคม  1 มกราคม  เพ��มข�้น  ลดลง  31 ธันวาคม 
 (ร�อยละต�อป�)  (พันบาท) 
2564          
บร�ษัทย�อย 3.00  56,000  36,000  (76,000)  16,000 
          
2563          
บร�ษัทย�อย 3.00  71,000  39,000  (54,000)  56,000 

 
เง�นมัดจํา - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน  งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข�องกัน 199  199  66  66 

รวม 199  199  66  66 

 
 

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

 งบการเง�นเฉพาะกจิการ  
   กระแสเง�นสดตามสัญญา 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
มูลค�า 

ตามบัญชี 

 ภายใน 1 ป�
หร�อน�อย

กว�า 

 
มากกว�า 1 ป� 
แต�ไม�เกนิ 2 ป�  

มากกว�า 2 ป� 
แต�ไม�เกนิ 5 ป�  

มากกว�า  5 
ป�  รวม 

 (พันบาท) 
หนีส้นิทางการเง�นทีไ่ม �ใช� 
   อนพุนัธ�  

           

เจ�าหนี้การค�า  411,468  411,468  -  -  -  411,468 
เจ�าหนี้อ่ืน 59,125  59,125  -  -  -  59,125 
หนี้สินตามสัญญาเช�า 457,332  219,891  244,203  13,598  1,697  479,389 
เง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเง�น 183,350  66,600  66,600  50,150  -  183,350 

 1,111,275  757,084  310,803  63,748  1,697  1,133,332 

 
(ข.3) ความเสี่ยงด�านตลาด 
 

กลุ�มบร�ษัทมีความเสี่ยงที่มูลค�ายุติธรรมทางกระแสเง�นสดในอนาคตของเคร�่องมือทางการเง�นจากธุรกิจ
ปกติซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนและจากภาระผูกพันตาม
สัญญาที่ไม�สามารถปฏิบัติได�ของคู�สัญญา กลุ�มบร�ษัทไม�ได�ถือหร�อออกอนุพันธ�เพ�่อการเก็งกําไรหร�อเพ�่อ
การค�า  

 
(ข.3.1) ความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน 
 

กลุ�มบร�ษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค�าที่เป�นเง�นตรา
ต�างประเทศ กลุ�มบร�ษัทได�ทําสัญญาซื้อขายเง�นตราต�างประเทศล�วงหน�า ซึ่งรายการดังกล�าวจะมีอายุไม�
เกินหนึ่งป� เพ�่อป�องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเง�นที่เป�นเง�นตราต�างประเทศ สัญญาซื้อขายเง�นตรา
ต�างประเทศล�วงหน�า ณ วันที่รายงานเป�นรายการที่เกี ่ยวข�องกับรายการซื้อสินค�าที่เป�นเง�นตรา
ต�างประเทศในงวดถัดไป 
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

เจ�าหนีก้ารค�า - กจิการทีเ่กีย่วข�องกนั งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ  
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บร�ษัทย�อย -  -  33,744  29,012 
รวม -  -  33,744  29,012 
        

 
  

เจ�าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข�องกนั งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ  
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข�องกัน 5,053  3,089  3,684  1,762 
รวม 5,053  3,089  3,684  1,762 

หนงัสือคํา้ประกนัเง�นกู�ยมื งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บร�ษัทย�อย 1,174  1,206  1,174  1,206 
รวม 1,174  1,206  1,174  1,206 

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

หนีส้นิทีเ่ป�นเง�นตราต�างประเทศ งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
เง�นเหร�ยญสหรฐัอเมร�กา (พันบาท) 
เจ�าหนี้การค�า 15,267  21,817  -  - 
ยอดบญัชใีนงบแสดงฐานะการเง�นทีม่คีวามเสีย่ง 15,267  21,817  -  - 
สัญญาซื้อขายเง�นตราต�างประเทศ (413)  (11,331)  -  - 
ยอดความเสีย่งคงเหลอืสทุธ ิ 14,854  10,486  -  - 
 
(ข.3.2) ความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ยเป�นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย
ตลาดซึ่งส�ง ผลกระทบต�อผลการดําเนินงานและกระแสเง�นสดของกลุ�มบร�ษัท เนื่องจากเง�นกู�ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเง�น (ดูหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 15) มีอัตราดอกเบี้ยผันแปรทําให�กลุ�มบร�ษัทมี
ความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ย อย�างไรก็ตามกลุ�มบร�ษัทมีดอกเบี้ยผันแปรเพ�ยงสัญญาเดียว ดังนั้นผล
จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย จ�งไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสําคัญต�องบการเง�นของกลุ�ม
บร�ษัท 

 
การบร�หารจดัการทนุ 
 
นโยบายของคณะกรรมการบร�ษัท คือการรักษาระดับเง�นทุนให�มั่นคงเพ�่อรักษาความเช่ือมั่นของนักลงทุน เจ�าหนี้
และตลาดและก�อให�เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได�มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ซึ่งกลุ�มบร�ษัทพ�จารณาจากสดัส�วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต�อส�วนของเจ�าของรวม ซึ่งไม�
รวมส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ�ายเง�นป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นสามัญ  
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บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน   
 
สัญญาคํ้าประกัน 
 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 และ 17 สิงหาคม 2555 บร�ษัทได�ทําสัญญาที่จะเข�าเป�นผู�คํ้าประกันให�กันและกันกับบร�ษัท
ย�อยสําหรับวงเง�นเท�ากับวงเง�นที่บร�ษัทย�อยและบร�ษัทได�รับ ในกรณีที่บร�ษัทย�อยได�ขอวงเง�นสินเช่ือจากธนาคารหร�อ
สถาบันการเง�น และกําหนดค�าธรรมเนียมในการคํ้าประกันในอัตราร�อยละ 1 ต�อป� ของวงเง�นที่บร�ษัทเข�าคํ้าประกัน 
 

           สัญญาบร�หารจัดการคลังสินค�าและบร�การขนส�ง  
 
เม ื ่อว ันท ี่  1 เมษายน 2561 บร�ษ ัทได�ทําสัญญาใช�บร�การบร�หารจัดการสินค�าและบร�การขนส�งกับกิจการ 
ที่เกี ่ยวข�องกันแห�งหนึ่ง ภายใต�สัญญาดังกล�าวกิจการที่เกี ่ยวข�องกันให�บร�การบร�หารจัดการสินค�า โดยบร�ษัท  
ตกลงจ�ายค�าตอบแทนตามทีต่กลงในสญัญา สัญญาดังกล�าวมีอาย ุ3 ป� ต�อมาได�มีการต�อสัญญาใหม�และจะสิ�นสดุใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 
 
สัญญาบร�การซอฟต�แวร� 
 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจ�กายน 2563 บร�ษัทได�ทําสัญญาบร�การซอฟต�แวร�กับกิจการที่เกี่ยวข�องกันแห�งหนึ่งที่ โดยบร�ษัท
ดังกล�าวได�ตกลงที่จะให�บร�การเกี่ยวกับระบบซอฟต�แวร�ที่เกี่ยวข�องกับการบร�หารจัดการลูกค�า โดยบร�ษัทตกลงจะ
จ�ายค�าตอบแทนตามเง�่อนไขที่ตกลงกันในสัญญา สัญญาดังกล�าวมีอายุประมาณ 1 ป� 2 เดือน และสิ�นสุดในวันที่ 
5 กุมภาพันธ� 2565 

 
8 เง�นสดและรายการเทยีบเท�าเง�นสด 
 

 งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เง�นสดในมือ 48  48  35  33 
เง�นฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 44,791  57,966  25,348  37,964 
เง�นฝากธนาคารประเภทออมทรัพย� 183,765  115,589  183,321  115,500 
รวม 228,604  173,603  208,704  153,497 
 

 
 
 
 
 
 

บร�ษทั คอปเปอร� ไวร�ด จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเง�น 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  

26 ภาระผกูพนักบับคุคลหร�อกจิการทีไ่ม�เกีย่วข�องกนั 
 

 งบการเง�นรวม  งบการเง�นเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอืน่ๆ         
หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร  192,350  22,300  131,550  22,300 
รวม  192,350  22,300  131,550  22,300 
 
สัญญาแต�งต้ังผู�แทนจําหน�าย 
 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บร�ษัทได�ทําสัญญารับแต�งต้ังเป�นผู�แทนจาํหน�ายและสญัญาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข�องกับบร�ษทั 
แอปเป��ล เซาท� เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด เกี่ยวกับการจําหน�ายคอมพ�วเตอร� มือถือและอ�ปกรณ�ภายใต�เง�่อนไข
และข�อกําหนดในสัญญา โดยบร�ษัทจะได�รับค�าบร�การสนับสนุนต�างๆ ตามที่กําหนดในสัญญา สัญญาดังกล�าว 
มีผลบังคับใช�ต้ังแต�วันที่ 11 มิถุนายน 2558 
 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจ�กายน 2551 บร�ษัทได�ทําสัญญารับแต�งต้ังเป�นผู�จัดจําหน�ายกับบร�ษัท ทรู ดิสทร�บิวช่ัน แอนด� 
เซลส� จํากัด เพ�่อเป�นช�องทางการจําหน�ายสินค�าและบร�การภายใต�เง� ่อนไขและข�อกําหนดในสัญญา สัญญา
ดังกล�าวมีอายุ 1 ป� นับจากวันที่ทําสัญญา และสามารถต�ออายุออกไปได�อีกคราวละ 1 ป� โดยอัตโนมัติ  
 
บร�ษัทได�ทําสัญญารับแต�งตั้งเป�น ผู�จัดจําหน�ายกับบร�ษัท ไวร�เลส ดีไวซ� ซัพพลาย จํากัด เพ�่อเป�นช�องทาง  
การจําหน�ายสินค�าและบร�การภายใต�เง�่อนไขและข�อกําหนดในสัญญา สัญญาดังกล�าวมีผลบังคับใช�ต้ังแต�วันที่ 1 
สิงหาคม 2552 จนกว�าฝ�ายใดฝ�ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา 
 
เมื ่อวันที่ 9 เมษายน 2556 บร�ษัทได�ทําสัญญาร�วมธุรกิจจัดจําหน�ายสินค�ากับบร�ษัท ดีแทค เนทเวอร�ค จํากัด  
เพ�่อเป�นช�องทางการจําหน�ายสนิค�าและบร�การภายใต�เง�่อนไขและข�อกําหนดในสัญญา สัญญาดังกล�าวมีอาย ุ1 ป�
นับจากวันที่ทําสัญญา และสามารถต�ออายุออกไปได�อีกคราวละ 1 ป�โดยอัตโนมัติ 

 
27 เหตกุารณ�ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

 
ในที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษ ัท เมื ่อวันที่ 23 กุมภาพันธ� 2565 ได�มีมติเสนอให�จ�ายเง�นป �นผลสําห รับ  
ผลการดําเนินงานในป� 2564 ในอัตราหุ�นละ 0.08 บาท เป�นจํานวนเง�นทั้งสิ�น 48 ล�านบาท ทั้งนี้มติดังกล�าวต�อง
ได�รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นในเดือนเมษายน 2565 

ส�วนที่ 3 | งบการเง�น
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ของข�อมูล
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 บร�ษัทได�สอบทานข�อมูลในแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป�ฉบับนี้แล�ว และด�วยความระมัดระวัง บร�ษัทขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวถูกต�อง
ครบถ�วน ไม�เป�นเท็จ ไม�ทำให�ผู�อื่นสำคัญผิด หร�อไม�ขาดข�อมูลที่ควรต�องแจ�งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บร�ษัทขอรับรองว�า
 1. งบการเง�นและข�อมูลทางการเง�นท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� ได�แสดงข�อมูลอย�างถูกต�องครบถ�วนในสาระสำคัญเก่ียวกับ
ฐานะการเง�น ผลการดำเนินงาน และกระแสเง�นสดของบร�ษัท และบร�ษัทย�อยแล�ว
 2. บร�ษัทได�จัดให�มีระบบการเป�ดเผยข�อมูลท่ีดี เพ�อ่ให�แน�ใจว�าบร�ษัทได�เป�ดเผยข�อมูลในส�วนท่ีเป�นสาระสำคัญท้ังของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยอย�าง
ถูกต�องครบถ�วนแล�ว รวมทั้งควบคุมดูแลให�มีการปฏิบัติตามระบบดังกล�าว
 3. บร�ษัทได�จัดให�มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให�มีการปฏิบัติตามระบบดังกล�าว และบร�ษัทได�แจ�งข�อมูลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ� 2565 ต�อผู�สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบร�ษัทแล�ว ซึ่งครอบคลุมถึงข�อบกพร�องและการเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต�อการจัดทำรายงานทางการเง�นของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย

 ในการนี้ เพ�่อเป�นหลักฐานว�าเอกสารทั้งหมดเป�นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บร�ษัทได�รับรองความถูกต�องแล�วบร�ษัทได�มอบหมายให� นางสาว
รัตนกร โรจน�วัชราภิบาล เป�นผู�ลงลายมือช่ือกำกับเอกสารน้ีไว�ทุกหน�าด�วย หากเอกสารใดไม�มีลายมือช่ือของ นางสาวรัตนกร โรจน�วัชราภิบาล กำกับ
ไว� บร�ษัทจะถือว�าไม�ใช�ข�อมูลที่บร�ษัทได�รับรองความถูกต�องของข�อมูลแล�วดังกล�าวข�างต�น

ช่ือ ตำแหน�ง ลงลายมือช่ือ

1. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ� โสภณ บุณยรัตพันธุ�กรรมการ

2. นายปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุข ปรเมศร� เหร�ยญเจร�ญสุขกรรมการ

ช่ือ

ผู�รับมอบอำนาจ

ตำแหน�ง ลงลายมือช่ือ

1. นางสาวรัตนกร โรจน�วัชราภิบาล รัตนกร โรจน�วัชราภิบาลผู�อำนวยการฝ�ายบัญชีการเง�น

ส�วนที่ 4 | การรับรองความถูกต�องของข�อมูล
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เอกสารแนบ



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

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 1
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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

นายยุทธิวัฒน� มนัสประกัลภ�
ผู�อำนวยการฝ�ายบร�การ
และบร�การหลังการขาย

นายสุตโชค จันทราภรณ�
ผู�อำนวยการฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

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

ฝ�ายบร�หาร

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 1
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู�บร�หาร

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 1

นายณรงค�  อิงค�ธเนศ ( อายุ 64 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 54 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

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 1
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นายโสภณ บุณยรัตพันธุ� ( อายุ 59 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)
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2542 - ป�จจ�บัน

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

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 1

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 59 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
• หลักสูตร Director Leadership Certificate Program
(DLCP) รุ�นที่ 2/2021

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 65 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

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 1
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นายก�องเกียรติ  หวังว�ระมิตร ( อายุ 62 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)

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 1

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 53 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) /
กรรมการผู�จัดการ
บร�ษัท คอมพาสลอว� จำกัด  

2545-ป�จจ�บัน

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

2564 - ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการลงทุน 
บร�ษัท บีจ� คอนเทนเนอร� กล�าส จากัด (มหาชน)

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 38 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

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 1

นางสาวปภาว�  ว�ชชุปร�ชา ( อายุ 40 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 39 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 39 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 48 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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นายยุทธิวัฒน� มนัสประกัลภ� ( อายุ 48 ป� )
สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท -ไม�มี-

ผู�อำนวยการฝ�ายบร�การและบร�การหลังการขาย
วันที่เร��มทำงาน 16 ธ.ค. 2564

คุณว�ฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมอ�ตสาหการ มหาว�ทยาลัยเซนต�จอห�น
• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ  มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม

2564 – ป�จจ�บัน

ตำแหน�ง
• ผู�อำนวยการฝ�ายบร�การและบร�การหลังการขาย
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

2559-2562

ตำแหน�ง
• Service & Operation Manager 
Odien Refrigerator Freezer Sale Co.,Ltd (Vientiane)

ประสบการณ�ทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน

ประสบการณ�ทำงานในกิจการที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

2562-2563

ตำแหน�ง
• ผู�จัดการส�วนปฏิบัติงาน (อินโดไชน�า)
บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายสุตโชค จันทราภรณ� ( อายุ 45 ป� )
สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท 0.0003%

ผู�อำนวยการฝ�ายทรัพยากรมนุษย�และธุรการ
วันที่เร��มทำงาน 16 ธ.ค. 2564

คุณว�ฒิทางการศึกษา
•  ปร�ญญาตร� บร�หารธุรกิจ เอก การตลาด มหาว�ทยาลัยรังสิต
•  ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ เอกเทคโนโลยี มหาว�ทยาลัย เซ�าเทิรน� นิวแฮมเชียร� สหรัฐอเมร�กา

2564-ป�จจ�บัน 

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

ประสบการณ�ทำงานในบร�ษัทจดทะเบียน

2562 - 2563

ตำแหน�ง
• ผู�อำนวยการฝ�ายนวัตกกรรมผลิตภัณฑ�
บร�ษัท เอพ� (ไทยแลนด�) จำกัด (มหาชน)

2562 - 2563

ตำแหน�ง
• ผู�ช�วยผู�อำนวยการฝ�ายกิจกรรมการตลาด
บร�ษัท พ�ทีจ� เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2563 – 2564

ตำแหน�ง
• ผู�อำนวยการฝ�ายผลิตภัณฑ� และฝ�ายขาย
บร�ษัท เอ็มพ�ร�า จำกัด

ประสบการณ�ทำงานในกิจการท่ีไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

2559 - 2561

ตำแหน�ง
• ผู�อำนวยการธุรกิจบิ�กไบค�
บร�ษัท ไทยยามาฮ�า มอเตอร� จำกัด

2563-2564

ตำแหน�ง
• ผู�อำนวยการฝ�ายสนับสนุนธุรกิจ
บร�ษัท เอ็มพ�ร�า จำกัด
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นายโสภณ
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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

นายสุตโชค
จันทราภรณ�

นายยุทธิวัฒน�
มนัสประกัลภ�

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทย�อย

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�ษัทที่เกี่ยวข�อง
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I

I

I

VII, III

VII, III

VII

I

VII, III,  XIII

VIII

C

VII, II

I,C

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 บีจ� คอนเทนเนอร� กล�าส จำกัด (มหาชน)

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

I

I
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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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I
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จันทราภรณ�

นายยุทธิวัฒน�
มนัสประกัลภ�

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
 III – กรรมการตรวจสอบ VII – กรรมการอิสระ    XI – กรรมการบร�หารความเสี่ยง

I, XII

VIII

I

VII, III

I

 I

VIII

I

C

บร�ษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

บร�ษัท เอสว�ไอ จำกัด (มหาชน)

VNET Seed Capital (Singapore) PTE.LTD.

บร�ษัท คอมพาสลอว� จำกัด

ESC Value (Cambodia) Co., Ltd.

บร�ษัท ว�เน็ท เอส จ� พาวเวอร� จำกัด

บร�ษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ� จำกัด    
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ตำแหน�งรายช่ือบร�ษัทย�อย

รายช่ือกรรมการ

นายลักษณ�วัตร
เหร�ยญเจร�ญสุข 

 นางสาวรัตนกร 
โรจน�วัชราภิบาล 

นางสาวสุร�ย�พร 
อิงค�ธเนศ 

1. บร�ษัท โคแอน จำกัด /, //, X /, //, X/, //, X

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบร�ษัทย�อย

หมายเหตุ :   / = กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม          // = กรรมการ          X = ผู�บร�หาร                

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบร�ษัทย�อย 
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นายธนา วงศ�แสงนาค
(ผู�ตรวจสอบภายในจากหน�วยงาน
ภายนอก) 

ได�รับแต�งตั้งเมื่อวันที่ 
7 พฤศจ�กายน 2561

คุณว�ฒิทางการศึกษา
- Master of Accounting, 
   Utah State University, USA
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
   มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
- บัญชีบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

หลักสูตรอบรมสัมมนา / ว�ฒิบัตร / ประกาศนียบัตร
- ผู�ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
- ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
- Operational Auditing
   จัดโดย สมาคมผู�ตรวจสอบภายในแห�งประเทศไทย
- Audit Project Management 
   จัดโดย สมาคมผู�ตรวจสอบภายในแห�งประเทศไทย
- Internal Quality Assessment 
   จัดโดย สมาคมผู�ตรวจสอบภายในแห�งประเทศไทย
- Facilitating Results Using CSA 
   จัดโดย สมาคมผู�ตรวจสอบภายในแห�งประเทศไทย
- การวางแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง
   (Risk Based Audit) 
   จัดโดย สมาคมผู�ตรวจสอบภายใน แห�งประเทศไทย
- ว�ธีการประเมินความเส่ียงเพ�อ่การวางแผนการตรวจสอบ
   ภายใน 
   จัดโดย สภาว�ชาชีพบัญชีฯ 
- ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร จัดโดย ศาลภาษี
   อากรกลาง

60 ไม�มี ไม�มี 2534 – ป�จจ�บัน กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท ออดิท เฮ�าส�
จำกัด

ให�บร�การตรวจสอบ
บัญชี และตรวจสอบ
ภายใน

ตำแหน�ง

อายุ (ป�)
สัดส�วนการถือ

หุ�นในบร�ษัท
(%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร ช�วงระยะเวลา ตำแหน�งและช่ือ

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

ช่ือบร�ษัท
องค�กร / ประเภท
การดำเนินธุรกิจ

ช่ือ-สกุล / ตำแหน�ง คุณว�ฒิทางการศึกษา /ประกาศนียบัตร

บร�ษัทใช�บร�การหน�วยงานภายนอก (Outsource) ได�แก� บร�ษัท ออดิท เฮ�าส� จำกัด เป�นผู�ตรวจสอบภายในของบร�ษัท และบร�ษัทย�อย ซึ่งได�มอบหมายให�บุคคลดังต�อไปนี้เป�นหัวหน�าทีมงานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน�างานตรวจสอบภายใน
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ตำแหน�ง
ประเภท/ลักษณะทรัพย�สิน

มูลค�าสุทธิทางบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(ล�านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน

ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและเคร�อ่งใช�สำนักงาน

ยานพาหนะ 

สินทรัพย�ท่ีอยู�ระหว�างการก�อสร�าง และติดต้ัง

145.10

1.85

0.52

147.47

เป�นเจ�าของ

เป�นเจ�าของ

เป�นเจ�าของ

ไม�มี

ไม�มี

ไม�มี

รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน

ตำแหน�ง
ท่ีต้ัง สิ�นสุดเร��มต�น พ�น้ท่ี  (ตรม.)

iStudio สาขาสยามพารากอน 9 ธ.ค. 2548

มูลค�าสุทธิทางบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(ล�านบาท)

12.03

12.03

9 ธ.ค. 2573 188.00

รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน

ตำแหน�ง
สินทรัพย�สิทธิการใช�

มูลค�าสุทธิทางบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(ล�านบาท)

ร�านสาขาและโกดังเก็บสินค�า

อาคารสำนักงาน

ยานพาหนะ

431.57

16.73

11.48

459.78รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน

ทรัพย�สินที่ใช�ในการประกอบธุรกิจ

1. สินทรัพย�ถาวรที่ใช�ในการประกอบธุรกิจ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทและบร�ษัทย�อยมีสินทรัพย�ถาวรหลัก ได�แก� ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและเคร�่องใช�สำนักงาน ยานพาหนะ
และสินทรัพย�ระหว�างติดตั้งและก�อสร�าง โดยมีมูลค�าสุทธิตามบัญชีตามงบการเง�นรวมของบร�ษัท เท�ากับ 147.47 ล�านบาท รายละเอียดดังต�อไปนี้ 
  

2. สินทรัพย�สิทธิการใช�
 กลุ�มบร�ษัทเช�าร�านสาขา และโกดังเก็บสินค�าหลายแห�งเป�นระยะเวลา 1-5 ป� โดยมีสิทธิต�ออายุสัญญาเช�าเมื่อสิ�นสุดอายุสัญญา ค�าเช�า
กำหนดชำระเป�นรายเดือนตามอัตราและเง�่อนไขที่ระบุไว�ในสัญญา ดังนี้
  

 โดยบร�ษัทได�ทำสัญญาเช�าพ�้นที่กับบร�ษัทในประเทศแห�งหนึ่งเพ�่อใช�เป�นพ�้นที่จำหน�ายสินค�า สัญญานี้มีระยะเวลา 25 ป� ในการนี้บร�ษัท
ได�จ�ายค�าสิทธิการเช�าดังกล�าวเร��มแรกเป�นจำนวนเง�น 30.08 ล�านบาท  รายละเอียดดังต�อไปนี้
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ตำแหน�งรูปเคร�อ่งหมาย
 การค�า / บร�การ สำหรับสินค�า / บร�การเลขท่ีคำขอ /

(เลขท่ีจดทะเบียน) ระยะเวลาคุ�มครอง

บ46998 / 731582

ประเทศ

ไทย จำหน�ายสินค�าประเภท
เคร�อ่งคอมพ�วเตอร�

เคร�อ่งเล�นดนตร� ว�ดีโอระบบดิจ�ทัล
โทรศัพท�เคล่ือนท่ีและอ�ปกรณ�ประกอบ

ต�างๆ 

 จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 03/06/2572

ได�รับอนุมัติการแก�ไขเปล่ียนช่ือผู�ขอเป�น
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

เร�ยบร�อยแล�ว

บ65664 / 905267ไทย

จำหน�ายสินค�าประเภท 
เคร�อ่งคอมพ�วเตอร� 

อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/หร�อ
เคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 18/08/2566

ได�รับอนุมัติการแก�ไขเปล่ียนช่ือผู�ขอเป�น
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

เร�ยบร�อยแล�ว

ตำแหน�ง
สินทรัพย�สิทธิการใช�

มูลค�าสุทธิทางบัญชี 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

(ล�านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน

ค�าลิขสิทธ์ิซอฟต�แวร�

ค�าสิทธ์ิในการประกอบกิจการ

ค�าลิขสิทธ์ิซอฟต�แวร�ระหว�างติดต้ัง

เป�นเจ�าของ

เป�นเจ�าของ

เป�นเจ�าของ

ไม�มี

ไม�มี

ไม�มี

20.20

28.17

1.48

49.85รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน

201113290 /
180132204

ไทย

บร�การติดต้ังซ�อมแซม และบำรุงรักษา
เคร�อ่งคอมพ�วเตอร�

อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/หร�อ
เคร�อ่งอ�ปกรณ�ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 24/09/2571

ได�รับอนุมัติการแก�ไขเปล่ียนช่ือผู�ขอเป�น
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

เร�ยบร�อยแล�ว

201107585 /
180132202

ไทย

จำหน�ายสินค�าประเภท
เคร�อ่งคอมพ�วเตอร�

อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/
หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 24/09/2571

ได�รับอนุมัติการแก�ไขเปล่ียนช่ือผู�ขอเป�น
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

เร�ยบร�อยแล�ว

3. สินทรัพย�ไม�มีตัวตน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทมีสินทรัพย�ไม�มีตัวตน รายละเอียดดังต�อไปนี้

4. เคร�่องหมายการค�า / เคร�่องหมายบร�การที่สำคัญ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทเป�นเจ�าของเคร�่องหมายการค�า/บร�การจำนวน  8  รายการ  และมีเคร�่องหมายการค�าที่อยู�ระหว�าง
การขอข�้นทะเบียนจำนวน 1 รายการ ดังนี้

201107565 /
180132205

ไทย

บร�การติดต้ังซ�อมแซม และบำรุงรักษา
เคร�อ่งคอมพ�วเตอร�

อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/หร�อ
เคร�อ่งอ�ปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 24/09/2571

ได�รับอนุมัติการแก�ไขเปล่ียนช่ือผู�ขอเป�น
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

เร�ยบร�อยแล�ว
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ตำแหน�งรูปเคร�อ่งหมาย
 การค�า / บร�การ สำหรับสินค�า / บร�การเลขท่ีคำขอ /

(เลขท่ีจดทะเบียน) ระยะเวลาคุ�มครอง

ค343939/
783285

ประเทศ

ไทย จำหน�ายสินค�าประเภท
ซองสำหรับใส�โทรศัพท�

กระเป�าสำหรับใส�คอมพ�วเตอร�
และสายนำข�อมูลเสียงและภาพ

สำหรับเคร�อ่งคอมพ�วเตอร�

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 06/10/2573

ได�รับอนุมัติการแก�ไขเปล่ียนช่ือผู�ขอเป�น
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

เร�ยบร�อยแล�ว

171123579/
1028059

ไทย

จำหน�ายสินค�าประเภท
เคร�อ่งคอมพ�วเตอร� 

อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/หร�อ
อ�ปกรณ�เคร�อ่งใช�ไฟฟ�าและ

เคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�
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จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 16/02/2569

ได�รับอนุมัติการแก�ไขเปล่ียนช่ือผู�ขอเป�น
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

เร�ยบร�อยแล�ว

171123140 /
1028060

ไทย
บร�การติดต้ังซ�อมแซม และบำรุงรักษา

เคร�อ่งคอมพ�วเตอร� อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร�
และ/หร�อ เคร�อ่งอ�ปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 16/02/2569

ได�รับอนุมัติการแก�ไขเปล่ียนช่ือผู�ขอเป�น
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

เร�ยบร�อยแล�ว

15503276
15503276A

จ�น

จำหน�ายและบร�การติดต้ังซ�อมแซม
สินค�าประเภทเคร�อ่งคอมพ�วเตอร�

อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/
หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว 
กำหนดต�ออายุป� 2568-2569

260251เว�ยดนาม

จำหน�ายสินค�าประเภทเคร�อ่งคอมพ�วเตอร�
อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/
หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว
 กำหนดต�ออายุป� 2567

274880

บร�การติดต้ังซ�อมแซม และบำรุงรักษา
สินค�าประเภทเคร�อ่งคอมพ�วเตอร�
อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/หร�อ

เคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว
 กำหนดต�ออายุป� 2567

IDM000559445อินโดนีเซีย

จำหน�ายสินค�าประเภทคอมพ�วเตอร�
อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/

หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�และ
อ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 02/09/2567

181123769 /
170108697

ไทย
จำหน�ายสินค�าประเภท

เคร�อ่งคอมพ�วเตอร�
อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/
หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 14/03/2570

ได�รับอนุมัติการแก�ไขเปล่ียนช่ือผู�ขอเป�น
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

เร�ยบร�อยแล�ว
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ตำแหน�งรูปเคร�อ่งหมาย
 การค�า / บร�การ สำหรับสินค�า / บร�การเลขท่ีคำขอ /

(เลขท่ีจดทะเบียน) ระยะเวลาคุ�มครองประเทศ

อยู�ระหว�าง 
การพ�จารณา

ของนายทะเบียน
(170108696)

ไทย

จำหน�ายและบร�การติดต้ังซ�อมแซมและ
บำรุงรักษาสินค�าประเภท

เคร�อ่งคอมพ�วเตอร�
อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/หร�อ

เคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 4

อยู�ระหว�างการย่ืนอ�ทธรณ� (18/06/2561)
สถานะ รอคิว เพ�อ่นำคำอ�ทธรณ�เข�าท่ีประชุม
ของคณะกรรมการเคร�อ่งหมายการค�า”   

รอนายทะเบียนอนุมัติช่ือผู�ขอเป�น
บมจ.คอปเปอร� ไวร�ด

T1102093Bสิงคโปร�
จำหน�ายสินค�าประเภทซองใส�มือถือ
อ�ปกรณ�แปลงไฟฟ�า แบตเตอร�มื่อถือ

อ�ปกรณ�สำหรับคอมพ�วเตอร�

จดทะเบียนแล�ว
 กำหนดต�ออายุ 17/02/2574

T1107084J

จำหน�ายสินค�าประเภทคอมพ�วเตอร�
แท็บเล็ต สายเคเบิล เคร�อ่งแปลงไฟ

หูฟ�งไร�สาย ตัวกรองหน�าจอ
สำหรับคอมพ�วเตอร� 

จดทะเบียนแล�ว
 กำหนดต�ออายุ 31/05/2574

T1114554I

จำหน�ายสินค�าประเภท
ฟ�ล�มพลาสติกป�องกัน, กระเป�าสะพายข�าง
กระเป�าใส�คอมพ�วเตอร�และ กล�องถ�ายรูป,

โต�ะและเก�าอ้ี

จดทะเบียนแล�ว
 กำหนดต�ออายุ 13/10/2574

T1201451J

จำหน�ายและบร�การติดต้ังซ�อมแซม
และบำรุงรักษาสินค�าประเภท

เคร�อ่งคอมพ�วเตอร� อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร�
และ/หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว
 กำหนดต�ออายุ 06/02/2575

IDM000559445อินโดนีเซีย

จำหน�ายสินค�าประเภทคอมพ�วเตอร�
อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/

หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�และ
อ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 02/09/2567

181123769 /
170108697

ไทย
จำหน�ายสินค�าประเภท

เคร�อ่งคอมพ�วเตอร� อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร�
และ/หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 14/03/2570

ได�รับอนุมัติการแก�ไขเปล่ียนช่ือผู�ขอเป�น
บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

เร�ยบร�อยแล�ว

อยู�ระหว�าง
การพ�จารณา

ของนายทะเบียน
(170108696)

ไทย

จำหน�ายและบร�การติดต้ังซ�อมแซม
และบำรุงรักษาสินค�าประเภท

เคร�อ่งคอมพ�วเตอร� อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร�
และ/หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

อยู�ระหว�างการย่ืนอ�ทธรณ� (18/06/2561)
สถานะ รอคิว เพ�อ่นำคำอ�ทธรณ�
เข�าท่ีประชุมของคณะกรรมการ

เคร�อ่งหมายการค�า”  รอนายทะเบียน
อนุมัติช่ือผู�ขอเป�น บมจ.คอปเปอร� ไวร�ด

225



ตำแหน�งรูปเคร�อ่งหมาย
 การค�า / บร�การ สำหรับสินค�า / บร�การ

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 4

เลขท่ีคำขอ /
(เลขท่ีจดทะเบียน) ระยะเวลาคุ�มครองประเทศ

T1102093Bสิงคโปร�
จำหน�ายสินค�าประเภทซองใส�มือถือ
อ�ปกรณ�แปลงไฟฟ�า แบตเตอร�มื่อถือ

อ�ปกรณ�สำหรับคอมพ�วเตอร�

จดทะเบียนแล�ว
 กำหนดต�ออายุ 17/02/2574

T1107084J

จำหน�ายสินค�าประเภทคอมพ�วเตอร�
แท็บเล็ต สายเคเบิล เคร�อ่งแปลงไฟ

หูฟ�งไร�สาย ตัวกรองหน�าจอ
สำหรับคอมพ�วเตอร� 

จดทะเบียนแล�ว
 กำหนดต�ออายุ 31/05/2574

T1114554I

จำหน�ายสินค�าประเภท
ฟ�ล�มพลาสติกป�องกัน, กระเป�าสะพายข�าง
กระเป�าใส�คอมพ�วเตอร�และ กล�องถ�ายรูป,

โต�ะและเก�าอ้ี

จดทะเบียนแล�ว
 กำหนดต�ออายุ 13/10/2574

T1201451J

จำหน�ายและบร�การติดต้ังซ�อมแซม
และบำรุงรักษาสินค�าประเภท

เคร�อ่งคอมพ�วเตอร� อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร�
และ/หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว
 กำหนดต�ออายุ 06/02/2575

4-2011-004616ฟ�ลิปป�นส�

จำหน�ายสินค�าประเภทซองใส�มือถือ
อ�ปกรณ�แปลงไฟฟ�า แบตเตอร�มื่อถือ

อ�ปกรณ�สำหรับคอมพ�วเตอร�
กระเป�าสะพายข�าง กระเป�าใส�คอมพ�วเตอร�

และกล�องถ�ายรูปโต�ะและเก�าอ้ี

จดทะเบียนแล�ว 
กำหนดต�ออายุ 02/08/2565

4-2012-003772
จำหน�ายและบร�การติดต้ังซ�อมแซม

และบำรุงรักษาสินค�าประเภท
เคร�อ่งคอมพ�วเตอร� อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร�

และ/หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว 
กำหนดต�ออายุ 02/08/2565

2012001538มาเลเซีย

จำหน�ายสินค�าประเภทเคสมือถือ
อ�ปกรณ�จ�ายไฟฟ�า แบตเตอร�ส่ำหรับมือถือ

สายเคเบิล เคร�อ่งแปลงไฟ หูฟ�งไร�สาย
ตัวกรองหน�าจอสำหรับคอมพ�วเตอร�

จดทะเบียนแล�ว 
กำหนดต�ออายุ 02/02/2575

2012001539
จำหน�ายสินค�าประเภท
ฟ�ล�มพลาสติกป�องกัน

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 02/02/2575
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ตำแหน�ง

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 4

รูปเคร�อ่งหมาย
 การค�า / บร�การ สำหรับสินค�า / บร�การเลขท่ีคำขอ /

(เลขท่ีจดทะเบียน) ระยะเวลาคุ�มครองประเทศ

2012001540
จำหน�ายสินค�าประเภท

กระเป�าสะพายข�าง กระเป�าเป�สะพายหลัง
กระเป�าเอกสาร 

จดทะเบียนแล�ว 
กำหนดต�ออายุ 02/02/2575

2012001541 จำหน�ายสินค�าประเภทเก�าอ้ี
จดทะเบียนแล�ว 

กำหนดต�ออายุ 02/02/2575

2012059157
จำหน�ายสินค�าประเภทเคร�อ่งคอมพ�วเตอร�

อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/
หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว
 กำหนดต�ออายุ 21/11/2565

2012059159

บร�การติดต้ังซ�อมแซม และบำรุงรักษา
สินค�าประเภทเคร�อ่งคอมพ�วเตอร�
อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/หร�อ

เคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 21/11/2565

มาเลเซีย

IDM000380114อินโดนีเซีย จำหน�ายสินค�าประเภทเก�าอ้ี
จดทะเบียนแล�ว

กำหนดต�ออายุ 19/05/2574

IDM000380115
จำหน�ายสินค�าประเภทกระเป�าสะพายข�าง

กระเป�าเป�สะพายหลัง กระเป�าเอกสาร
จดทะเบียนแล�ว

 กำหนดต�ออายุ 19/05/2574

IDM000543104

จำหน�ายสินค�าประเภทเคสมือถือ
อ�ปกรณ�จ�ายไฟฟ�า แบตเตอร�ส่ำหรับมือถือ

สายเคเบิล เคร�อ่งแปลงไฟ หูฟ�งไร�สาย
ตัวกรองหน�าจอสำหรับคอมพ�วเตอร�

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 21/04/2574

34830015จ�น

จำหน�ายสินค�าประเภทเคร�อ่งคอมพ�วเตอร�
อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/
หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

และอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 13/08/2572
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ตำแหน�งรูปเคร�อ่งหมาย
 การค�า / บร�การ สำหรับสินค�า / บร�การ

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 4

เลขท่ีคำขอ /
(เลขท่ีจดทะเบียน) ระยะเวลาคุ�มครองประเทศ

อินโดนีเซีย

34830014A

บร�การติดต้ังซ�อมแซมสินค�าประเภท
เคร�อ่งคอมพ�วเตอร� อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร�

และ/หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�
และอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 06/09/2572

DM000785698

จำหน�ายสินค�าประเภทเคร�อ่งคอมพ�วเตอร�
อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/
หร�อ เคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�

และอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 25/10/2571

DM000703355

บร�การติดต้ังซ�อมแซมสินค�าประเภท
เคร�อ่งคอมพ�วเตอร� อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร�

และ/หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�
และอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 25/10/2571

4/12187/2018พม�า จำหน�ายสินค�าประเภท
เคร�อ่งคอมพ�วเตอร�

อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� และ/หร�อ
เคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�
และอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ

Refiling 12/08/2564 
อยู�ระหว�างย่ืนคำขอจดทะเบียน

เคร�อ่งหมายการค�าภายใต�กฎหมายการค�า
ท่ีประกาศใช�ใหม�ในประเทศเมียนมาร�

4/12188/2018

บร�การติดต้ังซ�อมแซมสินค�าประเภท
เคร�อ่งคอมพ�วเตอร� อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร�

และ/หร�อเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�
และอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ

Refiling 12/08/2564 
อยู�ระหว�างย่ืนคำขอจดทะเบียน

เคร�อ่งหมายการค�าภายใต�กฎหมายการค�า
ท่ีประกาศใช�ใหม�ในประเทศเมียนมาร�

374267เว�ยดนาม

จำหน�ายประเภทเคร�อ่งคอมพ�วเตอร�
อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร�และ/หร�อ

เคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�
และอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�อ 17/10/2571

374266

บร�การติดต้ังซ�อมแซมสินค�าประเภท
เคร�อ่งคอมพ�วเตอร� อ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร�

และ/หร�อ เคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�
และอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�อ 17/10/2571
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ตำแหน�งรูปเคร�อ่งหมาย
 การค�า / บร�การ สำหรับสินค�า / บร�การเลขท่ีคำขอ /

(เลขท่ีจดทะเบียน) ระยะเวลาคุ�มครองประเทศ

ไทย

ไทย

ไทย

201103923/
180129474

จำหน�ายเคร�อ่งคอมพ�วเตอร�และอ�ปกรณ�
เคร�อ่งใช�ไฟฟ�าในครัวเร�อน เคร�อ่งมือและ

อ�ปกรณ�ติดต�อส่ือสารโทรคมนาคม

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 04/09/2571

201103882/
180129475

บร�การติดต้ังซ�อมแซมและบำรุงรักษา
เคร�อ่งและอ�ปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�

ซ�อมแซมเก่ียวกับโทรศัพท� และอ�ปกรณ�
ไฟฟ�า และอิเล็กทรอนิกส�

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 04/09/2571

190132230
ค�าปลีกและค�าส�งเคร�อ่งใช�ไฟฟ�า

อ�ปกรณ�ไฟฟ�าและเคร�อ่งใช�อิเล็กทรอนิกส�
และอ�ปกรณ�เสร�มต�างๆ

จดทะเบียนแล�ว
กำหนดต�ออายุ 22/08/2572

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 4

วันท่ีทำสัญญา

คู�สัญญา

สาระสำคัญ

ระยะเวลา

16 สิงหาคม 2553 และแก�ไขเพ��มเติมเม่ือ วันท่ี 18 เมษายน 2561

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) กับ Apple South Asia (Thailand) Limited (“Apple”)

จนกว�าจะบอกเลิกสัญญา

5 สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข�องในการประกอบธุรกิจ
5.1 สัญญา Authorized Premium Reseller (“APR”) – สัญญาที่ทำกับบุคคลภายนอก

- บร�ษัทได�รับสิทธิเป�นผู�จำหน�าย (Reseller) ผลิตภัณฑ�ต�างๆ ของ Apple
- สิทธิท่ีได�รับในพ�น้ท่ีเฉพาะในประเทศไทยและในสถานท่ีท่ีได�รับอนุญาตเท�าน้ัน  (Authorized Service Location)

ลักษณะการตกแต�งร�านและการจัดวางสินค�าจะต�องเป�นไปตามท่ี Apple กำหนด

ร�านสาขาภายใต�สัญญา APR
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

ร�าน iStudio by copperwired จำนวน 6 สาขา ได�แก� สาขาสยามพารากอน   เซ็นทรัลเว�ลด�  เซ็นทรัลเอ็มบาสซ่ี
เซ็นทรัลพลาซ�า พระราม 3  เซ็นทรัลพลาซ�า อ�บลราชธานี เซ็นทรัลพลาซ�า นครราชสีมา

หมายเหตุ: บร�ษัทได�ยื่นคำขอจดทะเบียนเคร�่องหมายการค�า .life iServe และ iGarage แล�วแต�นายทะเบียนในประเทศไทยไม�รับจดทะเบียนเนื่องจากยังไม�มีลักษณะบ�งเฉพาะหร�อ
ลักษณะพ�เศษแต�อย�างใดป�จจ�บันอยู�ระหว�างยื่นคำขออ�ทธรณ�เคร�่องหมาย.life
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5.2 สัญญา Apple Authorized Reseller (“AAR”) – สัญญาที่ทำกับบุคคลภายนอก

  

วันท่ีทำสัญญา

คู�สัญญา

สาระสำคัญ

ระยะเวลา

3 มีนาคม 2564

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) กับ Apple South Asia (Thailand) Limited (“Apple”)

3 ป� ต้ังแต�วันท่ี 30 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2566

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 4

- บร�ษัทได�รับสิทธิเป�นผู�จำหน�าย (Reseller) ผลิตภัณฑ�ต�างๆ ของแบรนด� Apple
- สิทธิท่ีได�รับในพ�น้ท่ีเฉพาะในประเทศไทยและในสถานท่ีท่ีได�รับอนุญาตเท�าน้ัน (Authorized Service Location)

ร�านสาขาภายใต�สัญญา AAR
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

ร�าน iStudio by copperwired จำนวน 8 สาขา ได�แก� สาขาเจ อเวนิว  เดอะเซอร�เคิล  เสนาเฟสท�
เซ็นทรัลพลาซ�า มหาชัย ปาร�คเวนเชอร�  สีลมคอมเพล็กซ� อินท�-อินเตอร�เซค โรบินสันบ�อว�น

ร�าน Ai_ จำนวน 1 สาขา ท่ี สยามดิสคัฟเวอรร� ่
ร�าน U-Store จำนวน 3 สาขา ท่ีมหาว�ทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วันท่ีทำสัญญา

คู�สัญญา

สาระสำคัญ

ระยะเวลา

3 มีนาคม 2563

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) กับ Apple South Asia (Thailand) Limited (“Apple”)

1 ป� ต้ังแต�วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564

5.3 สัญญา Apple Authorized Service Provider (“ASP”) – สัญญาที่ทำกับบุคคลภายนอก

- บร�ษัทได�รับสิทธิเป�นผู�ให�บร�การ (Service Provider) ซ�อมแซมผลิตภัณฑ�ต�างๆ ของ Apple ตามท่ีระบุไว�ในคู�มือการให�บร�การ
(Authorized Service Provider Manual) โดย Apple มีสิทธิในการจัดสรรอะไหล�สินค�าเพ�อ่ให�บร�การได�ตามความเหมาะสม

- สิทธิท่ีได�รับในพ�น้ท่ีเฉพาะในประเทศไทยและในสถานท่ีท่ีได�รับอนุญาตเท�าน้ัน (Authorized Service Location)

ร�านสาขาภายใต�สัญญา APR
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

ร�าน iServe จำนวน 6 สาขา ได�แก� สาขาอัมร�นทร� พลาซ�า เสนาเฟสท� ปาร�คเวนเชอร�
เซ็นทรัลพลาซ�า พระราม 3 เดอะเซอร�เคิล เซ็นทรัลพลาซ�า มหาชัย

5.4 สัญญาแต�งตั้งผู�จัดจำหน�าย – สัญญาที่ทำกับบุคคลภายนอก

  

วันท่ีทำสัญญา

คู�สัญญา

สาระสำคัญ

ระยะเวลา

25 เมษายน 2564

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) กับ บร�ษัท ไวร�เลส ดีไวซ� ซัพพลาย จำกัด (WDS)

สัญญามีผลใช�บังคับนับต้ังแต�วันท่ีทำสัญญาเป�นต�นไป

- บร�ษัทได�รับแต�งต้ังเป�นผู�จัดจำหน�ายสินค�า บัตรเง�นอิเล็กทรอนิกส�จาก WDS เพ�อ่นำไปจำหน�าย
ภายใต�เคร�อ่งหมายการค�าและช่ือทางการค�า  และ/หร�อเคร�อ่งหมายการค�าและช่ือการค�าต�างๆตามสัญญาน้ี

- WDS มิได�โอนสิทธิการจำหน�าย และสิทธิเก่ียวกับเคร�อ่งหมายการค�าและช่ือทางการค�าตาม
เง�อ่นไขแห�งสัญญาน้ีให�แก�ผู�จัดจำหน�าย สิทธิดังกล�าวมิได�เป�นสิทธิเฉพาะตัวของผู�จัดจำหน�ายเท�าน้ัน

ร�านสาขาภายใต�สัญญา
แต�งต้ังผู�จัดจำหน�าย
ณ วันท่ี 25 เมษายน 2562

ร�าน iStudio by copperwired, Ai จำนวน 15 สาขา, ร�าน U-Store by copperwired จำนวน 5 สาขา 
ร�าน dotlife จำวนว 24 สาขา, ร�านAIS จำนวน 14 สาขา, ร�าน Telewiz จำนวน 11 สาขา,

ร�าน AIS Buddy จำนวน 3 สาขา, ร�าน A-Store จำนวน 2 สาขา, ร�าน Samsung จำนวน 20 สาขา, ร�าน Mi จำนวน 9 สาขา
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วันท่ีทำสัญญา

คู�สัญญา

สาระสำคัญ

ระยะเวลา

25 เมษายน 2562 

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) กับ บร�ษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จำกัด (AWN)

สัญญามีผลใช�บังคับนับต้ังแต�วันท่ีทำสัญญาเป�นต�นไป

5.5 สัญญาแต�งตั้งผู�จัดจำหน�าย – สัญญาที่ทำกับบุคคลภายนอก

- บร�ษัทได�รับแต�งต้ังเป�นผู�จัดจำหน�ายสินค�า ท่ีซ้ือจาก AWN ไปจำหน�ายภายใต�เคร�อ่งหมาย
การค�า และช่ือทางการค�า และ/หร�อเคร�อ่งหมายการค�าและช่ือทางการค�าต�างๆ ตามสัญญาน้ี

- AWN มิได�โอนสิทธิตามสัญญาน้ีให�แก�ผู�จัดจำหน�าย และสิทธิตามสัญญาน้ีมิได�เป�นสิทธิเฉพาะตัวของผู�จัดจำหน�ายเท�าน้ัน

ร�านสาขาภายใต�สัญญา
แต�งต้ังผู�จัดจำหน�าย 
ณ วันท่ี 25 เมษายน 2562

ร�าน iStudio by copperwired, Ai จำนวน 15 สาขา, ร�าน U-Store by copperwired จำนวน 5 สาขา
ร�าน dotlife จำวนว 24 สาขา, ร�านAIS จำนวน 14 สาขา, ร�าน Telewiz จำนวน 11 สาขา,

ร�าน AIS Buddy จำนวน 3 สาขา, ร�าน A-Store จำนวน 2 สาขา, ร�าน Samsung จำนวน 20 สาขา, ร�าน Mi จำนวน 9 สาขา

ร�าน iStudio by copperwired, Ai จำนวน 15 สาขา, ร�าน U-Store by copperwired จำนวน 5 สาขา
ร�าน dotlife จำวนว 24 สาขา, ร�านAIS จำนวน 14 สาขา, ร�าน Telewiz จำนวน 11 สาขา,

ร�าน AIS Buddy จำนวน 3 สาขา, ร�าน A-Store จำนวน 2 สาขา, ร�าน Samsung จำนวน 20 สาขา, ร�าน Mi จำนวน 9 สาขา

5.6 สัญญาแต�งตั้งผู�ให�บร�การรับชำระเง�น “เอ็มเปย� สเตชั่น (mPay STATION)” – สัญญาที่ทำกับบุคคลภายนอก
  

วันท่ีทำสัญญา

คู�สัญญา

สาระสำคัญ

ระยะเวลา

25 เมษายน 2562 

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) กับ บร�ษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จำกัด 

- บร�ษัทได�รับแต�งต้ังเป�นผู�ให�บร�การรับชำระเง�นในระบบให�บร�การรับชำระเง�นค�าสินค�าและบร�การท่ีบร�ษัทเป�นผู�มีสิทธิ

ระยะเวลา 3 ป�นับแต�วันท่ี 25 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 24 เมษายน 2565 (ภายใน 30 วัน ก�อนครบกำหนด
ระยะเวลา หากคู�สัญญาฝ�ายใดฝ�ายหน่ึงไม�มีหนังสือบอกกล�าวเลิกสัญญาไปยังคู�สัญญาอีกฝ�ายหน่ึง

ให�ถือว�าสัญญาน้ีมีผลต�อไปคราวละ 1 ป� จนกว�าจะมีการบอกเลิกสัญญา)

ร�านสาขาภายใต�สัญญา
แต�งต้ังผู�จัดจำหน�าย 
ณ วันท่ี 25 เมษายน 2562

5.7 สัญญารับบร�การการบร�หารจัดการคลังสินค�า – สัญญาที่เป�นรายการระหว�างกัน
  

วันท่ีทำสัญญา

คู�สัญญา

สาระสำคัญ

ระยะเวลา

บร�ษัท:  วันท่ี 22 กันยายน 2564 | บร�ษัทย�อย: วันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2563

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) และบร�ษัท โคแอน จำกัด กับ บร�ษัท โลจ�สท�พลัส จำกัด (“LP”)

- บร�ษัทเช�าพ�น้ท่ีคลังสินค�า และรับบร�การจัดการสินค�าคงคลัง ต้ังแต�การรับสินค�าเข�าคลังสินค�า
ติดบาร�โค�ด และให�บร�การขนส�งรวมถึงการจัดการนับสต�อกสินค�าท่ีคลังสินค�า

- อัตราค�าบร�หารจัดการคลังสินค�าและค�าบร�การอ่ืนตามตกลงในสัญญา
- ผู�ให�บร�การมีการจัดทำประกันภัยความเสียหาย เป�นหลักประกันตามสัญญา

บร�ษัท:   3 ป� ต้ังแต�วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31เมษายน 2567
บร�ษัทย�อย:   3 ป� ต้ังแต�วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
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5.8 สัญญารับบร�การที่ปร�กษาระบบเคร�อข�ายและคอมพ�วเตอร� – สัญญาที่เป�นรายการระหว�างกัน
  

วันท่ีทำสัญญา

คู�สัญญา

สาระสำคัญ

ระยะเวลา

20 พฤษภคม 2564

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) กับ บร�ษัท เอ็นทีเอ็น โซลูช่ัน จำกัด (“NTN”)

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 4

  - ขอบเขตของงานให�บร�การ คือดูแลโครงสร�างทางด�านระบบเคร�อข�าย ควบคุมดูแลระบบคอมพ�วเตอร�
ตรวจสอบความปลอดภัยของเคร�อข�ายและข�อมูล จัดทำเอกสารของทรัพยากรและระบบงานไอที
เพ�อ่ใช�ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ ซ่ึงมีอัตราค�าบร�การรายเดือนตามท่ีตกลงในสัญญา

1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2567

5.9 สัญญาให�บร�การการบำรุงรักษาโปรแกรม NIMBUS – สัญญาที่เป�นรายการระหว�างกัน

วันท่ีทำสัญญา

คู�สัญญา

สาระสำคัญ

ระยะเวลา

บร�ษัท: 20 พฤษภาคม 2564 | บร�ษัทย�อย: 20 พฤษภาคม 2564

บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน) และบร�ษัท โคแอน จำกัด กับ บร�ษัท เอ็นทีเอ็น โซลูช่ัน จำกัด (“NTN”)

-     ผู�ให�บร�การตกลงให�บร�การบำรุงรักษาระบบ ดังน้ี 1) ระบบ NIMBUS 2) ระบบ POINT OF SALE 3)
ระบบ MEMBER 4) ระบบการเช่ือมโยง NIMBUS และ THIRD PARTY

-    ผู�ให�บร�การคิดค�าบร�การจากจำนวนคำร�องท่ีผู�รับบร�การร�องขอบร�การผ�านทางระบบ Copperwired
IT Support Center (Ticket) หร�องานท่ีจะต�องทำเป�นประจำ เช�น  งานป�ดบัญชี

บร�ษัท: 1 ป� นับต้ังแต�วันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2565 
บร�ษัทย�อย: 1 ป� นับต้ังแต� 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

6. สัญญาเช�า 
 บร�ษัททำสัญญาเช�าพ�้นที่ในศูนย�การค�าและคอมมูนิตี้มอลล�ต�างๆ เพ�่อใช�เป�นที่ตั้งสาขาร�านค�าปลีกของบร�ษัททั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และปร�มณฑล และจังหวัดต�างๆ ในแถบหัวเมืองใหญ� โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทมีสาขา  ที่ทำสัญญาเช�าระยะสั้นรวมทั้งหมด 106 สาขา 
(ไม�รวมสาขาสยามพารากอนที่ทำสัญญาระยะยาวในรูปแบบสิทธิการเช�า) รายละเอียดที่สำคัญของสัญญาเช�าสามารถสรุปได�ดังนี้
 - พ�้นที่เช�า ตำแหน�งพ�้นที่เช�า วัตถุประสงค�การเช�า ขอบเขตการให�บร�การ 
 - อัตราค�าเช�า อัตราค�าบร�การ กำหนดชำระค�าเช�า/ค�าบร�การ การชำระค�าภาษีอากรที่เกี่ยวข�อง 
 - อายุสัญญาส�วนใหญ�มีระยะเวลา 3 ป� และการต�ออายุสัญญานั้นต�องมีการกำหนดเง�่อนไขใหม�เมื่อต�อสัญญา
    ทั้งนี้ ผู�เช�าต�องแจ�งความประสงค�ในการต�ออายุสัญญาเป�นลายลักษณ�อักษรแก�ผู�ให�เช�าล�วงหน�าก�อนครบกำหนดอายุสัญญาเช�า 
 - เง�นประกันการเช�า/การรับบร�การเป�นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยผู�เช�าจะได�รับคืนเง�นประกัน   
     โดยไม�มีดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาและผู�เช�าได�ชำระเง�นคงค�างใดๆ แล�ว 
 - การเช�าช�วง/การให�บร�การช�วงหร�อโอนสิทธิตามสัญญาไม�สามารถทำได�เว�นแต�จะได�รับความยินยอมจากผู�ให�เช�า
 - การเลิกสัญญาเช�า โดยผู�เช�าและผู�ให�เช�ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช�าได�หากคู�สัญญาอีกฝ�ายมีการผิดเง�่อนไขในสัญญา
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ธนาคารพาณิชย�แห�งท่ี 4

บร�ษัท

บร�ษัทย�อย (โคแอน)

75.00

65.00

0.00

0.00

140.00 0.00

ไม�มี

รวม

878.53 375.70รวมท้ังหมด

บมจ. คอปเปอร� ไวร�ด ค้ำประกันเต็มจำนวน

ธนาคารพาณิชย�แห�งท่ี 3

บร�ษัท 156.00 121.25

508.53 254.45

ไม�มี

รวม

7. สัญญาเง�นกู�ยืมสถาบันการเง�น
 บร�ษัทและบร�ษัทย�อยมีสัญญากู�ยืมเง�นจากสถาบันการเง�นภายในประเทศ 4 แห�ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน�ง
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ธนาคาร หลักประกัน

ธนาคารพาณิชย�แห�งท่ี 1

บร�ษัท

บร�ษัทย�อย (โคแอน)

วงเง�นกู�ยืม
(ล�านบาท)

ภาระหน้ี ณ 31 ธ.ค. 64
(ล�านบาท)

55.00

19.00

78.53 0.00

74.00

0.00

0.00

0.00

ไม�มี

รวม

- เง�นฝากเป�นประกัน
- บมจ. คอปเปอร� ไวร�ด ค้ำประกันเต็มจำนวน

ธนาคารพาณิชย�แห�งท่ี 2

บร�ษัท

บร�ษัทย�อย (โคแอน)

430.00 254.45

508.53 254.45

ไม�มี

รวม

- เง�นฝากเป�นประกัน (เฉพาะ OD)
- บมจ. คอปเปอร� ไวร�ด ค้ำประกันเต็มจำนวน
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บร�ษัท 20.00
1 ต.ค. 2564

-  1 ต.ค. 2565

บร�ษัท
ชับบ�สามัคคีประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

2.กรมธรรม� 
การประกันภัย
ความรับผิด ต�อบุคคล
ภายนอก

คุ�มครองความสูญเสีย หร�อความเสียหาย ได�แก�
ความสูญเสียต�อชีว�ต ร�างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป�วย

และความเสียหายต�อทรัพย�สินอันเกิดแก�
บุคคลภายนอก (Public Liability) ซ่ึงผู�เอาประกันภัย
จะต�องรับผิดตามกฎหมายอันเป�นผลมาจากอ�บัติเหตุ

บร�ษัท 1.00
1 ต.ค. 2564

-  1 ต.ค. 2565

บร�ษัท
นิวแฮมพ�เชอร� อินชัวรันส�

จำกัด

3.กรมธรรม�ประกัน
ความซ่ือสัตย�พนักงาน

คุ�มครองทรัพย�สินหร�อเง�นสดของผู�เอาประกันภัย
อันเน่ืองมาจากการเจตนาทุจร�ตยักยอก ฉ�อโกง
หร�อลักทรัพย� ของลูกจ�างของผู�เอาประกันภัย

เน่ืองจากธุรกิจมีความเส่ียงภัย

บร�ษัท 1,900.00
1 ต.ค. 2564

-  1 ต.ค. 2565
บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

4.กรมธรรม�
ประกันภัย การขนส�ง
สินค�า ในประเทศ

คุ�มครองความสูญเสียหร�อเสียหาย
สำหรับสินค�าท่ีเอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากอ�บัติเหตุ

ระหว�างการขนส�งโดยรถยนต�ของบร�ษัท 

ตำแหน�ง
ประเภทกรมธรรม� ทรัพย�สินท่ีเอาประกันภัยผู�เอา 

ประกันภัย 
ทุนประกัน
(ล�านบาท)

ระยะเวลา
ประกันภัย

ประกันภัยทรัพย�สิน

บร�ษัทประกัน

บร�ษัท 1,032.08
1 ต.ค. 2564

-  1 ต.ค. 2565

บร�ษัท
ชับบ�สามัคคีประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

1.กรมธรรม�ประกันภัย
 ความเส่ียงภัยทรัพย�สิน

คุ�มครองความเสียหาย (All Risks) ต�อส�วนปรับปรุง
สำนักงานเช�าเฟอร�นิเจอร� อ�ปกรณ�เคร�อ่งใช�
สำนักงานต�างๆ รวมถึงเคร�อ่งคอมพ�วเตอร�

และทรัพย�สินทุกชนิด ท่ีเป�นของผู�เอาประกันภัย
ภายในสำนักงานใหญ�ของบร�ษัท เลขท่ี 159/21

อาคารเสร�มมิตรทาวเวอร� ช้ัน 2
ถนนสุข�มว�ท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
และสาขาร�านค�าปลีกท้ังหมดรวม 47 สาขา

8. สัญญาประกันภัย

บร�ษัทและบร�ษัทย�อยมีการทำสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข�องกับการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ รายละเอียดดังต�อไปนี้

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 4
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ตำแหน�ง

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 4

ประเภทกรมธรรม� ทรัพย�สินท่ีเอาประกันภัยผู�เอา 
ประกันภัย 

ทุนประกัน
(ล�านบาท)

ระยะเวลา
ประกันภัย

ประกันภัยทรัพย�สิน

บร�ษัทประกัน

9. สัญญาประกันภัย

บร�ษัทและบร�ษัทย�อยมีการทำสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข�องกับการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ รายละเอียดดังต�อไปนี้
  

บร�ษัท 46.00
10 ส.ค.2564

– 1 ต.ค. 2565
บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

5.กรมธรรม�
ประกันภัยการขนส�ง
สินค�า ในประเทศ

คุ�มครองความสูญเสียหร�อเสียหายสำหรับสินค�า
ท่ีเอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากอ�บัติเหตุ

ระหว�างการขนส�งโดยบร�ษัทรับขนส�งเอกชน

บร�ษัท 100.00
18 พ.ย.2564

-  18 พ.ย. 2565
บร�ษัท

นิวแฮมพ�เชอร� อินชัวรันส�
จำกัด

6.กรมธรรม�
การรับผิดของ
กรรมการและผู�บร�หาร

คุ�มครองความเสียหายอันเกิดจาก
การกระทำผิดของกรรมการและผู�บร�หาร

บร�ษัท
โคแอน จำกัด

90.00
1 ต.ค. 2564

-  1 ต.ค. 2565

บร�ษัท
ชับบ�สามัคคีประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

7.กรมธรรม�
ประกันภัย ความเส่ียงภัย
ทรัพย�สิน

คุ�มครองความเสียหาย (All Risks) ต�อส�วน
ปรับปรุงสำนักงานเช�าเฟอร�นิเจอร� อ�ปกรณ�เคร�อ่งใช�

สำนักงานต�างๆ รวมถึงเคร�อ่งคอมพ�วเตอร�
และทรัพย�สินทุกชนิดท่ีเป�นของผู�เอาประกันภัย
ภายในสำนักงานใหญ�ของบร�ษัท เลขท่ี 159/21

อาคารเสร�มมิตรทาวเวอร� ช้ัน 2
ถนนสุข�มว�ท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
และคลังสินค�าเลขท่ี 88/3 ถนนพัฒนาชนบท 3

แขวงคลองสองต�นนุ�น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

บร�ษัท
โคแอน จำกัด

20.00
1 ต.ค. 2564

-  1 ต.ค. 2565

บร�ษัท
ชับบ�สามัคคีประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

8.กรมธรรม� 
การประกันภัย
ความรับผิดต�อบุคคล
ภายนอก

คุ�มครองความสูญเสีย หร�อความเสียหาย ได�แก�
ความสูญเสียต�อชีว�ต ร�างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป�วย

และความเสียหายต�อทรัพย�สิน
อันเกิดแก�บุคคลภายนอก (Public Liability)
ซ่ึงผู�เอาประกันภัยจะต�องรับผิดตามกฎหมาย
อันเป�นผลมาจากอ�บัติเหตุจากการประกาศ

ท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจท่ีเอาประกันภัย
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11. นโยบายการลงทุนในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม
 บร�ษัทจะลงทุนในบร�ษัทที่มีวัตถุประสงค�ในการประกอบธุรกิจเช�นเดียวกับธุรกิจหลักของบร�ษัท หร�อกิจการที่มีลักษณะใกล�เคียงกัน
หร�อกิจการที่เอื้อประโยชน� (Synergy) ให�กับบร�ษัท อันจะทำให�บร�ษัทมีผลประกอบการที่ดีข�้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพ�จารณาลงทุนในธุรกิจอื่น
นอกเหนือจากธุรกิจหลักหร�อธุรกิจอื่นของบร�ษัท หากคณะกรรมการเห็นว�าธุรกิจดังกล�าวเป�นธุรกิจที่มีศักยภาพและการลงทุนดังกล�าวเป�น
ประโยชน�แก�บร�ษัทและผู�ถือหุ�นโดยรวม

ตำแหน�ง
บร�ษัท เง�นลงทุน

ตามว�ธีราคาทุน (ล�านบาท)

บร�ษัท โคแอน จำกัด

สัดส�วนการถือหุ�น 
(ร�อยละ)

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 4

51.10100.00

ทุนชำระแล�ว  (ล�านบาท)

50.00

10. เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย

บร�ษัทมีเง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย 1 บร�ษัท มีรายละเอียดดังนี้ 
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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  

  
 

นโยบายด�านการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
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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
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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�รัปชัน 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�ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเง�น และเป�นผู�ให�ความเห็นต�อคณะกรรมการบร�ษัท 
 

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 5

239



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
ประเทศไทยและเว็บไซต�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 อาทิผู�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�ในเว็บไซต�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. 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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3.1 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  
 
3.2 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 อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส�งผลกระทบในทางลบต�อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท
4) รักษาทรัพย�สิน 
 ผู�บร�หารและพนักงานพ�งมีหน�าที่ดูแลรักษาและใช�ทรัพย�สินของบร�ษัทให�เกิดประโยชน�อย�างเต็มที่ต�อกิจการของบร�ษัทเท�านั้น และไม�นำไปใช�
เพ�่อประโยชน�ของผู�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�ษัท หากการรับนั้นอาจทำให�เข�าใจได�
ว�าผู�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 

3. จร�ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
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4. 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�ตลอดจนการเลิกจ�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

5. นโยบายการเข�าทำรายการระหว�างกันของบร�ษัท
 5.1 กรรมการและผู�บร�หารของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยจัดทำรายงานการมีส�วนได�เสียของตน หร�อบุคคลท่ีเก่ียวข�องและแจ�งให�บร�ษัททราบ เพ�อ่ให�
บร�ษัทมีข�อมูลสำหรับใช�ประโยชน�ภายในในการดำเนินการ ตามข�อกำหนดเก่ียวกับการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
 5.2 หลีกเล่ียงการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
 5.3 ในกรณีท่ีจำเป�นต�องทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการท่ีเก่ียวโยงกันทุกรายของบร�ษัท และบร�ษัทย�อยต�องนำเสนอและขออนุมัติการเข�าทำ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกล�าวต�อฝ�ายจัดการ คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�ษัท หร�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น (แล�วแต�กรณี) 
 5.4 ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบร�ษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�กำหนด 
 5.5 กำหนดราคาและเง�อ่นไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis)ซ่ึงต�องเป�นธรรม สมเหตุ
สมผล โดยต�องเปร�ยบเทียบราคาสินค�าหร�อบร�การกับราคาภายนอก ภายใต�เง�อ่นไขท่ีเหมือนหร�อคล�ายคลึงกัน 
 5.6 ในการพ�จารณาการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน บร�ษัทหร�อบร�ษัทย�อยอาจแต�งต้ังผู�ประเมินอิสระ เพ�อ่ทำการประเมินและเปร�ยบเทียบราคา
สำหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีสำคัญ ท้ังน้ี เพ�อ่ให�ม่ันใจว�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกล�าว สมเหตุสมผลและเพ�อ่ประโยชน�สูงสุดของบร�ษัท

6. นโยบายการรับเร�่องร�องเร�ยน และการแจ�งข�อมูลเบาะแสการฉ�อฉลหร�อทุจร�ต (Whistle Blowing Policy)
 วัตถุประสงค�
 บร�ษัทดำเนินธุรกิจด�วยมาตรฐานคุณธรรม และความซ่ือตรงตลอดเวลา บร�ษัทคาดหวังให�พนักงานทุกคนยึดถือมาตรฐานเดียวกันน้ีในการ
ปฎิบัติงาน และเพ�อ่สนับสนุนให�พนักงาน หร�อลูกค�า หร�อบุคคลภายนอกทุกคนปฎิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ� นโยบาย และข�อบังคับ รวมท้ังเพ�อ่ให�บุคคล
ดังกล�าวใช�เป�นช�องทางในการร�องเร�ยนและ/หร�อแจ�งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับการบัญชีและการเง�น การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การทุจร�ต
และการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
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 ขอบเขตของการแจ�งเบาะแส
 1. พฤติกรรมที่น�าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการทุจร�ตคอร�รัปชัน 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� หากเห็นว�าเป�น
เร�่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. นโยบายต�อต�านการทุจร�ตและคอร�รัปชัน
  บร�ษัทได�จัดทำ “นโยบายการต�อต�านการทุจร�ตหร�อคอร�รัปช่ัน” เป�นลายลักษณ�อักษรข�น้ เพ�อ่เป�นแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ 
และพัฒนาสู�องค�กรแห�งความย่ังยืนโดยกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคนของบร�ษัท ห�ามดำเนินการหร�อยอมรับการคอร�รัปชันในรูปแบบใดๆ ท้ังทาง
ตรงและทางอ�อม เพ�อ่สร�างความม่ันใจต�อผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัท รวมถึงต�องปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าวอย�างเคร�งครัด
 บร�ษัทกำหนดให�มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต�อต�านการทุจร�ตหร�อคอร�รัปชันอย�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�รัปชันท่ี 
มีประสิทธิภาพ เพ�อ่ให�ม่ันใจว�าฝ�ายบร�หารได�ตระหนักและให�ความสำคัญกับการต�อต�านการคอร�รัปชันและปลูกฝ�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�รัปชัน 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�รัปชันท่ีอาจเกิดข�น้ และรายงานต�อคณะกรรมการตรวจสอบ
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แนวปฏิบัติการต�อต�านคอร�รัปชัน
 1. กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน ต�องปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านคอร�รัปชัน โดยต�องไม�เข�าไปเก่ียวข�องกับเร�อ่งคอร�รัปชันไม�ว�าโดย
ทางตรงหร�อทางอ�อม ตลอดจนไม�พ�งละเลยหร�อเพ�กเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข�าข�ายการทุจร�ตคอร�รัปชันที่เกี่ยวข�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�รัปชันแก�กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน เพ�อ่ส�งเสร�มความซ่ือสัตย� สุจร�ต และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามหน�าท่ีความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเร�อ่งการป�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�รัปชันและผู�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�รัปชันเก่ียวกับบร�ษัท เพ�อ่เป�นหลักประกันความปลอดภัยของผู�รายงานหร�อ
พยานเหตุการณ�ทุจร�ต 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำป� 2564

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งข�้นมาโดยมีวัตถุประสงค�เพ�่อทำหน�าที่ช�วยสนับสนุนคณะกรรมการบร�ษัท  ในการปฏิบัติหน�าที่กำกับดูแล
เกี่ยวกับความถูกต�องของรายการทางการเง�น การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการสอบทานให�บร�ษัทปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต�างๆ เพ�่อส�งเสร�มให�บร�ษัทและบร�ษัทย�อยของบร�ษัทเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะทำหน�าที่ในการสอบทานความเพ�ยงพอและความมีประสิทธิภาพในการบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย ทั้งนี้ ทุกสิ�นป�คณะ
กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ในเร�อ่งต�างๆ เช�น การปฏิบัติหน�าท่ีตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�อ่ให�การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป�นได�อย�างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจ
สอบประกอบด�วยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตามข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เป�นผู�ทรงคุณว�ฒิด�านบร�หารธุรกิจ และมี
กรรมการอิสระซ่ึงเป�นผู�ทรงคุณว�ฒิด�านบัญชีและการเง�นอย�างน�อยหน่ึงท�านทำหน�าท่ีสอบทานความน�าเช่ือถือของงบการเง�น โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบของบร�ษัท มีจำนวน 3 ท�าน คือ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา เป�นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมนัส เจ�ยรวนนท� และนายก�องเกียรติ 
หวังว�ระมิตร เป�นกรรมการตรวจสอบ โดยในป� 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ�น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน�าที่ได�
ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานรายงานทางการเง�นของบร�ษัท งบการเง�นรายไตรมาส และงบการเง�นประจำป� ของบร�ษัท ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล�องกับผู�สอบบัญชีว�า งบการเง�นของบร�ษัทมีความถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเง�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� 2564

3. คณะกรรมการตรวจสอบได�พ�จารณารายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยตามหลักเกณฑ�ของตลาดหลัก
ทรัพย�แห�งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว�าเป�นไปตามเง�่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยได�เป�ดเผยข�อมูลไว�ในงบการเง�นอย�างครบถ�วน

4. คณะกรรมการตรวจสอบได�พ�จารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในจากผู�ตรวจสอบภายในของบร�ษัท และรับทราบผลการตรวจสอบ
การประเมินความเพ�ยงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงประเด็นท่ีตรวจพบ ข�อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของฝ�าย
บร�หาร เพ�่อให�มั่นใจว�าบร�ษัทได�ปฎิบัติตามกฎหมายและข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง โดยมีระบบการควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยงที่เพ�ยงพอและมี
ประสิทธิผล  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได�รายงานผลการตรวจสอบภายในที่เป�นประเด็นสำคัญๆ ให�คณะกรรมการบร�ษัททราบอย�างสม่ำเสมอ

5. คณะกรรมการตรวจสอบได�พ�จารณารับทราบแผนบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัท  รวมถึงได�เสนอให�ฝ�ายบร�หารจัดให�มีกระบวนการเพ�่อ
บร�หารความเสี่ยง เพ�่อให�มั่นใจว�าบร�ษัทมีระบบการบร�หารความเสี่ยงที่เพ�ยงพอและเหมาะสม

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได�ประชุมร�วมกับกรรมการอิสระ โดยไม�มีกรรมการบร�หารและฝ�ายบร�หารเข�าร�วมประชุม เพ�อ่พ�จารณา
ให�ข�อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินธุรกิจแก�คณะกรรมการบร�ษัท และทำการประเมินผลงานของผู�บร�หารสูงสุด ( Chief Executive Officer : CEO) 
ภายใต�หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน

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 

(ศ.ดร.พรชัย ชุนหจ�นดา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ | เอกสารแนบ 6

247



บร�ษัท คอปเปอร� ไวร�ด จำกัด (มหาชน)

159/6 อาคารเสร�มมิตร ทาวเวอร� ชั้น 2 ห�องเลขที่ 201-202
ถนนสุข�มว�ท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

+66 2 665 2950-3

www.copperwired.co.th


	S ปก
	สารบัญ
	S สารท่านประธาน
	S 1-1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	S 1-2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	S 1-3 การบริหารจัดการความเสี่ยง
	S 1-4 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
	S 1-5 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
	S 1-6 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
	S 1-7 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
	S 2-1 นโยบายการกำกับดูแล
	S 2-2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
	S 2-3 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
	S 2-4 การควบคุมภายใน
	S 2-5 รายการระหว่างกัน
	S 2-6 รายงานความรับผิดชอบ
	S 3-1 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
	S 3-2 งบการเงิน
	S 3-3 งบการเงิน
	S 4-1 รับรองความถูกต้อง
	S เอกสารแนบ 1 ประวัติรายบุคคล
	S เอกสารแนบ 2
	S เอกสารแนบ 3
	S เอกสารแนบ 4
	S เอกสารแนบ 5
	S เอกสารแนบ 6



