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สรุปข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564

รายการ

ปีี 2564
พัันบาท
ร้้อยละ

งบการเงิินรวม
ปีี 2563
พัันบาท
ร้้อยละ

ปีี 2562
พัันบาท
ร้้อยละ

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

170,028

13.23

284,986

19.51

260,737

22.46

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

584,687

45.49

737,698

50.49

540,109

46.52

18,028

1.40

7,230

0.49

23,128

1.99

60.12 1,029,914

70.50

823,974

70.97

สิินค้้าคงเหลืือ
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

772,743

สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่�มีี
ภาระผููกพััน

30,501

2.37

27,002

1.85

17,473

1.50

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

117,226

9.12

32,327

2.21

3,923

0.34

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

33,489

2.61

17,267

1.18

-

0.00

อุุปกรณ์์

22,047

1.71

27,060

1.85

36,066

3.11

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

29,694

2.31

39,600

2.71

-

0.00

210,007

16.34

210,007

14.37

210,007

18.09

7,297

0.57

7,245

0.50

4,666

0.40

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี

11,930

0.93

21,420

1.47

10,674

0.92

ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย

43,378

3.37

41,703

2.85

46,847

4.03

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

7,014

0.55

7,411

0.51

7,420

0.64

512,583

39.88

431,042

29.50

337,076

29.03

100.00 1,161,050

100.00

ค่่าความนิิยม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์
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1,285,326

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

100.00 1,460,956

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 (ต่อ)

รายการ

ปีี 2564
พัันบาท
ร้้อยละ

งบการเงิินรวม
ปีี 2563
พัันบาท
ร้้อยละ

ปีี 2562
พัันบาท
ร้้อยละ

หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เจ้้าหนี้้�ค่่าซื้้�อธุุรกิิจ
ส่่วนของหนี้้�สิินระยะยาวที่่�ถึึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่่�งปีี
ส่่วนของหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าทางการ
เงิินที่่�ถึึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีี
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน

53,507
471,267
-

4.16
36.67
0.00
0.00

220,000
560,133
101,050
620

15.06
38.34
6.92
0.04

461,053
81,879
3,141

0.00
39.71
7.05
0.27

13,943

1.09
0.86
42.78

13,775
8,500
904,078

0.94
0.58
61.88

439
4,942
551,454

0.04
0.43
47.50

11,090
549,807

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน
เจ้้าหนี้้�ค่่าซื้้�อกิิจการ
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
ประมาณการหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

76,418
17,483
28,575
100

5.94
1.36
0.00
2.22
0.01

27,219
24,843
100

0.00
1.86
0.00
1.70
0.01

2,631
80,337
19,801
-

0.00
0.23
6.92
1.70
0.00

รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ชำระแล้้ว
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ
กำไรสะสม
จััดสรรแล้้วสำรองตามกฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมส่่วนของบริิษััทใหญ่่
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุม

122,576
672,383

9.53
52.31

52,162
956,240

3.57
64.45

102,769
654,223

8.85
56.35

153,503
153,503
218,346

11.94
16.99

150,000
150,000
182,453

10.27
12.49

150,000
150,000
182,453

12.92
15.71

15,350
171,349
2,559
561,107
51,836

1.20
13.33
0.20
43.66
4.03

15,000
105,382
(1,864)
450,971
53,745

1.03
7.21
(0.13)
30.87
3.68

15,000
93,506
(955)
440,004
66,823

1.29
8.05
(0.08)
37.89
5.76

34.55 506,827
100.00 1,161,050

43.65
100.00

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

612,943
1,285,326

47.69 504,716
100.00 1,460,956
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564
ปีี 2564
พัันบาท
ร้้อยละ

งบการเงิินรวม
ปีี 2563
พัันบาท
ร้้อยละ

ปีี 2562
พัันบาท
ร้้อยละ

รายได้้จากการขายและบริิการ
รายได้้อื่่�น
รายได้้รวม
ต้้นทุุนขายและบริิการ
ต้้นทุุนในการจััดจำหน่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ค่่าใช้้จ่่ายรวม
กำไรจากกิิจกรรมดำเนิินงาน
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ส่่วนแบ่่งกำไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุน
ในบริิษััทร่่วม
กำไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำไรสุุทธิิสำหรัับปีี
กำไร(ขาดทุุน)เบ็็ดเสร็็จอื่่�น :
รายการที่่�จะไม่่จััดประเภทรายการใหม่่
เข้้าไปไว้้ในกำไรหรืือขาดทุุน

1,857,102
20,511
1,877,613
(1,454,918)
(53,497)
(191,757)
(1,700,172)
177,441
(7,717)
16,222

98.91
1.09
100.00
(77.49)
(2.85)
(10.21)
(90.55)
9.45
(0.41)
0.86

2,283,380
10,325
2,293,705
(1,868,470)
(56,966)
(237,997)
(2,163,433)
130,272
(5,033)
(333)

99.55
0.45
100.00
(81.46)
(2.48)
(10.38)
(94.32)
5.68
(0.22)
(0.01)

1,773,791
8,036
1,781,827
(1,390,698)
(55,595)
(235,913)
(1,682,206)
99,621
(4,454)
-

99.55
0.45
100.00
(78.05)
(3.12)
(13.24)
(94.41)
5.59
(0.25)
0.00

185,946
(38,257)
147,689

9.90
(2.03)
7.87

124,906
(18,861)
106,045

5.45
(0.82)
4.62

95,167
(13,657)
81,510

5.34
(0.77)
4.57

ผลกำไร (ขาดทุุน) จากการวััดมููลค่่าใหม่่
ของผลประโยชน์์พนัักงานที่่�กำหนดไว้้
ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบของ
กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

2,457

0.13

153

0.01

-

0.00

(545)

(0.03)

-

0.00

-

0.00

1,912

0.10

153

0.01

-

0.00

4,423

0.23

(910)

(0.04)

(634)

(0.03)

6,335

0.33

(757)

(0.03)

(634)

(0.03)

154,024

8.20

105,288

4.59

80,876

4.54

126,540
21,149

6.74
1.13

89,722
16,323

3.91
0.71

66,778
14,732

3.75
0.82

รายการที่่�อาจถููกจััดประเภทรายการ
ใหม่่ เ ข้้ า ไปไว้้ ใ นกำไรหรืือขาดทุุ น ใน
ภายหลััง
ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการ
แปลงค่่าหน่่วยงานต่่างประเทศ
กำไรขาดทุุ น เบ็็ ด เสร็็ จ อื่่� น สำหรัั บ ปีี สุุทธิิจากภาษีี
กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับงวด

การแบ่่งปัันกำำ�ไร
	ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
	ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีีย
	ที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุม
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564
ปีี 2564
พัันบาท

งบการเงิินรวม
ปีี 2563
พัันบาท

147,689

106,045

81,510

38,257

18,861

13,657

7,717

5,033

4,453

ค่าเสื่อมราคา

25,601

20,608

12,804

ค่าตัดจ�ำหน่าย

1,978

1,354

3,092

(16,222)

333

-

(13)

381

54

(809)

11,140

29

162

110

135

-

(422)

289

22

22

-

ผลต่างจากการลดค่าเช่า

(2,378)

90

-

ดอกเบี้ยรับ

(6,405)

(3,000)

(1,813)

-

21,053

23,715

6,189

5,194

6,783

73,372

(238,336)

202,987

(10,959)

15,788

12,951

396

9

(71)

(12,397)

98,724

(10,882)

ภาษีเงินได้รับคืน

18,720

9,304

8,722

จ่ายภาษีเงินได้

(47,115)

(30,210)

(37,292)

เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก(ใช้้ไปใน)กิิจกรรมดำเนิินงาน

223,805

42,081

321,123

ปีี 2562
พัันบาท

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ก�ำไรส�ำหรับปี
รายการปรับปรุง
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
(ก�ำไร)ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์

การปรับปรุงการประมาณการมูลค่ายุตธรรม
ิ ของเจ้าหนี้คา่ ซื้อธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

One Report 2564

7

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 (ต่อ)

ประเภทรายได้้

งบการเงิินรวม
ปีี 2563
พัันบาท

ปีี 2564
พัันบาท

ปีี 2562
พัันบาท

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
ขายอุุปกรณ์์

-

1,317

964

ซื้้�ออุุปกรณ์์

(5,221)

(6,681)

(17,337)

ซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

(2,031)

(3,656)

(436)

เงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่�มีีภาระผููกพัันลดลง(เพิ่่�มขึ้้�น)

(3,500)

(9,528)

659

6,403

3,030

1,784

-

(17,600)

-

(61,570)

(84,282)

(14,912)

(604)

-

-

(66,523)

(117,400)

(29,278)

502,632

780,000

177,000

(669,125)

(560,000)

(354,000)

-

620

-

(620)

(3,141)

(2,743)

จ่่ายชำระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน

(14,615)

(8,633)

(1,354)

จ่่ายเงิินปัันผลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท

(60,693)

(77,999)

(36,000)

เงิินปัันผลที่่�บริิษััทย่่อยจ่่ายให้้ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุม

(24,500)

(29,400)

-

(5,465)

(1,761)

(669)

เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน

(272,386)

99,686

(217,766)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) สุุทธิิ

(115,104)

24,367

74,079

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นงวด

284,986

260,737

186,625

ผลต่่างจากการแปลงค่่างบการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง)

146

(118)

33

170,028

284,986

260,737

รัับจากดอกเบี้้�ย
เงิินสดจ่่ายสุุทธิิจากการซื้้�อบริิษััทร่่วม
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อชำระเจ้้าหนี้้�ซื้้�อธุุรกิิจ
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อชำระค่่าธรรมเนีียมการออกหุ้้�นสามััญ
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก(ใช้้ไปใน)กิิจกรรมลงทุุน

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดรัับจากเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อชำระเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เงิินสดรัับจากการกู้้�ยืืม
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อชำระเงิินกู้้�ยืืม

จ่่ายดอกเบี้้�ย

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นงวด
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
ปีี 2564

งบการเงิินรวม
ปีี 2563

ปีี 2562

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (Liquidity Ratio)
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว
อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า
ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ
ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�
ระยะเวลาชำระหนี้้�เฉลี่่�ย
วงจรเงิินสด

(เท่่า)
(เท่่า)
(เท่่า)
(เท่่า)
(วััน)
(เท่่า)
(วััน)
(เท่่า)
(วััน)
(วััน)

1.41
1.37
0.31
2.96
123.46
115.21
3.17
3.00
121.56
5.07

1.14
1.13
0.06
3.57
102.13
123.10
2.97
3.10
117.61
-12.52

1.49
1.45
0.52
2.75
132.52
46.87
7.79
2.70
135.24
5.06

21.66
8.45
1.09
142.61
6.74
25.01

18.17
5.25
0.45
35.08
3.91
20.14

21.60
5.16
0.45
350.63
3.75
15.72

14.10
705.77
1.37

9.91
401.28
1.75

8.34
282.60
1.46

(เท่่า)
(เท่่า)
(เท่่า)
(%)

1.10
36.11
2.45
41.10

1.89
15.36
0.39
73.55

1.29
81.48
5.82
44.17

(บาท)
(บาท)
(ล้้านหุ้้�น)

1.83
0.42
307.01

1.50
0.30
300.00

1.47
0.22
300.00

อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร (Profitability Ratio)
อััตรากำไรขั้้�นต้้น
อััตรากำไรจากการดำเนิินงาน
อััตรากำไรอื่่�น
อััตราส่่วนเงิินสดต่่อการทำกำไร
อััตรากำไรสุุทธิิ
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน (Efficiency Ratio)
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร
อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์

(%)
(%)
(เท่่า)

อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน (Financial Policy Ratio)
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนความสามารถชำระดอกเบี้้�ย
อััตราส่่วนความสามารถชำระภาระผููกพััน
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล

อััตราส่่วนอื่่�นๆ
มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น
กำไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
จำนวนหุ้้�นสามััญ ณ วัันสิ้้�นงวด
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กำ�ไรขั้นต้น VS กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

ล้านบาท

ล้านบาท

2563

92

120

1,857

2562

2564

157

2562

402

2,283
383

1,774

415

รายได้จากการขายและบริการ

2563

กำ�ไรขั้นต้น

2564

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) VS
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตรากำ�ไรขั้นต้น VS อัตรากำ�ไรจาก
การดำ�เนินงาน (ร้อยละ)

25.01%
20.14%

18.17%

0.42

21.66%

21.60%

5.16%

2562

2563

0.22

8.45%
5.25%

0.30

15.72%

2564
2562

อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
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2563
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

2564
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สารจากประธานกรรมการ

“ในนามของคณะกรรมการของ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
ขอขอบพระคุณท่านผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
ที่ให้ความเชื่อมั่น และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา

”

ปีี 2564 เป็็นปีีที่่�ประสบความสำเร็็จอีีกปีีหนึ่่�งของบริิษััท
วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน) บริิษััทมีีกำไรสุุทธิิ
126.5 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ นร้้อยละ 41 อััตรากำไรสุุทธิิ
ต่่อรายได้้เพิ่่�มขึ้้น� จากร้้อยละ 3.9 ในปีี 2563 เป็็นร้้อยละ 6.7
ในปีีนี้้คณ
� ะกรรมการของบริิษัทั จึึงได้้เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2565 เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผล
ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นในอััตรา 0.17 บาทต่่อหุ้้�น ซึ่่�งเมื่่�อรวมกัับ
เงิินปัันผลระหว่่างกาลที่่�ได้้จ่่ายไปแล้้วระหว่่างปีี 2564 จะ
คิิดเป็็นเงิินปัันผลทั้้�งสิ้้�น 0.27 บาทต่่อหุ้้�น เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 35
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีก่่อน
กลยุุทธ์์การขยายโซลููชั่่�นด้้านไอทีีและความปลอดภััยทาง
ไซเบอร์์ของบริิษััทได้้ประสบผลสำเร็็จอย่่างดีียิ่่�ง สำหรัับ
ปีี 2564 อััตรากำไรสุุทธิิต่่อรายได้้ของบริิษััทนั้้�นได้้เพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีก่่อนอย่่างมาก แม้้ว่่ารายได้้ของบริิษััทจะลดลงจาก
สถานการณ์์ทางการเมืืองในประเทศเมีียนมาร์์ ที่่�ส่งผ
่ ลให้้การ
ขยายธุุรกิิจของบริิษััทไม่่ได้้เป็็นไปตามแผน ระหว่่างปีี 2564
บริิษััทได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ด้้านไอทีีชั้้�นนำระดัับโลกเพิ่่�มเติิมอีีก 2 ราย ได้้แก่่ Pure
Storage (modern data platform solutions) และ Attivo
Networks (cybersecurity deception technologies)
ซึ่่งจ
� ะช่่วยเพิ่่�มศักั ยภาพให้้บริิษัทั สามารถนำเสนอโซลููชั่่น� และ
บริิการที่่�หลากหลายของบริิษััทได้้มากยิ่่�งขึ้้�นในอนาคต
อนึ่่� ง การลงทุุ น ใน บริิ ษัั ท เอ็็ มอิิ น เทลลิิ เ จนซ์์ จำกัั ด ได้้
เริ่่� มสร้้ า งผลตอบแทนที่่� น่่ า พอใจ ในปีี 2564 บริิ ษัั ท
เอ็็มอิินเทลลิิเจนซ์์ จำกััด มีีรายได้้และกำไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีีก่อ่ นหน้้า ร้้อยละ 54 และร้้อยละ 507 ตามลำดัับ นอกจาก
นี้้�ในไตรมาสที่่�สี่่�ของปีี บริิษััท เอ็็มอิินเทลลิิเจนซ์์ จำกััด
ได้้รับั เงิินเพิ่่�มทุนุ จากผู้้�ลงทุุนรายใหม่่ในราคาที่่�สูงู กว่่าที่่�บริิษัทั
ได้้เคยลงทุุนไว้้เป็็นอย่่างมาก สััดส่่วนเงิินลงทุุนของบริิษััท
ในบริิษััท เอ็็มอิินเทลลิิเจนซ์์ จำกััด จึึงลดลงจากร้้อยละ 22
เป็็นร้้อยละ 18.3 ส่่งผลให้้บริิษัทั สามารถรัับรู้้�กำไร (สุุทธิิจาก
ภาษีีเงิินได้้) จากการลดสััดส่่วนเงิินลงทุุนดัังกล่่าวเป็็นจำนวน
10.4 ล้้านบาทในปีี 2564

ปีี 2565 นี้้� คาดว่่าจะเต็็มไปด้้วยความท้้าทายและโอกาส
ทางธุุรกิิจ โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
อาจกลายเป็็นโรคประจำถิ่่�น เนื่่�องจากการได้้รัับวััคซีีนอย่่าง
ทั่่�วถึึงและการพััฒนายารัักษาโรค เศรษฐกิิจของโลกและ
ประเทศไทยน่่าจะเริ่่ม� ฟื้้น� ตััวและธุุรกิจจ
ิ ะนำเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั
มาปรัับใช้้อย่า่ งแพร่่หลายและรวดเร็็วขึ้้น� ความตกลงหุ้้�นส่่วน
ทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาค (Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP)) ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 มกราคม 2565 จะช่่วยสร้้างความเจริิญเติิบโต
ด้้านการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศในกลุ่่�มประเทศ
ในเอเชีียแปซิิฟิิก ปััจจััยเหล่่านี้้�จะส่่งผลให้้ความต้้องการ
โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานด้้ า นไอทีี แ ละความต้้ อง การการรัั ก ษา
ความปลอดภััยทางไซเบอร์์เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างมาก

บริิษัทั ยัังคงมุ่่�งมั่่น� ที่่�จะนำเสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์และโซลููชั่่น� ใหม่่ๆ ให้้
ตรงกัับความต้้องการ หรืือเกิินกว่่าความคาดหวัังของลููกค้้า
อย่่างต่่อเนื่่�อง ภายใต้้หลัักการพััฒนาองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน
เพื่่�อผลประโยชน์์ระยะยาวของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกท่่าน
ในนามของคณะกรรมการ ของ บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี
จำกััด (มหาชน) ขอขอบพระคุุณท่่านผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกท่่าน
ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นและสนัับสนุุนบริิษััทด้้วยดีีเสมอมา

นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ
ประธานกรรมการ
One Report 2564
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คณะกรรมการ

นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ
ประธานกรรมการ กรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
(กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�

นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

นายสรรพััชญ โสภณ

นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย

นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์

กรรมการบริิหาร
(กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
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กรรมการผู้้�จััดการ กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

นายสุุขสัันต์์ เตชะวััชราภรณ์์
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเทคนิิค

นายพจน์์ วีีรศุุทธากร

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

นายธนพล นรเศรษฐสถาพร
เลขานุุการบริิษััท
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำ�เนินงาน
16

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และเป้้าหมายในการดำำ�เนิิน
บริิษััทประกอบธุุรกิิจหลัักเป็็นตััวแทนจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ ธุุรกิิจ

ระบบเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ (IT Distributor) สำหรัั บ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีชื่่�อเสีียงและได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล
โดยเป็็ น ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� ออ กแบบมาสำหรัั บ การใช้้ ง านใน
ระดัั บ องค์์ ก รโดยเฉพาะ ซึ่่� งมีี ห ลากหลายประเภทเพื่่� อ
ให้้ ก ารนำเสนอโซลูู ชั่่� น รวมถึึ ง การให้้ บ ริิ ก ารแก่่ ลูู ก ค้้ า ได้้
อย่่างครบวงจร ได้้แก่่ คอมพิิวเตอร์์เซิิร์์ฟเวอร์์ (Server)
หน่่ วย เก็็ บ ข้้ อมูู ล (Storage) ระบบคอมพิิ ว เตอร์์ แ บบ
รวมศูู น ย์์ (Engineered Systems หรืือ Converged
Solutions) ระบบคลาวด์์คอมพิิวติ้้�ง (Cloud Computing)
แบบ IaaS และ PaaS ระบบรัักษาความปลอดภััยทางไซเบอร์์
(Cybers Security) อุุปกรณ์์ระบบเครืือข่่าย (Networking
Devices) ระบบฐานข้้อมููล (Database) ระบบปฏิิบััติิการ
(Operating System) ระบบเสมืือน(Virtualization)
มิิ ด เดิ้้� ล แวร์์ (Middleware) ซอฟต์์ แ วร์์ พัั ฒ นาระบบ
(Software Development Tools) และซอฟต์์แวร์์ที่่�ทำ
หน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการข้้อมููล (Data Management)
เช่่ น ระบบการเชื่่� อม โยงข้้ อมูู ล จากระบบงานอื่่� น (Data
Integration) ระบบการบริิหารข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data
Management) ระบบการบริิ ห ารข้้ อมูู ล สำหรัั บ คลาวด์์
(Cloud Data Management) ระบบการปรัับปรุุงคุุณภาพ
ของข้้อมููล (Data Quality) ระบบรัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููล (Data Security) เป็็นต้้น นอกจากนี้้� บริิษััท
ยัั ง ให้้ บ ริิ ก ารด้้ า นเทคโนโลยีี ส ารสนเทศที่่� เ กี่่� ยว เนื่่� องกัั บ
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� บ ริิ ษัั ท เป็็ น ตัั ว แทนจำหน่่ า ย ได้้ แ ก่่ บริิ ก าร
งานเฉพาะทางที่่� ต้้ อง ใช้้ คว ามชำนาญจากผู้้�เชี่่� ยวช าญ
(Professional Services) บริิการบำรุุงรัักษา (Maintenance
Services) และบริิ ก ารด้้ า นการติิ ด ตั้้� ง (Installation
Services)

วิิสััยทััศน์์

มุ่่�งสู่่�การเป็็ น ผู้้�นำทางด้้ า นเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
ทั้้� งด้้ า นการนำเสนอโซลูู ชั่่� น และการให้้ บ ริิ ก ารอย่่ า ง
มืืออาชีีพ และอย่่างครบวงจร ในเขตประชาคมเศรษฐกิิจ
อาเซีียน

พัันธกิิจ

เราเป็็ น มืืออาชีี พ ในการนำเสนอสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารทาง
ด้้ า นเทคโนโลยีี ส ารสนเทศระดัั บ องค์์ ก ร โดยคำนึึ งถึึ ง
ประสิิ ท ธิิ ภ าพต่่ อร าคาอย่่ า งสูู งสุุ ด มีี คว ามโปร่่ ง ใส
และมีี จริิ ยธรรม ในการทำงาน สร้้ า งความเชื่่� อมั่่� น และ
ให้้ผลตอบแทนที่่�ดีีต่่อผู้้�ลงทุุน

เป้้าหมายในการดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษััท

เป้้ า หมายในการดำเนิิ น ธุุ รกิิ จ ของบริิ ษัั ท ในอีี ก 5 ปีี
ข้้ า งหน้้ า คืือการเป็็ น ผู้้�นำด้้ า นเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
บริิษัทั มีีแผนการขยายกลุ่่�มลููกค้้าเพิ่่�มเติิมทั้้ง� ในประเทศ และ
กลุ่่�มประเทศ CLM รวมทั้้�งมีกี ระบวนการคััดเลืือกผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ที่่�มีเี ทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััย สอดคล้้องกับั ความต้้องการของธุุรกิจิ
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอ และครอบคลุุมการให้้บริิการ
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างครบวงจร
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1.1.2 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ

2535

จดทะเบีียนก่่อตั้้�งบริิษััท
ด้้วยทุุนจดทะเบีียน
5 ล้้านบาท

2544

บริิษััทเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 60 ล้้านบาท
และได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายของ
บริิษััท ซัันไมโครซิิสเต็็มส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

2564

2563
2553

2556

2558

ได้้รัับการต่่อสััญญาเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย
ของ Oracle ภายหลัังจากการควบรวมของ
Oracle กัับ บริิษััท ซัันไมโครซิิสเต็็มส์์ (ประเทศไทย)
จำำ�กััด อย่่างต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปััจจุุบััน
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
และบริิการของ Hitachi Data Systems
ในประเทศไทย

ได้้รัับรางวััล Best Distribution of the Year
ปีี 2557 จาก Hitachi Data Systems และ
ได้้รัับรางวััล Best Partner Engagement
Award ปีี 2557 จาก Oracle ประเทศไทย
และได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายแบบ
มููลค่่าเพิ่่�มจาก Oracle เพื่่�อจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ในประเทศกลุ่่�ม CLM และจััดตั้้�งบริิษััท
วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เมีียนมาร์์) จำำ�กััด

2561

บริิษััทได้้ลงนามในสััญญาร่่วมลงทุุนกัับ

2559 บริิษััท วีีเอสทีี อีีซีีเอส (ประเทศไทย) จำำ�กััด

เพื่่�อจััดตั้้�งบริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส จำำ�กััด สำำ�หรัับ
ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศและให้้บริิการบำำ�รุุงรัักษา
และได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการของ Palo Alto Networks
และ Arista Network ในกลุ่่�มประเทศ CLM
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2560

ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทน
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ของ Pure Storage ในประเทศไทย
และ Attivo Networks
ในกลุ่่�มประเทศ CLM

บริิษััทเข้้าร่่วมลงทุุนใน บริิษััท เอ็็มอิินเทลลิิเจนซ์์
จำำ�กััด คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 22 ของหุ้้�นที่่�ออก
และจำำ�หน่่าย ประกอบธุุรกิิจเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์ด้้าน Digital Transformation
เพื่่�อวิิเคราะห์์และบริิหารจััดการข้้อมููลลููกค้้า
สััมพัันธ์์ สำำ�หรัับช่่วยในการทำำ�การตลาด,
การขาย และการบริิการ แบบครบวงจร
และได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการของ CrowdStrike
ในประเทศไทยและกลุ่่�มประเทศ CLM
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการของ Yitu Technology
และ Citrix ในประเทศไทยและกลุ่่�มประเทศ
CLM และได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท
ไอ-ซีีเคีียว จำำ�กััด ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจให้้บริิการ
ด้้านการเฝ้้าระวัังและป้้องกัันความเสี่่�ยงจาก
ภััยคุุกคามด้้านความปลอดภััยของข้้อมููล
สารสนเทศ และภััยคุุกคามทางอาชญากรรม
คอมพิิวเตอร์์

ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการของ Informatica และ
Splunk ในประเทศไทยและกลุ่่�มประเทศ CLM
และสำำ�หรัับ Infoblox ในกลุ่่�มประเทศ CLM

1.1.3 การใช้้เงิินระดมทุุนตามวััตถุุประสงค์์ที่่�แจ้้งในแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายสนอขายตราสาร
ทุุนหรืือตราสารหนี้้�
-ไม่่มีี-

1.1.4 ข้้อผููกพัันที่่�บริิษัทั ให้้คํํามั่่�นไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายหลัักทรััพย์์และ/หรืือเงื่่�อนไขการ
อนุุญาต ของสํํานัักงาน (ถ้้ามีี) และ/หรืือเงื่่�อนไขการรัับหลัักทรััพย์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ (ถ้้ามีี)
-ไม่่มีี-

1.1.5 ข้้อมููลบริิษััท

ชื่่�อบริิษััท		 			
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์			
VCOM
ประเภทธุุรกิิจ	 			
ประกอบธุุรกิิจตััวแทนจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เลขทะเบีียนบริิษััท		
0107559000176
ทุุนจดทะเบีียน 			
153,502,600 บาท
ทุุนชำระแล้้ว 			
153,502,600 บาท
ประเภทและจำนวนหุ้้�น 	หุ้้�นสามััญจำนวน 307,005,200 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้			มููลค่่าหุ้้�นละ 0.50 บาท
ที่่�ตั้้�งสำนัักงานใหญ่่		
เลขที่่� 159/21 อาคารเสริิมมิตร
ิ ทาวเวอร์์ ชั้้น� 14 ห้้อง 1401 ถนนสุุขุมวิ
ุ ทิ 21 (อโศก)
						
แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์ 				 02-661-7979
โทรสาร					 02-661-7969
เว็็บไซต์์ 				
www.vintcom.co.th

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้้างรายได้้

โครงสร้้างรายได้้บริิษััทและบริิษััทย่่อยสำหรัับปีี 2562 ถึึงปีี 2564 จำแนกได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
ประเภทรายได้้
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2562
ล้้านบาท
ร้้อยละ
ล้้านบาท
ร้้อยละ
ล้้านบาท
ร้้อยละ
รายได้้จากการขาย
รายได้้จากการบริิการ
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้

1,222.18

65.09

1,687.78

73.58

1,126.50

63.22

634.92

32.82

595.60

25.97

647.29

36.33

20.51

1.09

10.33

0.45

8.04

0.45

1,877.61

100.00

2,293.71

100.00

1,781.83

100.00
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1.2.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์
(1) การประกอบธุุรกิิจของแต่่ละสายผลิิตภััณฑ์์

บริิษััทประกอบธุุรกิิจหลัักเป็็นตััวแทนจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Distributor) และให้้บริิการ
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััท
เป็็นตััวแทนจำหน่่าย โดยผลิิตภััณฑ์์และบริิการของบริิษััท
แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่
1) 	ธุุรกิิจตััวแทนจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ (IT Distributor) บริิ ษัั ท เป็็ น ตัั ว แทน
จำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ให้้กัับเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์ (Vendor)
ต่่างๆ โดยมีีผลิิตภััณฑ์์หลัักที่่�เป็็นตััวแทนจำหน่่าย คืือ
Oracle และเป็็นตััวแทนจำหน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์อื่น่� ๆ ให้้กับั
เจ้้าของผลิิตภััณฑ์์อีีก 7 ราย ได้้แก่่ Hitachi Vantara,
Palo Alto Networks, Informatica, Splunk,
CrowdStrike, Pure Storage และ Attivo Networks
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�มีีชื่่�อเสีียง
และได้้รับั การยอมรัับในระดัับสากล ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่บ� ริิษัทั
จำหน่่ายเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ออกแบบสำหรัับการใช้้งาน
ในระดัับองค์์กร (Enterprise) โดยเฉพาะทั้้�งผลิิตภััณฑ์์
ด้้านฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ต่่างๆ ได้้แก่่ คอมพิิวเตอร์์
เซิิ ร์์ ฟ เวอร์์ (Server) หน่่ วย เก็็ บ ข้้ อมูู ล (Storage)
ระบบคอมพิิ ว เตอร์์ แ บบรวมศูู น ย์์ (Engineered
Systems หรืือ Converged Solutions) ระบบ
คลาวด์์คอมพิิวติ้้�ง (Cloud Computing) แบบ IaaS
และ PaaS ระบบรัักษาความปลอดภััยบนระบบเครืือ
ข่่าย (Network Security) อุุปกรณ์์ระบบเครืือข่่าย
(Networking Devices) ระบบฐานข้้อมูลู (Database)
ระบบปฏิิบััติิการ (Operating System) ระบบเสมืือน
(Virtualization) มิิดเดิ้้ล� แวร์์ (Middleware) ซอฟต์์แวร์์
พัั ฒ นาระบบ (Software Development Tools)
และซอฟต์์แวร์์ที่่�ทำหน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการข้้อมููล
(Data Management) เช่่น ระบบการเชื่่�อมโยงข้้อมููล
จากระบบงานอื่่�น (Data Integration) ระบบการ
บริิหารข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data Management)
ระบบการบริิหารข้้อมููลสำหรัับคลาวด์์ (Cloud Data
Management) ระบบการปรัับปรุุงคุุณภาพของข้้อมููล
(Data Quality) ระบบรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล
(Data Security) เป็็นต้้น
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2) 	ธุุรกิิจบริิการด้า้ นเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Services)
บริิ ษัั ท ให้้ บ ริิ ก ารด้้ า นเทคโนโลยีี ส ารสนเทศที่่� เ กี่่� ยว
เนื่่� องกัั บ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� บ ริิ ษัั ท เป็็ น ตัั ว แทนจำหน่่ า ย
แบ่่งประเภทการให้้บริิการออกเป็็น 3 ประเภท คืือ
2.1) บริิการบำรุุงรัักษา (Maintenance Services)
ประกอบด้้ วย บริิ ก ารบำรุุ ง รัั ก ษาเชิิ งป้้ องกัั น
(Preventive Maintenance) เป็็นบริิการดููแล
รัักษาและตรวจสอบการทำงานของระบบตาม
ตารางเวลาที่่�กำหนดไว้้ล่วง
่ หน้้า บริิการบำรุุงรัักษา
แบบแก้้ไข (Corrective Maintenance) เป็็น
บริิการบำรุุงรัักษา ณ สถานที่่�ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์หรืือ
ระบบงานของลููกค้้าผู้้�ใช้้งาน
2.2) บริิการด้้านการติิดตั้้�ง (Installation Services)
บริิษััทมีีทีีมวิิศวกรระบบ (System Engineer) ที่่�
ผ่่านการอบรมและได้้รัับการรัับรอง (Certified)
จากเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์ที่่�สามารถออกแบบและ
ติิ ด ตั้้� งร ะบบเทคโนโลยีี ส ารสนเทศได้้ อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพและเป็็นไปตามมาตรฐานที่่�เจ้้าของ
ผลิิตภััณฑ์์กำหนด
2.3) บริิการงานเฉพาะทางที่่�ต้้องใช้้ความชำนาญจาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ (Professional Services) บริิษััท
มีี บ ริิ ก ารให้้ ค ำปรึึ ก ษา วางแผน เตรีี ยมคว าม
พร้้อมและดำเนิินงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีี
รูู ป แบบการให้้ บ ริิ ก าร เช่่ น บริิ ก ารปรัั บ ปรุุ ง
ระบบฐานข้้ อมูู ล บริิ ก ารโอนย้้ า ยระบบฐาน
ข้้อมููล บริิการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำงานของ
ระบบคอมพิิ ว เตอร์์ บริิ ก ารโอนย้้ า ยระบบงาน
คอมพิิ ว เตอร์์ และบริิ ก ารอื่่� น ๆ ที่่� เ กี่่� ยวข้้ องกัั บ
ระบบคอมพิิวเตอร์์ เป็็นต้้น

ผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััทได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายในปััจจุุบัันมีีทั้้�งสิ้้�น 8 ราย ดัังนี้้�

ภููมิิศาสตร์์
รายชื่่�อเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์

เครื่่�องหมายการค้้า

ผลิิตภััณฑ์์

1. Oracle

ICT Infrastructure, Cloud, AI

2. Hitachi Vantara

Analytics, Industrial Expertise and
Technology

3. Palo Alto Networks

Next Generation Security Platform

4. Informatica

Intelligent Data Platform

5. Splunk

Platform for Operational Intelligence

6. CrowdStrike

Endpoint Protection Platform

7 Pure Storage

Modern Data Experience Platform

8. Attivo Networks

Identity Detection and Response

ประเทศไทย

กลุ่่�มประเทศ
CLM

-

-
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การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย
บริิษััทย่่อย
1) บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เมีียนมาร์์) จำำ�กััด (“วิินท์์คอม เมีียนมาร์์”)

จดทะเบีียนจััดตั้้�งในประเทศสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์ เมื่่�อวัันที่่� 6 กรกฎาคม 2558 ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการ
ติิดตั้้ง� ให้้คำปรึึกษา และซ่่อมบำรุุงเกี่่ยวกั
� บั ระบบคอมพิิวเตอร์์สำหรัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่บ� ริิษัทั ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นตััวแทน
จำหน่่ายในประเทศสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์ ปััจจุุบัันมีีทุุนจดทะเบีียนชำระแล้้ว จำนวน 500,000 ดอลลาร์์
สหรััฐ ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 500,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 ดอลลาร์์สหรััฐ โดยบริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วน
ร้้อยละ 100 ของทุุนเรีียกชำระแล้้วดัังกล่่าว
	ที่่�ตั้้�งสำนัักงานใหญ่่ Room Number (02/11), 11 Floor, Building F,
					
Pearl Condominium Housing, Sayasan Road Bahan Township,
					
Yangon, Myanmar. 11201

2) บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เอสจีี) จำำ�กััด (“วิินท์์คอม เอสจีี”)

จดทะเบีียนจััดตั้้�งในประเทศสาธารณรััฐสิิงคโปร์์ เมื่่�อวัันที่่� 16 พฤษภาคม 2561 ประกอบธุุรกิิจเป็็นตััวแทนจำหน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Distributor) ในประเทศสาธารณรััฐสิิงคโปร์์ โดยเป็็นตััวแทนจำหน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์ Oracle ให้้แก่่ลููกค้้าในกลุ่่�มประเทศ CLM ปััจจุุบัันมีีทุุนจดทะเบีียนจำนวน 100,000 ดอลลาร์์สิิงคโปร์์
ทุุนจดทะเบีียนชำระแล้้ว 21,000 ดอลลาร์์สิิงคโปร์์ ประกอบ ด้้วยหุ้้�นสามััญ 100,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
1 ดอลลาร์์สิิงคโปร์์ โดยบริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 100 ของทุุนเรีียกชำระแล้้วดัังกล่่าว
	ที่่�ตั้้�งสำนัักงานใหญ่่ 140 Paya Lebar Road #09-24, AZ @ Paya Lebar, Singapore 409015

3) บริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส จำำ�กััด (“วีีเซิิร์์ฟพลััส”)

จดทะเบีียนเมื่่�อวัันที่่� 17 สิิงหาคม 2559 ด้้วยทุุนจดทะเบีียนและทุุนเรีียกชำระแล้้วจำนวน 40 ล้้านบาท ประกอบด้้วย
หุ้้�นสามััญ 400,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้ หุ้้�นละ 100 บาท ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การให้้บริิการหลัังการขาย ซึ่่�งประกอบด้้วยบริิการหลััก 3 ประเภท ได้้แก่่
3.1 บริิการต่่ออายุุสััญญาบริิการ (Installed-Base Renewal Services) เป็็นบริิการต่่ออายุุสััญญาสำหรัับลููกค้้าที่่�
ได้้ทำสััญญาบริิการกัับเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ครอบคลุุมการต่่ออายุุสััญญาบริิการบำรุุงรัักษา (Maintenance
Agreement) ทั้้�งประเภทฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ และการต่่ออายุุสััญญาบริิการสิิทธิิการใช้้งานซอฟต์์แวร์์
(Software Subscription)
3.2 บริิการงานเฉพาะทางที่่�ต้อง
้ ใช้้ความชำนาญจากผู้้�เชี่่ยวช
� าญ (Professional Services) เช่่น บริิการติิดตั้้ง� ฮาร์์ดแวร์์
และซอฟต์์แวร์์ บริิการเชื่่�อมต่่อระบบงาน (Implement) บริิการให้้คำปรึึกษา บริิการด้้านระบบคลาวด์์ (Cloud
Services) บริิการติิดตั้้�งระบบรัักษาความปลอดภััยของระบบงาน (System Security) บริิการติิดตั้้�งระบบ
เครืือข่่าย (Network Security) รวมถึึงบริิการรัับเหมาระบบ (Turnkey Project Services) เป็็นต้้น
3.3 บริิการงานศููนย์์บริิการ (Nationwide Services and Project Management) ได้้แก่่ บริิการงานซ่่อมบำรุุง
ของศูู น ย์์ บ ริิ ก าร บริิ ก ารรัั บ ประกัั น สิิ น ค้้ า บริิ ก ารติิ ด ตั้้� ง และบำรุุ ง รัั ก ษาอุุ ป กรณ์์ คอมพิิ ว เตอร์์ ทั้้� ง ในและ
นอกสถานที่่� บริิการสอบถามข้้อมููลทางเทคนิิค บริิการบำรุุงรัักษา และบริิการหลัังการขายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นต้้น
ปััจจุุบัันวีีเซิิร์์ฟพลััสมีีศููนย์์บริิการรวมทั้้�งสิ้้�น 7 แห่่ง ซึ่่�งประกอบด้้วย ศููนย์์บริิการในกรุุงเทพฯ 1 แห่่ง ได้้แก่่
สำนัักงานใหญ่่-ร่่มเกล้้า ศููนย์์บริิการในต่่างจัังหวััด 6 แห่่ง ได้้แก่่ เชีียงใหม่่ พิิษณุุโลก ขอนแก่่น นครราชสีีมา
สุุราษฎร์์ธานีี และหาดใหญ่่ นอกจากนี้้� วีีเซิิร์์ฟพลััสยัังได้้รัับการแต่่งตั้้�งอย่่างเป็็นทางการให้้เป็็นผู้้�บริิหารจััดการ
ศููนย์์บริิการ Xiaomi ณ ศููนย์์การค้้าฟอร์์จููนทาวน์์ ชั้้�น 2 และศููนย์์บริิการ Lenovo ณ ศููนย์์การค้้าฟอร์์จููนทาวน์์
ชั้้�น 3 และชั้้�น 4 โดยมีีลัักษณะการให้้บริิการต่่าง ๆ เช่่นเดีียวกัับที่่�ศููนย์์บริิการของวีีเซิิร์์ฟพลััสดำเนิินการ เช่่น
บริิการรัับประกัันสิินค้้าสำหรัับสิินค้้าใหม่่ บริิการตอบข้้อซัักถามและแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการใช้้งาน
บริิการซ่่อมสิินค้้าที่่�อยู่่�ในระยะประกััน และสิินค้้าที่่�หมดระยะประกััน เป็็นต้้น

22

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 51 ของทุุนเรีียกชำระแล้้ว และ บริิษััท วีีเอสทีี อีีซีีเอส (ประเทศไทย) จำกััด ถืือหุ้้�นใน
สััดส่่วนร้้อยละ 49 ของทุุนเรีียกชำระแล้้ว
	ที่่�ตั้้�งสำนัักงานใหญ่่	อ าคาร A โครงการ เอส.วีี . โลจิิ สติิ ก ส์์ เซ็็ น เตอร์์ 2 เลขที่่� 88/1 ถนนพัั ฒ นาชนบท 3
					
แขวงคลองสองต้้นนุ่่�น เขตลาดกระบััง กรุุงเทพมหานคร 10520
					
โทรศััพท์์ 02-666-9600 โทรสาร 02-138-9867
ปััจจุุบััน วีีเซิิร์์ฟพลััสได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนในการให้้บริิการของเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ รวม 13 ราย ดัังนี้้�
รายชื่่�อเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์ เครื่่�องหมายการค้้า
ผลิิตภััณฑ์์หลััก
1. Lenovo

คอมพิิวเตอร์์เซิิร์์ฟเวอร์์ คอมพิิวเตอร์์โน๊๊ตบุ๊๊�ค แท็็บเล็็ต

2. ASUS

คอมพิิวเตอร์์โน๊๊ตบุ๊๊�ค แท็็บเล็็ต

3. Fujitsu

สแกนเนอร์์ คอมพิิวเตอร์์โน๊๊ตบุ๊๊�ค

4. HP Inc. (HPI)

เครื่่�องพิิมพ์์ คอมพิิวเตอร์์โน๊๊ตบุ๊๊�ค

5. Hikvision

กล้้องวงจรปิิด

6. HPE

Spare part business

7. Huawei

ระบบเครืือข่่าย คอมพิิวเตอร์์เซิิร์์ฟเวอร์์ หน่่วยเก็็บข้้อมููล

8. Intermec

สแกนเนอร์์

9. Xiaomi***

โทรศััพท์์มืือถืือและอุุปกรณ์์เสริิม

10. Nexstgo

คอมพิิวเตอร์์เซิิร์์ฟเวอร์์ โน๊๊ตบุ๊๊�ค

11. Brother

เครื่่�องพิิมพ์์

12. Acer*

คอมพิิวเตอร์์โน๊๊ตบุ๊๊�ค

13. Carlcare**

บริิการซ่่อมบำรุุงรัักษา โทรศััพท์์มืือถืือภายใต้้แบรนด์์ Infinix,
Tecno mobile, และ I-Tel

หมายเหตุุ * เฉพาะศููนย์์บริิการสาขาสุุราษฎร์์ธานีี
** เฉพาะศููนย์์บริิการ สาขานครราชสีีมา สาขาสุุราษฎร์์ธานีี และศููนย์์บริิการตััวแทนสาขาพััทยา (VASP)
*** เฉพาะศููนย์์บริิการ Xiaomi Exclusive Service Center (ฟอร์์จููนทาวน์์)

4) บริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำำ�กััด (“I-Secure”)

จดทะเบีียนเมื่่�อวัันที่่� 26 พฤษภาคม 2549 มีี ทุุนจดทะเบีียนและชำระแล้้ว 40 ล้้านบาท ประกอบธุุรกิิจการดำเนิิน
การเฝ้้าระวัังระบบรัักษาความปลอดภััยทางคอมพิิวเตอร์์และระบบเครืือข่่าย หรืือบริิการ MSSP (Managed Security
Service Provider) ซึ่่�งเป็็นบริิการ Outsource เกี่่�ยวกัับระบบรัักษาความปลอดภััยทางไอทีีให้้กัับองค์์กรต่่าง ๆ
โดยองค์์กรต่่าง ๆ จะว่่าจ้้างบริิการ MSSP จาก I-Secure เพื่่�อช่่วยลดต้้นทุุนด้้านฮาร์์ดแวร์์ ซอฟท์์แวร์์ และบุุคลากร
ทางด้้านความปลอดภััยข้้อมููลให้้กัับองค์์กร รวมทั้้�งแก้้ปััญหาจากการขาดแคลนบุุคลากรผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางด้้าน
ความปลอดภััยข้้อมููล เป็็นต้้น
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I-Secure มีีโปรแกรมสำเร็็จรููปที่่�พััฒนาขึ้้�นเองเพื่่�อเฝ้้าระวัังและจััดการกัับปััญหาภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ ตลอดจนให้้
บริิการศููนย์์เฝ้้าระวัังระบบรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางคอมพิิวเตอร์์และระบบเครืือข่่าย หรืือ Security Operation
Center (SOC) ซึ่่�ง I-Secure ทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ให้้บริิการภายนอก (Outsource) แก่่องค์์กรต่่างๆ ที่่�มีีศููนย์์ SOC เป็็นของ
ตััวเอง โดย I-Secure ทำหน้้าที่่�ติิดตาม เฝ้้าดููและจััดการกัับปััญหาภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ โดยจะดููแลและตรวจสอบ
การเข้้าถึึงระบบต่่าง ๆ ขององค์์กรว่่ามีีการเข้้าถึึงที่่�ผิิดปกติิ หรืือมีีการบุุกรุุกจากภายนอกหรืือไม่่ และมีีกระบวนการ
ตอบสนองต่่อการบุุกรุุกได้้อย่่างรวดเร็็ว สามารถหยุุดการโจมตีีและเก็็บข้้อมููลเพื่่�อตรวจหาช่่องทางที่่�อาชญากรบุุกรุุก
เข้้ามาได้้อย่่างแม่่นยำ
นอกจากนี้้� ยัังให้้บริิการและให้้คำปรึึกษาเกี่่�ยวกัับระบบความปลอดภััยของระบบคอมพิิวเตอร์์ ระบบสารสนเทศ
ระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ จำหน่่ายและให้้เช่่าชิ้้�นส่่วนคอมพิิวเตอร์์ โปรแกรม และอุุปกรณ์์เกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์
และฝึึกอบรมระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ และความปลอดภััยของข้้อมูลู ครบวงจร I-Secure มีีกลุ่่�มลููกค้้าหลััก ๆ ได้้แก่่
หน่่วยงานภาครััฐที่่�ให้้บริิการประชาชน องค์์กรเอกชนชั้้�นนำที่่�ประกอบธุุรกิิจการให้้บริิการทางการเงิินต่่าง ๆ เช่่น
ธนาคาร บริิษัทั หลัักทรััพย์์ บริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน บริิษัทั ประกัันภััย บริิษัทั ในธุุรกิจอสั
ิ งั หาริิมทรััพย์์ ธุุรกิจิ การ
ผลิิตต่า่ ง ๆ รวมถึึงธุรกิ
ุ จิ ค้้าปลีีกชั้้น� นำของประเทศ ซึ่่ง� กลุ่่�มลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการกัับ I-Secure มีีการใช้้บริิการ Outsource
รัักษาระบบความปลอดภััยทางไอทีี เพื่่อ� ประหยััดงบประมาณลงทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานทางไอทีี ลดปััญหาการขาดแคลน
บุุคลากรผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางด้้านความปลอดภััยข้้อมููล เป็็นต้้น โดยบริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 100 ของทุุน
เรีียกชำระแล้้วดัังกล่่าว
	ที่่�ตั้้�งสำนัักงานใหญ่่ เลขที่่� 55 ซอยประดิิพััทธ์์ 17 ถนนประดิิพััทธ์์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
					
กรุุงเทพมหานคร 10400
					
โทรศััพท์์ 02-615-7005-7
ผลิิตภััณฑ์์ที่่� I-Secure มีีความเชี่่�ยวชาญและสามารถให้้บริิการในการติิดตั้้�งและบริิหารจััดการให้้กัับลููกค้้าได้้ประกอบ
ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ รวม 18 ราย ดัังนี้้�
รายชื่่�อเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์
เครื่่�องหมายการค้้า
ผลิิตภััณฑ์์หลััก
1. Splunk

Platform for Security Information and Event
Management

2. Palo Alto Networks

Next Generation Firewall
Endpoint Protection Platform (EPP, EDR)
Security Operation and Automation Platform

3. Check Point

Next Generation Security Platform
Advance Threat Protection

4. Fortinet

Next Generation Firewall
SD-WAN

5. Imperva

Web Application Protection
Data Protection
DDoS Protection
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รายชื่่�อเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์

เครื่่�องหมายการค้้า

ผลิิตภััณฑ์์หลััก

6. Crowdstrike

Endpoint Protection Platform (EPP,EDR)

7. Attivo Networks

ThreatDefend Deception and Response Platform

8. Rapid7Attivo 		
Networks

Vulnerability Management
Penetration Testing Tools
Dynamic Application Security Testing

9. CyberArk

Privilege Access Management (Core PAS)

10. BeyondTrust

Privilege Access Management (Password Safe)

11. Ruckus

Enterprise Network Infrastructure
Smart Wireless LAN Systems

12. Aruba

Enterprise Network Infrastructure
Smart Wireless LAN Systems

13. Quest

Change Auditor for File Share (Windows Server)
Change Auditor for Active-Directory

14. ObserveIT

Insider Threat ManagementChange Auditor for File
Share (Windows Server)

15. F5 Networks

A-WAF (Advanced Web Application Firewall)
App Protect
Secure Web Gateway

16. TrendMicro

Virtual Patch (Host-based IPS) by Deep Security

17. ProofPoint

Email Security and Protection.
Advance Threat Protection

18. PulseSecure

Secure Remote Access
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บริิษััทร่่วม
บริิษััท เอ็็มอิินเทลลิิเจนซ์์ จำำ�กััด

จดทะเบีียนเมื่่อวั
� นั ที่่� 18 สิิงหาคม 2560 มีีทุนุ จดทะเบีียนและชำระแล้้ว 7,196,670 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ
719,667 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้ หุ้้�นละ 10 บาท มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประกอบธุุรกิิจเป็็นตััวแทนจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ด้้าน Digital Transformation เพื่่�อวิิเคราะห์์และบริิหารจััดการข้้อมููลลููกค้้าสััมพัันธ์์ สำหรัับช่่วยในการทำการตลาด,
การขาย และการบริิการ แบบครบวงจร จากผู้้�ผลิิตที่่�เชื่่�อถืือได้้ในระดัับโลกอย่่าง Salesforce, AWS, LINE Business
Connect รวมไปถึึงจำหน่่ายซอฟต์์แวร์์สำเร็็จรููปที่่�พััฒนาขึ้้�นเอง (Connect X) ที่่�ใช้้ในการส่่งมอบประสบการณ์์และ
สื่่�อสารกัับลููกค้้า ตลอดจนให้้บริิการดููแลและบำรุุงรัักษาซอฟต์์แวร์์ รวมทั้้�งฝึึกอบรมการใช้้งานซอฟต์์แวร์์ โดยปััจจุุบััน
บริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 18.34 ของทุุนเรีียกชำระแล้้ว
	ที่่�ตั้้�งสำนัักงานใหญ่่ 2 อาคารเค.ซีี.ซีี. ซอยสีีลม 9 (ซอยศึึกษาวิิทยา) ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก
					
กรุุงเทพมหานคร 10500

กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย และช่่องทางการจำำ�หน่่าย

กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายหลัักของบริิษััท คืือ ผู้้�รวบรวมระบบ (System Integrator หรืือ SI) ที่่�เป็็นผู้้�รวบรวมระบบแบบ
เบ็็ดเสร็็จ เพื่่อ� เสนอขายให้้แก่่ผู้้�ใช้้งาน (End User) ในระดัับองค์์กร (Enterprise) ขนาดกลางขึ้้�นไปทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน
ที่่�มีีความต้้องการใช้้ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�มีีความซัับซ้้อนและมีีรููปแบบการใช้้งานหลากหลายผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััทเป็็น
ตััวแทนจำหน่่ายนั้้�นช่่วยสนับั สนุุนให้้การบริิหารจััดการข้้อมูลู ภายในองค์์กรของผู้้�ใช้้งานมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่งขึ้้
� น� โดยบริิษัทั
มีีการติิดต่่อค้้าขายเป็็นประจำกัับลููกค้้าที่่�เป็็น SI หลายราย ซึ่่งส่
� ว่ นใหญ่่เป็็นบริิษัทั ที่่�มีชื่ี อ่� เสีียงและเป็็นผู้้�นำในธุุรกิจที่่
ิ เ� กี่่ยวกั
� บั
การออกแบบ พััฒนา และวางระบบ (System Integration) การให้้คำปรึึกษาและพััฒนางานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีการจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ให้้กัับลููกค้้าผู้้�ใช้้งานองค์์กรโดยตรงบ้้าง แต่่เป็็นเพีียงส่่วนน้้อย
ซึ่่งองค์
� ก์ รดัังกล่่าวมัักเป็็นองค์์กรขนาดใหญ่่ที่่มี� ฝ่ี า่ ยเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�มีคว
ี ามรู้้�ความสามารถในการออกแบบและรวบรวม
ระบบงานต่่างๆ ได้้เอง หรืือเป็็นการจััดซื้้อ� ในโครงการต่่อเนื่่อง
� หรืือเพิ่่�มเติิมจากโครงการเดิิมที่่เ� คยจััดซื้้อผ่
� า่ นผู้้�รวบรวมระบบ
มาระยะหนึ่่�งแล้้ว บริิษััทมีีช่่องทางในการจำหน่่ายหรืือการได้้มาซึ่่�งงานโครงการแต่่ละโครงการจาก 3 ช่่องทาง ดัังนี้้�
1. ผู้้�รวบรวมระบบ (SI) : งานโครงการส่่วนใหญ่่มาจากผู้้�รวบรวมระบบที่่�เป็็นผู้้�ได้้รัับการคััดเลืือกหรืือชนะประมููลงานใน
โครงการต่่างๆ จากแต่่ละองค์์กร และทำหน้้าที่่�ในการจััดหาผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ จากตััวแทนจำหน่่าย ตามที่่�ได้้ออกแบบ
และเสนองานแบบครบวงจรให้้กัับองค์์กรนั้้�นๆ
2. เจ้้าของผลิิตภััณฑ์์ (Vendor) : สำหรัับงานโครงการที่่�มาจากเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์นั้้�นมัักเกิิดขึ้้�นในกรณีีของผู้้�ใช้้งานที่่�เป็็น
องค์์กรขนาดใหญ่่หรืือธนาคารพาณิิชย์์บางแห่่งซึ่่�งติิดต่่อไปยัังเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์โดยตรงเพื่่�อแสดงความต้้องการใช้้
งานระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศสำหรัับใช้้ในงานโครงการต่่างๆ โดยเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์จะพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�รวบรวม
ระบบและตััวแทนจำหน่่ายตามความเหมาะสม ประสบการณ์์ และความเชี่่ยวช
� าญในแต่่ละงานที่่�เกี่่ยวข้
� อง
้ เพื่่อ� ให้้มีกี าร
นำเสนอการขายกัับผู้้�ใช้้งานหรืือองค์์กรนั้้�นๆ ต่่อไป
3. ทีีมงานฝ่่ายขายของบริิษััท : ทำหน้้าที่่�ติิดต่่อและสร้้างความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าในระดัับองค์์กรต่่างๆ แสวงหาโอกาสที่่�จะ
เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการของบริิษัทั ให้้แก่่ลูกู ค้้า โดยอาจมีีความร่่วมมืือกับั ผู้้�รวบรวมระบบ เพื่่อ� นำเสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์และ
บริิการเป็็นโซลููชั่่�นที่่�ครบวงจรให้้กัับลููกค้้าต่่อไป
วิินท์์คอม เมีียนมาร์์ กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย คืือ ผู้้�รวบรวมระบบและผู้้�ใช้้งานองค์์กรในประเทศสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์
ที่่�สั่่�งซื้้�อผลิิตภััณฑ์์และบริิการจากบริิษััท โดยวิินท์์คอม เมีียนมาร์์จะเป็็นผู้้�ให้้บริิการติิดตั้้�ง ให้้คำปรึึกษา และซ่่อมบำรุุง
เกี่่�ยวกัับระบบคอมพิิวเตอร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โครงการที่่�สำคััญมาจากทีีมงานฝ่่ายต่่างประเทศของบริิษััททั้้�งหมด โดยบุุคลากรของ
บริิษััท จะมีีบทบาทสำคััญในการประสานงานกัับผู้้�รวบรวมระบบในเมีียนมาร์์เพื่่�อนำเสนอการขายรวมถึึงการให้้บริิการที่่�
เกี่่�ยวข้้องแก่่ลููกค้้าผู้้�ใช้้งานต่่อไป
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

วิินท์์คอม เอสจีี กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย คืือ ผู้้�รวบรวมระบบและผู้้�ใช้้งานองค์์กรในกลุ่่�มประเทศ CLM ที่่�สั่่�งซื้้�อผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการจากบริิษััท โครงการที่่�สำคััญมาจากทีีมงานฝ่่ายต่่างประเทศของบริิษััททั้้�งหมด โดยบุุคลากรของบริิษััทจะมีีบทบาท
สำคััญในการประสานงานกัับผู้้�รวบรวมระบบในกลุ่่�มประเทศ CLM เพื่่�อนำเสนอการขายรวมถึึงการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องแก่่
ลููกค้้าต่่อไป
วีีเซิิร์์ฟพลััส กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายที่่�วีีเซิิร์์ฟพลััสให้้บริิการ ได้้แก่่
1. ลููกค้้าผู้้�แทนจำหน่่าย (Reseller) / ผู้้�รวบรวมระบบ (SI) ที่่�ซื้้�อบริิการหรืือเป็็นคู่่�สััญญาโดยตรงกัับวีีเซิิร์์ฟพลััส
ภายหลัังที่่�มีีการโอนธุุรกิิจและพนัักงานของ VST ECS มาดำเนิินการที่่�วีีเซิิร์์ฟพลััส ซึ่่�งวีีเซิิร์์ฟพลััสมีีการหา
ลููกค้้าใหม่่เพิ่่�มเติิมเพื่่�อขยายฐานลููกค้้าให้้เพิ่่�มขึ้้�น ในลัักษณะการให้้บริิการและเป็็นคู่่�สััญญาโดยตรงกัับลููกค้้า
2. ลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการหลัังการขายสิินค้้าของกลุ่่�ม VST ECS โดยวีีเซิิร์ฟ์ พลััสเป็็นผู้้�ให้้บริิการหลัังการขายให้้แก่่กลุ่่�ม VST
ECS ซึ่่�งเป็็นการให้้บริิการสำหรัับลููกค้้าที่่�ซื้้�อสิินค้้าจากกลุ่่�ม VST ECS โดยวีีเซิิร์์ฟพลััสจะได้้รัับอััตราค่่าตอบแทน
จากกลุ่่�ม VST ECS ตามที่่�กำหนดในสััญญาการให้้บริิการ (Service Level Agreement : SLA)
3. ลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการบำรุุงรัักษาและบริิการสิิทธิิการใช้้ซอฟต์์แวร์์จากเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์ โดยวีีเซิิร์์ฟพลััสประสานงาน
และอำนวยความสะดวกให้้แก่่ลููกค้้า โดยทำหน้้าที่่�เป็็นตััวแทนในการให้้บริิการต่่ออายุุสััญญา I-Secure บริิการ
ให้้กัับเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ
วีีเซิิร์์ฟพลััสมีีการให้้บริิการผ่่านช่่องทางศููนย์์บริิการวีีเซิิร์์ฟพลััส เช่่น บริิการรัับประกัันสิินค้้าสำหรัับสิินค้้าใหม่่ บริิการ
ตอบข้้อซัักถามและแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการใช้้งาน บริิการซ่่อมสิินค้้าที่่�อยู่่�ในระยะประกััน และสิินค้้าที่่�หมด
ระยะประกััน เป็็นต้้น
I-Secure กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย ได้้แก่่ หน่่วยงานภาครััฐที่่�ให้้บริิการประชาชน องค์์กรเอกชนชั้้�นนำที่่�ประกอบธุุรกิิจการให้้
บริิการทางการเงิินต่่าง ๆ เช่่น ธนาคาร บริิษััทหลัักทรััพย์์ บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน บริิษััทประกัันภััย บริิษััทในธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์ ธุุรกิิจการผลิิตต่่างๆ รวมถึึงธุุรกิิจค้้าปลีีกชั้้�นนำของประเทศ โครงการที่่�สำคััญมาจากทีีมงานฝ่่ายขาย ที่่�ทำ
หน้้าที่่�ติดิ ต่่อและสร้้างความสััมพันั ธ์์กับั ลููกค้้าในระดัับองค์์กรต่่างๆ แสวงหาโอกาสที่่�จะเสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการของบริิษัทั ให้้
แก่่ลูกู ค้้า โดยอาจมีีความร่่วมมืือกับั ผู้้�รวบรวมระบบ เพื่่อ� นำเสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการเป็็นโซลููชั่่น� ที่่�ครบวงจรให้้กับั ลููกค้้าต่่อไป

(2) การตลาดและการแข่งขัน
ภาวะอุุตสาหกรรม

ปีีพ.ศ. 2564 ที่่�ผ่่านมาถืือว่่ามีีความท้้าท้้ายเกิิดขึ้้�นหลายด้้าน นัับตั้้�งแต่่การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ระรอกใหม่่ในเดืือน
เมษายน ซึ่่งส่
� งผ
่ ลกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจอย่า่ งมีีนัยย
ั ะสำคััญในหลายแขนง แม้้ว่า่ หลาย ๆ องค์์กรได้้ดำเนิินการปรัับตััวให้้
มีีการทำงานรููปแบบใหม่่ (Digital transformation) เช่่น การทำงานจากที่่�บ้้าน (Work from home) จนกลายมาเป็็นการ
ทำงานจากทุุกที่่� (Work From Anywhere) นอกจากนี้้�หลาย ๆ องค์์กรยัังต้้องเร่่งปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพประสิิทธิิผล โดย
การนำระบบอััตโนมััติมิ าใช้้มากขึ้้น� ในหลายขั้้�นตอนการทำงาน เริ่่มตั้้
� ง� แต่่การใช้้ Chatbot ในการเสริิมสร้า้ งความสััมพันั ธ์์กับั
ลููกค้้า การใช้้ Robotic Process Automation เพื่่อ� ปรัับปรุุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนการลดขนาดพื้้�นที่่�สำนัักงานใหญ่่
และการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายอย่่างเข้้มข้้น ฯลฯ ต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ทำให้้เทคโนโลยีีสารสนเทศกลายเป็็นพื้้�นฐานสำคััญในการทำงาน
และกลายเป็็นมาตรฐานใหม่่ (New Normal) ไปแล้้ว ในขณะเดีียวกัันภััยคุุกคามทางไซเบอร์์กลัับเพิ่่�มสููงขึ้้�นมากเป็็นเงา
ตามตััว โดยเฉพาะการเข้้ารหััสข้้อมููลเพื่่�อเรีียกค่่าไถ่่ (Ransomware) จุุดอ่่อนสำคััญคืือการใช้้ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศมีี
ความซัับซ้้อนมากขึ้้�น บางครั้้�งได้้เปิิดช่่องทางการถููกโจมตีีให้้กว้้างขึ้้�น อีีกทั้้�งบรรดา Hacker ในรููปแบบองค์์กรอาชญากรรม
และนัักรบไซเบอร์์ก็็มีีวิิวััฒนาการก้้าวหน้้ามากขึ้้�น ทำให้้การออกแบบระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศต้้องมีีการระมััดระวัังและ
พิิจารณาให้้รอบคอบมากขึ้้น� ตามความเสี่่ยง
� ในการตกเป็็นเป้้าโจมตีีที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ด้้วยแนวคิิด Secure by Design นั่่�นเอง สำหรัับ
แนวโน้้มตลาดเทคโนโลยีีสารสนเทศในปีีพ.ศ. 2565 ทางการ์์ทเนอร์์ (Gartner) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�ปรึึกษาและวิิจััยข้้อมููลการ
ตลาดชั้้น� นำของโลก ได้้ประมาณการตััวเลขการลงทุุนใช้้จ่า่ ยด้้านไอทีีทั่่ว� โลกไว้้ว่า่ ในปีี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) จะมีีมูลู ค่่าถึึง
4.47 ล้้านล้้านดอลลาร์์สหรััฐ หรืือเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีพ.ศ. 2564 ประมาณ 5.5% สำหรัับประเทศไทย การท์์เนอร์์คาดการณ์์ภาพ
รวมมููลค่่าการใช้้จ่่ายไอทีีในปีีพ.ศ. 2565 จะเติิบโต 6.4% มููลค่่ารวมประมาณ 8.7 แสนล้้านบาท โดยบริิการด้้านการสื่่�อสาร
เป็็นตลาดที่่�มีีมููลค่่าการใช้้จ่่ายไอทีีใหญ่่ที่่�สุุด แต่่คาดว่่าจะเติิบโตต่่ำสุุดในปีี 2565
One Report 2564
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ตารางคาดการณ์์การใช้้จ่่ายด้้านไอทีีทั่่�วโลก (ล้้านเหรีียญสหรััฐ)
2020
Spending

2020
Growth
(%)

2021
Spending

2021
Growth
(%)

2020
Spending

2022
Growth
(%)

Data Center Systems

178,836

2.5

196,142

9.7

207,440

5.8

Enterprise Software

529,028

9.1

600,895

13.6

669,819

11.5

Devices

696,990

-1.5

801,970

15.1

820,756

2.3

IT Services

1,071,281

1.7 1,191,347

11.2 1,293,857

8.6

Communications Services 1,396,334

-1.5 1,451,284

3.9 1,482,324

2.1

Overall IT

0.9 4,241,638

9.5 4,474,197

5.5

3,872,470

Source : Gartner (October 2021)

สำหรัับเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ (Emerging technologies) ที่่�น่่าจัับตาได้้แก่่ ระบบสื่่�อสารโทรคมนาคมรุ่่�นที่่� 5 (5G) กัับระบบ
อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�ง (Internet of Things, IoTs) จะสร้้างปรากฏการณ์์และรููปแบบธุุรกิิจใหม่่ ๆ เช่่น Smart City,
Smart Farming, Smart Factory เป็็นต้้น ซึ่่�งจะส่่งให้้ GDP ที่่�เกิิดจากภาคธุุรกิิจใหม่่สามารถขยายตััว และมีีสััดส่่วนสููงขึ้้�น
อัันจะเป็็นการช่่วยระบบเศรษฐกิิจของประเทศตามแผนประเทศไทย 4.0 นั่่�นเอง นอกจากนี้้�หลายๆ องค์์กรยัังเร่่งปรัับตััวไป
สู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�ขับั เคลื่่อ� นด้้วยข้อมู
้ ลู (Data-Driven Organization) ซึ่่งจ
� ะทำให้้ระบบการจััดการและการวิิเคราะห์์ข้อมู
้ ลู
ขนาดใหญ่่ (Big Data & Analytics) ขยายตััวมากยิ่่งขึ้้
� น� อย่่างไรก็็ดีใี นขณะที่่�การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศขยายตััว ด้้านที่่�ต้อง
้
ระมััดระวัังเป็็นพิิเศษ และต้้องมีีการลงทุุนเพิ่่�มขึ้้�นควบคู่่�กัันไปคืือ การลดความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ ทำให้้ตลาด
ของความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ขยายตััวขึ้้�นด้้วยเช่่นกััน
เพื่่�อตอบสนองการเติิบโตของธุุรกิิจที่่�ต่่างปรัับตััวเข้้าสู่่�ระบบดิิจิิทััลมากขึ้้�น บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�ครอบคลุุมถึึงโครงสร้้างระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ระบบการจััดการข้้อมููล ตลอดจนการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ขนาดใหญ่่ รวมทั้้�งระบบรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ ที่่�ออกแบบมาสำหรัับการใช้้งานในระดัับองค์์กร รวมถึึงบริิการ
เกี่่ยวกั
� บั การออกแบบ พััฒนา และวางระบบที่่�ต้อง
้ ใช้้ความชำนาญจากผู้้�เชี่่ยวช
� าญเฉพาะด้้าน สิ่่ง� เหล่่านี้้�จะสนัับสนุุนให้้องค์ก์ ร
ต่่าง ๆ มีีความสามารถในการแข่่งขัันกัับยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล และก้้าวสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�มีีความเข้้มแข็็ง สามารถปรัับตััวเข้้า
กัับการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีที่่�รวดเร็็วได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

การแข่่งขััน

คู่่�แข่่งขันั ในธุุรกิจิ ตััวแทนจำหน่่ายระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศในประเทศไทย ส่่วนใหญ่่เป็็นบริิษัทั ตััวแทนจำหน่่ายที่่�ได้้รับั การ
แต่่งตั้้�งให้้ตััวแทนจำหน่่ายของเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์แต่่ละราย โดยสามารถแบ่่งคู่่�แข่่งขัันออกเป็็น 2 ประเภท คืือ
1) ตััวแทนจำหน่่ายที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้งจ
� าก Oracle และ/หรืือ Hitachi Vantara : ตััวแทนจำหน่่ายกลุ่่�มนี้้�เป็็นบริิษัทั ที่่�ได้้รับั
การแต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นตััวแทนจำหน่่ายให้้กับั Oracle และ Hitachi Vantara โดยมีีรายละเอีียดแยกตามชื่่อ� เจ้้าของผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ดัังนี้้�
• Oracle : เป็็นเจ้้าของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ทั้้ง� ประเภทซอฟต์์แวร์์และฮาร์์ดแวร์์ ปััจจุบัุ นั Oracle มีีตัวั แทนจำหน่่ายแบบเพิ่่�ม
มููลค่่า (VAD) ในประเทศไทย 4 ราย ได้้แก่่ บริิษัทั วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน) บริิษัทั เฟิิร์ส์ ลอจิิก จำกััด
บริิษััท วีีเอสทีี อีีซีีเอส (ประเทศไทย) จำกััด และบริิษััท เอ-โฮสต์์ จำกััด
• Hitachi Vantara (HDS) : ปััจจุุบััน HDS มีีตััวแทนจำหน่่ายในประเทศไทย 3 ราย ได้้แก่่ บริิษััท วิินท์์คอม
เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน) บริิษััท อิินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จํํากััด และบริิษััท เอเซอร์์ คอมพิิวเตอร์์ จำกััด
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

	สำหรัับคู่่�แข่่งขัันในธุุรกิิจตััวแทนจำหน่่ายระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์รายอื่่�นๆ
จำนวนคู่่�แข่่งของบริิษััทที่่�เป็็นตััวแทนจำหน่่ายให้้กัับเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์เหล่่านี้้�ในกลุ่่�มประเทศ CLM ยัังมีีจำนวนไม่่มาก
นััก ยกตััวอย่่างเช่่น ผลิิตภััณฑ์์ Palo Alto Networks ปััจจุุบัันมีีตััวแทนจำหน่่ายในกลุ่่�มประเทศ CLM จำนวน 2
ราย ได้้แก่่ บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน) และ Viet Sunshine Electronic Solution Joint Stock
Company ส่่วนตััวแทนจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ Palo Alto Networks ในประเทศไทย ณ ปััจจุุบัันมีีจำนวน 3 ราย ได้้แก่่
บริิษััท อิินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จํํากััด บริิษััท ทรานซิิสชั่่�น ซิิสเต็็มส์์ แอนด์์ เน็็ทเวอร์์คส (ประเทศไทย) จำกััด
และ บริิษััท เอ็็นฟอร์์ซ ซีีเคีียว จำกััด ทั้้�งนี้้� การกำหนดจำนวนตััวแทนจำหน่่ายในแต่่ละประเทศนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับนโยบาย
ของเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์แต่่ละราย
2) ตััวแทนจำหน่่ายที่่�ไม่่ได้้จำหน่่ายสิินค้้าให้้กัับ Oracle และ/หรืือ Hitachi Vantara : ตััวแทนจำหน่่ายกลุ่่�มนี้้�เป็็นบริิษััท
ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์รายอื่่�นๆ เช่่น Cisco, Dell EMC, Fujitsu, Hewlett Packard Enterprise
(HPE), IBM, Lenovo เป็็นต้้น และไม่่ได้้สิิทธิิในการเป็็นตััวแทนจำหน่่ายให้้กัับ Oracle และ Hitachi Vantara
แต่่อย่่างใด ตััวแทนจำหน่่ายเหล่่านี้้�เป็็นคู่่�แข่่งทางอ้้อมกัับบริิษััท เนื่่�องจากสามารถนำเสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการแก่่
ผู้้�ใช้้ ง านระดัับ องค์์ก รได้้หลากหลายประเภทและมีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�สามารถใช้้ทดแทนผลิิตภััณฑ์์ของ Oracle และ
Hitachi Vantara ได้้ เช่่น คอมพิิวเตอร์์เซิิร์ฟ์ เวอร์์ หน่่วยเก็็บข้้อมูลู รวมถึึงซอฟต์แ์ วร์์ต่า่ งๆ ที่่�เกี่่ยวข้
� อง
้ เป็็นต้้น ตััวอย่า่ ง
รายชื่่�อตััวแทนจำหน่่ายประเภทนี้้� เช่่น บริิษััท เอสไอเอส ดิิสทริิบิิวชั่่�น (ประเทศไทย) จำกััด (มหาชน) บริิษััท ซิินเน็็ค
(ประเทศไทย) จำกััด (มหาชน) เป็็นต้้น

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจัดั หาให้้แก่่ลูกู ค้้า ส่่วนใหญ่่เป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการ
ที่่�บริิษัทั เป็็นตััวแทนจำหน่่ายของเจ้้าของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ นอกจากนี้้� ในบางครั้้�งบริิษัทั มีีการจััดหาผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการจากเจ้้าของ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์รายอื่่น� ๆ ด้้วยโดยนำผลิิตภัณ
ั ฑ์์เหล่่านั้้�นมาใช้้เป็็นส่่วนประกอบหนึ่่�งของระบบงานโครงการเพื่่อ� ให้้ระบบงานทั้้�งหมด
สามารถทำงานร่่วมกัันได้้และเป็็นไปตามคุุณสมบััติิที่่�ผู้้�ใช้้งานกำหนด
ในส่่วนของวีีเซิิร์์ฟพลััสซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจการให้้บริิการหลัังการขายโดยทีีมบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ที่่�ผ่า่ นการฝึึกอบรมและได้้รับั การรัับรองคุุณสมบัติั ิ (Certified) จากเจ้้าของผลิิตภัณ
ั ฑ์์หรืือตััวแทนจำหน่่ายแต่่ละ
ราย เพื่่อ� ให้้การส่่งมอบผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการแก่่ลูกู ค้้าอย่่างถููกต้้อง รวดเร็็ว และเป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำหนดไว้้ และวีีเซิิร์ฟ์
พลััสมีีการว่่าจ้้างผู้้�ให้้บริิการตามที่่�วีีเซิิร์์ฟพลััสมอบหมาย (vServePlus Authorized Service Provider) (“ผู้้�ให้้บริิการ
VASP”) เพื่่�อให้้บริิการแก้้ไข ซ่่อม หรืือเปลี่่�ยนอะไหล่่ให้้ ณ สถานที่่�ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ของลููกค้้า (On-site Services) โดยลููกค้้า
ไม่่จำเป็็นต้้องนำอุุปกรณ์์ไปส่่งซ่่อมที่่�ศููนย์์บริิการของวีีเซิิร์์ฟพลััสแต่่อย่่างใด
สำหรัับการให้้บริิการและให้้คำปรึึกษาเกี่่�ยวกัับระบบความปลอดภััยของระบบ โดย I-Secure จะดำเนิินการโดยบริิษััทเป็็น
หลััก ซึ่่�งอาจให้้บริิการร่่วมกัับผลิิตภััณฑ์์ที่่� I-Secure มีีความเชี่่�ยวชาญและสามารถให้้บริิการในการติิดตั้้�งและบริิหารจััดการ
ให้้กัับลููกค้้าด้้วย

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ทรััพย์์สินิ ถาวรหลัักที่่�กลุ่่�มบริิษัทั ใช้้ในการประกอบธุุรกิจมี
ิ มูี ลู ค่่าคงเหลืือสุุทธิิหลัังหักั ค่่าเสื่่อมร
� าคา
สะสมจำนวน 22.05 ล้้านบาท สิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้ จำนวน 29.69 ล้้านบาท สิินทรััพย์์ไม่่มีตัี วต
ั นอื่่น� จำนวน 7.30 ล้้านบาท
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมตามเอกสารแนบ 4 ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจและรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคา
ทรััพย์์สิิน

One Report 2564
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นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

บริิษััทมีีนโยบายลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�นที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง หรืือเอื้้�อประโยชน์์กัับธุุรกิิจหลัักของบริิษััท โดยเป็็นธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพ
และสามารถสร้้างผลกำไรให้้แก่่บริิษััทในระยะยาว โดยจะควบคุุม กำกัับดููแลการบริิหารงานในบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมอย่่าง
ใกล้้ชิิด เพื่่�อดููแลรัักษาผลประโยชน์์ในเงิินลงทุุนของบริิษััทได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน ตลอดจนการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและ
ความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท ดัังนั้้�น บริิษััทมีีการกำหนดนโยบายการควบคุุมและกำกัับดููแลบริิษััทย่่อยและ
บริิษััทร่่วมที่่�บริิษััทเข้้าไปลงทุุน โดยบริิษััทจะกำหนดโครงสร้้างการบริิหารจััดการบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมเพื่่�อควบคุุมดููแล
การจััดการและรัับผิิดชอบการดำเนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม โดยการเสนอชื่่�อบุุคคลเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหาร
ของบริิษััทย่่อยตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทในบริิษััทย่่อยหรืือเป็็นไปตามข้้อตกลงร่่วมกัันเป็็นสำคััญ สำหรัับการลงทุุน
ในบริิษััทร่่วม บริิษััทไม่่มีีนโยบายเข้้าไปควบคุุมมากนััก การส่่งตััวแทนเข้้าร่่วมเป็็นกรรมการของบริิษััทร่่วมจะพิิจารณา
ตามความเหมาะสม และขึ้้�นกัับข้้อตกลงร่่วมกัันเป็็นสำคััญ
กรรมการและผู้้�บริิหารในบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม มีีหน้้าที่่�ติดิ ตามผลการดำเนิินงาน การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� การออกเสีียงในการ
ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำเนิินงานทั่่�วไปตามธุุรกิิจปกติิของบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วมนั้้�น ตามแต่่ที่่�กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมจะเห็็นสมควร เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของ
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และบริิษััท ยกเว้้นการพิิจารณาและออกเสีียงในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้� จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท แล้้วแต่่กรณีีก่่อนดำเนิินการ
• การขายหรืือโอนกิิจการของบริิษััทย่่อยทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�เป็็นสาระสำคััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น
• การซื้้�อหรืือรัับโอนกิิจการของบริิษััทอื่่�นมาเป็็นของบริิษััทย่่อย
• การเลิิกกิิจการของบริิษััทย่่อย
• การโอนหรืือสละสิิทธิิประโยชน์์ สิิทธิิเรีียกร้้องที่่�เป็็นสาระสำคััญต่่อความเสีียหายของบริิษััทย่่อย
• การกู้้�ยืืมเงิิน การให้้กู้้�ยืืมเงิิน การค้้ำประกััน การก่่อภาระผููกพััน หรืือการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่บริิษัทั อื่่น� ที่่�มีี
ผลต่่อฐานะการเงิินของบริิษััทย่่อยอย่่างมีีนััยสำคััญ
• การแก้้ไขข้้อบัังคัับของบริิษััทย่่อย
• การเพิ่่�มทุนุ การจััดสรรหุ้้�นเพิ่่�มทุนุ และการลดทุุนจดทะเบีียนของบริิษัทั ย่่อย ตลอดจนการดำเนิินการอื่่น� ใดที่่�เป็็นผลให้้
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมของบริิษััทในบริิษััทย่่อยไม่่ว่่าทอดใดๆ ลดลงตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ของทุุนชำระ
แล้้วของบริิษััทย่่อยนั้้�น หรืือลดลงจนถืือหุ้้�นน้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของทุุนชำระแล้้วของบริิษััทย่่อยนั้้�น
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม -ไม่่มีีงานที่่�ยัังไม่่ส่่งมอบ 		
-ไม่่มีี-
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
จำ�กัด (มหาชน)
ธุรกิจตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ระบบสารสนเทศ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

100%

100%

บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด

บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำ�กัด

ธุรกิจการดำ�เนินการเฝ้าระวังระบบรักษา
ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

ธุรกิจให้คำ�ปรึกษา บริการติดตั้งและ
บำ�รุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

51%

100%

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด

บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำ�กัด

ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ระบบสารสนเทศ

18.34%

บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด
ธุรกิจให้บริการด้าน Digital Transformation
และบริการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

1.3.2 บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมเกิินกว่่าร้้อยละ 10 ของจํํานวนหุ้้�นที่่�มีี
สิิทธิิออกเสีียงของบริิษััท
-ไม่่มีี-

1.3.3 ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
-ไม่่มีี-

One Report 2564
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1.3.4 ผู้้�ถืือหุ้้�น
(1) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 อัันดัับแรก ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564
ลำำ�ดัับ
ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น (หุ้้�น)

สััดส่่วน (ร้้อยละ)

190,499,800

62.05

29,500,000

9.61

1.

บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำกััด/1 (“VNET”)

2.

บริิษััท ไทย ออโตโมทีีฟ วีีซีีเอฟ จำกััด/1

3.

UBS AG LONDON BRANCH

5,219,700

1.70

4.

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำกััด

5,139,200

1.67

5.

บริิษััท ทีีโอเอ กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�ง จำกััด โดย บล.ไทยพาณิิชย์์ จำกััด

4,340,000

1.41

6.

บริิษััท ดัับเบิ้้�ลยููพีีเอส จำกััด

3,572,700

1.17

7.

WPS MSSP Limited

3,432,500

1.12

8.

นางสาวณฐิิยา วิิวััฒนานุุสรณ์์

2,278,800

0.74

9.

นายธรรมรััชต์์ นิิรัันดร โดย บล.ไทยพาณิิชย์์ จำกััด

1,472,900

0.48

10.

นายคธาเทพ พาณิิชย์์อำนวยสุุข

1,425,000

0.46

11.

อื่่�น ๆ

60,124600

19.59

307,005,200

100.00

รวม

หมายเหตุุ
/1
นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ ประธานกรรมการบริิษััท ถืือหุ้้�นผ่่าน บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำกััด และ บริิษััท ไทย ออโตโมทีีฟ วีีซีีเอฟ จำกััด

(2) 	ข้้อมููลผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อยที่่�เป็็นบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก (เฉพาะกรณีีบริิษััทประกอบธุุรกิิจ
โดยการถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น(holding company) เท่่านั้้�น)
-ไม่่มีี-

(3) ข้้อตกลงระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (Shareholders’ agreement)

กลุ่่�มบริิษััทมีีข้้อตกลงกัับผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ ในเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อการบริิหารงานของบริิษััท ดัังนี้้�
3.1)	บัันทึึกข้้อตกลงไม่่แข่่งขัันทางธุุรกิิจ
ชื่่�อสััญญา
บัันทึึกข้้อตกลงไม่่แข่่งขัันทางธุุรกิิจ
คู่่�สััญญา

1. VNET
2. บริิษััท

วัันที่่�สััญญามีีผลใช้้บัังคัับ •
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สาระสำคััญของสััญญา

VNET ให้้คำมั่่�นกัับบริิษััทเกี่่�ยวกัับนโยบายการลงทุุนในธุุรกิิจเทคโนโลยีีสารสนเทศ และ
นโยบายการลงทุุนที่่�จะไม่่แข่่งขัันกัับในธุุรกิิจของบริิษััท ดัังต่่อไปนี้้�
1) ในกรณีีที่่� VNET ได้้รัับข้้อเสนอให้้ลงทุุนในธุุรกิิจเทคโนโลยีีสารสนเทศ VNET จะเสนอ
เรื่่องดั
� งั กล่่าวให้้บริิษัทั พิิจารณาและให้้สิทิ ธิิในการปฏิิเสธก่่อน (Right of First Refusal)
โดยจะพิิจารณาตามหลัักเกณฑ์์ ดัังนี้้�
1. หากข้้อเสนอการลงทุุนในธุุรกิิจเทคโนโลยีีสารสนเทศมีีขนาดการลงทุุนน้้อยกว่่า
ร้้อยละ 3 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิ ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย VNET
จะเสนอเรื่่�องดัังกล่่าวให้้คณะกรรมการของบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิ
2. หากข้้อเสนอการลงทุุนในธุุรกิิจเทคโนโลยีีสารสนเทศมีีขนาดการลงทุุนตั้้�งแต่่
ร้้อยละ 3 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของบริิษััทและบริิษััทย่่อย VNET
จะเสนอเรื่่�องดัังกล่่าวให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
2) VNET ตกลงจะไม่่เข้้าเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือเป็็นหุ้้�นส่่วนในสััดส่่วนตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ของทุุน
จดทะเบีียนที่่�ชำระแล้้วของบริิษัทั ใดๆ หรืือเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารในกิิจการใดๆ
ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจ ที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือมีีลัักษณะธุุรกิิจที่่�อาจเป็็นการ
แข่่งขัันหรืือคล้้ายคลึึงกัับบริิษััทและบริิษััทย่่อยของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้รัับความยิินยอม
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากบริิษััทโดยจะพิิจารณาตามหลัักเกณฑ์์ ดัังนี้้�
1. หากการเข้้าเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือเป็็นหุ้้�นส่่วนของ VNET ในกิิจการใดๆ มีีขนาดการ
ลงทุุนน้้อยกว่่าร้้อยละ 3 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของบริิษััทและบริิษััท
ย่่อย VNET จะเสนอเรื่่องดั
� งั กล่่าวให้้คณะกรรมการของบริิษัทั เป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมัติั ิ
2. หากการเข้้าเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือเป็็นหุ้้�นส่่วนของ VNET ในกิิจการใดๆ มีีขนาดการ
ลงทุุนตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
VNET จะเสนอเรื่่�องดัังกล่่าวให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
แต่่ความข้้อนี้้�จะไม่่มีีผลบัังคัับแก่่การถืือหุ้้�นหรืือการลงทุุน หรืือการมีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร
ใดๆ ใน บริิษััท เน็็ทแบนด์์ คอนซััลติ้้�ง จำกััด (“Netband”) และ บริิษััท เอ็็นทีีเอ็็น โซลููชั่่�น
จำกััด (“NTN”) ในขณะที่่� VNET ยัังคงสัดั ส่่วนการถืือหุ้้�นใน NTN เกิินกว่่าร้้อยละ 50 ของทุุน
จดทะเบีียนที่่�ชำระแล้้วของ NTN หรืือ VNET มีีอำนาจควบคุุมใน NTN VNET ขอรัับรองว่่า
NTN จะไม่่ประกอบธุุรกิิจที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือมีีลัักษณะธุุรกิิจที่่�อาจเป็็น
การแข่่งขัันกัับบริิษััทและบริิษััทย่่อยของบริิษััท

ระยะเวลาสััญญา

•

ระยะเวลาของสััญญามีีผลต่่อเนื่่�องไปจนกว่่าจะมีีการยกเลิิกสััญญา

การยกเลิิกสััญญา

•

บัันทึึกข้้อตกลงฉบัับนี้้�จะถููกยกเลิิกทัันทีี หาก VNET ถืือหุ้้�นในบริิษัทั น้้อยกว่่าร้้อยละ 10
ของจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััท

หมายเหตุุ : นอกจากนี้้� บริิษััทได้้มีีการทำบัันทึึกข้้อตกลงไม่่แข่่งขัันทางธุุรกิิจกัับนายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ เพิ่่�มเติิม และมีีผลใช้้บัังคัับในวัันที่่� 20 ตุุลาคม 2561
โดยสาระสำคััญของสััญญา ระยะเวลาสััญญา และการยกเลิิกสััญญา มีีเนื้้�อหาเช่่นเดีียวกัับบัันทึึกข้้อตกลงไม่่แข่่งขัันทางธุุรกิิจระหว่่างบริิษััทและ VNET
ทุุกประการ

One Report 2564

33

3.2)	บัันทึึกข้้อตกลงรัับประกัันความเสีียหายจากคดีีข้้อพิิพาท
ชื่่�อสััญญา
บัันทึึกข้้อตกลง
คู่่�สััญญา

1. VNET
2. บริิษััท

วัันที่่�สััญญามีีผลใช้้บัังคัับ

•

วัันที่่� 20 ตุุลาคม 2561

สาระสำคััญของสััญญา

•
•

VNET ให้้คำมั่่�นกัับบริิษััท ดัังนี้้�
ในคดีีที่่� บริิษััท เทเลเมติิคส์์ จำกััด (“เทเลเมติิคส์์”) กล่่าวหาว่่า บริิษััทกระทำ
ความผิิ ด ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ ว่่ า ด้้ วย การกระทำความผิิ ด เกี่่� ยวกัั บ คอมพิิ ว เตอร์์
พ.ศ. 2550 และกระทำความผิิดตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยความผิิดของพนัักงานใน
องค์์กรหรืือหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2502 ในคดีีหมายเลขดำที่่� อ.4184/2555 ของศาล
อาญา และฟ้้องเรีียกค่่าเสีียหายในข้้อหาละเมิิด ทำให้้ บริิษััท ทีีโอทีี จำกััด (มหาชน)
(“ทีีโอทีี”) ในฐานะผู้้�เช่่าได้้ประโยชน์์จากการใช้้งานโดยไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�ม
เติิมจากสััญญาเช่่าให้้กัับเทเลเมติิคส์์ ในคดีีหมายเลขดำที่่� 207/2554 ของศาลแพ่่ง
กรุุงเทพใต้้ โดยเรีียกให้้บริิษััทชดใช้้ค่่าเสีียหายประมาณ 120.12 ล้้านบาท (“ค่่าเสีีย
หาย”) ซึ่่�งเป็็นมููลกรณีีเดีียวกัันนั้้�น
ระหว่่างที่่�คดีดัี งั กล่่าวยัังไม่่ถึงที่่
ึ สุ� ดุ VNET ตกลงจะไม่่จำหน่่าย จ่่ายโอน หรืือก่่อให้้เกิิด
ภาระผููกพัันใดๆ ต่่อหุ้้�นของบริิษััท ที่่� VNET ถืืออยู่่� เป็็นจำนวนที่่�เมื่่�อคำนวณมููลค่่า
ตามราคา IPO (“หลัั ก ทรัั พ ย์์ ” ) แล้้ ว เพีี ยง พอกัั บ ค่่ า เสีี ย หาย ทั้้� งนี้้� ห ากศาล
มีีคำพิิพากษาถึึงที่่�สุุดในคดีีดัังกล่่าวให้้บริิษััทมีีความผิิด และต้้องชดใช้้ค่่าเสีียหายให้้
กัับเทเลเมติิคส์์ VNET ตกลงนำหลัักทรััพย์์ข้้างต้้นออกขายและนำเงิินที่่�ได้้มาชดเชย
ค่่าเสีียหายดัังกล่่าวให้้กัับบริิษััท โดย VNET จะไม่่ใช้้สิิทธิิเรีียกร้้องใดๆ อัันเกิิดจาก
การชดเชยค่่าเสีียหายดัังกล่่าวจากบริิษััททั้้�งสิ้้�น

•

ระยะเวลาสััญญา

•

ระยะเวลาของสััญญามีีผลต่่อเนื่่�องไปจนกว่่าจะมีีการยกเลิิกสััญญา

การยกเลิิกสััญญา

•

บัันทึึกข้้อตกลงฉบัับนี้้�จะถููกยกเลิิกทัันทีี หากศาลได้้มีคี ำพิิพากษาถึึงที่่สุ� ดุ ในคดีีดังั กล่่าว
ให้้บริิษัทั ไม่่มีคว
ี ามผิิด หรืือไม่่ต้อง
้ รัับผิิด หรืือไม่่ต้องช
้ ดใช้้ค่า่ เสีียหายให้้กับั เทเลเมติิคส์์

1.4 จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียนและทุุนที่่�เรีียกชำระแล้้ว ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำนวน 153,502,600 บาท ประกอบด้้วยหุ้้�น
สามััญ จำนวน 307,005,200 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (เอ็็มเอไอ)
โดยใช้้ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์ว่่า “VCOM”

การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
-ไม่่มีี-
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริิษัทั มีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้อย
้ กว่่าร้้อยละ 50 ของกำไรสุุทธิิหลัังหักั ภาษีีเงิินได้้และหัักสำรองต่่าง ๆ
ทุุกประเภทตามที่่�กฎหมายกำหนด โดยพิิจารณาจากงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ซึ่่�งการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวจะขึ้้�นอยู่่�กัับ
กระแสเงิินสด ความเพีียงพอของเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการดำเนิินธุุรกิจิ แผนการลงทุุน การจ่่ายชำระคืืนเงิินกู้้�ยืืม เงื่่อ� นไขและ
ข้้อกำหนดในสััญญาต่่าง ๆ ที่่�บริิษัทั ผููกพัันอยู่่� รวมทั้้�งข้อจ
้ ำกััดทางกฎหมาย ความจำเป็็นและความเหมาะสมอื่่น� ๆ ในอนาคต
ทั้้�งนี้้� มติิของคณะกรรมการบริิษัทั ที่่�อนุมัุ ติั ใิ ห้้จ่า่ ยเงิินปัันผลจะต้้องถูกู นำเสนอเพื่่อ� ขออนุุมัติั จิ ากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เว้้นแต่่การ
จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล ซึ่่�งคณะกรรมการของบริิษััทมีีอำนาจอนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผลได้้เป็็นครั้้�งคราว เมื่่�อเห็็นว่่าบริิษััทมีี
ผลกำไรสมควรพอจะทำเช่่นนั้้�นได้้ โดยจะต้้องรายงานให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในการประชุุมคราวถััดไป
เมื่่อวั
� นั ที่่� 10 กัันยายน 2564 บริิษัทั ได้้จ่า่ ยเงิินปัันผลระหว่่างกาลจากกำไรของบริิษัทั สำหรัับงวด 6 เดืือนสิ้้น� สุุด 30 มิิถุนุ ายน
2564 ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ในอััตราหุ้้�นละ 0.10 บาท เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 30,700,520 บาท ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท ครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 12 สิิงหาคม 2564 โดยบริิษััทได้้จััดสรรสำรองตามกฎหมายไว้้เป็็นจำนวน 350,260 บาท
รวมมีีสำรองตามกฎหมาย 15,350,260 บาท
โดยมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2565 เมื่่�อวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565 มีีมติิให้้จ่่ายเงิินปัันผลให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น ใน
อััตราหุ้้�นละ 0.17 บาท คิิดเป็็นเงิินจำนวน 52,190,884 บาท โดยจ่่ายจากผลการดำเนิินงานสำหรัับปีี 2564 โดยบริิษััทได้้
จััดสรรสำรองตามกฎหมายไว้้เป็็นจำนวน 15,350,260 บาท ครบร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียน 153,502,600 บาท แล้้ว
จึึงไม่่ต้้องจััดสรรเพิ่่�มเติิมอีีก ทั้้�งนี้้�การจ่่ายเงิินปัันผลและการจััดสรรทุุนสำรองตามกฎหมายต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อน
ข้้อมููู�ลเปรีียบเทีียบการจ่่ายเงิินปัันผลในปีี 2561 - 2564
ปีี 2564

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

กำไรสุุ ท ธิิ ต ามงบการเงิิ น เฉพาะกิิ จ การ
(บาท)

126,540,440

89,722,094

66,778,204

58,539,043

จำนวนหุ้้�น

307,005,200

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0.27

0.20

0.16

0.12

82,884,064

60,000,000

48,000,000

36,000,000

65.50

66.87

71.88

61.50

เงิินปัันผลประจำปีี (บาท/หุ้้�น)
รวมเงิินปัันผลที่่�จ่่าย (บาท)
อััตราเงิินปัันผลที่่�จ่า่ ยต่่อกำไรสุุทธิิ (ร้้อยละ)

สำหรัับบริิษัทั ย่่อย มีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราไม่่น้อย
้ กว่่าร้้อยละ 50 ของกำไรสุุทธิิหลัังหักั ภาษีีเงิินได้้และหัักสำรอง
ต่่างๆทุุกประเภทตามที่่�กฎหมายกำหนด เช่่นเดีียวกััน
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริิษััทให้้ความสำคััญอย่่างยิ่่�งกัับการบริิหารความเสี่่�ยง จึึงได้้มีีการกำหนดเป็็นนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งมุ่่�งเน้้น
การพััฒนาระบบบริิหารความเสี่่�ยงตามแนวทางการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance) และจััดให้้มีี
การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ครอบคลุุมความเสี่่�ยงทุุกด้้าน บริิษััทจััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อทำหน้้าที่่�ประเมิิน
จััดลำดัับความเสี่่�ยง และแผนบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท โดยการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ผ่่านมา ดำเนิินการโดยคณะทำงาน
บริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท ซึ่่�งได้้สรุุปจำแนกประเภทความเสี่่�ยงไว้้ ดัังนี้้�
1)	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับยอดขาย (Strategic Risk)
2)	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจหยุุดชะงัักจากเหตุุการณ์์ภายนอก (Operational Risk)
3)	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับพนัักงาน (Operational Risk)
4)	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับระบบ IT (Information Risk)
5)	ความเสี่่�ยงจากการไม่่ปฎิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบ (Compliance Risk)
6)	ความเสี่่�ยงทางด้้านการเงิิน (Financial Risk)
โดยดำเนิินการอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง มีีคณะทำงานซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�บริิหารแต่่ละสายงาน กำกัับดููแลการดำเนิินการ
บริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายอยู่่�ในระดัับที่่�องค์์กรยอมรัับได้้

2.2 ปัจจัยเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
การประกอบธุุรกิิจย่่อมมีีความเสี่่�ยง ความเสี่่�ยงในรููปแบบต่่างๆ อาจมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำคััญต่่อธุุรกิิจ รายได้้ ผลกำไร
สิินทรััพย์์ สภาพคล่่อง แหล่่งเงิินทุุน ผลการดำเนิินงาน ฐานะทางการเงิิน หรืือโอกาสของบริิษัทั ข้้อความในลัักษณะที่่�เป็็นการ
คาดการณ์์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) หรืือโครงการในอนาคต การคาดการณ์์เกี่่�ยวกัับผลประกอบการ
ธุุรกิิจ แผนการขยายธุุรกิิจ การเปลี่่�ยนแปลงของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท นโยบายของรััฐและ
อื่่�นๆ สำหรัับข้้อมููลโดยสัังเขปสำหรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจมีีผลต่่อผลการลงทุุนของผู้้�ลงทุุน มีีดัังนี้้�

2.2.1 ความเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทหรืือกลุ่่�มบริิษััททั้้�งในปััจจุุบััน และที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใหม่่
(1) ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk)

หลัังจากบริิษัทั ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นตััวแทนจำหน่่ายสิินค้้าและบริิการของ Oracle ตั้้ง� แต่่ปีี 2553 จากฐานธุุรกิจิ เดิิม
ของ Sun Microsystems ที่่�บริิษััทเป็็นตััวแทนจำหน่่ายแบบ Enterprise Distributor และ Oracle ได้้ดำเนิินการ
ควบรวมกิิจการของ Sun Microsystems ได้้อย่่างสมบููรณ์์ในปีี 2553 นั้้�น เราได้้ดำเนิินนโยบายการเจริิญเติิบโตจาก
ภายในกิิจการ (organic growth) มาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้ขยายสิินค้้าและบริิการจากโซลููชั่่�นของ Oracle ก่่อนเป็็น
ลำดัับแรก ซึ่่�งบริิษััทได้้ขยายสิินค้้าและบริิการไปสู่่� software ของ Oracle ได้้แก่่ระบบฐานข้้อมููลและ Middleware
อีีกหลายหลายประเภท ทำให้้รายได้้จากการขายและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเป็็นตััวแทนจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ Oracle
อยู่่�ในสััดส่่วนที่่�สูงู ซึ่่ง� เป็็นความเสี่่ยง
� หากในอนาคต Oracle มีีการเปลี่่ย� นแปลงนโยบายดำเนิินธุุรกิจิ ซึ่่งรวมถึ
�
งึ การเพิ่่�ม
หรืือลดจำนวนตััวแทนจำหน่่าย อาจส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อการดำเนิินธุุรกิิจและรายได้้ของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำคััญ
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อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้สิินค้้าของ Oracle ได้้สร้้างยอดขายให้้กัับบริิษััทและ Oracle อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
ทุุกปีี บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงรายได้้หลัักที่่�มาจากการเป็็นตััวแทน
จำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของ Oracle บริิษััทจึึงพยายามสร้้างความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์และบริิการเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าผู้้�ใช้้งานให้้มากยิ่่�งขึ้้�น โดยบริิษััทได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นพัันธมิิตรทางการค้้า (Partner) และ
เป็็นตััวแทนจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ชั้้�นนำอื่่�น ๆ เช่่น Hitachi Vantara, Palo Alto Networks, Informatica, Splunk,
CrowdStrike, Attivo Networks, และล่่าสุุดคืือ Pure Storage โดยโซลููชั่่�นทั้้�งหมดจะอยู่่�ใน Leader Quadrant
ของ Gartner Magic Quadrant ทั้้�งสิ้้�น นอกจากนี้้�เรายัังมีีแผนในการขยายโซลููชั่่�นใหม่่ ๆ ที่่�สอดคล้้องและเสริิม
ความแข็็งแกร่่ง (Synergy) ให้้กัับโซลููชั่่�นเพิ่่�มเติิมอย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อม ๆ กัับการบุุกตลาดไปสู่่�องค์์กรขนาดกลาง
ให้้มากขึ้้�น เพื่่�อให้้ยอดขายของบริิษััทมีีความสม่่ำเสมอในแต่่ละไตรมาสมากยิ่่�งขึ้้�น เสริิมกัับการทำตลาดโครงการ
ขนาดใหญ่่พิิเศษ ซึ่่�งจะใช้้ความรู้้�ความชำนาญของทีีมงานได้้อย่่างเต็็มศัักยภาพทั้้�งในประเทศไทย กััมพููชา และลาว
พร้้อมกัับการติิดตามและสนัับสนุุนฐานลููกค้้าในประเทศสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์ อย่่างใกล้้ชิิดต่่อไปจนกว่่า
สถานการณ์์จะคลี่่�คลาย
ในปีี 2559 บริิษััทได้้ร่่วมลงทุุนกัับ บริิษััท วีีเอสทีี อีีซีีเอส (ประเทศไทย) จำกััด (“VST ECS”) ในบริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส
จำกััด (“วีีเซิิร์์ฟพลััส”) โดยวีีเซิิร์์ฟพลััสดำเนิินธุุรกิิจให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT) และในปีี 2561 บริิษััท
ได้้เข้้าซื้้�อกิิจการของบริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำกััด (“I-Secure”) ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจให้้บริิการเฝ้้าระวัังระบบรัักษาความ
ปลอดภััยทางคอมพิิวเตอร์์และระบบเครืือข่่ายที่่�เรีียกว่่า บริิการ MSSP (Managed Security Service Provider)
ซึ่่ง� เป็็นบริิการ Outsource เกี่่ยวกั
� บั ระบบรัักษาความปลอดภััยทางไอทีีให้้กับั องค์์กรต่่าง ๆ โดยองค์์กรต่่าง ๆ จะว่่าจ้้าง
บริิการ MSSP เพื่่อช่
� วย
่ ลดต้้นทุุนด้้านฮาร์์ดแวร์์ ซอฟต์์แวร์์ และบุุคลากร ทางด้้านความปลอดภััยของข้้อมูลู ให้้กับั องค์์กร
แก้้ปัญ
ั หาจากการขาดแคลนบุุคลากรผู้้�เชี่่ยวช
� าญเฉพาะทางด้้านความปลอดภััยของข้้อมูลู โดย I-Secure มีีบุคุ ลากรที่่�มีี
ความรู้้�ความชำนาญ และยัังได้้รับั ความไว้้วางใจจาก องค์์กรเอกชนชั้้น� นำที่่�ประกอบธุุรกิจิ การให้้บริิการทางการเงิินต่่าง ๆ
เช่่น ธนาคาร บริิษััทหลัักทรััพย์์ บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน บริิษััทประกัันภััย บริิษััทในธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
ธุุรกิิจการผลิิตต่่าง ๆ รวมถึึงธุุรกิิจค้้าปลีีกชั้้�นนำของประเทศเป็็นจำนวนมากอีีกด้้วย ทำให้้กลุ่่�มบริิษััทมีีธุุรกิิจบริิการ
ด้้าน IT ที่่�หลากหลายมากขึ้้น� และเป็็นตััวแทนบริิการให้้แก่่เจ้้าของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ด้า้ น IT เพิ่่�มขึ้้น� หลายราย ซึ่่งช่
� วย
่ ให้้บริิษัทั
สามารถกระจายความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงรายได้้หลัักที่่�มาจากการเป็็นตััวแทนจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ Oracle ได้้

(2) ความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงาน (Operational Risk)

2.1	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจหยุุดชะงัักจากเหตุุการณ์์ภายนอก
ปััจจััยภายนอกที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำเนิินงานของบริิษััทมีีอยู่่�หลายประการ เช่่น ภััยธรรมชาติิจากน้้ำท่่วม
แผ่่นดิินไหว ภััยที่่เ� กิิดจากมนุุษย์์ อาทิิ ไฟไหม้้ การชุุมนุมุ ประท้้วงปิดิ ล้้อมสถานที่่� หรืือระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
หยุุดชะงัักทั้้�งจากระบบเองหรืือโดนโจมตีีจาก Hackers นอกจากนี้้�ยังมี
ั ภัี ยจ
ั ากโรคระบาดร้้ายแรง อย่่าง COVID-19
เป็็นต้้น ในการรัับมืือกัับความเสี่่�ยงที่่�ธุุรกิิจอาจจะหยุุดชะงัักจากเหตุุการณ์์ภายนอกนี้้� บริิษััทได้้มีีการเตรีียมการ
รองรัับและบรรเทาผลกระทบนี้้�เป็็นอย่่างดีีมาเป็็นเวลานานแล้้ว โดยบริิษััทมีีแผนบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
(Business Continuity Plan, BCP) และมีีแผนรองรัับผลกระทบจากภััยโรคระบาด (BCP for Pandemic)
เป็็นการเฉพาะอีีกด้้วย ซึ่่�งแผนดัังกล่่าวได้้มีีการทดสอบและเคยใช้้งานจริิงมาแล้้ว ตั้้�งแต่่ตอนเกิิดน้้ำท่่วมใหญ่่
การชุุมนุุมปิิดล้้อมสถานที่่�กลางสี่่�แยกอโศก จนถึึงการบรรเทาผลกระทบจากการ lock down เนื่่�องมาจาก
COVID-19 เมื่่�อปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา และเรายัังได้้มีีการทบทวน ปรัับปรุุงแผนทั้้�งสองตามปััจจััยที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไปอย่่างสม่่ำเสมอทุุกปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทยัังสามารถดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และบรรเทาหรืือลด
ผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดกัับสิินค้้าและบริิการต่่อลููกค้้าของบริิษััทให้้น้้อยที่่�สุุดนั่่�นเอง
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2.2 	ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงบุุคลากรที่่�มีีความชำนาญเฉพาะด้้าน
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ร ะบบสารสนเทศที่่� บ ริิ ษัั ท เป็็ น ตัั ว แทนจำหน่่ า ยเป็็ น ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ส ำหรัั บ การใช้้ ง านในระดัั บ องค์์ ก ร
ที่่�มีีความซัับซ้้อนและมีีความต้้องการใช้้งานที่่�หลากหลาย ซึ่่�งจำเป็็นต้้องพึ่่�งพาความรู้้� ความสามารถ และ
ประสบการณ์์เฉพาะทางของบุุคลากรทุุกขั้้น� ตอน ตั้้ง� แต่่ก่อ่ นการขายไปจนกระทั่่�งหลัังการขาย รวมถึึงต้องมี
้ บุี คุ ลากร
ที่่�ผ่า่ นการอบรมและได้้รับั การรัับรอง (Certified) จาก Vendors ซึ่่ง� เป็็นเจ้้าของผลิิตภัณ
ั ฑ์์หลัักที่่�บริิษัทั เป็็นตััวแทน
จำหน่่าย ดัังนั้้น� บริิษัทั จึึงอาจมีีความเสี่่ยงจ
� ากการพึ่่�งพิงบุ
ิ คุ ลากรที่่�มีคว
ี ามชำนาญเฉพาะด้้าน และอาจส่่งผลกระทบ
ต่่อการดำเนิินงานของบริิษััท หากไม่่สามารถจััดหาบุุคลากรได้้อย่่างเหมาะสมและเพีียงพอต่่อความต้้องการได้้
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำคััญของบุุคลากรและได้้กำหนดแนวทางเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการ
ขาดแคลนบุุคลากร ได้้แก่่ การวางแผนด้้านอััตรากำลัังคนที่่�ชััดเจนเพีียงพอและเหมาะสม เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
ปริิมาณงานและการเติิบโตของบริิษััท โดยให้้ความสำคััญกัับการส่่งเสริิมและการพััฒนาความรู้้�ของบุุคลากรอย่่าง
สม่่ำเสมอ เพื่่�อเพิ่่�มทัักษะ ความคิิดสร้้างสรรค์์ และความสามารถของการให้้บริิการกัับลููกค้้า รวมทั้้�งเน้้นในเรื่่�อง
การฝึึกอบรม ความรู้้�สึึกผููกพัันและสภาพแวดล้้อมในการทำงาน สร้้างวััฒนธรรมการทำงานเป็็นทีีม เสริิมสร้้าง
สััมพัันธภาพที่่�ดีีระหว่่างบุุคลากรทุุกระดัับในบริิษััท และสนัับสนุุนให้้มีีส่่วนร่่วมในการระดมความคิิดและร่่วม
แก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ตลอดจนมีีการกำหนดค่่าตอบแทนเป็็นตััวเงิิน และสวััสดิิการให้้แก่่บุุคลากรอย่่างเหมาะสม
เทีียบเคีียงได้้กัับบริิษััทอื่่�นในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจที่่�จะร่่วมงานกัับบริิษััทในระยะยาว

(3) ความเสี่่�ยงด้้านข้้อมููล (Information Risk)

ข้้อมููลนัับว่่าเป็็นหััวใจของการดำเนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน การปกป้้องข้้อมููลที่่�สำคััญมิิให้้รั่่�วไหล การบริิหารจััดการข้้อมููล
ให้้เกิิดความมั่่�นใจในความถููกต้้อง ตลอดจนการเข้้าถึึงข้้อมููลเพื่่�อนำมาใช้้งานในกระบวนการทำงานตามขั้้�นตอน
ต่่าง ๆ ตามหลัักการของ CIA (Confidentiality, Integrity, & Availability) บริิษััทได้้มีีการบริิหารจััดการข้้อมููลอย่่าง
เป็็นระบบ และได้้ดำเนิินวางแผนและบริิหารจััดการข้้อมูลู เพื่่อรอง
� รัับกฎหมายพรบ.คุ้้�มครองข้้อมูลู ส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
เป็็นการสร้้างความพร้้อมการบัังคัับใช้้พรบ.ดัังกล่่าวอย่่างเต็็มรููปแบบในปีี พ.ศ. 2565 นี้้� นอกจจากนี้้�เรายัังเสริิมความ
มั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ โดยการมีีระบบเฝ้้าระวัังภัยคุ
ั มค
ุ ามทางไซเบอร์์ (Outsourced Security Operation Center)
มีีการปกป้้องระบบด้้วยเทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััย ตลอดจนการตอกย้้ำการทำงานให้้มีคว
ี ามเสี่่ยงจ
� ากภััยคุกุ คามทางไซเบอร์์ให้้
น้้อยที่่สุ� ดุ ด้้วยนโยบายเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เข้้มงวด และการสร้้างการตระหนัักรู้้�ภััยไซเบอร์์ (Awareness Training)
ให้้กับั พนัักงานอย่่างสม่่ำเสมอ เพื่่อ� ให้้การปกป้้องข้อมู
้ ลู และภััยคุกุ คามทางไซเบอร์์ครบทั้้�งสามด้้าน (People, Process,
& Technology)

(4) ความเสี่่�ยงด้้านกฎระเบีียบ (Compliance Risk)

4.1	ความเสี่่�ยงจากการละเลยกฎหมายและข้้อปฏิิบััติิตามสััญญาการเป็็นตััวแทนจำหน่่าย
เนื่่�องจากสิินค้้าและบริิการของบริิษััทมาจากประเทศสหรััฐอเมริิกาทั้้�งหมด ซึ่่�งในสััญญาการเป็็นตััวแทนจำหน่่าย
จะมีีภาระผููกพััน และข้้อปฏิิบััติิต่่าง ๆ ที่่�สำคััญที่่�พนัักงานทุุกคนจะต้้องรัับรู้้�และดำเนิินการ โดยเฉพาะการระบุุ
ตามกฎหมาย Export Control Laws ซึ่่�งบริิษััทได้้บรรจุุเนื้้�อหานี้้�เข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการฝึึกอบรมพนัักงาน
ใหม่่ (Orientation Training) และแยกย่่อยลงรายละเอีียดสำหรัับพนัักงานที่่�เกี่่ยวข้
� อง
้ โดยตรงในกระบวนการ เช่่น
พนัักงานขาย พนัักงานสนัับสนุุนการขาย ฯลฯ อีีกทั้้�งจะมีีการตอกย้้ำทุุกครั้้�งในการประชุุมพนัักงานรวม (Town
Hall Meeting) ประจำปีี
4.2 	ความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
นอกเหนืือจากการระบุุเรื่่�องข้้อปฏิิบััติิตามกฎหมาย Foreign Corruption Practices Act (FCPA) ซึ่่�งมีีอยู่่�ใน
สััญญาการเป็็นตััวแทนจำหน่่ายทุุกฉบัับแล้้ว บริิษััทยัังมีีนโยบายที่่�ชััดแจ้้งในการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
(Anti-Corruption/Anti-bribery) โดยจะมีีการกระตุ้้�นและตอกย้้ำการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของพนัักงานทุุกคนอย่่าง
สม่่ำเสมอ ให้้มีีความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างตรงไปตรงมา นโยบายนี้้�จะคลอบคลุุมตั้้�งแต่่การจััดซื้้�อ
จััดจ้้างของบริิษััท การบริิจาค การให้้การสนัับสนุุนลููกค้้า การเลี้้�ยงรัับรอง การให้้ของขวััญ ของกำนััล ฯลฯ
ให้้อยู่่�ในกรอบที่่�กำหนด และบริิษััทได้้ดำเนิินการบรรจุุเนื้้�อหานี้้�เข้้าในการอบรมพนัักงานใหม่่ และการประชุุม
พนัักงานรวมทุุกครั้้�งพร้้อมกัันกัับข้้อ 4.1
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

(5) ความเสี่่�ยงด้้านการให้้สิินเชื่่�อ (Credit Risk)

บริิษััท มีีนโยบายการให้้สิินเชื่่�ออย่่างระมััดระวััง โดยพิิจารณาถึึงความเหมาะสมของการให้้สิินเชื่่�อ โดยการ
พิิจารณาให้้สิินเชื่่�อจะพิิจารณาข้้อมููลการวิิเคราะห์์งบการเงิิน รวมทั้้�งข้้อมููลประกอบอื่่�น ๆ ของลููกค้้าแต่่ละราย
เป็็นสำคััญ นอกจากการให้้สิินเชื่่�ออย่่างระมััดระวัังแล้้ว บริิษััทยัังมีีนโยบายการตั้้�งสำรองหนี้้�สููญจากลููกหนี้้�การค้้า
ที่่�แสดงตามมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ โดยบริิษััทและบริิษััทย่่อยบัันทึึกค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญโดยประมาณการเป็็น
ผลขาดทุุนที่่�อาจเกิิดขึ้้น� จากการเก็็บหนี้้�ไม่่ได้้ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปพิิจารณาจากประสบการณ์์การเก็็บเงิินและการวิิเคราะห์์
อายุุลููกหนี้้�

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกผลขาดทุุนดัังกล่่าวเป็็นไปตามข้้อปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยในระหว่่างปีี 2564
บริิษััทรัับรู้้�ผลกำไรจากการกลัับรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่า เป็็นจำนวน 0.81 ล้้านบาท และ ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 มีีค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นคงเหลืือ จำนวน 11.04 ล้้านบาท
ซึ่่�งสาเหตุุสำคััญมาจากลููกค้้าองค์์กรขนาดใหญ่่ของบริิษััท รายหนึ่่�งอยู่่�ในกระบวนการการที่่�มีีคำสั่่�งให้้ดำเนิินการ
ฟื้้�นฟููกิิจการตามคำสั่่�งของศาลล้้มละลายกลาง

(6) ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ

บริิษัทั มีีการสั่่�งซื้้อ� สิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศ และมีีรายได้้จากการขายและบริิการในต่่างประเทศ
ที่่�เป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศมาจากการขายไปในกลุ่่�ม CLM ด้้วย ทำให้้บริิษัทั อาจมีีความเสี่่ยงจ
� ากอััตราแลกเปลี่่ย� น
ในกรณีีที่่�อััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศมีีความผัันผวน ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อกำไรของบริิษััทได้้ อย่่างไร
ก็็ตาม บริิษััทตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนดัังกล่่าว จึึงได้้มีีการกำหนดนโยบายที่่�เหมาะสมใน
การเข้้าทำสััญญา ซื้้�ออััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า มีีการกำหนดราคาขายสิินค้้าแต่่ละครั้้�งให้้
ครอบคลุุมความเสี่่�ยงอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศในระดัับหนึ่่�ง ตลอดจนมีีการติิดตามข่่าวสารต่่างๆ
อย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจได้้อย่่างรวดเร็็วทัันท่่วงทีี รวมถึึงผู้้�บริิหารของบริิษััทจะทำหน้้าที่่�กำกัับ
ดููแลและบริิหารความเสี่่�ยงในด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน เพื่่�อป้้องกัันหรืือลดความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้และ
เหมาะสมกัับภาวะการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท

2.2.2 ความเสี่่�ยงต่่อการลงทุุนของผู้้�ถืือหลัักทรััพย์์

จากการที่่�ปริิมาณหุ้้�นของบริิษััทมีีปริิมาณซื้้�อขายหมุุนเวีียนน้้อย (Free Float) เพีียงร้้อยละ 28.24% ของจำนวนหุ้้�น
ทั้้�งหมด ผู้้�ถืือหุ้้�นอาจมีีความเสี่่�ยงที่่�จะไม่่สามารถซื้้�อขายหุ้้�นได้้ทัันทีีในราคาที่่�ต้้องการ นอกจากนี้้�ยัังมีีความเสี่่�ยงจากการที่่�
บริิษััท อาจไม่่สามารถ หรืืออาจเลืือกที่่�จะไม่่จ่่ายเงิินปัันผล เนื่่�องจากความสามารถของบริิษััท ในการจ่่ายเงิินปัันผลสำหรัับ
หุ้้�นของบริิษััท นั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับผลประกอบการทางการเงิินในอนาคตของบริิษััท ซึ่่�งผลประกอบการทางการเงิินดัังกล่่าว
ก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับความสำเร็็จในการดำเนิินการตามแผนธุุรกิิจของบริิษััท ตลอดจนปััจจััยทางการเงิิน ปััจจััยด้้านการแข่่งขััน
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกฏระเบีียบ รวมตลอดจนปััจจััยทางเทคนิิค และปััจจััยด้้านอื่่�น ๆ รวมถึึงสภาพเศรษฐกิิจโดยทั่่�วไป
ซึ่่�งหลายปััจจััยดัังกล่่าวอาจอยู่่�นอกเหนืือการควบคุุมของบริิษััท ได้้ นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทอาจมีีข้้อเสนอแนะ
ที่่�จะให้้ลดหรืืองดการจ่่ายเงิินปัันผลสำหรัับรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่่�งก็็ได้้ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามแผนการเติิบโตทางธุุรกิิจ
ของบริิษัทั ในอนาคต รวมถึึงความต้้องการใช้้เงิินลงทุุนและเงิินทุุนหมุุนเวีียนและปััจจัยด้
ั า้ นอื่่น� ๆ ที่่�เห็็นสมควร ดัังนั้้น� บริิษัทั
จึึงไม่่สามารถรัับรองต่่อได้้ว่า่ บริิษัทั จะทำผลกำไรได้้ในอนาคต หรืือรัับรองว่่าคณะกรรมการบริิษัทั จะอนุุมัติั กิ ารจ่่ายเงิินปัันผล
แม้้ว่่าบริิษััท จะสามารถทำกำไรได้้ก็็ตาม

2.2.3 ความเสี่่�ยงต่่อการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศ

- เนื่่�องจากปััจจุุบััน บริิษััท ไม่่มีีการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศแต่่อย่่างใด ดัังนั้้�นบริิษััท จึึงไม่่มีีความเสี่่�ยงประเภทนี้้� -

One Report 2564
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริิ ษัั ท วิิ น ท์์ คอม เทคโนโลยีี จำกัั ด (มหาชน) ตระหนัั ก ดีี ว่่ า โลกของการดำเนิิ น ธุุ รกิิ จ ในทุุ ก วัั น นี้้� เราต้้ อง เผชิิ ญ กัั บ
ความท้้าทายและภาวะการแข่่งขัันสููงในหลายๆ ด้้าน ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้ธุุรกิิจของเราสามารถดำเนิินไปตามวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ
ที่่�วางไว้้ได้้อย่่างราบรื่่�น และสามารถเติิบโตอย่่างเข้้มแข็็งในระยะยาว บริิษััทจึึงตั้้�งมั่่�นในการดำเนิินแนวทางการบริิหาร
ตามนโยบาย “การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน” ในหลายๆ มิิติิ โดยมีีเป้้าหมายในการดํําเนิินนโยบายดัังนี้้�
• เพื่่�อผลประโยชน์์ระยะยาวของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• เพื่่�อให้้การดำเนิินธุุรกิิจเป็็นที่่�ยอมรัับและได้้รัับการสนัับสนุุนจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน
• เพื่่�อให้้เกิิดการดํําเนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบและความโปร่่งใส

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ

ในฐานะที่่�บริิษััทเป็็นหนึ่่�งในตััวแทนจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Distributor) ที่่�ออกแบบมา
สำหรัับการใช้้งานในระดัับองค์์กรโดยเฉพาะ บริิษััทให้้ความสำคััญกัับโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านไอทีีและความต้้องการการ
รัักษาความปลอดภััยทางไซเบอร์์ รวมทั้้�งบุุคลากรด้้านไอทีีซึ่่�งมีีความสำคััญต่่อธุุรกิิจ และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำเสนอโซลููชั่่�นและ
บริิการที่่�หลากหลาย ซึ่่�งพร้้อมผลัักดัันธุุรกิิจในการนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาปรัับใช้้ในองค์์กร เพื่่�อสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ

การจััดหา Solution
ด้้าน IT และการให้้บริิการ
ที่่�หลากหลาย

การขยายธุุรกิิจไปยััง
กลุ่่�มประเทศ CLM

การพััฒนาและอบรม
บุุคลากรด้้าน IT

3.2.2 การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ

การทำำ�การตลาด
และการบริิการ
หลัังการขาย

เพื่่�อตอบสนองความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย บริิษััทได้้มีีวิิธีีการระบุุกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียไว้้ ดัังนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�น และ
นัั ก ลงทุุ น พนัั กงาน ลููก ค้้า บริิษััท คู่่�ค้้า ชุุมช นและสัังคม โดยบริิษััทระบุุกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดยเริ่่�มจ ากการระบุุ
ประเด็็นสํําคััญทางธุุรกิจิ (Materiality) และประเมิินกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม ทั้้�งภายในและภายนอก
บริิษััท ซึ่่�งถืือเป็็นกระบวนการที่่�สํําคััญที่่�จะช่่วยสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความมั่่�นคงแก่่บริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น และ นักลงทุน
รููปแบบการสารสััมพัันธ์์/
จำนวนครั้้�ง/ความถี่่�

•
•
•
•

การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจํําปีี
การแถลงผลประกอบการประจํําไตรมาส Opportunity Day
รายงานประจำปีี
การเปิิดช่่องทางในการสื่่�อสารที่่�หลากหลาย เช่่น เว็็บไซต์์ จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โทรศััพท์์
และอื่่�นๆ

ความคาดหวััง/ข้้อกัังวล

•
•
•
•

การจ่่ายเงิินปัันผลอย่่างสม่่ำเสมอ
มีีผลการดำเนิินงานที่่�เติิบโต สร้้างผลกำไรให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
การเจริิญเติิบโตของบริิษััท ผลการดำเนิินงานในปััจจุุบัันและอนาคต
การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ตรงต่่อเวลา ในช่่องทางที่่�เข้้าถึึงง่่าย

การปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ ผู้้� มีี ส่่ ว นได้้ •
ส่่วนเสีีย
•
•
•
ผลสำเร็็จ

ดำเนิินการจ่่ายเงิินปัันผลตามนโยบาย
ปฏิิบัติั ติ ามแนวทางและกฎระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และสำนัักงานกำกัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ดำเนิินธุุรกิิจตามด้้วยความโปร่่งใส และรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
มีีช่่องทางสำหรัับการเปิิดเผยข้้อมููลและสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนที่่�เข้้าถึึงง่่าย

•
•

จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564 ในวัันที่่� 29 เมษายน 2564
มีีการจััด Opportunity Day จำนวน 3 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2564 วัันที่่� 30 กัันยายน
2564 และวัันที่่� 23 พฤศจิิกายน 2564

•

พนัั ก งานสามารถแสดงความคิิ ด เห็็ น และให้้ ข้้ อ เสนอแนะในเรื่่� อง การดำเนิิ น ธุุ รกิิ จ และ
ประเด็็นอื่่�นๆ ในการประชุุมพนัักงาน Town Hall Meeting ทุุกครึ่่�งปีี
พนัักงานสามารถติิดต่่อสื่อส
่� ารกัับบริิษัทั ได้้จากหลากหลายช่่องทางตลอดทั้้�งปีี เช่่น ผ่่านทาง
จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ / Line กลุ่่�มบริิษัทั / งานกิิจกรรมเชื่่อมคว
�
ามสััมพันั ธ์์ภายใน ไม่่ว่า่ จะ
เป็็น Outing และงานเลี้้�ยงสัังสรรค์์ตามโอกาส
ผู้้�บริิ ห ารเปิิ ด โอกาสให้้ พ นัั ก งานทุุ ก ระดัั บ สามารถเข้้ า ถึึ ง และติิ ด ต่่ อสื่่� อส ารได้้ โ ดยตรง
(Open Door Policy)

พนักงาน
รููปแบบการสารสััมพัันธ์์/
จำนวนครั้้�ง/ความถี่่�

•
•

ความคาดหวััง/ข้้อกัังวล

•
•
•
•
•

การได้้รัับความเป็็นธรรมในการว่่าจ้้าง
การได้้รัับผลตอบแทน และสวััสดิิการที่่�เหมาะสม
การได้้รัับความก้้าวหน้้าในอาชีีพ
การได้้รัับการพััฒนาศัักยภาพที่่�เหมาะสมกัับสายอาชีีพและตำแหน่่งงาน
การได้้รัับความปลอดภััยและสุุขอนามััยในที่่�ทำงาน

One Report 2564
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การปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ ผู้้� มีี ส่่ ว นได้้ •
ส่่วนเสีีย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผลสำเร็็จ

•

•

•
•
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บริิษััทมีีการสรรหาและว่่าจ้้างที่่�เป็็นธรรม ให้้โอกาสผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถอย่่างเท่่าเทีียม
ไม่่จำกััดเพศ อายุุ ศาสนา เชื้้�อชาติิ และไม่่เลืือกสถาบัันการศึึกษาในการรัับสมััครงาน
บริิษัทั มีีโครงสร้้างค่่าตอบแทนเป็็นไปตามข้้อกำหนดของกฎหมาย มีีความเหมาะสมกัับระดัับ
หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ สอดคล้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจ และอยู่่�ในระดัับที่่�สามารถแข่่งขัันได้้
บริิษััทมีีแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นมาตรฐานในการให้้ความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงานอย่่างไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
และมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นธรรม
บริิษััทส่่งเสริิมการฝึึกอบรม การสััมมนา ให้้กัับพนัักงาน ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานของผู้้�ผลิิต
โดยเฉพาะพนัักงานฝ่่ายวิิศวกรทุุกท่่านจะต้้องอบรมและผ่่านการทดสอบอย่่างสม่่ำเสมอ
บริิษััทมีีการบริิหารจััดการและการให้้ความช่่วยเหลืือในภาวะการแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััส
COVID-19 ที่่�เหมาะสม
บริิษััทประยุุกต์์ใช้้แนวทางการทำงานแบบสลัับเข้้าสำนัักงาน และ Work from Home
บริิษััทมีีการแจก ATK ให้้พนัักงานตรวจทุุกสััปดาห์์ รวมถึึงจััดเตรีียมกล่่อง Care Box
ที่่�ประกอบไปด้้วย เวชภััณฑ์์และยาสามััญประจำบ้้านที่่�จำเป็็นเบื้้�องต้้น เพื่่�อพร้้อมส่่งมอบ
ให้้กัับพนัักงานใช้้รัักษาแบบ Home Isolation ในกรณีีที่่�พนัักงานเป็็นผู้้�ป่่วยกลุ่่�มสีีเขีียว
บริิ ษัั ท มีี ก ารปรัั บ เวลาเลิิ ก งานในวัั น ที่่� ต้้ อง เข้้ า มาสำนัั ก งานให้้ เ ร็็ วขึ้้� น เพราะคำนึึ งถึึ ง
ความปลอดภััยของพนัักงานที่่�เดิินทางรถสาธารณะในช่่วงเวลาที่่�มีีคนแออััด
บริิษััทมีีมาตรการในการตรวจสอบประวััติิของบุุคคลภายนอก โดยมีีการขอให้้แสดงหลัักฐาน
การฉีีดวััคซีีนล่่วงก่่อนเข้้าสำนัักงาน รวมถึึงมีีการตรวจ ATK ก่่อนเข้้าสำนัักงานเสมอ
บริิษััทมีีการวางแอลกอฮอล์์ประจำจุุดต่่าง ๆ ภายในออฟฟิิศให้้พนัักงานสามารถใช้้ได้้ตลอด
เวลา และกำหนดให้้แม่่บ้้านคอยทำความสะอาดในบริิเวณจุุดสััมผััสต่่าง ๆ เช่่น ปุ่่�มกดเปิิด
ประตูู ราวจัับ ประตูู ทุุกชั่่�วโมง
บริิษัทั กำหนดมาตรการในสำนัักงาน ให้้พนัักงานเว้้นระยะห่่างระหว่่างกัันอย่่างน้้อย 1-2 เมตร
และจะต้้องสวมหน้้ากากอนามััย 100% และติิดประกาศเพื่่อ� ให้้ความรู้้�ในการปฏิิบัติั ตัิ วั เพื่่อ� ลด
ความเสี่่�ยงต่่อการแพร่่ระบาดเชื้้�อโควิิด-19 ภายในสำนัักงาน
ด้้านสภาพแวดล้้อมในการทำงานอื่่�นๆ
- บริิษััทจััดหาอุุปกรณ์์และสิ่่�งอำนวยความสะดวกในสำนัักงานที่่�มีีคุุณภาพและเหมาะสม
ให้้กัับพนัักงานในทุุกตำแหน่่งหน้้าที่่�
- บริิษััทควบคุุมระดัับแสง อุุณหภููมิิเครื่่�องปรัับอากาศ และความสะอาดในสำนัักงานให้้
เหมาะสมกัับการทำงาน
- บริิษััทติิดตั้้�งเครื่่�องกรองอากาศในหลายจุุด เพื่่�อให้้พนัักงานปลอดภััยจากมลพิิษและ
คลายความกัังวลใจเมื่่�อต้้องมาปฏิิบััติิงานในสำนัักงาน
พนัักงานของบริิษััท มีีสััดส่่วนของเพศหญิิงและชายในอััตราใกล้้เคีียงกััน มีีความหลากหลาย
ของอายุุ ศาสนา และสถาบัันการศึึกษา เป็็นผลมาจากการไม่่มีีข้้อจำกััดเวลาลงประกาศงาน
ให้้ความเท่่าเทีียมกัันในทุุกสถานะภาพ และพิิจารณาการคััดเลืือกจากความสามารถและ
ประสบการณ์์เท่่านั้้�น
บริิษััทมีีค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ให้้พนัักงาน ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง ค่่าโทรศััพท์์
ค่่าเดิินทาง โบนััส เงิินรางวััลจููงใจ (Incentive) สวััสดิิการเงิินช่่วยเหลืือ การตรวจสุุขภาพ
ประจำปีี การประกัันสุุขภาพกลุ่่�ม การประกัันอุุบััติิเหตุุกลุ่่�ม และกองทุุนประกัันสัังคม และ
เงิินกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
พนัักงานได้้รัับการอบรมเป็็นไปตามมาตรฐานของผู้้�ผลิิต โดยเฉพาะพนัักงานฝ่่ายวิิศวกร
ทุุกท่่าน โดยในปีีที่่�ผ่่านมาได้้มีีการอบรมและผ่่านการทดสอบอย่่างสม่่ำเสมอ
ไม่่มีีประวััติิการกระจายผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิดภายในสำนัักงาน เนื่่�องจากมีีการให้้พนัักงานตรวจ
ATK อย่่างเป็็นประจำ และมีีมาตรการต่่างๆ ที่่�คำนึึงถึึงความปลอดภััยของพนัักงาน

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ลูกค้า และ คู่ค้า
รููปแบบการสารสััมพัันธ์์/
จำนวนครั้้�ง/ความถี่่�

ความคาดหวััง/ข้้อกัังวล

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ส่่วน •
เสีีย
•
•
•
•
•

•

ผ่่านกิิจกรรมลููกค้้าสััมพันั ธ์์ แบ่่งตามช่่วงเวลาต่่างๆ ทั้้�งรายเดืือน รายไตรมาส และรายปีี เช่่น
การจััดนิิทรรศการ การแสดงสิินค้้าและบริิการ เป็็นต้้น
ผ่่านศููนย์์รัับบริิการข้้อมููลและรัับข้้อร้้องเรีียนลููกค้้า
ผ่่านกิิจกรรมสััมมนาคู่่�ค้้า (Supplier Relationship Management) ประจำปีี
การได้้รัับสิินค้้าและบริิการที่่�ตรงกัับความต้้องการในต้้นทุุนราคาที่่�เหมาะสมเป็็นธรรม และ
สามารถแก้้ปััญหาทางธุุรกิิจของลููกค้้า
การให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่�องในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััส COVID-19
การได้้รัับข้้อมููล ข่่าวสาร อััพเดทความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิินค้้าของบริิษััทอย่่างสม่่ำเสมอ
การมีีมาตรการการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมูลู ส่่วนตััวของลููกค้้า และการไม่่ละเมิิดข้้อมูลู
ส่่วนตััวของลููกค้้า
บริิการหลัังการขายที่่�ดีี มีีการแก้้ไขปััญหาถููกต้้องและรวดเร็็ว
ปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ กำหนดจากเจ้้ า ของผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� เ ป็็ น ตัั ว แทนจำหน่่ า ยอย่่ า งเคร่่ งค รัั ด
และให้้ความเสมอภาคและเท่่าเทีียมตามข้้อสััญญา
ให้้ความร่่วมมืือในประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตามข้้อกำหนดของคู่่�ค้้า
มีีการจััดงานอบรม สััมมนาให้้กับั ลููกค้้าและผู้้�แทนจำหน่่าย อย่่างต่่อเนื่่องต
� ลอดทั้้�งปีี
เปิิดรัับคำติิชม คำแนะนำของลููกค้้า คู่่�ค้้า เพื่่�อนำข้้อมููลเหล่่านั้้�นมาปรัับปรุุงและพััฒนาการ
ทำงานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
บริิษััทดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้กรอบกติิกาและกฎหมายทั้้�งของไทยและอเมริิกา ตามข้้อกำหนด
จากเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์ที่่�เราเป็็นตััวแทนจำหน่่ายอย่่างเคร่่งครััด
บริิษัทั แข่่งขันั อย่่างเป็็นธรรม ให้้ความเสมอภาคและเท่่าเทีียมตามข้้อสัญ
ั ญา ไม่่แสวงหาข้้อมูลู
ของคู่่�แข่่งขัันทางการค้้าที่่�ไม่่สุุจริิตหรืือไม่่เหมาะสม
ให้้ความร่่วมมืือในประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตามข้้อกำหนดของคู่่�ค้้า หลีีกเลี่่�ยงการสร้้าง
ผลกระทบต่่อระบบนิิเวศและเกิิดเป็็นต้้นทุุนทางสัังคมให้้น้้อยที่่�สุุด
ปฏิิบััติิตามนโยบายขององค์์กร ในเรื่่�องการปกป้้องคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลอย่่างเคร่่งครััด
โดยกำหนดให้้การดำเนิินงานเกี่่�ยวกัับข้้อมููลส่่วนบุุคคลต้้องกระทำด้้วยความระมััดระวััง
รอบคอบ และเป็็นไปตามขั้้�นตอนที่่�กำหนดไว้้เท่่านั้้�น การดำเนิินงานเกี่่�ยวกัับข้้อมููลส่่วน
บุุคคลให้้ จำกััดเพีียงเท่่าที่่�จำเป็็นเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการปฏิิบััติิงาน การดููแลลููกค้้าอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ และการดำเนิินงานกิิจกรรมเชิิงพาณิิชย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องและได้้รัับการยิินยอมจาก
ลููกค้้าแล้้วเท่่านั้้�น
บริิ ษัั ท จัั ด ให้้ มีี ร ะบบตรวจสอบถ่่ วงดุุ ล และระบบการควบคุุ ม ภายในที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ
ไม่่มีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน ไม่่รัับของกำนััล และไม่่ติิดสิินบนทุุกกรณีี
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ในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้จััดงานสััมมนาให้้กับั ลููกค้้าและผู้้�แทนจำหน่่าย ดัังนี้้�
Cyber Security Environment Defense with Palo Alto Networks, Myanmar,
26 มกราคม 2564 งานสััมมนาออนไลน์์ในเรื่่อง
� การป้้องกันั ทางไซเบอร์์ เพื่่อ� ให้้ทีมี เครืือข่่ายไอทีี
ทำงานได้้เฉีียบคม วััตถุปุ ระสงค์์เพื่่อ� ให้้เข้้าใจการรัักษาความปลอดภััยมากขึ้้น� ทำให้้สามารถ
พััฒนาและดำเนิินการตามกลยุุทธ์์การรัักษาความปลอดภััยที่่�ครอบคลุุมที่่�สุุดทั้้�งในปััจจุุบััน
และอนาคตได้้ดียิ่่ี งขึ้้
� น�
KNOWLEADGE SHARING FLEXIBLE SOFTWARE NGFWS, Cambodia,
22 เมษายน 2564 งานสััมมนาออนไลน์์ในเรื่่�องซอฟต์์แวร์์ไฟร์์วอลล์์และบริิการรัักษา
ความปลอดภััยด้้วยความเร็็วและความยืืดหยุ่่�นเพื่่�อให้้ตรงกัับข้้อกำหนดของระบบคลาวด์์ที่่�
เปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว วิิธีกี ารปรัับขนาดไฟร์์วอลล์์ซอฟต์แ์ วร์์แบบไดนามิิกเพื่่อตอ
� บสนอง
ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงในองค์์กร ซึ่่งอ
� าจช่่วยลดความจำเป็็นในการคาดการณ์์ เพื่่อ� บรรเทาความ
จำเป็็นในการซื้้�อและปรัับใช้้ไฟร์์วอลล์์ใหม่่และใหญ่่กว่่าเมื่่�อสภาพแวดล้้อมของคุุณเติิบโต
ขึ้้�นเมื่่�อเวลาผ่่านไป
Data Governance ตััวช่่วยสำคััญสำหรัับการขัับเคลื่่�อนกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจสู่่�ยุุค The Next
Normal, Thailand, 14 ตุุลาคม 2564 งานสััมมนาออนไลน์์ที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้แผนกที่่�รัับผิิด
ชอบในเรื่่อง
� ของการดููแลข้้อมูลู สามารถเข้้าถึึงข้อมู
้ ลู เข้้าใจในเนื้้�อหาของข้้อมูลู รวมทั้้�งควบคุุม
ข้้อมูลู ให้้ปลอดภััยและนำมาใช้้ประโยชน์์เพื่่อ� ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุดุ เพื่่อ� เป็็นแนวทางในการ
กำหนดความรัับผิิดชอบในการตััดสิินใจและดำเนิินการกัับข้้อมูลู ที่่�อยู่่�ในองค์์กร
Cyber Resilience – Secure Backups Against Ransomware, Thailand, 24 พฤศจิิกายน 2564
งานสััมมนาออนไลน์์ที่่�จััดขึ้้�นเกี่่�ยวกัับรููปแบบภััยคุุกคามและแนวโน้้มที่่�จะเกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน
และอนาคต เพื่่�อให้้ทุุกองค์์กรตระหนัักถึึงความสำคััญในการปกป้้องข้้อมููล ที่่�ไม่่ใช่่เพีียงแค่่
การมีีแผนการสำรองข้้อมููลที่่�ดีี แต่่ต้้องมีี Solutions สำหรัับรัับมืือในกรณีี Worst case
ที่่�ข้อมู
้ ลู ขององค์์กรถููกเข้้าถึึงได้้ และเพื่่อ� ให้้ธุรกิ
ุ จิ กลัับมาดำเนิินต่่อเนื่่อง
� ได้้อย่า่ งอย่่างรวดเร็็ว
ไม่่ให้้ข้อมู
้ ลู ขององค์์กรต้้องถูกู ใช้้เป็็นเครื่่องมืือ
� ในการเรีียกค่่าไถ่่และทำให้้ธุรกิ
ุ จต้
ิ อง
้ หยุุดชะงัักลง
ในปีีที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทั ไม่่มีข้ี อร้
้ อง
้ เรีียนเรื่่อง
� การคุ้้�มครองข้้อมูลู ส่่วนบุุคคลจากลููกค้้าและคู่่�ค้า้ และ
ไม่่มีข้ี อร้
้ อง
้ เรีียนเรื่่อง
� การคอร์์รััปชััน หรืือการปฏิิบัติั อย่
ิ า่ งไม่่เป็็นธรรม
บริิษััทร่่วมประกาศเจตนารมณ์์เป็็นแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย หรืือ
Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) เมื่่อวั
� นั ที่่� 24 พฤศจิิกายน
2563 เพื่่อ� แสดงให้้เห็็นถึึงเจตนารมณ์์และความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้า้ นคอร์์รัปั ชัันในการดำเนิิน
ธุุรกิิจ และอยู่่�ระหว่่างการดำเนิินการยื่่�นเอกสารเพื่่�อให้้ CAC พิิจารณาการรัับรองเข้้าเป็็น
สมาชิิกอย่่างเป็็นทางการ
บริิษัทั จััดอบรมเรื่่อง
� Anti-Corruption / Anti - bribery เมื่่อวั
� นั ที่่� 2 ธัันวาคม 2564

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ชุมชนและสังคม
รููปแบบการสารสััมพัันธ์์/
จำนวนครั้้�ง/ความถี่่�

•

การเข้้าร่่วมเป็็นพัันธมิิตรหรืือเครืือข่่ายต่่างๆ ที่่�มีเี ป้้าหมายในการส่่งเสริิมการพััฒนาเศรษฐกิิจ
สัังคม

ความคาดหวััง/ข้้อกัังวล

•

การมีี ส่่ ว นร่่ วม และให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น ช่่ วย เหลืือสัั งคม เพื่่� อ บรรเทาสถานการณ์์ ก ารแพร่่
ระบาดเชื้้�อไวรััส COVID-19
การช่่ วยดูู แ ลสัั งคม ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ด้้ า นพัั ฒ นาชุุ มช น พัั ฒ นาศัั ก ยภาพการทำธุุ รกิิ จ ให้้ แ ก่่
นัักธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม ด้้านสุุขภาพ ด้้านการศึึกษา

•
การปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ ผู้้� มีี ส่่ ว นได้้ •
ส่่วนเสีีย
•
•
•

บริิษััทสนัับสนุุน ส่่งเสริิมและปลููกจิิตสำนึึกให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััททุุกระดัับมีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยปฏิิบััติิตามนโยบายและกฎระเบีียบ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด
บริิษัทั สนัับสนุุนสัังคมด้า้ นการศึึกษา โดยการรัับนัักศึึกษาใหม่่ทางด้้านไอทีีมาฝึึกงานในทุุกๆ ปีี
เพื่่�อสร้้างบุุคลากรทางด้้านไอทีี ให้้ได้้ คุุณภาพ ตามมาตรฐาน และจ่่ายค่่าตอบแทนให้้
ตามความเหมาะสม
บริิษััทสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้มีีการจััดกิิจกรรมคืืนกำไรแก่่สัังคม เช่่น ดำเนิินโครงการ CSR
และมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อบรรเทาสถานการณ์์การแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััส COVID-19 ภายในประเทศ
ด้้วยการบริิจาคผ่่านหน่่วยงานอาสาสมััคร และโรงพยาบาล
บริิษัทั เข้้าร่่วม โครงการ SET Social Impact Gym 2021 ภายใต้้แนวคิิด SE Empowerment
Program ซึ่่ง� เป็็นโครงการพััฒนาศัักยภาพการทำธุุรกิจิ ให้้แก่่นักั ธุุรกิจิ เพื่่อสั
� งคม
ั (SE : Social
Enterprise) ได้้ดำเนิินธุุรกิิจอย่่างเข้้มแข็็งและมีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยมุ่่�งหมายให้้นัักธุุรกิิจ
เพื่่�อสัังคมมีีส่่วนในการดููแล แก้้ไขสัังคม ไม่่ว่่าจะเป็็นมิิติิ ด้้านเกษตรกรรม กลุ่่�มผู้้�เปราะบาง
ด้้านการพััฒนาชุุมชน ด้้านสุุขภาพ ด้้านการศึึกษา และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมขยายผลลััพธ์์
ทั้้�งทางธุุรกิิจและสัังคมได้้อย่่างยั่่�งยืืนในปีี 2564
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บริิษััทให้้ความร่่วมมืือกัับทางมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขต ศรีีราชา คณะวิิศกรรม
คอมพิิวเตอร์์และสารสนเทศศาสตร์์ รัับนัักศึึกษาฝึึกงานจำนวน 2 คนในช่่วงเดืือน ช่่วง
เมษายน 2564 - มิิถุนุ ายน 2564 และมีีการรัับเข้้าเป็็นพนัักงานของบริิษัทั หลัังจบการฝึึกงาน
บริิ ษัั ท จัั ด ทำกล่่ อง “VCOM ปัั น น้้ำใจ สู้้�ภัั ย โควิิ ด -19” ซึ่่� งข้้ า งในบรรจุุ เ วชภัั ณ ฑ์์ แ ละ
ยาสามััญประจำบ้้านที่่�จำเป็็นเบื้้�องต้้น และบริิจาคผ่่านหน่่วยงานอาสาสมััครหลายแห่่ง เช่่น
บริิจาคผ่่านโครงการช่่วยเหลืือผู้้�ติิดโควิิดของสมาคมนิิสิติ เก่่าจุุฬาฯ และ Food For Fighters
และ มููลนิิธิิคุุวานัันท์์, สหทััยมููลนิิธิิ และศููนย์์พัักคอย เราต้้องรอด บางขุุนเทีียน
บริิ ษัั ท ร่่ วม บริิ จ าคน้้ำดื่่� ม ให้้ กัั บ โรงพยาบาลลาดกระบัั ง และโรงพยาบาลสิิ ริิ น ธร
ในเขตกรุุงเทพมหานคร เพื่่�อใช้้เป็็นสาธารณประโยชน์์ในการช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19
บริิ ษัั ท ส่่ งมอ บถุุ ง ของขวัั ญ เป็็ น รางวัั ล แก่่ ครูู แ ละนัั ก เรีี ย นในโครงการโลกนิิ ท านของหนูู
ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมส่่งเสริิมนิิสััยรัักการอ่่าน ซึ่่�งก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี พ.ศ. 2549 ตามเจตนารมณ์์
ของคุุ ณณรงค์์ อิิ งค์์ ธ เนศ ประธานกรรมการบริิ ษัั ท รวมทั้้� งสิ้้� น 5 โรงเรีี ย น ได้้ แ ก่่
รร.บ้้านปลายคลองน้้อย จ.สมุุทรสาคร, รร.วััดประชานาถ จ.นครปฐม, รร.ชุุมชนวััดใหญ่่โพหััก
จ.ราชบุุรีี, รร.ตลาดบางบ่่อ จ.ฉะเชิิงเทรา, และ รร.วััดอมรวดีี จ.สมุุทรสงคราม
บริิษััทเข้้าร่่วมเป็็นโค้้ชจิิตอาสา ให้้แก่่ SE ชื่่�อ Home Net Thailand Brand (มููลนิิธิิเพื่่�อการ
พััฒนาแรงงานและอาชีีพ) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรที่่�มุ่่�งส่่งเสริิมกลุ่่�มสตรีีแรงงานนอกระบบ (Home
Base worker) ในกระบวนการผลิิต แปรรููป จำหน่่ายสิินค้้าหััตถกรรม ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น ทำ
กระบวนการรวมกลุ่่�มของชุุมชน และส่่งเสริิมการเข้้าถึึงสวััสดิิการขั้้�นพื้้�นฐาน โดยบริิษััทได้้
ให้้คำปรึึกษา ข้้อคิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะแบบเจาะลึึกเรื่่�อง Business Model การหาจุุด
แข็็งและจุุดเด่่นของธุุรกิิจ Organization Chart บััญชีีรัับ-จ่่าย รายการสิินค้้าคงคลััง เป็็นต้้น
เพื่่�อให้้สามารถนำมาวางแผนการดำเนิินงาน ส่่งผลให้้ Home Net Thailand Brand
ได้้เรีียนรู้้�ประสบการณ์์ แนวคิิดต่่างๆ แลนำไปต่่อยอดเพื่่อสร้
� า้ งความยั่่�งยืืนในการดำเนิินธุุรกิจิ
นำไปปรัับรููปแบบหรืือการดำเนิินธุุรกิิจให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
บริิษััทสนัับสนุุนสั่่�งซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ของ Home Net Thailand Brand ซึ่่�งเป็็นสิินค้้าที่่�ผลิิต
โดย กลุ่่�มสตรีีแรงงานนอกระบบ (Home Base worker) เพื่่�อมอบให้้ พัันธมิิตรและลููกค้้า
เนื่่�องในเทศกาลปีีใหม่่ 2565
บริิษััทเข้้าร่่วมโครงการอบรมหลัักสููตร เชิิงปฏิิบััติิการ SET SE 102 ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�จััดขึ้้�น
เพื่่อพั
� ฒ
ั นาศัักยภาพของธุุรกิจิ เพื่่อสั
� งคม
ั ในรููปแบบ Online ช่่วงระหว่่างวัันที่่� 14 กรกฎาคม 2 กัันยายน 2564 มีีบางวิิชาที่่�ผู้้�บริิหาร VCOM ได้้เข้้าร่่วมรัับฟัังและให้้ความคิิดเห็็น คำชี้้แ� นะ
ทั้้�งในด้้านทััศนคติิ และให้้แนวคิิด มุุมมอง ทัักษะในการเป็็นผู้้�ประกอบการที่่�ดีี ให้้แก่่ผู้้�เข้้าร่่วม
โครงการ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบการที่่�ทำธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมในมิิติิต่่างๆ จำนวน 27 องค์์กร (54 คน)
ประกอบด้้วย ด้้านการศึึกษา 1 ราย ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม 19 ราย ด้้านการเกษตร 4 ราย ด้้าน
พััฒนาชุุมชน 6 ราย ด้้านสุุขภาพ 3 ราย และด้้านผู้้�เปราะบาง 4 ราย ส่่งผลให้้ผู้้�เข้้าอบรม
สามารถนำไปต่่อยอดเพื่่อสร้
� า้ งความยั่่�งยืืนในการดำเนิินธุุรกิจิ และนำไปปรัับรููปแบบหรืือการ
ดำเนิินธุุรกิิจให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติ
สิ่งแวดล้อม
การจััดการเพื่่�อลดปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจก

แม้้ว่่าลัักษณะธุุรกิิจของบริิษััทจะไม่่สร้้างผลกระทบโดยตรง
ที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ก๊๊ า ซเรืือนกระจกอย่่ า งเห็็ น ได้้ ชัั ด เหมืือนกัั บ
โรงงานอุุตสาหกรรม และธุุรกิิจบางประเภท แต่่บริิษััทก็็
ตระหนัักดีีว่่า บางกิิจกรรมในสำนัักงาน เช่่น การใช้้ไฟฟ้้า
อย่่างไม่่มีีประสิิทธิิภาพ การเลืือกใช้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
ที่่�ไม่่ประหยััดพลัังงาน รวมถึึงการใช้้วััสดุุอุุปกรณ์์สำนัักงาน
อย่่างฟุ่่�มเฟืือย ก็็มีีส่่วนช่่วยในการเพิ่่�มปริิมาณก๊๊าซเรืือน
กระจกให้้กัับโลกโดยอ้้อมเช่่นกััน
ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงมุ่่�งมั่่�น ที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคมในการ
ลดผลกระทบ โดยเริ่่�มจากการประชาสััมพัันธ์์และอบรมให้้
พนัักงานมีีจิตส
ิ ำนึึก ปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมในการใช้้พลัังงาน
การใช้้ ท รัั พ ยากร และรู้้�จััก วิิ ธีี ก ารจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อมที่่� ดีี
เพื่่�อที่่�จะได้้ร่่วมกัันสร้้างผลลััพธ์์ที่่�สามารถลดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมให้้ได้้มากที่่�สุุด
ปััจจุบัุ นั บริิษัทั จะยัังไม่่ได้้ดำเนิินการจััดทำคาร์์บอนฟุุตพริ้้น� ท์์
ขององค์์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)
เพื่่� อวัั ด ผลลัั พ ธ์์ อย่่ า งเป็็ น ทางการเนื่่� องด้้ วยข้้ อจ ำกัั ด
ของข้้ อมูู ล ด้้ า นการใช้้ พ ลัั งง านไฟฟ้้ า เพราะสถานที่่� ตั้้� ง
สำนัักงานของบริิษัทั อยู่่�ในรููปแบบสำนัักงานเช่่า ที่่�การบริิหาร
จัั ด การเรื่่� อง ไฟฟ้้ า ดำเนิิ น การโดยผู้้�ให้้ เ ช่่ า จึึ ง ไม่่ มีี ข้้ อมูู ล
ที่่�จะใช้้คำนวนเพื่่�อวััดผลได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทอยู่่�ใน
ระหว่่างการเริ่่�มพิิจารณาศึึกษา เก็็บข้้อมููล ในด้้านอื่่�นๆ เพื่่�อ
กำหนดเป็็นเป้้าหมาย แนวทาง และกลยุุทธ์์ใหม่่ๆ เพื่่�อลด
ปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจก ซึ่่�งจะเปิิดเผยการดำเนิินการให้้
ทราบต่่อไป

ส่่วนแนวปฏิิบััติิด้้านการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เราเริ่่�ม
ดำำ�เนิินการไปแล้้ว มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1.1 การบริิหารจััดการระบบคอมพิิวเตอร์์

บริิ ษัั ท มีี น โยบายการจัั ด ซื้้� อ และเลืือกใช้้ อุุ ป กรณ์์
คอมพิิ ว เตอร์์ โ น๊๊ ตบุ๊๊�ค โดยคำนึึ งถึึ งคว ามจำเป็็ น ในการ
ใช้้ ง าน และลัั ก ษณะงานของแต่่ ล ะบุุ คค ลให้้ มีี คุุ ณสมบัั ติิ
(Specification) ไม่่ สูู ง เกิิ น ไปและไม่่ ต่่ ำเกิิ น ไป โดยเรา
จะเลืือกซื้้�ออุุปกรณ์์ คอมพิิวเตอร์์ที่่�ได้้รัับมาตรฐาน ISO
14000 ซึ่่ง� เป็็นมาตรฐานสากลในการจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
ขององค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และป้้องกัันมลพิิษจาก
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดจากการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท นอกจาก
นั้้� น บริิ ษัั ท ยัั งมีี ก ารนำเอาเทคในโลยีี Virtualization
คอมพิิ ว เตอร์์ Server มาใช้้ ใ นองค์์ ก รเพื่่� อ แบ่่ ง เบาและ
ลดการกระจายภาระหน้้าที่่�ของเครื่่�องหนึ่่�งเครื่่�องใดเพื่่�อ
ประหยััดพลัังงานอีีกด้้วย

1.2 การบริิหารจััดการระบบไฟฟ้้าและแสงสว่่าง

บริิษัทั ประชาสััมพันั ธ์์ส่ง่ เสริิม และมีีมาตรการประหยััด
พลัังงานไฟฟ้้าในหลายๆ วิิธีี เช่่น
• รณรงค์์ให้้ปิิดไฟ และปิิดจอคอมพิิวเตอร์์ในเวลา
พัั ก เที่่� ยง รวมทั้้� งปิิ ด อุุ ป กรณ์์ ส ำนัั ก งานทุุ ก ครั้้� ง
หลัังเลิิกงาน พร้้อมทั้้�งถอดปลั๊๊�กออกเสมอ
• ภายในสำนัักงาน ได้้ติิดตั้้�งสวิิตช์์ไฟฟ้้าโดยแยก
สวิิตซ์์ควบคุุมเป็็นเฉพาะบริิเวณ/แผนก เพื่่�อลด
การเปิิดไฟโดยไม่่จำเป็็นหากมีีสวิิตซ์์เดีียวควบคุุม
การเปิิด-ปิิดทั้้�งชั้้�น
• เลืือกซื้้�อเฉพาะอุุปกรณ์์สำนัักงานที่่�มีีสััญลัักษณ์์
Energy Star เพื่่�อเป็็นการประหยััดพลัังงาน
• มีีการตรวจเช็็คบำรุุงรัักษาอุุปกรณ์์สำนัักงานอย่่าง
สม่่ำเสมอ ตรวจสอบการทำงาน และความสว่่าง
ทำความสะอาดสม่่ำเสมอทุุก ๆ 3-6 เดืือน
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1.3 การลดการใช้้กระดาษ

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

1.4 การลดการใช้้ทรััพยากร และการบริิหาร		
	จััดการขยะ

บริิ ษัั ท ตระหนัั ก ดีี ว่่ า ในการดำเนิิ น ธุุ รกิิ จ แม้้ ก ำไรจะเป็็ น
เป้้าหมายสำคััญ แต่่จะต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานของการไม่่เอา
เปรีี ย บ ไม่่ สร้้ า งความเดืือดร้้ อ น รวมถึึ งต้้ อง รัั บ ผิิ ด ชอบ
ต่่อสังคมอย่
ั
า่ งแท้้จริงิ โดยบริิษัทั ได้้กำหนดนโยบายด้้านสัังคม
เพื่่�อเป็็นกรอบในการปฏิิบััติิงาน ดัังนี้้�
1. สนัับสนุุน ส่่งเสริิมและปลููกจิิตสำนึึกให้้ผู้้�บริิหารและ
พนัักงานของบริิษัทั ทุุกระดัับมีีความรัับผิิดชอบต่่อสังคม
ั
โดยปฏิิบััติิตามนโยบายและกฎระเบีียบ กฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด เช่่น
รณรงค์์ไม่่ใช้้กล่่องโฟม ให้้ใช้้รถสาธารณะในการเดิิน
ทางมาปฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น
2. บริิ ษัั ท จัั ด ให้้ มีี ช่่ อง ทางสำหรัั บ ให้้ ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย และ
ผู้้�เกี่่� ยวข้้ อง ได้้ เ สนอความคิิ ด เห็็ น เกี่่� ยวกัั บ การ
ดำเนิิ น งานของบริิ ษัั ท และร้้ อง เรีี ย นกรณีี ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ รัั บ
ความเป็็นธรรมจากการกระทำของบริิษััทโดยผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ของบริิษััท
3. สนัั บ สนุุ น และส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี ก ารจัั ด กิิ จ กรรมเพื่่� อ เป็็ น
การคืืนกำไรแก่่สัังคมอย่่างสม่่ำเสมอ โดยกิิจกรรมที่่�
จััดมีีคว ามเหมาะสม สร้้างประโยชน์์ให้้กัับสัังคม ได้้
อย่่างแท้้จริิง เช่่น การรัับนัักศึึกษาใหม่่ทางด้้านไอทีี
มาฝึึ ก งานในทุุ ก ๆ ปีี โดยยัั ง จ่่ า ยค่่ า ตอบแทนให้้
ตามความเหมาะสม เพื่่�อสร้้างบุุคลากรทางด้้านไอทีี
ให้้ได้้ คุุณภาพ ตามมาตรฐาน และกิิจกรรมช่่วยเหลืือ
สัังคม CSR

เพื่่�อบริิหารจััดการการใช้้กระดาษให้้อย่่างคุ้้�มค่่ามาก
ที่่�สุุด บริิษััทมีีกระบวนการในการปฏิิบััติิทั้้�งกัับบุุคคลภายใน
และภายนอก ดัังนี้้�
• สนัั บ สนุุ น การใช้้ ช่่ อง ทางการประชาสัั มพัั น ธ์์
ข่่ า วสารต่่ า งๆ ของลูู ก ค้้ า ผ่่ า นทางช่่ อง ทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์แทนการผลิิตสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ที่่�
เป็็นกระดาษ
• ให้้ ลูู ก ค้้ า ส่่ ง เอกสารคำสั่่� ง ซื้้� อต่่ า งๆ เป็็ น ไฟล์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ผ่่านทาง E-mail เพื่่�อลดการใช้้
กระดาษและลดภาระหน้้าที่่�ของลููกค้้าในการต้้อง
ส่่งเอกสารมาทำธุุรกรรม
• ส่่งเสริิมให้้มีีการเก็็บข้้อมููลด้้วยการสแกนข้้อมููล
ในรููปแบบไฟล์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ แทนการจััดเก็็บ
เอกสารด้้ วย กระดาษ ซึ่่� ง นอกจากลดการใช้้
กระดาษแล้้ว ยัังสามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการ
ทำงานของพนัักงานในลดเวลาการค้้นหาเอกสาร
ต่่างๆ และลดพื้้�นที่่�การจััดเก็็บเอกสารอีีกด้้วย
• รณรงค์์ให้้ใช้้กระดาษอย่่างคุ้้�มค่่า โดยการจััดพิิมพ์์
เอกสารแบบหน้้า-หลััง และให้้มีีการใช้้กระดาษ
รีี ยูู ส โดยนำกระดาษที่่� ใ ช้้ แ ล้้ ว หน้้ า เดีี ยว และ
ผ่่านการตรวจสอบโดยตััวแทนแผนกว่่าไม่่มีข้ี อมู
้ ลู
ที่่�ไม่่สามารถเผยแพร่่ได้้กลัับมาใช้้ซ้้ำ

บริิ ษัั ท มีี ก ารรณรงค์์ ใ ห้้ พ นัั ก งานมีี จิิ ตส ำนึึ ก ในการ
ช่่วยโลกด้้วยการใช้้ทรััพยากรให้้คุ้้�มค่่า เพื่่�อลดปริิมาณขยะ
และของเสีี ยซึ่่� งส่่ งผ ลกระทบต่่ อสิ่่� ง แวดล้้ อมก่่ อ ให้้ เ กิิ ด
มลพิิ ษ เช่่ น สนัั บ สนุุ น การใช้้ แ ก้้ วส่่ ว นตัั ว เพื่่� อ ลดการใช้้
แก้้วน้้ำพลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียว เป็็นต้้น
นอกจากนั้้�น เรายัังรณรงค์ใ์ ห้้พนัักงานมีีจิตส
ิ ำนึึกในการ
คััดแยกขยะให้้ถูกู ต้้อง โดยมีีการติิดประชาสััมพันั ธ์์ให้้ความรู้้�
ในวิิธีีการแยกขยะแต่่ละประเภทขยะตามสีีของถัังขยะ และ
จากการดำเนิินการดัังกล่่าวข้้างต้้นส่่งผลให้้เป็็นการผลัักดััน
ให้้พนัักงานบางคนต่่อยอดนำกลัับไปใช้้ในชีีวิิตประจำวััน
และเริ่่�มมีีแนวคิิดในการแยกขยะกลัับไปใช้้ที่่�บ้้าน
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ตััวอย่่างกิิจกรรมเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม (CSR After Process)

มอบถุุงของขวััญแก่่โรงเรีียนในโครงการโลกนิิทานของหนูู
โครงการโลกนิิ ท านของหนูู ก่่ อตั้้� งขึ้้� น เมื่่� อปีี พ.ศ. 2549
ตามเจตนารมณ์์ของคุุณณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ ประธานกรรมการ
บริิษััท และกำหนดให้้เป็็นหนึ่่�งในกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมของ
บริิษััทที่่�มุ่่�งเน้้นด้้านการส่่งเสริิมให้้เด็็กไทยมีีนิิสััยรัักการอ่่าน
มีีจินิ ตนาการที่่�กว้้างไกล และรู้้�จักั ใช้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์
โดยเห็็นว่่าการปลููกฝัังนิิสััยรัักการอ่่านควรเริ่่�มตั้้�งแต่่ยัังเป็็น
เด็็กและหนัังสืือนิิทานคืือสื่่�อที่่�สามารถดึึงดููด กระตุ้้�น และ
ปลููกฝัังให้้เด็็กมีีนิิสััยรัักการอ่่านได้้ตั้้�งแต่่เยาว์์วััย อีีกทั้้�งยััง
สามารถช่่วยเสริิมสร้า้ งจิินตนาการของเด็็กผู้้�ซึ่่งจ
� ะเติิบโตเป็็น
ผู้้�ใหญ่่ที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพต่่อไปในอนาคตได้้ดีที่่ี สุ� ดุ จึึงได้้เริ่่มก่
� อสร้
่ า้ ง
ห้้องสมุุดโลกนิิทานของหนูู ที่่�เต็็มไปด้้วยโลกแห่่งจินิ ตนาการ
เพื่่อมอ
� บให้้แก่่โรงเรีียนที่่�เปิิดสอนตั้้ง� แต่่ชั้้น� อนุุบาลถึึงประถม
ศึึกษา โดยจะมีีการจััดกิิจกรรมนี้้�ทุกุ ปีี แม้้บริิษัทั จะเว้้นระยะ
ในปีี 2563 เนื่่�องจากสถานการณ์์ โควิิด-19
ในปีี 2564 บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
โดยคุุณทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต กรรมการผู้้�จััดการ มอบหมาย
ให้้ ทีี มง านของบริิ ษัั ท ส่่ งมอ บถุุ ง ของขวัั ญ แก่่ โ รงเรีี ย นใน
โครงการฯ รวม 5 โรงเรีียน ได้้แก่่ รร.บ้้านปลายคลองน้้อย
จ.สมุุทรสาคร, รร.วััดประชานาถ จ.นครปฐม, รร.ชุุมชน
วััดใหญ่่โพหััก จ.ราชบุุรี,ี รร.ตลาดบางบ่่อ จ.ฉะเชิิงเทรา, และ
รร.วััดอมรวดีี จ.สมุุทรสงคราม เพื่่�อนำไปเป็็นของรางวััลแก่่
ครููและนัักเรีียนในการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมนิิสััยรัักการอ่่าน
ตามวััตถุุประสงค์์ของโครงการฯ เมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2564

One Report 2564
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VCOM ร่่ ว มบริิ จ าคน้้ำดื่่� ม เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น สาธารณะ
ประโยชน์์ให้้แก่่ผู้้�ได้้รัับผลกระทบโควิิด-19
จากแนวโน้้มการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 ในระลอก 3
ที่่� มีี คว ามรุุ น แรงมากขึ้้� น ทำให้้ ตัั ว เลขผู้้�ติิ ด เชื้้� อมีี จ ำนวน
ที่่� เ พิ่่� มสูู งขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อง โรงพยาบาลและศูู น ย์์ กัั ก ตัั ว
หลายแห่่งจึึงมีีน้้ำดื่่�มไม่่เพีียงพอ ส่่งผลให้้เกิิดความต้้องการ
น้้ำดื่่� ม เพื่่� อ บริิ โ ภคต่่ อวัั น เป็็ น จำนวนมาก บริิ ษัั ท จึึ งร่่ วม
บริิจาคน้้ำดื่่ม� ให้้กับั โรงพยาบาลลาดกระบััง กรุุงเทพมหานคร
จำนวน 250 แพ็็ค และโรงพยาบาลสิิรินิ ธร กรุุงเทพมหานคร
จำนวน 250 แพ็็ค เพื่่�อใช้้เป็็นสาธารณประโยชน์์ในการช่่วย
เหลืือผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบ จากการแพร่่ ร ะบาดของไวรัั ส
โควิิด-19 เมื่่�อวัันที่่� 29 พฤษภาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

VCOM ปัันน้้ำใจ สู้้�ภััยโควิิด-19
ด้้วยการแพร่่ระบาดของผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ที่่�รุุนแรงมากขึ้้�น
มีีผู้้�ติิดเชื้้�อหลัักหมื่่�นคนต่่อวััน จนทำให้้เตีียงรองรัับผู้้�ป่่วย
ในโรงพยาบาลไม่่ เ พีี ยง พอ บริิ ษัั ท จึึ ง ได้้ จัั ด ทำโครงการ
ช่่วยเหลืือสัังคม สำหรัับผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�มีีอาการไม่่รุุนแรง หรืือ
กลุ่่�มสีีเขีียว ให้้ได้้รัับการรัักษาแบบ Home Isolation โดย
จััดทำกล่่อง “VCOM ปัันน้้ำใจ สู้้�ภััยโควิิด-19” จำนวน 100
กล่่อง ซึ่่�งข้้างในบรรจุุเวชภััณฑ์์และยาสามััญประจำบ้้านที่่�
จำเป็็นเบื้้�องต้น้ โดยบริิษัทั ได้้ร่วม
่ บริิจาคผ่่านหน่่วยงานอาสา
สมััคร 3 แห่่งดัังนี้้�
1. บริิจาคจำนวน 40 กล่่อง ให้้แก่่ โครงการช่่วยเหลืือผู้้�ติิด
โควิิดของสมาคมนิิสิติ เก่่าจุุฬาฯ และ Food For Fighters
และ มููลนิิธิคุิ วุ านัันท์์ ในวัันพฤหััสบดีีที่่� 26 สิิงหาคม 2564
2. บริิ จ าคจำนวน 30 กล่่ อง ให้้ แ ก่่ ส หทัั ยมูู ล นิิ ธิิ ในวัั น
พฤหััสบดีีที่่� 26 สิิงหาคม 2564
3. บริิจาคจำนวน 30 กล่่อง ให้้แก่่ ศููนย์์พักั คอย เราต้้องรอด
บางขุุนเทีียน ในวัันอัังคารที่่� 31 สิิงหาคม 2564
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริิษััทตระหนัักและให้้ความสำคััญกัับสิิทธิิมนุุษยชนอัันเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของมนุุษย์์ โดยมีีนโยบายในการสนัับสนุุนและ
เคารพการปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ดููแลมิิให้้ธุุรกิิจของบริิษััทเข้้าไปมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการล่่วงละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน เช่่น
ไม่่สนัับสนุุนบัังคัับการใช้้แรงงานต่่อต้้านการใช้้แรงงานเด็็ก ให้้ความเคารพนัับถืือและปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายด้้วย
ความเป็็นธรรมบนพื้้�นฐานของศัักดิ์์ศ� รีีความเป็็นมนุุษย์์ ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ ไม่่แบ่่งแยกถิ่่น� กำเนิิด เชื้้อช
� าติิ เพศ อายุุ สีีผิวิ ศาสนา
สภาพร่่างกาย ฐานะ ชาติิตระกููล ตลอดจนส่่งเสริิมให้้มีกี ารเฝ้้าระวัังการปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำหนดด้้านสิิทธิิมนุษยช
ุ นภายในบริิษัทั
และส่่งเสริิมให้้บริิษัทั ย่่อย คู่่�ค้า้ และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุกุ ฝ่่ายปฏิิบัติั ติ ามหลัักการสิิทธิิมนุษยช
ุ นตามมาตรฐานสากล คุ้้�มครองสิิทธิิ
ของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียที่่ไ� ด้้รับั ความเสีียหายจากการละเมิิดอัันเกิิดจากการดำเนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั โดยพิิจารณาชดเชยค่่าเสีียหาย
ให้้ไม่่ต่่ำกว่่าอััตราที่่�กฎหมายกำหนด
บริิษัทั ดำเนิินธุุรกิจิ และส่่งเสริิมให้้บุคุ ลากรปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ภายใต้้กฎหมายหรืือข้้อกำหนดที่่�เกี่่ยวกั
� บั สิิทธิิในทรััพย์์สินิ ทางปััญญา
ไม่่ว่่าจะเป็็นเครื่่�องหมายการค้้า สิิทธิิบััตร ลิิขสิิทธิ์์� ความลัับทางการค้้า และทรััพย์์สิินทางปััญญาด้้านอื่่�นที่่�กฎหมายกำหนด
อาทิิ เช่่น การใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีีลิิขสิิทธิ์์�ถููกต้้อง โดยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ทุุกชนิิดจะต้้องผ่่านการตรวจสอบและ
ลงโปรแกรมโดยฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ ทั้้�งนี้้ไ� ด้้กำหนดไว้้อย่า่ งชััดเจนในนโยบายด้้านเทคโนโลยีีและสารสนเทศ (IT Policy)
และคู่่�มืือปฏิิบััติิของพนัักงานใหม่่

การมี น วั ต กรรมและเผยแพร่ น วั ต กรรมซึ่ง ได้ จ ากการดำ �เนิ น งานที่มีค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิง่ แวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
บริิษััทในฐานะผู้้�ประกอบกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างครบวงจร ไม่่ว่่าจะเป็็นการให้้บริิการด้้านระบบ
เครืือข่่าย รวมทั้้�งระบบรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล เล็็งเห็็นถึึงความสำคััญของเทคโนโลยีีที่่�จะเข้้ามาช่่วยส่่งเสริิมธุุรกิิจ
ให้้มีีการพััฒนาได้้อย่่างรอบด้้าน โซลููชั่่�นต่่างๆ ที่่�บริิษััทมีีอยู่่�จะช่่วยส่่งเสริิมธุุรกิิจ และพััฒนาสัังคม และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งหลายได้้เป็็นอย่่างดีี
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

สำหรัับผลการดำเนิินงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อย สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีการเปลี่่�ยนแปลงเกิินร้้อยละ
20 เมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน บริิษััท ขอชี้้�แจง ดัังนี้้�

ผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
(หน่่วย : ล้้านบาท)

รายได้้จากการขายและบริิการ

ปีี 2564

ปีี 2563

เปลี่่�ยนแปลง +/(-)

1,857

2,283

(18.7%)

กำไรขั้้�นต้้น

402

415

(3.1%)

รายได้้อื่่�น

20

10

98.7%

ส่่วนแบ่่งกำไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

16

(0.3)

>100%

ต้้นทุุนในการจััดจำหน่่าย

(53)

(57)

(6.1%)

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

(193)

(227)

(15.1%)

1

(11)

>100%

(8)

(5)

53.3%

กำไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้

186

125

48.9%

กำไร (ขาดทุุน) หลัังภาษีี

147

106

46.4%

ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุม

(21)

(16)

29.6%

กำไร(ขาดทุุน) สุุทธิิส่่วนของบริิษััทใหญ่่

126

90

41.0%

21.7%

18.2%

6.7%

3.9%

ผลกำไร (ขาดทุุน) จากการด้้อยค่่า
ต้้นทุุนทางการเงิิน

อััตรากำไรขั้้�นต้้น (%)
อััตรากำไร(ขาดทุุน)สุุทธิิ (%)
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สำหรัับผลการดำเนิินงานโดยรวมทั้้�งปีขี องบริิษัทั เติิบโตจากปีีก่อ่ นอย่่างมาก ถึึงแม้้ว่า่ รายได้้จากการขายและบริิการจะลดลง
ร้้อยละ 18.7 แต่่มีีกำไรสุุทธิิสููงกว่่าปีีก่่อน ร้้อยละ 41.0 โดยมีีรายละเอีียดและคำอธิิบายเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�

1. รายได้้จากการขายและบริิการ

ในปีี 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้จากการขายและบริิการจำนวน 1,857 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อน 426 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 18.7 อัันเนื่่�องจากการชะลอตััวของรายได้้ในประเทศ นอกจากนี้้�อีีกสาเหตุุหลัักคืือรายได้้จากประเทศ
กััมพููชาและเมีียนมาร์์ที่่�ลดลงร้้อยละ 54 จากปีีก่่อน

2.	กำำ�ไรขั้้�นต้้น

สำหรัับปีี 2564 กำไรขั้้�นต้้นของบริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีจำนวน 402 ล้้านบาท (ปีี 2563 : 415 ล้้านบาท) อััตรากำไรขั้้�นต้้น
ปีี 2564 เท่่ากัับร้้อยละ 21.7 สููงกว่่าปีี 2563 ที่่�เท่่ากัับร้้อยละ 18.2 สาเหตุุมาจากสััดส่่วนรายได้้จากการบริิการซึ่่�งมีีอััตรา
กำไรขั้้�นต้้นสููงเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 26 ของรายได้้รวม เป็็นร้้อยละ 34 ในปีีนี้้�

3.	ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย

สำหรัับปีี 2564 ต้้นทุุนในการจััดจำหน่่ายมีีจำนวน 53 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 6.1 จากปีีก่่อน เนื่่�องจากการลดและควบคุุม
ค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ซึ่่�ง ส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับบุุคลากร ค่่าคอมมิิชชั่่�นและค่่าใช้้จ่่ายทางการตลาด โดยต้้นทุุน
ในการจััดจำหน่่ายคิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อรายได้้รวมเท่่ากัับร้้อยละ 2.9 สููงกว่่าปีีก่่อนเล็็กน้้อยซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 2.5

4.	ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารสำหรัับปีี 2564 มีีจำนวนรวม 192 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 15.1 จากปีีก่อ่ น ที่่�มีจี ำนวน 227 ล้้านบาท
เนื่่องจ
� ากการลดและควบคุุมค่า่ ใช้้จ่า่ ยต่่างๆ นอกจากนี้้� ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารสำหรัับปีี 2563 ได้้รวมผลขาดทุุนจากการปรัับ
มููลค่่าในการซื้อกิ
้� จิ การ จำนวน 21 ล้้านบาทไว้้ด้วย
้ ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารส่่วนใหญ่่ของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย ประกอบด้้วย
ค่่าใช้้จ่า่ ยเกี่่ยวกั
� บั บุุคลากร ค่่าเช่่าและค่่าบริิการสำนัักงาน ค่่าเสื่่อมร
� าคาและค่่าตััดจำหน่่าย เป็็นต้้น ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร
คิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อรายได้้รวมเท่่ากัับร้้อยละ 10.3 ใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อน (ปีี 2563 : ร้้อยละ 9.9)

5.	กำำ�ไรสุุทธิิและอััตรากำำ�ไรสุุทธิิ

บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีกำไรสุุทธิิจำนวน 127 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนจำนวน 37 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 41 โดยมีี
อััตรากำไรสุุทธิิต่่อรายได้้รวมเท่่ากัับร้้อยละ 6.7 (ปีี 2563 : ร้้อยละ 3.9)
สาเหตุุหนึ่่�งที่่�กำไรของปีี 2564 สููงกว่่าปีีก่่อน เนื่่�องจาก ในปีี 2564 บริิษััท เอ็็ม อิินเทลลิิเจนซ์์ จำกััด ได้้จััดหาเงิินทุุนเพื่่�อ
ขยายธุุรกิิจด้้วยการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียน โดยบริิษััทได้้สละสิิทธิิการเข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าว เพื่่�อให้้ผู้้�ลงทุุนรายใหม่่
สามารถใช้้สิทิ ธิิซื้อหุ้้�
้� นเพิ่่�มทุนุ ดัังกล่่าวทั้้�งหมด ในราคาหุ้้�นละ 600 บาท รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้น� 71.80 ล้้านบาท การสละสิิทธิิการ
ซื้อหุ้้�
้� นเพิ่่�มทุนุ นี้้� ทำให้้สัดั ส่่วนการถืือหุ้้�นใน บริิษัทั เอ็็ม อิินเทลลิิเจนซ์์ จำกััด ของบริิษัทั ลดลงจากเดิิมร้อย
้ ละ 22 เป็็นร้้อยละ
18.34 บริิษััทได้้รับั รู้้�ผลกำไรจากมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิของบริิษััทร่่วม ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการเพิ่่�มทุนุ ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใหม่่ของ
บริิษัทั เป็็นจำนวน 13.01 ล้้านบาท ซึ่่งรวมอยู่่�
�
ในส่่วนแบ่่งกำไรจากบริิษัทั ร่่วม นอกจากนี้้� ในปีีก่อ่ น มีีผลขาดทุุนจากการปรัับ
มููลค่่าในการซื้้�อกิิจการ จำนวน 16.8 ล้้านบาท (สุุทธิิจากภาษีี) และผลเสีียหายจากการที่่�ลููกค้้าขอยกเลิิกการสั่่�งซื้้�อ รวมอยู่่�
ในต้้นทุุนขาย จำนวน 9.6 ล้้านบาท (สุุทธิิจากภาษีี) ด้้วย
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ฐานะการเงิน
สิินทรััพย์์

สิินทรััพย์์หลัักที่่�สำคััญของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย ประกอบด้้วย ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่น่� รองลงมาได้้แก่่ ค่่าความนิิยม และ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดโดยสิินทรััพย์์รวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำนวน 1,285 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงจาก
ปีี 2563 จำนวน 176 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 12 สาเหตุุหลัักมาจากการลดลงของเงิินสดที่่�มีีผลจากการจ่่ายชำระหนี้้� และ
การลดลงของลููกหนี้้�การค้้าจากการรัับชำระหนี้้�
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำนวน 170 ล้้านบาท และ
285 ล้้านบาท ตามลำดัับ ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำนวน
552 ล้้านบาท และ 738 ล้้านบาท ตามลำดัับ ลดลง 188 ล้้านบาท จากการรัับชำระหนี้้�จากโครงการขนาดใหญ่่
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำนวน 33 ล้้านบาท และ 17 ล้้านบาท
ตามลำดัับ เป็็นเงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญในสััดส่่วนร้้อยละ 18 (ปีี 2563 : ร้้อยละ 22) ของหุ้้�นที่่�ออกและจำหน่่ายแล้้ว ของ
บริิษััท เอ็็ม อิินเทลลิิเจนซ์์ จำกััด เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 16 ล้้านบาท จากส่่วนแบ่่งกำไรจากบริิษััทร่่วมและผลกำไรจากมููลค่่า
สิินทรััพย์์สุุทธิิของบริิษััทร่่วมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ค่่าความนิิยม จำนวน 210.00 ล้้านบาท เกิิดจากการที่่�บริิษััทซื้้�อหุ้้�นในอััตราส่่วนร้้อยละ 100 ของบริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำกััด

หนี้้�สิิน

หนี้้�สิินส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษััทประมาณร้้อยละ 82 ของหนี้้�สิินรวมเป็็นหนี้้�สิินหมุุนเวีียน ซึ่่�งประกอบด้้วย เจ้้าหนี้้�การค้้า
และเจ้้าหนี้้�อื่่�น หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญา และเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน สำหรัับหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนที่่�สำคััญ ได้้แก่่
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น และ ประมาณการหนี้้�สิินสำหรัับผลประโยชน์์พนัักงาน โดยหนี้้�สิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 มีีจำนวน 672 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อน 284 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 29.7 สาเหตุุหลัักมาจากการจ่่ายชำระเงิิน
กู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน และเจ้้าหนี้้�ค่่าซื้้�อธุุรกิิจ

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำนวน 561 ล้้านบาท และ
451 ล้้านบาท ตามลำดัับ เพิ่่�มขึ้้น� 110 ล้้านบาท เป็็นผลมาจากกำไรสุุทธิิจำนวน 126 ล้้านบาท การจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างปีี
จำนวน 61 ล้้านบาท และมาจากการเพิ่่�มทุนุ 40 ล้้าน โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุนุ ของบริิษัทั จำนวน 7,005,200 หุ้้�น มููลค่่า
ที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้้�นละ 5.71 บาท เพื่่�อชำระค่่าหุ้้�นงวดสุุดท้้ายตามเงื่่�อนไขข้้อตกลงการซื้้�อหุ้้�นของบริิษััท
ไอ-ซีีเคีียว จำกััด

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำ�เนินงานในอนาคต
- ไม่่มีี -
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02-661-7979
02-661-7969
www.vintcom.co.th

นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์ 		
						
						
ผู้้�สอบบััญชีี 				
						
						
						

บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำกััด
เลขที่่� 93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991
บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำกััด
เลขที่่� 1 อาคารเอ็็มไพร์์ทาวเวอร์์ ชั้้�น 48 - 51 ถนนสาทรใต้้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร 10120
โทรศััพท์์ 02-677-2000 โทรสาร 02-677-2222

5.2 ข้อมูลสำ�คัญอื่น
-ไม่่มีี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีข้้อพิิพาททางกฎหมายที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุด โดยเป็็นคดีีที่่�เป็็นผลจากการประกอบธุุรกิิจปกติิ
ของบริิษััท และอาจมีีผลกระทบด้้านลบต่่อสิินทรััพย์์ของบริิษััทที่่�มีีจำนวนสููงกว่่าร้้อยละ 5 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
ตามงบการเงิินสำหรัับรอบระยะบััญชีี สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 โดยมีีคดีีพิิพาทระหว่่าง บริิษััท และ บริิษััท เทเล
เมติิคส์์ จำกััด (“เทเลเมติิคส์์”) ดัังนี้้�
1. ศาลแพ่่ง (คดีีหมายเลขดำที่่� 207/2554 คดีีหมายเลขแดงที่่� 1281/2555)
• วัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2554 : เทเลเมติิคส์์เป็็นโจทก์์ยื่่�นฟ้้องบริิษััทในฐานะจำเลย ต่่อศาลแพ่่งกรุุงเทพใต้้ ในข้้อหา
ละเมิิด และเรีียกค่่าเสีียหาย จำนวนทุุนทรััพย์์ประมาณ 120.12 ล้้านบาท
• วัันที่่� 17 กรกฎาคม 2555 : ศาลแพ่่งสั่่�งให้้จำหน่่ายคดีีจากสารบบความชั่่�วคราว เนื่่�องจากคดีีแพ่่งดัังกล่่าว มีีมููล
กรณีีเดีียวกัับ (1) คดีีหมายเลขดำที่่� 330/2554 ของศาลปกครองกลาง ซึ่่�งโจทก์์ได้้ยื่่�นฟ้้อง บริิษััท ทีีโอทีี จำกััด
(มหาชน) (“บมจ.ทีีโอทีี”) ระหว่่างปีี 2553 - 2554 กรณีีกระทำละเมิิดร่่วมกัับบริิษััท และ (2) คดีีอาญาที่่�โจทก์์
ยื่่�นฟ้้องบริิษััทและพวกรวม 10 คน ในข้้อหาร่่วมกัันกระทำความผิิดตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำความ
ผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550 ที่่�กองบัังคัับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิิจอัันสืืบเนื่่�องมาจาก
มููลกรณีีเดีียวกััน (รายละเอีียดของคดีีอาญาจะแสดงในหััวข้้อถััดไป) ทั้้�งนี้้� หาก 2 คดีีข้้างต้้นมีีข้้อยุุติิอย่่างไร ให้้เท
เลเมติิคส์์ และ/หรืือ บริิษััท หยิิบยกคดีีขึ้้�นพิิจารณาต่่อไป
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2. ศาลอาญา (คดีีหมายเลขดำที่่� อ.4184/2555 คดีีหมายเลขแดงที่่� อ.954/2559)
• วัั น ที่่� 8 พฤศจิิ ก ายน 2555 : เทเลเมติิ คส์์ เป็็ น โจทก์์ ยื่่� น ฟ้้ อง บริิ ษัั ท (จำเลยที่่� 1 - 5) และ บมจ.ทีี โ อทีี
(จำเลยที่่� 6 - 10) ต่่อศาลอาญา ในข้้อหาความผิิดตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับ
คอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550 และพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยความผิิดของพนัักงานในองค์์กรหรืือหน่่วยงานของรััฐ
พ.ศ. 2502 โดยไม่่มีีการเรีียกร้้องค่่าเสีียหาย
• วัันที่่� 30 มีีนาคม 2559 : ศาลพิิพากษายกฟ้้องให้้จำเลยทั้้�ง 10 ไม่่มีีความผิิดตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการ
กระทำความผิิดเกี่่ยวกั
� บั คอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550 และพระราชบััญญััติว่ิ า่ ด้้วยความผิิดของพนัักงานในองค์์กรหรืือ
หน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2502
• วัันที่่� 15 พฤศจิิกายน 2561 ศาลอุุทธรณ์์พิิพากษายืืนตามศาลชั้้�นต้้น กล่่าวคืือ ยกฟ้้องให้้จำเลยทั้้�ง 10 ไม่่มีี
ความผิิดตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550 และพระราชบััญญััติิว่่า
ด้้วยความผิิดของพนัักงานในองค์์กรหรืือหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2502 อย่่างไรก็็ตามโจทก์์ได้้ยื่่�นฎีีกาต่่อศาล แต่่
ศาลไม่่อนุุญาตให้้โจทก์์ฎีีกา ดัังนั้้�นคดีีนี้้�ได้้ถึึงที่่�สุุดแล้้ว
3. ศาลอาญา (คดีีหมายเลขดำที่่� อ.2181/2556 คดีีหมายเลขแดงที่่� อ.3238/2556)
• วัันที่่� 17 มิิถุุนายน 2556 : บริิษััทเป็็นโจทก์์ ยื่่�นฟ้้องกลัับเทเลเมติิคส์์ ในฐานะจำเลย กัับพวกรวม 3 คน ต่่อ
ศาลอาญา คดีีหมายเลขดำที่่� อ.2181/2556 ในข้้อหาฟ้้องเท็็จ และเรีียกค่่าเสีียหายจำนวนทุุนทรััพย์์ 150 ล้้าน
บาท โดยที่่�ผ่่านมาศาลยัังไม่่กำหนดวัันนััดไต่่สวนมููลฟ้้อง เนื่่�องจากศาลมีีคำสั่่�งให้้รอคดีีอาญา หมายเลขดำที่่�
อ.4184/2555 มีีข้้อยุุติิก่่อน ซึ่่�งปััจจุุบัันคดีีอยู่่�ในระหว่่างการไต่่สวนมููลฟ้้องของศาลแล้้ว
บริิษััทไม่่ได้้ตั้้�งประมาณการหนี้้�สิินสำหรัับค่่าเสีียหายดัังกล่่าว เนื่่�องจากผู้้�บริิหารเชื่่�อว่่าบริิษััทไม่่ได้้กระทำละเมิิดตามคำฟ้้อง
ตามที่่�ทนายได้้ให้้ความเห็็นไว้้
เพื่่อ� ให้้ความมั่่�นใจกัับผู้้�ลงทุุนและคุ้้�มครองผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยของบริิษัทั ต่่อความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้น� จากคดีี
ข้้อพิิพาททางกฎหมายดัังกล่่าว บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำกััด (“VNET”) ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ จึึงได้้ทำบัันทึึกข้้อตกลงรัับประกััน
ความเสีียหายจากคดีีข้้อพิิพาท กัับบริิษััท โดยให้้คำมั่่�นว่่าในระหว่่างที่่�คดีีดัังกล่่าวยัังไม่่ถึึงที่่�สุุด VNET ตกลงจะไม่่จำหน่่าย
จ่่ายโอน หรืือก่่อให้้เกิิดภาระผููกพัันใดๆ ต่่อหุ้้�นของบริิษัทั ที่่� VNET ถืืออยู่่� เป็็นจำนวนที่่�เมื่่อค
� ำนวณมููลค่่าตามราคาหุ้้�นที่่�เสนอ
ขายต่่อประชาชนเป็็นครั้้�งแรก (IPO) (“หลัักทรััพย์์”) แล้้ว เพีียงพอกัับค่่าเสีียหาย ทั้้�งนี้้� หากศาลมีีคำพิิพากษาถึึงที่่�สุุดในคดีี
ดัังกล่่าวให้้บริิษััทมีีความผิิด และต้้องชดใช้้ค่่าเสีียหายให้้กัับเทเลเมติิคส์์ VNET ตกลงนำหลัักทรััพย์์ข้้างต้้นออกขายและนำ
เงิินที่่�ได้้มาชดเชยค่่าเสีียหายดัังกล่่าวให้้กัับบริิษััท โดย VNET จะไม่่ใช้้สิิทธิิเรีียกร้้องใดๆ อัันเกิิดจากการชดเชยค่่าเสีียหาย
ดัังกล่่าวจากบริิษััททั้้�งสิ้้�น

5.4 ตลาดรอง
-ไม่่มีี-

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ� (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)
-ไม่่มีี-
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ส่วนที่ 2
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นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ
บริิษััทให้้ความสำคััญต่่อระบบการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่�งจะทำให้้เกิิด
ความเชื่่อมั่่
� น� กัับทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่ยวข้
� อง
้ และส่่งผลให้้ธุรกิ
ุ จมี
ิ คว
ี ามเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้การดำเนิินงานอย่่างมีีจรรยาบรรณ
และเป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง บริิษััทจึึงได้้กำหนดนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อยกระดัับการดำเนิินการ
ที่่�มีีอยู่่�แล้้ว ให้้มีีความเป็็นระบบมาตรฐานที่่�ชััดเจน และกระจายการปฏิิบััติิไปสู่่�พนัักงานของบริิษััททุุกระดัับชั้้�น อัันเป็็น
การเสริิมสร้้างให้้เกิิดวััฒนธรรมการกำกัับดููแลกิิจการอย่่างแท้้จริิง ดัังนี้้�

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริิ ษัั ท ตระหนัั ก และให้้ คว ามสำคัั ญ ในสิิ ท ธิิ พื้้� น ฐานต่่ า งๆ ของผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้� ง ในฐานะของนัั ก ลงทุุ น ในหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ในฐานะเจ้้าของบริิษััท เช่่น สิิทธิิในการซื้้�อ ขาย โอน หลัักทรััพย์์ที่่�ตนถืืออยู่่� สิิทธิิในการที่่�จะได้้รัับส่่วนแบ่่งผลกำไรจาก
บริิษััท สิิทธิิในการได้้รัับข้้อมููลของบริิษััทอย่่างเพีียงพอ สิิทธิิต่่างๆ ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็น
สิิทธิิในการร่่วมตััดสิินใจในเรื่่�องสำคััญของบริิษััท เช่่น การจััดสรรเงิินปัันผล การลดทุุนหรืือการเพิ่่�มทุุน การแต่่งตั้้�งหรืือ
ถอดถอนกรรมการ การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี การอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�สำคััญและมีีผลต่่อทิิศทางในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท
การแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ ข้้อบัังคัับของบริิษััท เป็็นต้้น
นอกเหนืือจากสิิ ท ธิิ พื้้� น ฐานต่่ า งๆ ข้้ า งต้้ น แล้้ ว บริิ ษัั ท ยัั ง ได้้ ด ำเนิิ น การในเรื่่� องต่่ า งๆ ที่่� เ ป็็ น การส่่ ง เสริิ ม และอำนวย
ความสะดวกในการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�

(1) การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

1.1 บริิษััทมีีนโยบายสนัับสนุุน หรืือส่่งเสริิมผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�ม รวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นประเภทสถาบัันให้้เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
1.2 บริิษััทจะจััดทำหนัังสืือนััดประชุุมโดยระบุุสถานที่่� วััน เวลา ระเบีียบวาระการประชุุม และเรื่่�องที่่�จะเสนอ
ต่่อที่่�ประชุุม โดยมีีคำชี้้�แจงและเหตุุผลหรืือความเห็็นของคณะกรรมการประกอบในแต่่ละวาระ หรืือประกอบมติิ
ที่่�ขอตามที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือในเอกสารประกอบวาระการประชุุม โดยบริิษััทจะจััดส่่ง
หนัังสืือนัดั ประชุุมพร้้อมทั้้งข้
� อมู
้ ลู ประกอบการประชุุมตามวาระต่่างๆ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบล่่วงหน้้าตามที่่�กฎหมาย
กำหนด และโฆษณาคำบอกกล่่าวนััดประชุุมในหนัังสืือพิมพ์
ิ ไ์ ม่่น้อย
้ กว่่า 3 วัันก่่อนวัันประชุุม โดยจะต้้องโฆษณาเป็็น
ระยะเวลา 3 วัันติิดต่่อกััน ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะเผยแพร่่ข้้อมููลหนัังสืือนััดประชุุมผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทเพื่่�อให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีเวลาในการศึึกษาข้้อมููลเป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
1.3 บริิษัทั จะอำนวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้สิทิ ธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงอย่า่ งเต็็มที่่� และจะไม่่กระทำ
การใดๆ ที่่�เป็็นการจำกััดโอกาสการเข้้าประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น การเข้้าประชุุมเพื่่�อออกเสีียงลงมติิไม่่มีีวิิธีีการ
ที่่�ยุ่่�งยากหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายมากเกิินไป สถานที่่�จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสะดวกต่่อการเดิินทาง เป็็นต้้น
1.4	ก่่อนวัันประชุุมบริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น สามารถส่่งคำถามได้้ล่วง
่ หน้้าก่่อนวัันประชุุม โดยจะกำหนดหลัักเกณฑ์์
การส่่งคำถามล่่วงหน้้าให้้ชัดั เจน และจะเผยแพร่่หลัักเกณฑ์์การส่่งคำถามล่่วงหน้้าดัังกล่่าวไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั
ด้้วย
1.5 ในกรณีีที่่ผู้้�ถืือหุ้้�
�
นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้วยต
้ นเอง บริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการ
อิิสระหรืือบุุคคลใดๆ เข้้าร่่วมประชุุมแทนตนได้้ โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบหนึ่่�งแบบใดที่่�บริิษััทได้้จััดส่่งไป
พร้้อมกัับหนัังสืือนััดประชุุม พร้้อมทั้้�งจะเสนอชื่่�อกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 คน เป็็นทางเลืือกในการมอบฉัันทะ
ของผู้้�ถืือหุ้้�น
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(2) การดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

2.1 บริิษัทั สนัับสนุุนให้้มีกี ารนำเทคโนโลยีีมาใช้้กับั การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งการลงทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น การนัับคะแนนและ
แสดงผล เพื่่�อให้้การดำเนิินการประชุุมสามารถกระทำได้้รวดเร็็ว ถููกต้้อง แม่่นยำ
2.2 บริิษััทสนัับสนุุนให้้คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งผู้้�สอบบััญชีี เข้้าร่่วมประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างพร้้อมเพรีียงกััน
2.3 ในการดำเนิินการประชุุมแต่่ละครั้้�ง บริิษัทั จะให้้โอกาสแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกันั ทุุกราย โดยก่่อนเริ่่ม� การประชุุม
ประธานที่่�ประชุุมจะชี้้แ� จงการใช้้สิทิ ธิิออกเสีียงลงคะแนน วิิธีนัี บั คะแนนเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ต้อง
้ ลงมติิในแต่่ละวาระ
และยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกรายแสดงความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ ซัักถามในแต่่ละวาระอย่่างอิิสระ
โดยใช้้เวลาอย่่างเหมาะสมเพีียงพอ ก่่อนการลงมติิในวาระใดๆ รวมทั้้�งจะดำเนิินการประชุุมตามลำดัับวาระการ
ประชุุม ทั้้�งนี้้� ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะมีีกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อตอบคำถามในที่่�
ประชุุม รวมทั้้�งจะมีีการบัันทึึกประเด็็นซัักถามและข้้อคิิดเห็็นที่่�สำคััญไว้้ในรายงานการประชุุม เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถตรวจสอบได้้
2.4 ในการประชุุมเพื่่�อเลืือกตั้้�งกรรมการ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการได้้ทีีละคน
ซึ่่งผู้้�ถืือหุ้้�
�
นมีีสิทิ ธิิที่่จ� ะเลืือกผู้้�แทนที่่�เห็็นว่่ามีีคุณสมบั
ุ
ติั เิ หมาะสมเข้้ามาทำหน้้าที่่�กรรมการเพื่่อดู
� แู ลรัักษาผลประโยชน์์
ของตนเอง ซึ่่�งจะทำให้้เกิิดความหลากหลายและเป็็นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างแท้้จริิง
2.5 บริิษััทสนัับสนุุนให้้มีีบุุคคลที่่�เป็็นอิิสระเป็็นผู้้�ตรวจนัับหรืือตรวจสอบคะแนนเสีียงในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และ
เปิิดเผยให้้ที่่�ประชุุมทราบพร้้อมบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุม
2.6 บริิษััทจััดให้้มีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงในวาระที่่�สำคััญ เช่่น การทำรายการเกี่่�ยวโยง การทำรายการได้้มาหรืือ
จำหน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ เป็็นต้้น เพื่่�อความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ ในกรณีีมีีข้้อโต้้แย้้งในภายหลััง

(3) การจััดทำำ�รายงานการประชุุม และการเปิิดเผยมติิการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

3.1 ภายหลัังการประชุุมแล้้วเสร็็จ บริิษััทจะจััดทำรายงานการประชุุม โดยแสดงข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน
ซึ่่�งรวมถึึงการบัันทึึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่่ละวาระโดยแยกจำนวนเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เห็็น
ด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย และงดออกเสีียง รวมถึึงบัันทึึกรายชื่่�อกรรมการผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม และกรรมการที่่�ลาประชุุมด้้วย
3.2 บริิษัทั จะเปิิดเผยถึึงผลการลงคะแนนของแต่่ละวาระในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันทำการถััดไปบน เว็็บไซต์์ของบริิษัทั
และจะเผยแพร่่รายงานการประชุุมผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทต่่อไป เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริิษััทมีีนโยบายในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายทุุกกลุ่่�มอย่่างเท่่าเทีียมกััน ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือรายย่่อย
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร บริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอชื่่อบุ
� คค
ุ ลเพื่่อ� เข้้าดำรงตำแหน่่ง
กรรมการล่่วงหน้้าในเวลาอัันสมควร เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าประชุุมด้้วยตนเอง สามารถใช้้สิิทธิิออกเสีียงโดย
มอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่น่� มาประชุุมและออกเสีียงลงมติิแทน และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอเพิ่่�มวาระการประชุุม
ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษัทั มีีมาตรการป้้องกันั กรณีีที่่ก� รรมการและผู้้�บริิหารใช้้ข้อมู
้ ลู ภายในเพื่่อ� หาผลประโยชน์์ให้้แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่น� ในทางมิิชอบ
ซึ่่�งเป็็นการเอาเปรีียบผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�น เช่่น การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููลภายใน การนำข้้อมููลภายในไปเปิิดเผยกัับบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการและผู้้�บริิหารถืือเป็็นการเอาเปรีียบหรืืออาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม เป็็นต้้น
บริิ ษัั ท กำหนดให้้ ก รรมการและผู้้�บริิ ห ารของบริิ ษัั ท เปิิ ด เผยข้้ อมูู ล เกี่่� ยวกัั บ ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ของตนและผู้้�เกี่่� ยวข้้ อง เพื่่� อ ให้้
คณะกรรมการสามารถพิิจารณาธุุรกรรมของบริิษัทั ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งของผลประโยชน์์และสามารถตััดสิินใจเพื่่อ� ประโยชน์์
ของบริิษััทโดยรวม ทั้้�งนี้้� กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�มีีส่่วนได้้เสีียกัับธุุรกรรมที่่�ทำกัับบริิษััทไม่่ควรมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจทำ
ธุุรกรรมดัังกล่่าว
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ทั้้�งนี้้� บริิษััทกำหนดแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน ดัังนี้้�

(1) การให้้ข้้อมููลก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

1.1 บริิษััทแจ้้งกำหนดการประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระ ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเผยแพร่่ผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ของบริิษััทอย่่างน้้อย 28 วัันก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
1.2	ก่่ อ นการดำเนิิ น การประชุุ ม แต่่ ล ะครั้้� ง ประธานที่่� ป ระชุุ มจ ะชี้้� แ จงให้้ ผู้้�ถืือหุ้้� นทราบกฎเกณฑ์์ ต่่ า งๆ ที่่� ใ ช้้ ใ น
การประชุุม ขั้้�นตอนการออกเสีียงลงมติิ รวมทั้้�งสิิทธิิการออกเสีียงลงคะแนน และวิิธีีนัับคะแนนเสีียงของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ต้้องลงมติิในแต่่ละวาระ

(2) การคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย

2.1 บริิษััทกำหนดหลัักเกณฑ์์การให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอเพิ่่�มวาระการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ให้้ชััดเจนเป็็นการล่่วงหน้้า เพื่่�อแสดงถึึงความเป็็นธรรมและความโปร่่งใสในการพิิจารณาเพิ่่�มหรืือไม่่เพิ่่�มวาระ
ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยได้้เสนอมา

	คุุณสมบััติิของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�จะเสนอระเบีียบวาระการประชุุมดัังกล่่าวข้้างต้้น เป็็นไปตามที่่�กำหนดในพระราชบััญญััติิ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์มาตรา 89/28 ซึ่่�งกำหนดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งหรืือหลายคนซึ่่�งถืือหุ้้�นและมีีสิิทธิิ
ออกเสีียงนับั รวมกัันได้้ไม่่น้อย
้ กว่่าร้้อยละ 5 ของจำนวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้ง� หมดของบริิษัทั และเป็็นการถืือหุ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�องนัับจากวัันที่่�ถืือหุ้้�นจนถึึงวัันที่่�เสนอวาระการประชุุมดัังกล่่าวเป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 12 เดืือน มีีสิิทธิิทำ
หนัังสืือเสนอเรื่่�องที่่�จะขอให้้คณะกรรมการบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นดัังกล่่าวข้้างต้้นได้้ การเสนอวาระ
ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นจะต้้องระบุุวััตถุุประสงค์์ และรายละเอีียดของเรื่่�องที่่�เสนอ พร้้อมข้้อมููล
ที่่�เป็็นประโยชน์์ประกอบการพิิจารณา
		
		 บริิษััทขอสงวนสิิทธิิที่่�จะปฏิิเสธการนำเรื่่�องเข้้าบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้� ได้้แก่่
1) เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำเนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััท โดยที่่�ข้้อเท็็จจริิงมิิได้้แสดงถึึงเหตุุอัันควรสงสััยเกี่่�ยวกัับ
ความไม่่ปกติิในเรื่่�องดัังกล่่าว
2) เรื่่�องที่่�อยู่่�นอกเหนืืออำนาจที่่�บริิษััทจะดำเนิินการได้้
3) เรื่่�องซึ่่�งตามปกติิกฎหมายกำหนดให้้ต้้องได้้รัับการพิิจารณาจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและบริิษััทได้้ดำเนิินการ
กำหนดเป็็นวาระการประชุุมทุุกครั้้�ง
4) เรื่่�องที่่�ไม่่เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำเนิินงานของบริิษััท
5) เรื่่�องที่่�ขััดกัับกฎหมาย ประกาศ ข้้อบัังคัับ กฎและระเบีียบต่่างๆ ของหน่่วยราชการหรืือหน่่วยงานที่่�กำกัับ
ดููแลบริิษััท
6) เรื่่�องที่่�ขััดกัับวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
7) เรื่่�องที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ข้้อมููลไม่่ครบถ้้วน หรืือ ไม่่ถููกต้้อง หรืือกรณีีบริิษััทต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิมแล้้วไม่่สามารถ
ติิดต่่อกัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เสนอเรื่่�องได้้
8) เรื่่องที่่
� ผู้้�ถืือหุ้้�
�
นได้้เคยเสนอต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อพิ
� จิ ารณาในรอบ 12 เดืือนที่่�ผ่า่ นมา และได้้รับั มติิสนับั สนุุน
ด้้วยเสีียงที่่�น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ของจำนวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท โดยที่่�ข้้อเท็็จจริิงยัังไม่่ได้้
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนััยสำคััญจากข้้อเท็็จจริิงในขณะที่่�นำเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งก่่อน
9) เรื่่�องที่่�บริิษััทได้้ดำเนิินการแล้้ว
10) เรื่่�องอื่่�นๆ เช่่น เรื่่�องที่่�ซ้้ำกัับเรื่่�องที่่�ได้้เสนอมาก่่อนแล้้ว เป็็นต้้น
ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่ได้้ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนด บริิษััทจะแจ้้งเรื่่�องดัังกล่่าวให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นในครั้้�งนั้้�น โดยจะระบุุเหตุุผลในการปฏิิเสธการบรรจุุเรื่่�องดัังกล่่าวไว้้
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ข้้อเสนอที่่�จะได้้รัับการบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น เลขานุุการบริิษััทจะพิิจารณากลั่่�นกรองและ
นำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาและสรุุปให้้ความเห็็นเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม โดยให้้ถืือว่่า
ความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทถืือเป็็นที่่�สุุด
2.2 กำหนดวิิธีีการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอชื่่�อบุุคคลให้้เข้้ารัับการพิิจารณาเพื่่�อดำรงตำแหน่่งกรรมการ โดยให้้
เสนอชื่่�อผ่่านเลขานุุการบริิษััทล่่วงหน้้า 3 เดืือนก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น พร้้อมข้้อมููลประกอบการพิิจารณา
ด้้านคุุณสมบััติิ และการให้้ความยิินยอมของผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อ
	คุุณสมบััติิของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�จะเสนอชื่่�อบุุคคลให้้เข้้ารัับการพิิจารณาเพื่่�อดำรงตำแหน่่งกรรมการดัังกล่่าวข้้างต้้น
เป็็นไปตามที่่�กำหนดในพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์มาตรา 89/28 ซึ่่ง� กำหนดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�ง
หรืือหลายคนซึ่่�งถืือหุ้้�นและมีีสิิทธิิออกเสีียงนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 ของจำนวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
ของบริิษััท และเป็็นการถืือหุ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องนัับจากวัันที่่�ถืือหุ้้�นจนถึึงวัันที่่�เสนอวาระการประชุุมดัังกล่่าวเป็็นเวลา
ไม่่น้้อยกว่่า 12 เดืือน มีีสิิทธิิเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อให้้เข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการบริิษััท
	บุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอชื่่�อให้้เข้้ารัับการพิิจารณาเพื่่�อดำรงตำแหน่่งกรรมการบริิษััท ต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน
ตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำกััด พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลอดจนระเบีียบของ
สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และข้้อบัังคัับของบริิษััท รวมทั้้�งมีีคุุณสมบััติิอื่่�นๆตามที่่�บริิษััทกำหนด คุุณสมบััติิของกรรมการ
ได้้แก่่ มีีความรู้้�ความสามารถความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ที่่�สามารถเอื้้�อประโยชน์์และเหมาะสมกัับลัักษณะ
ธุุรกิิจของบริิษััท มีีประวััติิการทำงานที่่�ดีี มีีความเป็็นอิิสระ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการด้้วยความซื่่�อสััตย์์ มีีคุุณธรรม
จริิยธรรม และสามารถเข้้าประชุุมคณะกรรมการอย่่างสม่่ำเสมอ เป็็นต้้น
	รายชื่่อบุ
� คค
ุ ลใดที่่�จะได้้รับั การเสนอชื่่อคั
� ดั เลืือกเป็็นกรรมการบริิษัทั นั้้�น กรรมการอิิสระจะพิิจารณากลั่่น� กรองและ
นำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาว่่าจะนำเสนอรายชื่่�อให้้แก่่ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือไม่่ โดยให้้ถืือว่่า
ความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทถืือเป็็นที่่�สุุด
2.3 เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้สิิทธิิในการแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นรายคน
2.4 บริิษััทไม่่มีีนโยบายที่่�จะเพิ่่�มวาระการประชุุมในที่่�ประชุุมโดยไม่่ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า โดยไม่่จำเป็็น
โดยเฉพาะวาระสำคััญที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องใช้้เวลาในการศึึกษาข้้อมููลก่่อนตััดสิินใจ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีโอกาสศึึกษา
ข้้อมููลประกอบวาระการประชุุมก่่อนตััดสิินใจ รวมทั้้�งไม่่จำกััดสิิทธิิในการเข้้าประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาสาย เป็็นต้้น

(3) การป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน

บริิษััทมีีการทบทวนกำกัับดููแลการใช้้ข้้อมููลภายในอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อป้้องกัันการหาประโยชน์์จากข้้อมููลภายใน
ให้้ แ ก่่ ต นเองหรืือผู้้�อื่่� น ในทางมิิ ชอ บ เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความยุุ ติิ ธรรมต่่ อผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ยทุุ ก ราย โดยในการประชุุ ม
คณะกรรมการครั้้�งที่่� 6/2563 คณะกรรมการบริิษััทได้้ปรัับปรุุงนโยบายการใช้้ข้้อมููลภายในโดยกำหนดแนวทางในการ
เก็็บรัักษาข้้อมููลภายในของบริิษััท และแนวทางป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในแสวงหาประโยชน์์ส่่วนตนเป็็นคำสั่่�งที่่�เป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร และได้้แจ้้งให้้ทุุกคนในองค์์กรถืือปฏิิบััติิ รวมทั้้�งกำหนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�ดำรงตำแหน่่งระดัับ
บริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินหรืือเทีียบเท่่า และพนัักงานที่่�อยู่่�ในหน่่วยงานที่่�ได้้รับั ข้้อมูลู ภายในของบริิษัทั ซึ่่งมี
� ผี ล
ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงราคาหลัักทรััพย์์ ต้้องไม่่ใช้้ข้อมู
้ ลู ภายในก่่อนเปิิดเผยสู่่�สาธารณะ และห้้ามบุุคคลที่่�เกี่่ยวข้
� องกั
้ บั ข้้อมูลู
ภายในทำการซื้อ้� ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั โดยตนเอง คู่่�สมรส บุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการซื้อ้� ขายโดยทาง
ตรงหรืือทางอ้้อม (เช่่น Nominee ผ่่านกองทุุนส่่วนบุุคคล) ภายใน 1 เดืือน ก่่อนมีีการเปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาส
และงบการเงิินประจำปีีต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ 1 วัันทำการหลัังการเปิิดเผยงบการเงิินดัังกล่่าว
บริิษััทได้้กำหนดโทษทางวิินััยสำหรัับผู้้�แสวงหาผลประโยชน์์จากการนำข้้อมููลภายในของบริิษััทไปใช้้ หรืือนำไป
เปิิดเผยจนอาจทำให้้บริิษััทได้้รัับความเสีียหาย โดยพิิจารณาลงโทษตามควรแก่่กรณีี ได้้แก่่ การตัักเตืือนด้้วยวาจา
การตัักเตืือนเป็็นหนัังสืือ การภาคทััณฑ์์ตลอดจนการเลิิกจ้้าง พ้้นสภาพการเป็็นพนัักงานด้้วยเหตุุไล่่ออก ปลดออก หรืือ
ให้้ออก แล้้วแต่่กรณีี เป็็นต้้น
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นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้ให้้ข้อมู
้ ลู แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษัทั มีีหน้้าที่่�รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั และ
บทกำหนดโทษตามพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 และตามข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษัทั มีีหน้้าที่่�รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ที่่ออ
� กโดยบริิษัทั ซึ่่ง� เป็็นของ
ตนเอง คู่่�สมรส และบุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ ต่่อสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ภายใน
30 วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััท รวมทั้้�งเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงการ
ถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััท ต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบ และรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ดัังกล่่าว
ต่่อสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ภายใน 3 วัันทำการ นัับจากวัันที่่�ซื้้�อ ขาย โอน หรืือ
รัับโอน เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และเพื่่อ� การเผย
แพร่่ต่่อสาธารณะต่่อไป

(4) การมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการ

4.1 บริิษััทยึึดหลัักการในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน และได้้กำหนดแนวทางการจััดการเรื่่�องการมีีส่่วนได้้
เสีียอย่า่ งโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้ โดยเฉพาะในการพิิจารณาธุุรกรรมระหว่่างบริิษัทั กัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียหรืือ
มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง โดยเมื่่�อเกิิดกรณีีดัังกล่่าว ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องนั้้�นจะต้้องรายงานให้้บริิษััททราบโดยทัันทีี และ
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องนั้้�นๆ กรรมการจะต้้องรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียอย่่างน้้อย
ก่่อนการพิิจารณาวาระนั้้�น และบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุมด้้วย
4.2 บริิษััทได้้กำหนดแนวทางเพื่่�อมิิให้้กรรมการหรืือผู้้�บริิหารที่่�มีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง เข้้าร่่วมกระบวนการ
ตััดสิินใจในการพิิจารณาธุุรกรรมดัังกล่่าว โดยในการออกเสีียงในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั กรรมการซึ่่�งมีส่ี ว่ น
ได้้เสีียในเรื่่�องใด ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
(1) การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งหมายถึึงการให้้ความสำคััญต่่อสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
ไม่่ว่า่ จะเป็็นผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียภายใน ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษัทั หรืือผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียภายนอก เช่่น ลููกค้้า
ซััพพลายเออร์์ เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่ง ภาครััฐ สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น โดยบริิษััทตระหนัักดีีว่่าการสนัับสนุุนและ
ข้้อคิดิ เห็็นจากผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุกุ กลุ่่�มจะเป็็นประโยชน์์ในการดำเนิินงานและการพััฒนาธุุรกิจิ ของบริิษัทั ดัังนั้้น� บริิษัทั จะ
ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อกำหนดที่่�เกี่่ยวข้
� อง
้ เพื่่อ� ให้้สิทิ ธิิของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียดังั กล่่าวได้้รับั การดููแลเป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้�
ในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทได้้คำนึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ตามแนวนโยบายดัังต่่อไปนี้้�

	ผู้้�ถืือหุ้้�น

1) บริิษัทั มีีหน้้าที่่�ส่ง่ เสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิทิ ธิิของตนเอง โดยสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน ได้้แก่่ การซื้้อ� ขายหรืือโอนหุ้้�น
สิิทธิิในการมีีส่่วนแบ่่งในกำไรของกิิจการ สิิทธิิในการได้้รัับข่่าวสารข้้อมููลกิิจการอย่่างเพีียงพอ สิิทธิิในการ
เข้้ า ร่่ วม ประชุุ มผู้้�ถืือหุ้้� นเพื่่� อ แต่่ งตั้้� ง หรืือถอดถอนกรรมการ การแต่่ งตั้้� งผู้้�สอ บบัั ญ ชีี การจัั ด สรรเงิิ น ปัั น ผล
การกำหนดหรืือแก้้ ไ ขข้้ อบัังคัั บ หรืือหนัั งสืือ บริิ คณห์์ส นธิิ การลดทุุ น หรืือเพิ่่� มทุุน การอนุุ มัั ติิ ร ายการพิิ เ ศษ
เป็็ น ต้้ น บริิ ษัั ท มีี ห น้้ า ที่่� ส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น ให้้ ผู้้�ถืือหุ้้� นใช้้ สิิ ท ธิิ ใ นเรื่่� องต่่ า งๆ ในการประชุุ มผู้้�ถืือหุ้้� น ได้้ แ ก่่
สิิทธิิในการเสนอวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้า สิิทธิิในการเสนอบุุคคลเพื่่�อคััดเลืือกเป็็นกรรมการล่่วงหน้้า
สิิ ท ธิิ ใ นการส่่ งค ำถามต่่ อที่่� ป ระชุุ มล่่ วง หน้้ า ก่่ อ นการประชุุ ม สิิ ท ธิิ ใ นการแสดงความคิิ ด เห็็ น และตั้้� งค ำถาม
ต่่อที่่�ประชุุม เป็็นต้้น
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2) บริิษััทมีีหน้้าที่่�ในการงดเว้้นการกระทำใดๆ อัันเป็็นการละเมิิด หรืือจำกััดสิิทธิิ หรืือการลิิดรอนสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
ในการศึึกษาข้้อมููลสารสนเทศของบริิษััทที่่�ต้้องเปิิดเผยตามข้้อกำหนดต่่างๆ และการเข้้าประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น
ไม่่แจกเอกสารที่่�มีีข้้อมููลสำคััญเพิ่่�มเติิมอย่่างกะทัันหััน ไม่่เพิ่่�มวาระการประชุุมหรืือเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลสำคััญโดย
ไม่่ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า เป็็นต้้น
3) บริิ ษัั ท มีี ห น้้ า ที่่� อ ำนวยความสะดวกให้้ ผู้้�ถืือหุ้้� นในการใช้้ สิิ ท ธิิ ต่่ า งๆ เช่่ น การให้้ ข้้ อมูู ล สำคัั ญ ที่่� เ ป็็ น ปัั จจุุ บัั น
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ขององค์์กร การจััดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าเยี่่�ยมชมกิิจการ เป็็นต้้น
4) บริิ ษัั ท มีี ห น้้ า ที่่� น ำเสนอรายงานสถานภาพของบริิ ษัั ท ผลประกอบการ ฐานะการเงิิ น และรายงานอื่่� น ๆ
โดยสม่่ำเสมอ และครบถ้้วนตามความเป็็นจริิง

พนัักงาน

1) บริิ ษัั ท มีี น โนบายที่่� จ ะปฏิิ บัั ติิ กัั บ พนัั ก งานอย่่ า งเท่่ า เทีี ยม และให้้ ผ ลตอบแทนแก่่ พ นัั ก งานอย่่ า งเป็็ น ธรรม
โดยอ้้างอิิงจากผลการทำงานของพนัักงาน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการจ่่ายค่่าตอบแทนของบริิษััทอยู่่�ในระดัับที่่�สามารถ
แข่่งขัันได้้ในอุุตสาหกรรมที่่�ใกล้้เคีียงกััน ซึ่่�งบริิษััทจะวััดผลการดำเนิินงานของพนัักงานอย่่างเป็็นธรรมตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทกำหนด บริิษััทจััดสวััสดิิการที่่�เหมาะสมให้้แก่่พนัักงานเพื่่�อส่่งเสริิมสวััสดิิภาพและความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีีของพนัักงาน ดัังนี้้�
-	สวััสดิิการเงิินช่่วยเหลืือ อาทิิ เงิินช่่วยเหลืือค่่าใช้้จ่่ายกรณีี พนัักงาน คู่่�สมรสของพนัักงาน หรืือบิิดา มารดา
ของพนัักงานเสีียชีีวิิต และเงิินช่่วยเหลืืออื่่�นๆ
-	ด้้ า นสุุ ข ภาพและประกัั น ชีี วิิ ต อาทิิ การตรวจสุุ ข ภาพพนัั ก งานประจำปีี การประกัั น สุุ ข ภาพกลุ่่�ม
และการประกัันอุุบััติิเหตุุกลุ่่�ม
- กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุนเงิินทดแทนกองทุุนประกัันสัังคม
		 โดยผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่าจ้้างโบนััส และเงิินสบทบกองทุุนประกัันสัังคม
2) บริิษััทมีีนโยบายที่่�ส่่งเสริิมและพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้�ความสามารถอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น จััดอบรมให้้ความรู้้�
แก่่พนัักงานและผู้้�บริิหาร ส่่งพนัักงานและผู้้�บริิหารไปอบรมกัับหน่่วยงานภายนอกในเรื่่องที่่
� เ� กี่่ยวข้
� องกั
้ บั การทำงาน
3) บริิษััทมีีหน้้าที่่�ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมการทำงานให้้ถููกสุุขลัักษณะ เอื้้�อต่่อการทำงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และ
มีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของพนัักงาน
4) บริิษััทมีีหน้้าที่่�รัักษาความเป็็นส่่วนตััวของพนัักงาน โดยบริิษััทจะไม่่นำข้้อมููลส่่วนตััวของพนัักงาน เช่่น เงิินเดืือน
ประวััติิการรัักษาพยาบาล ไปเปิิดเผยต่่อบุุคคลภายนอก เว้้นแต่่บริิษััทมีีหน้้าที่่�ต้้องเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวตาม
ข้้อบัังคัับ และกฎหมาย
5) บริิษัทั คำนึึงถึงึ สิิทธิิของพนัักงานเป็็นสำคััญ และยึึดถืือปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานทุุกคนด้้วยความเคารพในเกีียรติิ ศัักดิ์์ศ� รีี
และสิิทธิิส่่วนบุุคคล ตลอดจนเปิิดโอกาสให้้พนัักงานร้้องเรีียนกรณีีพนัักงานไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรมผ่่านช่่องทาง
ต่่างๆ เช่่น ตู้้�รัับความคิิดเห็็น หน่่วยงานฝ่่ายบุุคคลที่่�รัับเรื่่�อง เป็็นต้้น

	ลููกค้้า ซััพพลายเออร์์

บริิษััทมีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิตามกฎหมายหลายประเภท ซึ่่�งห้้ามบริิษััททำการค้้าโดยวิิธีีที่่�ไม่่เป็็นธรรม หรืือการหลอกลวง
ตััวอย่่างของการต้้องห้้ามรวมถึึงการติิดสิินบน หรืือให้้ผลตอบแทนให้้เกิิดธุุรกิิจ หรืือให้้ผิิดสััญญาโดยบุุคคลอื่่�น
รวมทั้้�งกำหนดนโยบายให้้พนัักงานต้้องปฏิิบัติั งิ านอย่่างซื่่อสั
� ตั ย์์ต่อลู
่ กู ค้้า ซััพพลายเออร์์ และควรหลีีกเลี่่ยง
� การมอบหรืือ
รัับเงิินสด หรืือสิ่่�งอำนวยความสะดวกทางธุุรกิิจอื่่�นๆ ที่่�สามารถถููกตีีความว่่าเป็็นสิินบนหรืือผลตอบแทนในการดำเนิิน
ธุุรกิิจกัับภาครััฐ พนัักงานต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งควรทำความเข้้าใจกฎหมายพิิเศษที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

	คู่่�ค้้า

บริิษััทปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าทุุกรายอย่่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็็นธรรม โดยคััดเลืือกคู่่�ค้้าจากความเชี่่�ยวชาญในธุุรกิิจ
สถานะทางการเงิิน ไม่่มีีประวััติิละทิ้้�งงาน มีีความสามารถในการส่่งมอบงานได้้ตามกำหนด คุุณภาพของงานและ
สิินค้้ามีีมาตรฐานและมีีราคาที่่�เหมาะสม
One Report 2564
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เจ้้าหนี้้�

บริิษััทมีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิตามสััญญาหรืือเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�ตกลงกัันไว้้อย่่างเคร่่งครััด หากไม่่สามารถปฏิิบััติิตามจะรีีบแจ้้งให้้
เจ้้าหนี้้�ทราบเพื่่�อหาแนวทางแก้้ไข รวมทั้้�งจะรัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับเจ้้าหนี้้�และให้้ความเชื่่�อถืือซึ่่�งกัันและกััน

	คู่่�แข่่ง

บริิษััทปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้าตามกติิกาการแข่่งขัันที่่�ยุุติิธรรม ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งด้้วยวิิธีีการ
ที่่�ไม่่สุุจริิต ไม่่เหมาะสม โดยบริิษััทจะปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาการแข่่งขัันที่่�ดีี ไม่่ละเมิิดความลัับหรืือล่่วงรู้้�ความลัับ
ทางการค้้าด้้วยวิิธีีฉ้้อฉล

ภาครััฐ

บริิษััทดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อการเสริิมสร้้างและพััฒนาความเจริิญก้้าวหน้้าของประเทศ โดยปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์
ข้้อบัังคัับและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเป็็นไปตามครรลองประเพณีีธุุรกิิจทั่่�วไป

	สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม

1) บริิษััทและพนัักงานต้้องยึึดมั่่�นประพฤติิปฏิิบััติิตนเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี เคารพสิิทธิิมนุุษยชน และพึึงปฏิิบััติิต่่อชุุมชนที่่�
อยู่่�อาศััยใกล้้เคีียงด้้วยความเป็็นมิิตร และมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับชุุมชน รวมถึึงให้้ความสนใจ ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ หรืือ
กีีดกััน กลุ่่�มผู้้�ที่่�ต้้องได้้รัับการดููแลเป็็นพิิเศษ เช่่น เด็็ก สตรีี ผู้้�พิิการ ผู้้�สููงอายุุ เป็็นต้้น
2) บริิษััทมีีหน้้าที่่�ประพฤติิปฏิิบััติิต่่อชุุมชนด้้วยการเปิิดโอกาสให้้ชุุมชนมีีส่่วนร่่วม การให้้ความสนัับสนุุน และ
การพััฒนาชุุมชนในด้้านต่่างๆ ให้้มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีตามความเหมาะสม ได้้แก่่ ด้้านการศึึกษา ด้้านวััฒนธรรม
ด้้านสาธารณสุุข ด้้านเศรษฐกิิจ การสร้้างงานและสร้้างรายได้้ เป็็นต้้น
3) บริิษััทมีีหน้้าที่่�ในการดููแลและสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�มีีคุุณประโยชน์์ต่่อสัังคม และให้้ความร่่วมมืือกัับภาครััฐและ
หน่่วยงานต่่างๆ ด้้วยความเต็็มใจ และเสีียสละเพื่่�อประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม
4) บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด และให้้ความสำคััญกัับ
การควบคุุมผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมอย่า่ งต่่อเนื่่อง
� บริิษัทั มีีนโยบายที่่�ให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เสริิมสร้า้ ง
คุุณภาพ อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำงานให้้มีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิต
และทรััพย์์สิินของพนัักงานอยู่่�เสมอ

(2) การต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน

บริิษััทมีีนโยบายการดำเนิินกิิจการให้้ถููกต้้องตามกฎหมายและเป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม สนัับสนุุนให้้พนัักงานของบริิษััท
ปฏิิบัติั งิ านอย่่างมีีคุณธรรม
ุ
จริิยธรรมและเป็็นพลเมืืองที่่�ดีขี องประเทศชาติิ รวมทั้้�งส่ง่ เสริิมให้้คู่่�ค้า้ ของบริิษัทั ดำเนิินธุุรกิจิ
ให้้ถููกต้้องด้้วยความโปร่่งใสด้้วยเช่่นกััน เพื่่�อให้้สัังคมโดยรวมดำเนิินไปได้้โดยสัันติิสุุข เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจว่่านโยบาย
การต่่อต้า้ นการทุุจริติ และการติิดสิินบนได้้รับั การปฏิิบัติั อย่
ิ า่ งเป็็นรููปธรรมอย่่างเพีียงพอ พร้้อมไปกัับการสร้้างจิิตสำนึึก
ค่่านิิยม ทััศนคติิที่่�ถููกต้้องในทุุกระดัับ จััดให้้มีีระบบตรวจสอบถ่่วงดุุล และระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผล ไม่่มีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน ไม่่รัับของกำนััล และไม่่ติิดสิินบนทุุกกรณีี ทั้้�งนี้้� บริิษััท คู่่�ค้้าได้้มีีการอบรม
เรื่่�องนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี
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บริิษััท มีีนโยบายในการป้้องกัันมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานนํําข้้อมููลภายในไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน
เพื่่อป้
� องกั
้ นั ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และกํําหนดให้้มีกี ารรายงานรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ต่อ่
คณะกรรมการบริิษััททราบ และบริิษััทยัังได้้จััดทำนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน (Anti - Corruption Policy)
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรขึ้้�น เพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนในการดำเนิินธุุรกิิจ และพััฒนาสู่่�องค์์กรแห่่งความยั่่�งยืืน
โดยกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนของบริิษัทั ห้้ามดำเนิินการหรืือยอมรัับการคอร์์รัปั ชัันในรููปแบบใดๆ ทั้้�งทาง
ตรงและทางอ้้อม เพื่่อสร้
� า้ งความมั่่�นใจต่่อผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียของบริิษัทั รวมถึึงต้อง
้ ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายดัังกล่่าวอย่่างเคร่่งครััด
โดยบริิษัทั กำหนดให้้มีกี ารสอบทานการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายต่่อต้า้ นคอร์์รัปั ชัันอย่่างสม่่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง
การปฏิิบััติิและข้้อกำหนดในการดำเนิินการ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และ
ข้้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่่�งบริิษััทได้้จััดอบรมและทบทวนแนวปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิต ในกิิจกรรม
สััมนาของบริิษััทเป็็นประจำทุุกปีี โดยบริิษััทได้้กำหนดแนวทางปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว ดัังนี้้�
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

	คำำ�นิิยาม

การทุุจริิต (Corruption) หมายถึึง การใช้้อำนาจที่่�ได้้มาหรืือการใช้้ทรััพย์์สิินที่่�มีีอยู่่�ในทางมิิชอบเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน
หรืือก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อประโยชน์์ของผู้้�อื่่�น การทุุจริิตอาจเกิิดได้้หลายลัักษณะ อาทิิ การติิดสิินบนเจ้้าพนัักงาน
ด้้วยการชัักชวน การเสนอ การให้้ หรืือการรัับสิินบน ทั้้�งที่่�เป็็นเงิินและสิ่่�งของ การมีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน การฉ้้อฉล
การฟอกเงิิน การยัักยอก การปกปิิดข้้อเท็็จจริิง การขััดขวางกระบวนการยุุติิธรรม การค้้าภายใต้้แรงอิิทธิิพล
การทุุจริิตดัังกล่่าวมิิได้้หมายความถึึงเพีียงความสััมพัันธ์์ระหว่่างเอกชนกัับหน่่วยงานของรััฐเท่่านั้้�น แต่่ยัังครอบคลุุมถึึง
ธุุรกรรมระหว่่างบุุคคลหรืือกิิจการในระหว่่างภาคเอกชนด้้วยกัันเองด้้วย

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ

1)	คณะกรรมการบริิษัทั มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการกำหนดนโยบายและการกำกัับดููแลให้้มีรี ะบบที่่�สนับั สนุุน
การต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าฝ่่ายบริิหารได้้ตระหนัักและให้้ความสำคััญกัับการ
ต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันและปลููกฝัังจนเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร
2)	คณะกรรมการตรวจสอบ มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิินและบััญชีี
ระบบควบคุุมภายใน ระบบบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเป็็นไปตามมาตรฐานสากล มีีความรััดกุุม เหมาะสม
และมีีประสิิทธิิภาพ
3) กรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหาร มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการกำหนดให้้มีีระบบและให้้มีีการส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน เพื่่�อสื่่�อสารไปยัังพนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย รวมทั้้�งทบทวน
ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่่างๆ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และข้้อกำหนดทางกฎหมาย เป็็นต้้น
4) หน่่วยงานตรวจสอบภายใน มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิิบััติิงานว่่าเป็็นไป
อย่่างถููกต้้อง ตรงตามนโยบาย ระเบีียบปฏิิบััติิ อำนาจดำเนิินการ กฎหมาย และข้้อกำหนดของหน่่วยงาน
กำกัับดููแล เพื่่�อให้้มั่่�นในว่่าบริิษััทมีีระบบควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม และเพีียงพอต่่อความเสี่่�ยงด้้านคอร์์รััปชัันที่่�
อาจเกิิดขึ้้�น และรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวปฏิิบััติิการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน

1) กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน ต้้องปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน โดยต้้องไม่่เข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับ
เรื่่�องคอร์์รััปชัันไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม ตลอดจนไม่่พึึงละเลยหรืือเพิิกเฉยเมื่่�อพบเห็็นการกระทำที่่�เข้้าข่่าย
การทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท
2) ไม่่กระทำหรืือสนัับสนุุนการให้้สิินบน รวมทั้้�งควบคุุมให้้การบริิจาค การให้้ของขวััญทางธุุรกิิจ และการสนัับสนุุน
กิิจการต่่างๆ มีีความโปร่่งใส และไม่่มีีเจตนาเพื่่�อโน้้มน้้าวให้้เจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐหรืือเอกชนดำเนิินการไม่่เหมาะสม
3) เสริิมสร้้างให้้พนัักงาน คู่่�สััญญา และคู่่�ค้้า ตระหนัักถึึงการทุุจริิตที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และการต่่อต้้านการทุุจริิต
4)	จััดให้้มีรี ะบบการควบคุุมภายใน การบริิหารความเสี่่ยง
� รวมถึึงการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสม และมีีประสิิทธิิผล
เพื่่�อป้้องกัันการประพฤติิมิิชอบต่่างๆ
5)	จััดให้้มีแี นวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� เี กี่่ยวกั
� บั การรัับ การให้้ของขวััญ ทรััพย์์สินิ หรืือประโยชน์์อื่น่� โดยมีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ เพื่่อมิ
� ใิ ห้้เกิิด
ช่่องทางทุุจริติ หรืือเกิิดความไม่่เป็็นธรรมต่่อผู้้�เกี่่ยวข้
� อง
้ อื่่น� ตลอดจนเพื่่อ� ให้้กระบวนการจััดซื้้อจั
� ดั จ้้างเป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสม โดยให้้หลีีกเลี่่�ยงการรัับของขวััญ และ/หรืือ ของกำนััล ซึ่่�งมีีมููลค่่าเกิินปกติิวิิสััยจาก
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจกัับบริิษััทหรืือจากผู้้�อื่่�น ตลอดจนการหลีีกเลี่่�ยงการรัับเลี้้�ยงจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจกัับ
บริิษััทหรืือจากผู้้�อื่่�น ซึ่่�งอาจได้้ประโยชน์์จากการปฏิิบััติิงานของพนัักงานของบริิษััท
6) ให้้ความรู้้�ด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันแก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน เพื่่�อส่่งเสริิมความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต และรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิตามหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ โดยมีีการจััดการอบรมเรื่่�อง การป้้องกัันและ
การจััดการกัับการทุุจริิตให้้แก่่พนัักงานใหม่่ภายใน 90 วัันนัับจากวัันเข้้าทำงาน
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7) บริิษััทได้้กำหนดให้้ฝ่่ายบริิหารต้้องรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทโดยพลััน ในกรณีีที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ทุุจริิตอย่่าง
ร้้ายแรง มีีการปฏิิบััติิที่่�ฝ่่าฝืืนกฎหมาย หรืือมีีการกระทำที่่�ผิิดปกติิอื่่�น ซึ่่�งอาจกระทบต่่อชื่่�อเสีียงและฐานะการเงิิน
ของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำคััญ
8)	ผู้้�ที่่�กระทำการคอร์์รััปชัันและผู้้�มีีส่่วนรู้้�เห็็นหรืือเกี่่�ยวข้้องจะต้้องได้้รัับการลงโทษทางวิินััยตามกฎของบริิษััท และ
ได้้รับั โทษตามกฎหมาย โดยบริิษัทั จััดให้้มีช่ี อง
่ ทางการสื่่อส
� ารสำหรัับแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกับั การทุุจริติ โดยพนัักงาน
สามารถแจ้้ง หรืือรายงานเหตุุการณ์์ทุุจริิต หรืือเหตุุการณ์์ที่่�น่่าสงสััยว่่าจะมีีการทุุจริิตได้้ในช่่องตามที่่�กำหนดใน
ประกาศของบริิษััท โดยมีีการกำหนดรายละเอีียดความผิิด สถานะความผิิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้้�งอาจได้้
รัับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้้�นผิิดกฎหมาย
9) บริิษััทจะให้้ความเป็็นธรรมและคุ้้�มครองพนัักงานที่่�ปฏิิเสธหรืือแจ้้งเรื่่�องคอร์์รััปชัันเกี่่�ยวกัับบริิษััท เพื่่�อเป็็น
หลัักประกัันความปลอดภััยของผู้้�รายงานหรืือพยานเหตุุการณ์์ทุุจริิต

(3) การแจ้้งข้้อมููลเบาะแสเกี่่�ยวกัับการฉ้้อฉลหรืือทุุจริิต (Whistle Blowing)

บริิษัทั ดำเนิินธุุรกิจด้
ิ วยม
้ าตรฐานคุุณธรรม และความซื่่อตรงต
�
ลอดเวลา บริิษัทั คาดหวัังให้้พนัักงานทุุกคนยึึดถืือมาตรฐาน
เดีียวกัันนี้้�ในการปฏิิบััติิงาน และเพื่่�อสนัับสนุุนให้้พนัักงาน หรืือลููกค้้า หรืือบุุคคลภายนอกทุุกคนปฏิิบััติิตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์์ นโยบาย และข้้อบังคั
ั บั รวมทั้้�งเพื่่อ� ให้้บุคค
ุ ลดัังกล่่าวใช้้เป็็นช่่องทางในการร้้องเรีียนและ/หรืือแจ้้งเบาะแสการ
กระทำผิิดเกี่่ยวกั
� บั การบััญชีีและการเงิิน การควบคุุมภายใน การตรวจสอบ การทุุจริติ และการกระทำใดๆ ที่่�ผิดิ กฎหมาย

ขอบเขตของการแจ้้งเบาะแส

1) พฤติิกรรมที่่�น่่าสงสััยเกี่่�ยวกัับการกระทำที่่�ผิิดกฎหมายรวมถึึงการทุุจริิตคอร์์รััปชััน และการติิดสิินบน
2) การฝ่่าฝืืนนโยบายบริิษััท และข้้อบัังคัับของบริิษััท
3) การดำเนิินธุุรกิจที่่
ิ เ� ป็็นการฝ่่าฝืืนกฎระเบีียบภายในบริิษัทั หรืือข้้อบังคั
ั บั ของทางการ หรืือการละเมิิดข้้อผููกพัันทาง
กฎหมายที่่�บริิษััทเป็็นคู่่�สััญญา
4) พฤติิกรรมที่่�น่่าสงสััยเกี่่�ยวกัับสาระสำคััญทางบััญชีีหรืือการตรวจสอบ
5) การกระทำใดๆ ที่่�ผิิดไปจากจริิยธรรม หรืือความยุุติิธรรมทางสัังคม
หากพนัักงาน หรืือลููกค้้า หรืือบุุคคลภายนอก (ผู้้�แจ้้งเบาะแส) พบเห็็นพฤติิการณ์์ที่่�พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าเข้้าข่่าย
ตามข้้อมููลข้้างต้้น ขอให้้ปฏิิบััติิตามกระบวนการข้้างล่่างนี้้�

การร้้องเรีียนและ/หรืือการแจ้้งข้้อมููลเบาะแสเกี่่�ยวกัับการฉ้้อฉลหรืือทุุจริิต

การร้้องเรีียนและ/หรืือการแจ้้งข้้อมููลเบาะแสเกี่่�ยวกัับการฉ้้อฉลหรืือทุุจริิต หมายถึึง การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การกระทำผิิด ไม่่ว่่าเรื่่�องที่่�แจ้้งนั้้�นกำลัังเกิิดขึ้้�น เกิิดขึ้้�นในอดีีต หรืือมีีแนวโน้้มจะเกิิดขึ้้�นในอนาคตก็็ตาม
	วิิธีีการ
1. การส่่งและการรัับข้้อร้้องเรีียนหรืือข้้อมููลและเบาะแสเกี่่�ยวกัับการฉ้้อฉลหรืือทุุจริิต
		ผู้้�แจ้้งข้้อร้้องเรีียนหรืือเบาะแสจะต้้องเขีียนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และระบุุชื่่�อผู้้�แจ้้งพร้้อมแนบข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือ	
		 โดยระบุุรายละเอีียดอย่่างเพีียงพอ และส่่งไปยัังประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามช่่องทาง ดัังต่่อไปนี้้�
		 โดยทางไปรษณีีย์์
			 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
			 บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
			 159/21 อาคารเสริิมมิิตรทาวเวอร์์ ชั้้�น 14 ห้้อง 1401
			 ถนนสุุขุุมวิิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา
			 กรุุงเทพมหานคร 10110
		 โดยทางไปรษณีีย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-mail)
			 acchairman@vintcom.co.th
เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถตรวจสอบข้้อมููลและแหล่่งที่่�มาของเบาะแสการกระทำผิิดได้้ บริิษััทจะไม่่พิิจารณาข้้อร้้อง
เรีียนที่่�ไม่่ระบุุชื่่�อของผู้้�แจ้้งเบาะแส
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2. การจััดเก็็บข้้อร้้องเรีียน
บริิษััทจััดเก็็บข้้อร้้องเรีียนอย่่างเป็็นความลัับ และจะไม่่เปิิดเผยชื่่�อของผู้้�แจ้้งเบาะแส เว้้นแต่่ได้้รัับอนุุญาตจาก
ผู้้�แจ้้งเบาะแส
3. การปฏิิบััติิต่่อข้้อร้้องเรีียน
	ข้้ อร้้ อง เรีี ย นจะถูู ก ส่่ งถึึ งคณ ะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่� งจ ะมอบหมายให้้ ผู้้� บริิ ห ารหรืือผู้้�ที่่� เ หมาะสม หรืือ
คณะอนุุกรรมการ เป็็นผู้้�ตรวจสอบข้้อร้อง
้ เรีียนเบื้้�องต้น้ อย่่างเป็็นอิิสระโดยคำนึึงถึงึ หลัักความยุุติธรรม
ิ
เที่่�ยงธรรม
และสุุจริติ และรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ หลัังจากนั้้�น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิิจารณาข้้อปฏิิบัติั ที่่ิ �
เหมาะสมต่่อข้้อร้้องเรีียนนั้้�น และดำเนิินการต่่อไปหากจำเป็็น
เมื่่อ� ได้้สอบสวนข้้อเท็็จจริงิ และประเมิินข้้อร้อง
้ เรีียนแล้้ว ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�ที่่�เหมาะสม หรืือคณะอนุุกรรมการ จะเสนอ
การดำเนิินการทางวิินััยต่่อผู้้�ที่่�ถููกร้้องเรีียนต่่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ต่่อไป การดำเนิินการที่่�คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็็นสมควรจะถููกนำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิหาร หรืือสมาชิิกอาวุุโสฝ่่ายจััดการ เพื่่�อรัับมอบอำนาจ
และดำเนิินการตามลำดัับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริิษััทให้้ความสำคััญต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลสำคััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่�มิิใช่่ข้้อมููลทางการ
เงิินอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา โปร่่งใสผ่่านช่่องทางที่่�เข้้าถึึงข้้อมููลง่่าย มีีความเท่่าเทีียมกัันและน่่าเชื่่�อถืือ โดยบริิษััท
จะเผยแพร่่ข้้อมููลสารสนเทศของบริิษััทต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และสาธารณชนผ่่านช่่องทางและสื่่�อการเผยแพร่่ข้้อมููลต่่างๆ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท รวมถึึงมีีการจััดทำแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี /
รายงานประจำปีีแบบ 56-1 One Report
ในส่่วนของงานด้้านผู้้�ลงทุุนสััมพัันธ์์นั้้�น บริิษััทยัังไม่่มีีการจััดตั้้�งหน่่วยงานเฉพาะเนื่่�องจากกิิจกรรมในเรื่่�องดัังกล่่าวยัังมีีไม่่
มากนััก แต่่ได้้มอบหมายให้้กรรมการผู้้�จััดการทำหน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งนัักวิิเคราะห์์ และภาครััฐ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยในปีี 2564 บริิษััทเปิิดโอกาสให้้นัักวิิเคราะห์์สื่่�อมวลชน รวมทั้้�งนัักลงทุุนได้้พบผู้้�บริิหารเพื่่�อสอบถามข้้อมููล
ความคืืบหน้้าเกี่่�ยวกัับการดำเนิินกิิจการของบริิษััท รวมถึึงการให้้ความรู้้�แก่่นัักลงทุุน เช่่น งานบริิษััทจดทะเบีียนพบผู้้�ลงทุุน
(Opportunity Day) จำนวน 3 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2564 วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 และวัันที่่� 23 พฤศจิิกายน 2564

(1) การเปิิดเผยข้้อมููล

1.1 บริิ ษัั ท ดูู แ ลให้้ ก ารเปิิ ด เผยข้้ อมูู ล ที่่� มีี ผ ลต่่ อ การตัั ด สิิ น ใจของผู้้�ลงทุุ น และผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ยกัั บ บริิ ษัั ท ให้้ มีี
ความถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา น่่าเชื่่�อถืือ โปร่่งใส ไม่่ทำให้้สำคััญผิิด และเพีียงพอต่่อการตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุน
ทั้้�งการรายงานข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไป ตามหลัักเกณฑ์์ของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจนข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�สำคััญที่่�มีีผลกระทบต่่อราคา
หลัักทรััพย์์ของบริิษััท ซึ่่�งล้้วนมีีผลต่่อกระบวนการตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท
1.2 บริิษััทจััดให้้มีีการรายงานนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณธุุรกิิจ นโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
นโยบายเกี่่�ยวกัับการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมโดยสรุุป และผลการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว รวมทั้้�งกรณีีที่่�
ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าวได้้ พร้้อมด้้วยเหตุุผล (ถ้้ามีี) โดยรายงานผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น รายงาน
ประจำปีี และเว็็บไซต์์ของบริิษััท
1.3	คณะกรรมการมีีการรายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน โดยได้้แสดงควบคู่่�กัับ
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีในรายงานประจำปีีของบริิษััท
1.4 บริิษััทจััดทำคำอธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ เพื่่�อประกอบการเปิิดเผยงบการเงิินทุุกไตรมาส เพื่่�อให้้
นัักลงทุุนได้้รัับทราบข้้อมููลและเข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับฐานะการเงิินและผลการดำเนิินงานของบริิษััท
ในแต่่ละไตรมาสได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกเหนืือจากข้้อมููลตััวเลขในงบการเงิิน
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1.5 บริิษััทเปิิดเผยค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่�นที่่�ผู้้�สอบบััญชีีให้้บริิการไว้้ในรายงานประจำปีีของบริิษััท
1.6 บริิษััทเปิิดเผยบทบาทและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย จำนวนครั้้�งของการประชุุมและ
จำนวนครั้้�งที่่ก� รรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมในปีีที่่ผ่� า่ นมา และความเห็็นจากการทำหน้้าที่่� รวมถึึงการฝึึกอบรม
และพััฒนาความรู้้�ด้้านวิิชาชีีพอย่่างต่่อเนื่่�องของคณะกรรมการในรายงานประจำปีีของบริิษััท
1.7 บริิษัทั เปิิดเผยนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษัทั ที่่�สะท้้อนถึึงภาระหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของแต่่ละคน รวมทั้้�งรูปู แบบหรืือลัักษณะของค่่าตอบแทน ซึ่่�งรวมถึึงจำนวนเงิินค่่าตอบแทน
ที่่�กรรมการแต่่ละท่่านได้้รัับจากการเป็็นกรรมการของบริิษััทย่่อยด้้วย (ถ้้ามีี) ในรายงานประจำปีีของบริิษััท

(2) ข้้อมููลขั้้�นต่ำำ��ที่่�เปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท

นอกจากการเผยแพร่่ข้้อมููลตามเกณฑ์์ที่่�กำหนด และผ่่านช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย แบบแสดง
รายการข้้อมููลประจำปีี / รายงานประจำปีีแบบ 56-1 One Report และรายงานประจำปีีแล้้ว บริิษััทจััดให้้มีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษผ่่านช่่องทางอื่่�นอย่่างสม่่ำเสมอด้้วย เช่่น เว็็บไซต์์ของบริิษััท
ซึ่่�งประกอบด้้วยข้้อมููลต่่อไปนี้้�
1)	วิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ
2)	ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
3)	รายชื่่�อคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
4)	งบการเงิินและรายงานเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิินและผลการดำเนิินงานทั้้�งฉบัับปััจจุุบัันและของปีีก่่อนหน้้า
5) แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี / รายงานประจำปีีแบบ 56-1 One Report ที่่�สามารถให้้ดาวน์์โหลดได้้
6)	ข้้อมููลหรืือเอกสารอื่่�นใดที่่�บริิษััทนำเสนอต่่อนัักวิิเคราะห์์ ผู้้�จััดการกองทุุน หรืือสื่่�อต่่างๆ
7) โครงสร้้างการถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
8) โครงสร้้างกลุ่่�มบริิษัทั รวมถึึงบริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม บริิษัทั ร่่วมค้้า และ Special Purpose Enterprises/ Vehicles
(SPEs/SPVs) (ถ้้ามีี)
9) กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อมที่่ถืือหุ้้�
� นตั้้ง� แต่่ร้อย
้ ละ 5 ของจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายได้้แล้้วทั้้ง� หมดและ
มีีสิิทธิิออกเสีียง
10) การถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมของกรรมการ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ผู้้�บริิหารระดัับสููง
11) หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญและวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
12)	ข้้อบัังคัับบริิษััท หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ และข้้อตกลงของกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�น (ถ้้ามีี)
13) นโยบายด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
14) นโยบายด้้านบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงวิิธีีการจััดการความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ
15) กฎบััตร หรืือหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ คุุณสมบัติั ิ วาระการดำรงตำแหน่่งของคณะกรรมการ รวมถึึงเรื่่องที่่
� ต้� อง
้ ได้้รับั
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ
16) กฎบััตร หรืือหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ คุุณสมบััติิ วาระการดำรงตำแหน่่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
17)	จรรยาบรรณสำหรัับพนัักงานและกรรมการบริิษััท รวมถึึงจรรยาบรรณนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
18)	ข้้ อมููล ติิ ด ต่่ อ หน่่ วยง าน หรืือบุุ คค ลที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบงานนัั ก ลงทุุ น สัั มพัั น ธ์์ เช่่ น ชื่่� อบุุ คค ลที่่� ส ามารถให้้ ข้้ อมูู ล ได้้
หมายเลขโทรศััพท์์
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้้างคณะกรรมการ

1.1 โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิหลากหลายทั้้�งในด้้านทัักษะ ประสบการณ์์
ความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั โดยเป็็นผู้้�มีีบทบาทสำคััญในการกำหนดนโยบายและภาพรวม
ขององค์์กร แผนการดำเนิินธุุรกิิจ รวมทั้้�งมีีบทบาทสำคััญในการกำกัับดููแล ตรวจสอบ ประเมิินผลการดำเนิินงาน
ของบริิษััทให้้เป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้ นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามพระราชบััญญััติิ
มหาชนจำกััด พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) พระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้้�งฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) ตลอดจนระเบีียบของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
คณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน ตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััท
1.2	คณะกรรมการบริิ ษัั ท มีี จ ำนวนกรรมการเพีี ยง พอที่่� จ ะกำกัั บ ดูู แ ลธุุ รกิิ จ ของบริิ ษัั ท ซึ่่� ง ประกอบด้้ วยบุุ คค ล
ที่่�มีีความรู้้� ประสบการณ์์ และความสามารถที่่�เพีียงพอที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยต้้องมีีจำนวน
กรรมการรวมกัันไม่่น้อย
้ กว่่า 5 คน ตามกฎหมาย และไม่่เกิินกว่่า 9 คน และมีีกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารอย่่างน้้อย
กึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการทั้้�งคณะ เพื่่�อให้้มีีการถ่่วงดุุลระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารกัับกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
1.3 โครงสร้้างคณะกรรมการของบริิษััทในปััจจุุบัันมีีสััดส่่วนของกรรมการอิิสระ 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้้�งสิ้้�น
7 คน ซึ่่�งเป็็นจำนวนที่่�เกิินกว่่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้้�งหมดของบริิษััท กรรมการอิิสระดัังกล่่าวสามารถ
ให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั การทำงานของฝ่่ายจััดการได้้อย่า่ งอิิสระ ทำให้้เกิิดการถ่่วงดุลุ ในการออกเสีียงในการพิิจารณา
เรื่่�องต่่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริิหารงานของฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท ทั้้�งนี้้� กรรมการ
อิิสระของบริิษััททั้้�ง 3 คน ดำรงตำแหน่่งกรรมการตรวจสอบด้้วย ซึ่่�งจำนวนกรรมการอิิสระและจำนวนกรรมการ
ตรวจสอบของบริิษัทั เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่ส� ำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำหนด
ไว้้ให้้มีีกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้้�งหมด และให้้มีีจำนวนกรรมการตรวจสอบอย่่าง
น้้อย 3 คน รวมทั้้�งกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบทุุกท่่านมีีคุณสมบั
ุ
ติั เิ ป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของประกาศ
คณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกประการ
1.4	คณะกรรมการบริิษััทกำหนดให้้กรรมการอิิสระมีีวาระการดำรงตำแหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน 9 ปีี นัับจากวัันที่่�ได้้
รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการอิิสระครั้้�งแรก อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีที่่�จะแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระนั้้�น
ให้้ดำรงตำแหน่่งต่่อไป คณะกรรมการจะพิิจารณาอย่่างสมเหตุุสมผลถึึงความจำเป็็นดัังกล่่าว
1.5	คณะกรรมการได้้พิิจารณาแบ่่งอำนาจและความรัับผิิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกัับดููแล และการบริิหาร
งานประจำวัันออกจากกัันอย่่างชััดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการถููกเลืือกตั้้งจ
� ากคณะกรรมการ
บริิษััท ซึ่่�งประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการไม่่ได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกััน เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนในด้้าน
ความรัับผิิดชอบระหว่่างการกำหนดนโยบาย การกำกัับดููแลและการบริิหารงานประจำ ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้แบ่่งแยก
บทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะกรรมการบริิษัทั กัับผู้้�บริิหารอย่่างชััดเจนและมีีการถ่่วงดุลุ อำนาจการ
ดำเนิินงาน โดยคณะกรรมการบริิษััททำหน้้าที่่�ในการกำหนดนโยบายและกำกัับดููแลการดำเนิินงานของผู้้�บริิหาร
ในระดัับนโยบาย ขณะที่่�ผู้้�บริิหารทำหน้้าที่่�บริิหารงานของบริิษััทในด้้านต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำหนด
ทั้้�งนี้้� ประธานกรรมการไม่่ได้้ร่่วมบริิหารงานปกติิประจำวััน แต่่ให้้การสนัับสนุุนและคำแนะนำในการดำเนิินธุุรกิิจ
ของฝ่่ายจััดการผ่่านทางกรรมการผู้้�จััดการอย่่างสม่่ำเสมอ ในขณะที่่�กรรมการผู้้�จััดการรัับผิิดชอบเกี่่ยวกั
� บั การบริิหาร
จััดการบริิษััทภายใต้้กรอบอำนาจที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
1.6 กรรมการมีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี และเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวทางการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการจึึงกำหนดจำนวนบริิษััทที่่�กรรมการแต่่ละคนจะไปดำรงตำแหน่่งโดยคำนึึงถึึงประสิิทธิิภาพการ
ทำงานของกรรมการที่่�ดำรงตำแหน่่งหลายบริิษััทอย่่างรอบคอบ และเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากรรมการสามารถทุ่่�มเทเวลา
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในบริิษััทได้้อย่่างเพีียงพอ โดยกำหนดจำนวนบริิษััทที่่�กรรมการแต่่ละคนจะไปดำรงตำแหน่่ง
ไม่่ควรเกิิน 5 บริิษััทจดทะเบีียน
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1.7	คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิในการดำรงตำแหน่่งกรรมการบริิษััทอื่่�นของกรรมการผู้้�จััดการและ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทอย่่างชััดเจน โดยต้้องไม่่ดำรงตำแหน่่งกรรมการในบริิษััทจำกััด บริิษััทมหาชนจำกััด
หรืือเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนในห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ หรืือหุ้้�นส่่วนไม่่จำกััดความรัับผิิดในห้้างหุ้้�นส่่วนจำกััด ที่่�ประกอบกิิจการ
อัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท เว้้นแต่่จะแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อน
จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
1.8	คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ แ ต่่ งตั้้� ง เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท ที่่� มีี คุุ ณสมบัั ติิ แ ละประสบการณ์์ ข องเลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท ที่่�
เหมาะสม มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ทำหน้้าที่่�ให้้คำ
แนะนำด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�คณะกรรมการจะต้้องทราบและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการดููแลกิิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั้้�งประสานงานให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามมติิคณะกรรมการ โดยได้้เปิิดเผยคุุณสมบัติั แิ ละประสบการณ์์
ของเลขานุุการบริิษััทในรายงานประจำปีี และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
1.9	คณะกรรมการบริิษััทได้้ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เลขานุุการบริิษััทได้้รัับการฝึึกอบรมและพััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อ
เนื่่�องทั้้�งด้้านกฎหมาย การบััญชีี หรืือการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท

2. คณะกรรมการชุุดย่่อย

คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย ซึ่่�งเป็็นไปตามกฎหมาย และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิิน
ธุุรกิจิ ของบริิษัทั ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

3. การประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย
3.1 คณะกรรมการบริิษััท

3.1.1 บริิษััทจััดการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่่ำเสมออย่่างน้้อย 5 ครั้้�งในแต่่ละปีี โดยจำนวน 4 ครั้้�ง
เป็็นการประชุุมรายไตรมาส และการประชุุมคณะกรรมการจะมีีการกำหนดขึ้้�นเป็็นการล่่วงหน้้าทั้้�งปีี และ
แจ้้งให้้กัับกรรมการทุุกคนได้้รัับทราบในคราวเดีียวกััน ซึ่่�งกำหนดการประชุุมดัังกล่่าวอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้
ตามความเหมาะสม ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมการประชุุมที่่�อาจเพิ่่�มเติิมตามความจำเป็็น ทั้้�งนี้้�ก่่อนการประชุุมคณะกรรมการ
จะได้้รับั หนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมวาระการประชุุมล่วง
่ หน้้าอย่่างน้้อย 5 วัันทำการ โดยในปีี 2564 มีีการประชุุม
คณะกรรมการทั้้�งหมด 5 ครั้้�ง
3.1.2 ในการประชุุมคณะกรรมการทุุกครั้้�ง บริิษััทมีีนโยบายให้้กรรมการต้้องเข้้าร่่วมประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของ
จำนวนกรรมการทั้้�งหมด จึึงจะถืือว่่าครบเป็็นองค์์ประชุุม ทั้้�งนี้้�ประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ และ/
หรืือคณะกรรมการบริิหาร จะร่่วมกัันพิิจารณาการเลืือกเรื่่�องเข้้าวาระการประชุุมคณะกรรมการ โดยดููให้้แน่่ใจ
ว่่าเรื่่องที่่
� ส� ำคััญได้้นำเข้้ารวมในวาระการประชุุมแล้้ว และเปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละคนมีีอิสร
ิ ะที่่�จะเสนอเรื่่อง
�
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทเข้้าสู่่�วาระการประชุุม
3.1.3 กรรมการทุุกคนควรเข้้าร่่วมประชุุมไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 75 ของจำนวนการประชุุมคณะกรรมการบริิษััททั้้�งหมด
ที่่�จััดขึ้้�นในรอบปีี
ทั้้�งนี้้� การอุุทิิศตนให้้แก่่บริิษััทของกรรมการแต่่ละท่่านนั้้�น ไม่่ควรมุ่่�งเน้้นเพีียงการใช้้เวลาเข้้าร่่วมการประชุุมเท่่านั้้�น
แต่่ควรจะรวมไปถึึงผ่่านทางการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น คำแนะนำ ประสบการณ์์ และเครืือข่่ายความสััมพัันธ์์
เพื่่�อยัังประโยชน์์เพิ่่�มขึ้้�นแก่่ธุุรกิิจของบริิษััท
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3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริิษััทจััดการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นประจำอย่่างน้้อยปีีละ 4 ครั้้�ง ได้้แก่่
• การประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท เพื่่�อสอบทานงบการเงิินรายไตรมาส งบการเงิินประจำปีี และรายงาน
ทางการเงิินที่่�เกี่่ยวข้
� อง
้ และนำเสนองบการเงิินที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสอบทาน และตรวจสอบแล้้วต่อคณ
่ ะกรรมการบริิษัทั
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
• การประชุุมร่่วมกัับฝ่่ายงานที่่�ทำหน้้าที่่�ควบคุุมการปฏิิบััติิงานการควบคุุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน
เพื่่อพิ
� จิ ารณาอนุุมัติั แิ ผนการตรวจสอบภายใน และรัับทราบผลการตรวจสอบการประเมิินความเพีียงพอของระบบ
การควบคุุมภายใน และการปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นอกจากนี้้�อาจมีีการประชุุมเพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องอื่่�นตามความจำเป็็น ซึ่่�งรวมถึึงการจััดให้้มีีการประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี
โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง

3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน กำหนดให้้มีีการประชุุม ร่่วมกัันอย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง โดยในปีี 2564
มีีการประชุุมรวม 2 ครั้้�ง

3.4 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ยงจ
� ะต้้องมีกี ารประชุุมอย่า่ งน้้อย 1 ครั้้�งทุกุ รอบ 6 เดืือน โดยในปีี 2564 มีีการประชุุมรวม
2 ครั้้�ง โดยในการประชุุมดัังกล่่าว มีีคณะทำงานบริิหารความเสี่่�ยงเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อรายงานความเสี่่�ยงต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยในการประชุุมสามารถเชิิญเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมประชุุมเพิ่่�มเติิมได้้

3.5 การประชุุมระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร ได้้มีีการประชุุมระหว่่างกัันเองจำนวน 1 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2564 เพื่่�ออภิิปราย
ปััญหาต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการจััดการที่่�อยู่่�ในความสนใจ โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมประชุุมด้้วย และได้้แจ้้งผลการประชุุมให้้
ประธานกรรมการบริิหารทราบ

4. รายงานของคณะกรรมการ

4.1 รายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นในงบการเงิินของบริิษัทั ตลอดจนสารสนเทศทางการเงิินที่่ป� รากฏ
ในรายงานประจำปีี โดยคณะกรรมการบริิษััทจะเป็็นผู้้�พิิจารณาว่่างบการเงิินของบริิษััทถููกจััดทำขึ้้�นอย่่างถููกต้้อง
ตามที่่�ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และจะมีีผู้้�สอบบััญชีีในระดัับสากลทำการสอบทานงบการเงิิน
รายไตรมาสทุุกไตรมาส รวมทั้้�งตรวจสอบงวดปีีอย่่างครบถ้้วน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น คณะกรรมการตรวจสอบ ยัังเป็็น
ผู้้�ทำหน้้าที่่�สอบทานรายงานทางการเงิิน และการควบคุุมภายในโดยตรงอย่่างเป็็นอิิสระร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี
ข้้อมููลสำคััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงบการเงิินถููกเปิิดเผยอย่่างชััดเจนและครบถ้้วนในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินด้้วย
4.2 รายงานการประชุุม
รายงานการประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ จะต้้องมีีการบัันทึึกให้้ครอบคลุุม
สาระสำคััญต่่างๆ อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน โดยใส่่ข้อคิ
้ ดิ เห็็นประเด็็นซัักถามต่่างๆ ของกรรมการไว้้อย่า่ งชััดเจน และ
มีีระบบจััดเก็็บรายงานการประชุุม พร้้อมทั้้�งเอกสารประกอบการประชุุมต่่างๆ อย่่างดีีและปลอดภััย

5. การรวมหรืือแยกตำำ�แหน่่ง

คณะกรรมการบริิษัทั กำหนดให้้ประธานกรรมการต้้องไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกันั กัับกรรมการผู้้�จััดการ มีีการแบ่่งแยกบทบาท
อย่่างชััดเจนและมีีการถ่่วงดุุลอย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนระหว่่างการกำหนดนโยบายการกำกัับดููแลและ
การบริิหารงานประจำ
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6.	ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร

6.1 	ค่่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้้องกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่�ขอบเขตของบทบาท
และความรัับผิิดชอบ รวมถึึงประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากกรรมการแต่่ละคน บริิษััทมีีการกำหนดนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการที่่�ชัดั เจน และเสนอขออนุุมัติั จิ ากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกปีี โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะเป็็นผู้้�พิิจารณากำหนดค่่าตอบแทนของกรรมการเป็็นรายปีี ตามหลัักเกณฑ์์
ของความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ รวมทั้้�งอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม เปรีียบเทีียบได้้กัับระดัับที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�ใน
อุุตสาหกรรม ขนาดกิิจการที่่�ใกล้้เคีียงกััน และเพีียงพอที่่�จะจููงใจและรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณภาพตามที่่�ต้้องการ
พร้้อมกัันนี้้� ยัังพิิจารณาถึึงหน้้าที่่�รัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับเพิ่่�มขึ้้�น สำหรัับกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับตำแหน่่ง
ในคณะกรรมการชุุดย่่อย
6.2 	ค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููงควรเป็็นไปตามหลัักการและนโยบายที่่�คณะกรรมการ
และ/หรืือ คณะกรรมการบริิหารกำหนด และเพื่่อ� ประโยชน์์สูงสุ
ู ดุ ของบริิษัทั โดยระดัับค่่าตอบแทนที่่�เป็็นเงิินเดืือน
โบนััส และผลตอบแทนจููงใจอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม และสอดคล้้องกัับผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารแต่่ละคน
ผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�นจะได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รับั มอบหมายเพิ่่�มมากขึ้้น� อีีกทั้้�งต้อง
้ เป็็นอััตราที่่�แข่่งขันั ได้้กับั กลุ่่�มธุุรกิจิ เดีียวกันั เพื่่อดู
� แู ลรัักษา
ผู้้�บริิหารที่่�มีีคุุณภาพ ทั้้�งนี้้� ต้้องคำนึึงถึึงผลประโยชน์์ที่่�บริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับด้้วย
สำหรัับรายละเอีียดค่่าตอบแทนสำหรัับกรรมการและผู้้�บริิหารในปีี 2564 ได้้เปิิดเผยไว้้ในรายงานผลการดำเนิินงาน
สำคััญด้้านการกำกัับดููแลกิิจการ

7. การจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง

บริิษัทั มีีการกำหนดแผนผู้้�สืืบทอดตำแหน่่งสำหรัับตำแหน่่งผู้้�บริิหารที่่�สำคััญไว้้อย่า่ งชััดเจน เพื่่อ� ให้้การดำเนิินธุุรกิจิ เป็็นไป
อย่่างต่่อเนื่่อง
� และมีีนโยบายที่่�จะจ่่ายค่่าตอบแทนให้้เหมาะสมเพื่่อ� เป็็นแรงจููงใจให้้กับั ผู้้�บริิหารที่่�มีคว
ี ามสำคััญกัับองค์์กรมีี
ความตั้้�งใจในการทำงานเพื่่อ� ประโยชน์์สูงสุ
ู ดุ ของบริิษัทั และผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั และจะมีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
ทุุกปีีเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการพิิจารณาจ่่ายค่่าตอบแทน และพััฒนาขีีดความสามารถเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำงาน

8. กระบวนการติิดตามและประเมิินผลการปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบริิษัทั จะดููแลให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการอย่่างเคร่่งครััด
เพื่่อย
� กระดัับและพััฒนาคุุณภาพการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่อง
� และเพื่่อสร้
� า้ งความมั่่�นคงและความยั่่�งยืืน
ให้้กับั องค์์กร ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุกุ กลุ่่�ม และจััดให้้มีกี ารทบทวนนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการเป็็นประจำทุุกปีี
อย่่างสม่่ำเสมอ

9. การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน

คณะกรรมการบริิษัทั มีีการกำหนดวิิสัยทั
ั ศั น์์ และพัันธกิิจขององค์์กรที่่�ชัดั เจน และเหมาะสมกัับองค์์กร เพื่่อสื่
� อส
่� ารให้้กับั
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายเข้้าใจในวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร และเพื่่�อให้้บุุคลากรในทุุกระดัับขององค์์กร
ยึึดถืือเป็็นหลัักในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�เพื่่อ� บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์และเป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้ โดยคณะกรรมการบริิษัทั ได้้ติดิ ตาม
ดููแลให้้มีกี ารนำกลยุุทธ์์ของบริิษัทั ไปปฏิิบัติั ิ ซึ่่ง� ในการประชุุมคณะกรรมการทุุกไตรมาส คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ติดิ ตาม
ผลการดำเนิินงานของฝ่่ายบริิหารอย่่างใกล้้ชิดิ เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์ที่่ว� างไว้้ โดยมีีการทบทวนและพิิจารณากำหนด
แผนกลยุุทธ์์ และงบประมาณทุุกปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าแผนกลยุุทธ์์ และงบประมาณดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจ
และศัักยภาพขององค์์กร รวมถึึงส่่งเสริิมให้้มีีการสร้้างนวััตกรรมและนำนวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้ในกิิจการ
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10. การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน

บริิ ษัั ท ให้้ คว ามสำคัั ญ กัั บ การดูู แ ลการใช้้ ข้้ อมูู ล ภายใน เพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น ไปตามหลัั ก การกำกัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี บริิ ษัั ท
ได้้กํําหนดนโยบายการดููแลการใช้้ข้้อมููลภายใน เพื่่�อป้้องกัันการนำข้้อมููลภายในที่่�สำคััญของบริิษััท ซึ่่�งยัังไม่่ได้้ เปิิดเผย
ต่่ อส าธารณชนไปใช้้เ พื่่�อประโยชน์์ต่่อตนเองหรืือผู้้�อื่่�นในทางมิิชอ บ (Abusive Self-dealing) และเพื่่�อให้้ เ กิิ ด
ความยุุติิธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกราย โดยมีีสาระสำคััญดัังนี้้�
• บริิษัทั ได้้กำหนดแนวทางในการเก็็บรัักษาข้้อมูลู ภายในของบริิษัทั และแนวทางป้้องกันั การใช้้ข้อมู
้ ลู ภายในแสวงหา
ประโยชน์์ส่่วนตนเป็็นคำสั่่�งที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และได้้แจ้้งให้้ทุุกคนในองค์์กรให้้ถืือปฏิิบััติิ
• บริิ ษัั ท กำหนดให้้ ก รรมการ ผู้้�บริิ ห าร และพนัั ก งานจะต้้ อง ไม่่ ท ำการซื้้� อ ขายหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องบริิ ษัั ท โดยใช้้
ความลัับ และ/หรืือข้้อมูลู ภายใน และ/หรืือเข้้าทำนิิติกิ รรมอื่่น� ใดโดยใช้้ความลัับ และ/หรืือข้้อมูลู ภายในของบริิษัทั
อัันก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััทไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
• กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�อยู่่�ในหน่่วยงานที่่�ได้้รัับข้้อมููลภายในของบริิษััทต้้องไม่่ใช้้ข้้อมููลภายในก่่อน
เปิิดเผยสู่่�สาธารณชน และห้้ามบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลภายในทำการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทโดยตนเอง
คู่่�สมรส บุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการซื้้อ� ขายโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม (เช่่น Nominee ผ่่านกองทุุน
ส่่วนบุุคคล) ภายใน 1 เดืือน ก่่อนมีีการเปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำปีี และหลัังการเปิิดเผย
ข้้อมููลดัังกล่่าวอย่่างน้้อย 3 วัันทำการ
• บริิษััทได้้กำหนดโทษทางวิินััยสำหรัับผู้้�แสวงหาผลประโยชน์์จากการนำข้้อมููลภายในของบริิษััทไปใช้้ หรืือนำไป
เปิิดเผยจนอาจทำให้้บริิษัทั ได้้รับั ความเสีียหาย โดยพิิจารณาลงโทษตามควรแก่่กรณีี ได้้แก่่ การตัักเตืือนด้้วยวาจา
การตัั ก เตืือนเป็็ น หนัั งสืือ การภาคทัั ณ ฑ์์ ต ลอดจนการเลิิ ก จ้้ า ง พ้้ น สภาพการเป็็ น พนัั ก งานด้้ วย เหตุุ ไ ล่่ ออ ก
ปลดออก หรืือให้้ออก แล้้วแต่่กรณีี เป็็นต้้น
• กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทมีีหน้้าที่่�รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ที่่�ออกโดยบริิษััท ซึ่่�งเป็็นของตนเอง
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ต่่อสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ภายใน
30 วััน นัับแต่่วันั ที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษัทั รวมทั้้�งเมื่่อมี
� กี ารเปลี่่ย� นแปลง
การถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััท ต้้องแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการทราบ และรายงานการเปลี่่�ยนแปลง
การถืือครองหลัักทรััพย์์ดัังกล่่าว ต่่อสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ภายใน 3
วัันทำการ นัับจากวัันที่่�ซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอน เพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และเพื่่�อการเผยแพร่่ต่่อสาธารณะต่่อไป

6.2 	จรรยาบรรณธุรกิจ
บริิษััทได้้จััดทำเกณฑ์์การประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจรรยาบรรณ ซึ่่�งใช้้บัังคัับกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััท
ซึ่่� งครอ บคลุุ ม เรื่่� องต่่ า งๆ เช่่ น ความประพฤติิ พื้้� น ฐาน การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมาย กฎระเบีี ย บและข้้ อบัั งคัั บ ที่่� บัั งคัั บ ใช้้
รายงานสาธารณะ การใช้้ข้้อมููลภายใน การขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และการจััดการกัับโอกาสในธุุรกิิจของบริิษััท การรัักษา
ความลัับ การทำงานกัับลููกค้้า ซััพพลายเออร์์ ความปลอดภััยและสุุขภาพ ฯลฯ โดยบริิษัทั จััดปฐมนิิเทศสำหรัับพนัักงานใหม่่
และจััดอบรมเพิ่่�มเติิมในเรื่่องดั
� งั กล่่าวเป็็นครั้้�งคราว เพื่่อ� เป็็นการเสริิมสร้า้ งความเข้้าใจของพนัักงานในเรื่่อง
� ของจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุุรกิิจรวมทั้้�งการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำ�กับดูแล
กิจการในรอบปีที่ผ่านมา
บริิษััทได้้มีีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิิบััติิ และระบบการกำกัับดููแลกิิจการเป็็นประจำทุุกปีี เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการ
กำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีสี ำหรัับบริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code) โดยในปีี 2564 บริิษัทั ได้้มีกี ารทบทวนและแก้้ไขกฎบััตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน รวมทั้้�งทบทวนนิิยามของกรรมการอิิสระ
ให้้มีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับหน้้าที่่�รัับผิิดชอบและเป็็นไปตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
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การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
- ไม่่มีี โดยในปีี 2564 ส่่วนหนึ่่�งของเรื่่องที่่
� บ� ริิษัทั ยัังไม่่ได้้ปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี แต่่มีมี าตรการทดแทนที่่�เหมาะสม
มีีดัังนี้้�
ข้้อที่่�ยัังไม่่ปฏิิบััติิ
เหตุุผล
ประธานกรรมการของบริิษััทเป็็นกรรมการอิิสระ

คณะกรรมการของบริิ ษัั ท ประกอบด้้ วย กรรมการอิิ สร ะ
มากกว่่ า กึ่่� ง หนึ่่� ง และประธานกรรมการไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น บุุ คค ล
เดีียวกัันกัับกรรมการผู้้�จััดการ โดยบริิษััทมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงไว้้
อย่่างชััดเจน ซึ่่งส
� ามารถถ่่วงดุลุ อำนาจในการบริิหารงานได้้อย่า่ ง
มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นไปตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

คณะกรรมการมีีการกำหนดนโยบายจำกััดจำนวนปีี
ในการดำรงตำแหน่่ ง ของกรรมการอิิ สร ะต่่ อ เนื่่� อง
ไม่่ เ กิิ น 9 ปีี นัั บ จากวัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ งตั้้� ง ให้้ ด ำรง
ตำแหน่่งกรรมการอิิสระครั้้�งแรก

แม้้บริิษัทั จะกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่่งของกรรมการ
อิิสระต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน 9 ปีี นัับจากวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้
ดำรงตำแหน่่งกรรมการอิิสระครั้้�งแรกไว้้ก็็ตาม แต่่เนื่่�องจาก
คณะกรรมการเชื่่� อมั่่� น ว่่ า กรรมการทุุ ก ท่่ า นเป็็ น ผู้้�มีี คว ามรู้้�
ความสามารถ มีีประสบการณ์์ และมีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่าย
จััดการ สามารถแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระ ไม่่เป็็น
หรืือไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม
ไม่่ถููกโน้้มน้้าว หรืือครอบงำจากฝ่่ายจััดการ และมีีคุุณสมบััติิ
ตามข้้อกำหนดของกฎหมายทุุกประการ คณะกรรมการจึึงอาจ
พิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการดัังกล่่าวให้้ดำรงตำแหน่่งต่่อไปได้้

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็น คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทน มีี จ ำนวน
กรรมการอิิสระทั้้�งคณะ
อย่่ า งน้้ อย 3 คน และมีี ก รรมการอิิ สร ะอย่่ า งน้้ อยกึ่่� ง หนึ่่� ง
องค์์ ป ระชุุ ม เกิิ น กึ่่� ง หนึ่่� ง โดยประธานกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นกรรมการอิิสระ
คณะกรรมการมีีการจััดตั้้�ง CG Committee (เฉพาะ คณะกรรมการบริิ ห าร กรรมการผู้้�จัั ด การ ดำเนิิ น กิิ จ การ
ระดัับกรรมการ)
ภายใต้้หลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ภายใต้้การกำกัับดููแลของ
คณะกรรมการ รวมทั้้� งมีี ผู้้�ตรวจสอ บภายในจากภายนอก
ซึ่่�งคอยตรวจสอบและรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า บริิ ษัั ท มีี ก ารควบคุุ ม ภายในที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพ และเป็็นไปตามกฎหมาย
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
7.1 โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน*

คณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

ฝ่ายขาย (รักษาการ)

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

ฝ่ายปฏิบัติการ

นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์

ฝ่ายเทคนิค

นายสุขสันต์ เตชะวัชราภรณ์

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายพจน์ วีรศุทธากร

ฝ่ายต่างประเทศ (CLM)
นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์

หมายเหตุุ: *บริิษััทว่่าจ้้างบริิษััท ออดิิท เฮ้้าส์์ จำกััด เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ทั้้�งนี้้� โครงสร้้างการจััดการภายในของบริิษััท ประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการบริิหาร และผู้้�บริิหาร ซึ่่�งประกอบด้้วย
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีคุุณสมบััติิครบตามมาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำกััด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้อง

คณะกรรมการบริิษััท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการจำนวน 7 ท่่าน ดัังนี้้�
ชื่่�อ
ตำำ�แหน่่ง
1. นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริิหาร

2. นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�

กรรมการ / กรรมการบริิหาร

3. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

กรรมการ / กรรมการบริิหาร / กรรมการผู้้�จััดการ

4. นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์

กรรมการอิิสระ

5. นายสรรพััชญ โสภณ

กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

6. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย

กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้้� งนี้้� คณะกรรมการบริิ ษัั ท ที่่� มีี ก รรมการอิิ สร ะจำนวน 4 ท่่ า น ซึ่่� ง เกิิ น กว่่ า กึ่่� ง หนึ่่� ง ของจำนวนกรรมการทั้้� ง หมดของ
บริิษััท และมีีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่่าน โดยนายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์ เป็็นกรรมการอิิสระ ที่่�มีีความรู้้� ประสบการณ์์
และมีีความเชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์และระบบการสื่่�อสาร และดำรงตำแหน่่งเป็็นผู้้�อำนวยการสถาบัันไอเอ็็มซีี
(IMC Institute) ซึ่่ง� เป็็นศููนย์์รวมข้อมู
้ ลู เชิิงวิชิ าการและพััฒนาศัักยภาพความสามารถให้้กับั บุุคลากรในอุุตสาหกรรมไอทีีเพื่่อ�
รองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจในโลกของยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิตอล

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท

นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์� นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต กรรมการสองในสามคนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน
และประทัับตราสำคััญของบริิษััท

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััท

ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำแหน่่งอย่่างน้้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอััตรา ถ้้าจำนวน
กรรมการจะแบ่่งออกให้้เป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำนวนใกล้้เคีียงที่่�สุุดกัับส่่วน 1 ใน 3 กรรมการที่่�จะต้้องออกจาก
ตำแหน่่งในปีีแรก และปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทนั้้�น ให้้จัับสลากว่่าผู้้�ใดจะออก ส่่วนปีีหลัังๆ ต่่อไป ให้้กรรมการ
ที่่�อยู่่�ในตำแหน่่งนานที่่�สุุดเป็็นผู้้�ออกจากตำแหน่่ง กรรมการผู้้�ออกจากตำแหน่่งไปนั้้�น อาจจะเลืือกเข้้ารัับตำแหน่่งอีีกก็็ได้้

ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััทมีีอำนาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบในการจััดการบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ชอบด้้วยกฎหมายด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต และระมััดระวััง
ผลประโยชน์์ของบริิษััท โดยรวมถึึงอำนาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบที่่�สำคััญ ดัังนี้้�
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

1) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวัังและความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต รวมทั้้�งต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับบริิษััท ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยเฉพาะในเรื่่�องที่่�ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ก่่อนการดำเนิินการ เช่่น เรื่่�องที่่�กฎหมายกำหนดให้้ต้้องได้้รัับมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น การทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
และการซื้้�อ หรืือขายทรััพย์์สิินที่่�สำคััญตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือตามที่่�หน่่วยราชการ
อื่่�นกำหนด เป็็นต้้น
2)	พิิจารณาและอนุุมััติิโครงสร้้างและอำนาจการบริิหารบริิษััท
3)	พิิจารณาและอนุุมัติั นิ โยบายวิิสัยทั
ั ศั น์์ พัันธกิิจ (Vision & Mission) กลยุุทธ์์ แผนงาน (Business Plan) และงบประมาณ
ประจำปีี รวมทั้้�งการลงทุุน การจััดตั้้ง� บริิษัทั ย่่อย การซื้อกิ
้� จิ การอื่่น� การลงทุุนในบริิษัทั ร่่วม/บริิษัทั อื่่น� และการทำสััญญา
เป็็นตััวแทนจำหน่่าย (Distributor) ผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ
4)	ควบคุุมกำกัับดููแลการบริิหารกิิจการของบริิษััทให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายขององค์์กร และเป็็นไปตามนโยบาย
แผนงาน งบประมาณที่่�กำหนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
5)	มีีอำนาจแต่่งตั้้งคณ
� ะกรรมการบริิหาร และอนุุกรรมการอื่่น� ตามความเหมาะสม รวมถึึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการบริิหาร และคณะอนุุกรรมการชุุดต่่างๆ ที่่�แต่่งตั้้�ง
6)	จััดให้้มีรี ะบบการบััญชีี การรายงานทางการเงิิน และการสอบบััญชีีที่่มี� คว
ี ามน่่าเชื่่อถืือ
� รวมทั้้�งดูแู ลให้้มีรี ะบบการจััดเก็็บ
เอกสารที่่�ทำให้้สามารถตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลได้้ในภายหลััง
7) ประเมิินผลงานของฝ่่ายบริิหารอย่่างสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งดููแลกลไลการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารและพนัักงานอย่่าง
เหมาะสม
8)	ดููแลให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล มีีระบบบริิหาร
ความเสี่่ยงที่่
� ครอ
� บคลุุม มีีกระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่ยง
� การรายงานและติิดตามผลที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ และกลไก
ในการรัับเรื่่องร้
� อง
้ เรีียนและการดำเนิินการกรณีีมีกี ารชี้้�เบาะแส ตลอดจนดููแลให้้บริิษัทั มีีการบริิหารจััดการตามนโยบาย
การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
9)	ดููแลให้้มีีกระบวนการและการจััดการที่่�ชััดเจนโปร่่งใสเกี่่�ยวกัับการทำรายการระหว่่างบริิษััทกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
เพื่่อป้
� องกั
้ นั ไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยต้้องจัดั ให้้มีกี ารเปิิดเผยข้้อมูลู อย่่างถููกต้้องเพีียงพอ รวมทั้้�งมีกี าร
รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่่ำเสมอ
10)	คณะกรรมการบริิษััทอาจมอบอำนาจให้้กรรมการคนหนึ่่�ง หรืือหลายคน หรืือบุุคคลอื่่�นใดโดยบุุคคลหนึ่่�งหรืือหลายคน
ปฏิิบัติั กิ ารอย่่างหนึ่่�งอย่า่ งใดแทนคณะกรรมการบริิษัทั ได้้ตามที่่�เห็็นสมควร โดยอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมและกำกัับดููแลของ
คณะกรรมการบริิษััท หรืืออาจมอบอำนาจเพื่่�อให้้บุุคคลดัังกล่่าวมีีอำนาจตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทอาจยกเลิิก เพิิกถอน เปลี่่�ยนแปลง หรืือ
แก้้ไขการมอบอำนาจนั้้�นๆ ได้้เมื่่�อเห็็นสมควร
ทั้้�งนี้้� การมอบอำนาจนั้้�นต้้องไม่่มีลัี กั ษณะเป็็นการมอบอำนาจที่่�ทำให้้บุคค
ุ ลดัังกล่่าวสามารถพิิจารณาและอนุุมัติั ริ ายการที่่�ตน
หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดที่่�จะทำขึ้้�นกัับบริิษััท
หรืือบริิษััทย่่อย เว้้นแต่่เป็็นการอนุุมััติิรายการธุุรกิิจปกติิ และเป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็นตามนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์ที่่คณ
� ะกรรมการบริิษัทั พิิจารณาและอนุุมัติั ไิ ว้้แล้้ว ซึ่่ง� เป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน และ/หรืือ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ/หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกำหนด
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	อำำ�นาจหน้้าหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ

1. กำกัับ ติิดตาม และดููแลให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และบรรลุุ
ตามวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร
2. 	สนัับสนุุนให้้กรรมการบริิษััทปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขต อำนาจหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
ตามกฎหมาย และตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทั้้�งยัังดููแลให้้มั่่�นใจว่่า กรรมการทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการ
ส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรม
3. เรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และเป็็นประธานในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ในกรณีีที่่�มีีคะแนนเสีียงเท่่า
กััน ให้้ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีก 1 เสีียง เป็็นเสีียงชี้้�ขาด
4.	ควบคุุมการประชุุมให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ จััดสรรเวลาไว้้อย่า่ งเพีียงพอที่่�ฝ่า่ ยจััดการจะเสนอเรื่่อง
� และมากพอที่่�กรรมการ
จะอภิิปรายประเด็็นสำคััญกัันอย่่างรอบคอบโดยทั่่�วกััน พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุน และเปิิดโอกาสให้้กรรมการสามารถ
ซัักถาม และแสดงความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ
5. เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างกรรมการ และระหว่�างคณะกรรมการ และฝ่่ายจััดการ

	อำำ�นาจหน้้าหน้้าที่่�ของกรรมการผู้้�จััดการ

1. กำกัับดููแล บริิหารจััดการ และปฏิิบััติิงานประจำวัันตามปกติิธุุรกิิจเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััท และเป็็นไปตาม
วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ กฎระเบีียบ คำสั่่�ง มติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
2.	จััดทำและนำเสนอนโยบายวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ (Vision & Mission) กลยุุทธ์์ แผนงาน (Business Plan) และ
งบประมาณประจำปีีเสนอต่่อคณะกรรมการบริิหารเพื่่�อพิิจารณา ก่่อนนำเสนอขออนุุมััติิต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อให้้ความเห็็นชอบ
3.	ควบคุุมดููแลการดำเนิินกิิจการของบริิษััทให้้เป็็นไปตามนโยบายวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ (Vision & Mission) และ
งบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ
4.	ติิดตาม ตรวจสอบ ควบคุุม และรายงานผลการดำเนิินงานโดยรวมของบริิษััท ต่่อคณะกรรมการบริิหารและคณะ
กรรมการบริิษััท
5.	ดููแลให้้บุุคลากรในฝ่่ายงานต่่างๆ สามารถดำเนิินการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล รวมถึึงการพััฒนา
องค์์กรและบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนดููแลและรัักษาภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีขององค์์กร
6.	มีีอำนาจการว่่าจ้้าง การกำหนดค่่าจ้้าง การแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย รวมทั้้�งอนุุมััติิการลาออกหรืือการเลิิกจ้้างพนัักงาน
จนถึึงพนัักงานในระดัับต่่ำกว่่าผู้้�อำนวยการฝ่่าย
7.	มีีอำนาจอนุุมัติั กิ ารลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำเนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั หรืือค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น� ๆที่่�เกี่่ยวข้
� องกั
้ บั การดำเนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท ภายในวงเงิินที่่�กำหนดจากคณะกรรมการบริิษััท ได้้แก่่ การเข้้าทำสััญญาว่่าจ้้างให้้บริิการต่่างๆ
ไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท การซื้้�อหรืือขายทรััพย์์สิินใดๆ ที่่�มีีมููลค่่าการซื้้�อขายไม่่เกิิน 1 ล้้านบาท และการเข้้าทำสััญญา
เช่่า/ลีีสซิ่่�ง/เช่่าซื้้�อ/ให้้เช่่า/ให้้เช่่าซื้้�อทรััพย์์สิินในวงเงิินไม่่เกิิน 1 ล้้านบาท เป็็นต้้น
8. ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�อื่น่� ใดตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั คณะกรรมการบริิหาร และ/หรืือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9.	สามารถมอบอำนาจช่่วง หรืือมอบหมายให้้บุุคคล โดยบุุคคลหนึ่่�งหรืือหลายคนปฏิิบััติิงานเฉพาะอย่่างแทนได้้
ตามที่่�เห็็นสมควร โดยอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมและกำกัับดููแลของกรรมการผู้้�จััดการ หรืืออาจมอบอำนาจเพื่่�อให้้
บุุคคลดัังกล่่าวมีีอำนาจตามที่่�กรรมการผู้้�จััดการเห็็นสมควร และภายในระยะเวลาที่่�กรรมการผู้้�จััดการเห็็นสมควร
ซึ่่�งกรรมการผู้้�จััดการอาจยกเลิิก เพิิกถอน เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขการมอบอำนาจนั้้�นๆ ได้้เมื่่�อเห็็นสมควร
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

7.3 	ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ

	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีีจำนวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ
ตำำ�แหน่่ง
1. นายสรรพััชญ โสภณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีี นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย เป็็นผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะทำหน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อ
ถืือของงบการเงิิน นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย จบการศึึกษาปริิญญาเอก Doctor of Philosophy คณะบริิหารธุุรกิิจ
Oklahoma State University ปริิญญาโท Master of Science คณะบััญชีี Oklahoma State University
ประเทศสหรััฐอเมริิกา ปริิญญาโท บััญชีีมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
สาขาการบััญชีี มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี และผ่่านการอบรมหลัักสููตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่่�นที่่� 106/2013 และหลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 23/2016 แล้้ว และ
มีีนายพจน์์ วีีรศุุทธากร ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง กรรมการตรวจสอบซึ่่�งพ้้น
ตำแหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้กลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งได้้อีีก ให้้กรรมการตรวจสอบที่่�พ้้นตำแหน่่งตามวาระ
อยู่่�รัักษาการในตำแหน่่งเพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อไปจนกว่่าจะมีีการแต่่งตั้้�งกรรมการตรวจสอบมาแทนตำแหน่่ง กรณีี
ที่่� ต ำแหน่่งกรรมการตรวจสอบว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นใดนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษััท
เลืือกกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามเข้้าเป็็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบ
ที่่�เข้้าดำรงตำแหน่่งแทนนั้้�นจะอยู่่�ในตำแหน่่งได้้เพีียงวาระที่่�เหลืืออยู่่�ของกรรมการตรวจสอบซึ่่�งตนแทน

	ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้�งที่่� 5/2564 วัันที่่� 17 ธัันวาคม 2564 ได้้ทำการทบทวนและมีีมติอนุ
ิ มัุ ติั กิ ำหนดขอบเขต
อำนาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดัังต่่อไปนี้้�

1.	อำำ�นาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำนาจในการเชิิญฝ่่ายบริิหารหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของบริิษัทั มาร่่วมประชุุมชี้้แ� จง ให้้ความเห็็น
หรืือจััดส่่ง เอกสารที่่�ร้้องขอตามความจำเป็็น รวมทั้้�งมีีอำนาจดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
1.1	พิิจารณา คััดเลืือก แต่่งตั้้ง� ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน และเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีี รวมทั้้�งค่า่ ตอบแทนของผู้้�สอบ
บััญชีี เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิและนำเสนอที่่�ประชุุมใหญ่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณา
1.2	พิิจารณาและอนุุมััติิการปฏิิบััติิงานอื่่�นที่่�มิิใช่่งานสอบบััญชีี พร้้อมค่่าตอบแทนจากงานดัังกล่่าว เพื่่�อพิิจารณา
มิิให้้ผู้้�สอบบััญชีีขาดความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิงาน
1.3	พิิจารณาตััดสิินใจในกรณีีที่่�ฝ่่ายบริิหารและผู้้�สอบบััญชีีมีีความเห็็นไม่่ตรงกัันเกี่่�ยวกัับรายงานทางการเงิิน
หรืือมีีข้้อจำกััดในการปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
1.4	พิิจารณาขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานและการกำกัับดููแล รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมายหรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.5	พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบในการแต่่งตั้้ง� ถอดถอน โยกย้้าย หรืือเลิิกจ้้าง และพิิจารณาความดีีความชอบ
ของผู้้�บริิหารสููงสุุดของสำนัักตรวจสอบภายใน ตามที่่�คณะกรรมการบริิหารเสนอ
1.6	พิิจารณาและอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้งที่่
� ป� รึึกษาจากภายนอกหรืือผู้้�เชี่่ยวช
� าญทางวิิชาชีีพในการให้้คำแนะนำปรึึกษาหรืือ
ให้้ความเห็็นได้้ตามที่่�คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาว่่าเหมาะสม
One Report 2564
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1.7	พิิจารณาและอนุุมัติั กิ ฎบััตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจำปีี ตลอดจนแต่่งตั้้งบุ
� คุ ลากรและอนุุมัติั กิ าร
จััดหาทรััพยากรที่่�จำเป็็นในการปฏิิบััติิงาน
1.8 กำกัับดููแลนโยบายและมาตรการต่่อต้้านการให้้หรืือรัับสิินบนและการคอร์์รััปชััน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทได้้
ปฏิิบััติิตามภาระหน้้าที่่�ตามกฎหมายและจริิยธรรมที่่�กำหนดไว้้

2. หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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2.1	รายงานทางการเงิิน
2.1.1 ประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อประชุุมหารืือ โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง
2.1.2	สอบทานรายงานทางการเงิิน และพิิจารณาความครบถ้้วนของข้้อมููลที่่�คณะกรรมการตรวจสอบ
รัับทราบและประเมิินความเหมาะสมของหลัักการบััญชีีที่่�ใช้้ในรายงานทางการเงิิน
2.1.3	สอบทานประเด็็นเกี่่�ยวกัับการบััญชีีและรายงานทางการเงิินที่่�มีีสาระสำคััญ รวมทั้้�งรายการที่่�มีี
ความซัับซ้้อนหรืือผิิดปกติิ และรายการที่่�ต้้องใช้้วิิจารณญาณในการตััดสิิน
2.1.4	สอบถามฝ่่ายบริิหาร และผู้้�สอบบััญชีี เกี่่�ยวกัับผลการตรวจสอบ ความเสี่่�ยงที่่�สำคััญเกี่่�ยวกัับรายงาน
ทางการเงิิน และแผนที่่�จะลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
2.15		สอบทานประสิิทธิิภาพการควบคุุมภายในเกี่่�ยวกัับกระบวนการการจััดทำงบการเงิิน
2.2 การควบคุุมภายใน
2.2.1	สอบทานว่่าฝ่่ายบริิหารได้้กำหนดให้้มีกี ารควบคุุมภายในรวมถึึงการควบคุุมภายในของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศที่่�เหมาะสม และแนวทางการสื่่�อสารความสำคััญของการควบคุุมภายในและการบริิหาร
ความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งบริิษััท
2.2.2	สอบทานเพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า ข้้ อ เสนอแนะเกี่่� ยวกัั บ การควบคุุ ม ภายในที่่� ผู้้�ตรวจสอ บภายใน และ
ผู้้�สอบบััญชีีเสนอนั้้�นฝ่่ายบริิหารได้้นำไปปรัับปรุุงแก้้ไขแล้้ว
2.3 การตรวจสอบภายใน
2.3.1	สอบทานกิิจกรรมและการปฏิิบััติิงานของสำนัักตรวจสอบภายใน เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าสำนัักตรวจสอบ
ภายในสามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างอิิสระ
2.3.2	สอบทานประสิิทธิิผลการปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายในว่่าได้้มีีการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน
2.4 การกำกัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
2.4.1	สอบทานกฎหมาย ระเบีียบต่่างๆที่่�มีกี ารเปลี่่ย� นแปลง และมีีผลกระทบต่่อการดำเนิินงานของบริิษัทั ที่่�
นำเสนอโดยสำนัักตรวจสอบภายในอย่่างสม่่ำเสมอ เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
2.4.2	สอบทานข้้อตรวจพบขององค์์กรที่่�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลบริิษััท และผลการติิดตามการแก้้ไข
รวมถึึงรายงานให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััท
2.4.3	สอบทานประสิิทธิิผลของระบบในการติิดตามการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ และผลการติิดตาม
การแก้้ไขในกรณีีที่่�ไม่่มีีการปฏิิบััติิตาม
2.5 การบริิหารความเสี่่�ยง
2.5.1	สอบทานรายงานจากคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และฝ่่ายบริิหารของบริิษััท และหารืือกัับ
ฝ่่ายบริิหารเกี่่�ยวกัับนโยบายการประเมิินและการบริิหารความเสี่่�ยง
2.5.2	สอบทานความเพีียงพอของการกำกัับดููแลนโยบายและหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารความเสี่่�ยง
ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
2.5.3	สอบทานประสิิทธิิภาพของระบบการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
2.6 การปฏิิบััติิตามหลัักจริิยธรรมสำหรัับผู้้�บริิหารและพนัักงาน
2.6.1 สอบทานให้้มั่่�นใจว่่าหลัักจริิยธรรมธุุรกิิจสำหรัับผู้้�บริิหารและพนัักงาน และนโยบายในการป้้องกััน
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ได้้จัดั ทำเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร โดยผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรัับทราบ
2.6.2	ส่่งเสริิมให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามหลัักจริิยธรรมทางธุุรกิิจ และนโยบายในการป้้องกัันความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์
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2.7 การพิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
		สอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
และข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและ
เป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
		 2.8 การจััดทำรายงาน
2.8.1	รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้ดำเนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขในรายการที่่�มีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ รายการทุุจริิต หรืือรายการที่่�มีีความบกพร่่องทางการควบคุุมภายใน ตลอดจน รายการ
ที่่�มีีการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�มีีสาระสำคััญต่่อฐานะการเงิิน และผลการดำเนิินงาน
ตามข้้ อ กำหนดของสำนัั ก งานคณะกรรมการกำกัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นสมควร
		 หากคณะกรรมการบริิษัทั ไม่่ดำเนิินการให้้มีกี ารปรัับปรุุงแก้้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่่�ง กรรมการ
ตรวจสอบท่่านใดท่่านหนึ่่�งอาจรายงานว่่ามีีรายการหรืือการกระทำตามวรรคหนึ่่�งต่่อสำนัักงาน
คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2.8.2	จััดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยในรายงานประจำปีีของบริิษััทซึ่่�งรายงานดัังกล่่าว
ต้้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
- 	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
- 	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท
- 	ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ข้อ้ กำหนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
- 	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
- 	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
- 	จำนวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่่ละท่่าน
- 	ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตาม
กฎบััตร (Charter)
- 	รายงานอื่่� น ใดที่่� เ ห็็ น ว่่ า ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุ น ทั่่� ว ไปควรทราบภายใต้้ ข อบเขตหน้้ า ที่่� แ ละ
ความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
		 2.9	ความรัับผิิดชอบอื่่�นๆ
2.9.1 ปฏิิบััติิงานอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมาย
2.9.2	สอบทานและประเมิินกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างสม่่ำเสมอ และนำเสนอขออนุุมัติั จิ าก
คณะกรรมการบริิษััทเมื่่�อมีีการแก้้ไข
2.9.3	จััดให้้มีกี ารประเมิินตนเองอย่่างน้้อยปีลี ะ 1 ครั้้�ง และนำเสนอผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้ว่า่ จ้้าง บริิษัทั ออดิิท เฮ้้าส์์ จำกััด ซึ่่ง� เป็็นบุุคคลภายนอกและไม่่มีคว
ี ามเกี่่ยวข้
� อง
้ ใดๆ กัับบริิษัทั
ให้้เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำหน้้าที่่�ตรวจสอบระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอเหมาะสม
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คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มีีจำนวน 4 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ
ตำำ�แหน่่ง
1. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (กรรมการอิิสระ)

2. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (กรรมการอิิสระ)

3. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (กรรมการผู้้�จััดการ)

4. นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงประกอบด้้วย กรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ท่่าน, กรรมการบริิหาร 1 ท่่าน และ
ผู้้�บริิหารของบริิษัทั ซึ่่ง� เป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถอย่่างน้้อย 1 ท่่าน โดยกรรมการอิิสระทำหน้้าที่่�เป็็นประธานกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง
กรรมการบริิหารความเสี่่ยงซึ่่
� งพ้
� น้ ตำแหน่่งตามวาระอาจได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้กลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งได้้อีกี กรณีีที่่ต� ำแหน่่ง
กรรมการบริิหารความเสี่่ยงว่
� า่ งลงเพราะเหตุุอื่น่� ใดนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษัทั แต่่งตั้้งบุ
� คค
ุ ล
ที่่�มีคุี ณสมบั
ุ
ติั เิ หมาะสมเป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่ยง
� บริิหารความเสี่่ยง
� เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ยงมี
� จี ำนวน
ครบตามที่่�กรรมการบริิษััทกำหนด โดยบุุคคลที่่�เข้้าเป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงบริิหารความเสี่่�ยงแทนนั้้�น จะอยู่่�ใน
ตำแหน่่งได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงบริิหารความเสี่่�ยงท่่านเดิิม

	ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

1. กำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริิหารความเสี่่ยง
� รวมถึึงการสอบทานและทบทวนเป็็นประจำอย่่างน้้อย
1 ครั้้�งทุุกรอบ 6 เดืือน
2.	จััดทำแผนบริิหารความเสี่่�ยงและนำเสนอแผนดัังกล่่าวให้้คณะกรรมการตรวจสอบให้้ความเห็็นชอบ เพื่่�อนำเสนอ
ให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
3. กำหนดให้้มีกี ารประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ยง
� เป็็นประจำทุุก 6 เดืือน หรืือเมื่่อ� เกิิดเหตุุการณ์์ที่่เ� ป็็นสาระ
สำคััญต่่อการดำเนิินงานของบริิษัทั หรืือตามที่่�ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่ยง
� บริิหารความเสี่่ยงจ
� ะเห็็นสมควร
4.	ติิดตาม เหตุุการณ์์ที่่�เป็็นสาเหตุุของปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�มีีสาระสำคััญอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อประเมิินสถานการณ์์และ
แนวโน้้มของผลกระทบต่่อบริิษััท
5. ให้้คำแนะนำ และการสนัับสนุุนแก่่คณะกรรมการของบริิษััท ฝ่่ายบริิหาร และ ฝ่่ายปฏิิบััติิการของบริิษััท
ในเรื่่อง
� ของการบริิหารความเสี่่ยงร
� ะดัับองค์์กร รวมถึึงส่ง่ เสริิมและสนัับสนุุนให้้มีกี ารปรัับปรุุงและพััฒนาระบบการ
บริิหารความเสี่่�ยงภายในบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�องและสม่่ำเสมอ
6. กำกัับ ดููแล และติิดตามหน่่วยงานต่่างๆ ให้้มีีการปฏิิบััติิตามแผนบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำหนดไว้้
7.	รายงานความเสี่่� ยงที่่� ส ำคัั ญ ขององค์์ ก ร รวมถึึ งส ถานะของความเสี่่� ยง แนวทางในการจัั ด การความเสี่่� ยง
ความคืืบหน้้า และผลของการบริิหารความเสี่่�ยงให้้แก่่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อรัับทราบในทุุก 6 เดืือน
8. แต่่งตั้้�งคณะทำงาน เพื่่�อให้้การสนัับสนุุนกระบวนการและกิิจกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้ตามความเหมาะสม
และจำเป็็น
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีจำนวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ
ตำำ�แหน่่ง
1. นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์

ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (กรรมการอิิสระ)

2. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (กรรมการอิิสระ)

3. นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (ประธานกรรมการ)

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีจำนวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วยสมาชิิกซึ่่�งเป็็นกรรมการบริิษััท และ
สมาชิิกอย่่างน้้อย 1 ท่่าน ต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งหนึ่่�งในคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่่�งเป็็น
กรรมการอิิสระ ดำรงตำแหน่่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนมีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละ
3 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนซึ่่�งพ้้นตำแหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการ
แต่่งตั้้ง� ให้้กลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งได้้อีกี ในกรณีีที่่ก� รรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ครบวาระการดำรงตำแหน่่ง
หรืือไม่่อาจดำรงตำแหน่่งจนครบกำหนดวาระได้้ ซึ่่�งจะส่่งผลให้้จำนวนกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ต่่ำกว่่า 3 คน ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนใหม่่ให้้ครบถ้้วนในทัันทีี
หรืืออย่่างช้้าภายใน 3 เดืือน นัับแต่่วัันที่่�จำนวนกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนไม่่ครบถ้้วน เพื่่�อให้้เกิิด
ความต่่อเนื่่�องในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

	ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

1. กำหนดคุุณสมบัติั แิ ละหลัักเกณฑ์์ในการสรรหากรรมการบริิษัทั (รวมถึึงสมาชิิกในคณะกรรมการชุุดย่่อยของบริิษัทั )
และกรรมการผู้้�จััดการ และพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�ที่่�มีีความรู้้� ประสบการณ์์ และความเชี่่�ยวชาญเพื่่�อเสนอชื่่�อให้้
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาแต่่งตั้้�ง และ/หรืือนำเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาแต่่งตั้้�งต่่อไป (แล้้วแต่่กรณีี)
2. พิิจารณารููปแบบและกระบวนการในการพััฒนากรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทและ
สภาวการณ์์
3. พิิจารณารููปแบบและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทน (ไม่่ว่า่ จะอยู่่�ในรููปเงิินสด หลัักทรััพย์์ หรืืออื่่น� ใด) ของกรรมการ
บริิษััท กรรมการชุุดย่่อยของบริิษััท และกรรมการผู้้�จััดการให้้เหมาะสม เป็็นธรรม และเป็็นไปตามกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
4. พิิจารณาเกณฑ์์ประเมิินผลกรรมการผู้้�จััดการ และนำเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
5. ทบทวนและเสนอแก้้ไขขอบเขตอำนาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้้สอดคล้้องกัับ
สภาวการณ์์
6. ดำเนิินการอื่่�นใดตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทหรืือตามนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำหนด
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
คณะกรรมการบริิหาร

	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิหาร มีีจำนวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ
ตำำ�แหน่่ง
1. นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ

ประธานกรรมการบริิหาร

2. นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�

กรรมการบริิหาร

3. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

กรรมการบริิหาร

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิหารมีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง กรรมการบริิหารซึ่่�งพ้้นจาก
ตำแหน่่งตามวาระอาจได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้กลัับมาดำรงตำแหน่่งใหม่่ได้้ ในกรณีีที่่ต� ำแหน่่งกรรมการบริิหารว่่างลงเพราะ
เหตุุอื่่�นนอกจากการออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนเป็็นกรรมการบริิหาร
เพื่่�อให้้กรรมการบริิหารมีีจำนวนครบตามที่่�กำหนด ทั้้�งนี้้�บุุคคลที่่�เข้้าเป็็นกรรมการบริิหารแทนนั้้�นจะอยู่่�ในตำแหน่่งได้้
เพีียงวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการบริิหารซึ่่�งตนแทน โดยกรรมการบริิหารพ้้นจากตำแหน่่งลงเมื่่�อพ้้นสภาพการเป็็น
กรรมการบริิษััท

	ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร

1. พิิจารณากำหนดโครงสร้้างและอำนาจการบริิหารบริิษััทเพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
2. พิิจารณากำหนดวิิสััยทััศน์์ ทิิศทาง นโยบายและกลยุุทธ์์การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยจััดทำแผนธุุรกิิจและ
งบประมาณประจำปีีเพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาและอนุุมััติิ
3. บริิหารกิิจการของบริิษัทั ให้้บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์และเป้้าหมายขององค์์กร และดำเนิินกิิจการตามนโยบาย ข้้อบังคั
ั บั
กฎระเบีียบของบริิษััท และปฏิิบััติิตามมติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
4. ติิดตามและกำกัับดููแลการดำเนิินงานของหน่่วยงานต่่างๆ ของบริิษััท
5. มีีอำนาจแต่่งตั้้งคณ
� ะทำงานเพื่่อ� กลั่่น� กรองงานที่่�นำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิหาร หรืือเพื่่อ� ดำเนิินงานใดๆ อัันเป็็น
ประโยชน์์ต่่อการฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร
6. มีีอำนาจในการมอบอำนาจช่่วงหรืือมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นปฏิิบััติิงานเฉพาะอย่่างแทนคณะกรรมการบริิหารได้้
7. พิิจารณาอนุุมััติิการว่่าจ้้าง การกำหนดค่่าจ้้าง การแต่่งตั้้�ง หรืือการโยกย้้ายพนัักงานระดัับผู้้�บริิหาร ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมถึึง
รายการใดที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ซึ่่�งจะต้้องเสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
8. พิิจารณาหรืือปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษััทมอบหมาย

	ผู้้�บริิหาร

	คณะผู้้�บริิหาร มีีจำนวน 4 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

กรรมการผู้้�จััดการ และรัักษาการผู้้�อำนวยการฝ่่ายขาย

2. นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการ

3. นายสุุขสัันต์์ เตชะวััชราภรณ์์

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายเทคนิิค

4. นายพจน์์ วีีรศุุทธากร

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

เลขานุุการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีมติ
ี แิ ต่่งตั้้ง� นายธนพล นรเศรษฐสถาพร เป็็นเลขานุุการบริิษัทั เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามข้้อกำหนดของ
พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) เพื่่�อทำหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1)	ดููแลและให้้คำแนะนำเบื้้�องต้้นแก่่คณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารเกี่่�ยวกัับกฎเกณฑ์์ และกฎหมายต่่างๆ
ที่่�คณะกรรมการบริิษััทจะต้้องทราบ
2)	ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการบริิษััท รัับผิิดชอบในการจััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษัทั บัันทึึกรายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั รวมทั้้�งประสานงาน
ให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิของที่่�ประชุุมดัังกล่่าว
3)	จััดทำและเก็็บรัักษาเอกสารสำคััญของบริิษััท ได้้แก่่
3.1) ทะเบีียนกรรมการ
3.2) หนัังสืือนัดั ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั รายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั รายงานประจำปีีของบริิษัทั
3.3) หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
4) การเก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร (หมายถึึง กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�มีีหน้้าที่่�
รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้บริิษััททราบ)
5) ดำเนิินการและรัับผิิดชอบอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนประกาศกำหนด
ทั้้�งนี้้� นายธนพล นรเศรษฐสถาพร ได้้ผ่า่ นการอบรมในหลัักสููตร Company Secretary Program (CSP) รุ่่�นที่่� 66/2015
แล้้ว

7.5 	ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
	บุุคลากร
ก.	จำำ�นวนบุุคลากร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีพี นัักงาน (ไม่่รวมผู้้�บริิหาร) รวมจำนวนทั้้�งสิ้้น� 292 คน โดยสามารถ
แบ่่งตามสายงานได้้ดัังนี้้�
จำำ�นวนพนัักงาน (คน)

สายงาน

บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
ฝ่่ายขาย
ฝ่่ายปฏิิบััติิการ
ฝ่่ายเทคนิิค
ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
ฝ่่ายสำนัักกรรมการผู้้�จััดการ
ฝ่่ายต่่างประเทศ
บริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส จำกััด
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เมีียนมาร์์) จำกััด
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เอสจีี) จำกััด
บริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำกััด
รวม

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
2561

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
2562

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
2563

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
2564

12

12
11
16
5
7
6
173
8
79
317

13
11
13
5
8
6
145
10
101
312

9

12
16
5

7
6
169
8
59
294

14
11
5
8
7
143
9
86
292
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ข.	ค่่าตอบแทนพนัักงาน

ในปีี 2564 บริิษัทั จ่่ายค่่าตอบแทนให้้พนัักงาน รวมเป็็นเงิินจำนวน 74.60 ล้้านบาท โดยเป็็นค่่าตอบแทนในรููปเงิินเดืือน
โบนััส ค่่าล่่วงเวลา เงิินประกัันสัังคม เงิินกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพและอื่่�นๆ

ค. กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

บริิ ษัั ท ได้้ จัั ด ตั้้� ง กองทุุ น สำรองเลี้้� ยงชีี พ ภายใต้้ ก ารจัั ด การของบริิ ษัั ท หลัั ก ทรัั พ ย์์ จัั ด การกองทุุ น กสิิ ก รไทย จำกัั ด
ตั้้�งแต่่ปีี 2559 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างขวััญและกำลัังใจให้้แก่่พนัักงาน และเพื่่�อจููงใจให้้พนัักงานทำงานกัับบริิษััท
ในระยะยาว ทั้้�งนี้้�บริิษััทมีีเงิินสมทบเข้้ากองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพในอััตราร้้อยละ 3 เป็็นจำนวน 1.29 ล้้านบาท

ง.	ค่่าตอบแทนอื่่�น
ไม่่มีี

จ. นโยบายในการพััฒนาบุุคลากร

บริิษััทตระหนัักถึึงความสำคััญของพนัักงานอย่่างยิ่่�ง โดยคำนึึงถึึงว่่าพนัักงานทุุกคนเป็็นทรััพยากรที่่�ทรงคุุณค่่าที่่�สุุด
ของบริิษััท บริิษััทจึึงคำนึึงถึึงการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน โดยให้้ความสำคััญในการพััฒนาความรู้้� ความสามารถ
และทัักษะของพนัักงานทุุกคน ทุุกตำแหน่่ง โดยจััดกระบวนการฝึึกอบรม การสััมมนา การดููงานทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ และยัังมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเพิ่่�มขีีดความสามารถของพนัักงานทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�องให้้เป็็นไปตามมาตรฐานของ
ผู้้�ผลิิต โดยเฉพาะพนัักงานฝ่่ายเทคนิิคทุุกท่่าน ต้้องอบรมและผ่่านการทดสอบอย่่างสม่่ำเสมอ
ในปีี 2564 บริิษััทได้้จััดสรรงบประมาณด้้านการพััฒนาบุุคลากรเป็็นจำนวนทั้้�งสิ้้�น 543,336.34 บาท ซึ่่�งครอบคลุุม
จำนวนบุุคลากรกว่่าร้้อยละ 60 ของพนัักงานทั้้�งหมดในบริิษัทั ซึ่่งคิ
� ดิ เป็็นค่่าเฉลี่่ย� ในการฝึึกอบรมเท่่ากัับ 111.49 ชั่่ว� โมง
ต่่อคนต่่อปีี โดยบางส่่วนของการพััฒนาและฝึึกอบรมบุุคลากรในรอบปีี 2564 มีีดัังนี้้�
ผลิิตภััณฑ์์
หลัักสููตร
ระยะเวลาการอบรม
1.Oracle

Fujitsu SPARC Servers

(45 ชั่่�วโมง)

2.Oracle

SPARC S-Series and T-Series Servers

(73 ชั่่�วโมง)

3.Oracle

SPARC M7/M8 Servers

(65 ชั่่�วโมง)

4.Splunk

Splunk Enterprise 8.1 Data Admin

(13 ชั่่�วโมง)

5.Splunk

Splunk Enterprise 8.1 System Admi

(9 ชั่่�วโมง)

6.Splunk

Splunk Accredited Sales Rep I

(8 ชั่่�วโมง)

7.Splunk

Splunk Fundamentals Part 1-2

(8 ชั่่�วโมง)

8.Informatica
Configuration and Maintenance (onDemand)
Enterprise Data Catalog

(40 ชั่่�วโมง)

9.Pure Storage

FlashArray™ Implementation (ILT)

(8 ชั่่�วโมง)

10.Pure Storage

Pure Partner Foundation Technica

(6 ชั่่�วโมง)

11.Hitachi

1024PI Installing and Configuring Hitachi VSP (24 ชั่่�วโมง)
Midrange Family

12.Hitachi

Brocade SAN Administrator

(16 ชั่่�วโมง)

บริิษัทั มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน ประกอบด้้วยตััวชี้้วั� ดั ตามเป้้าหมายของการทำงานและความสามารถของพนัักงาน
โดยนำผลการประเมิินดัังกล่่าวมาพิิจารณาการจ่่ายผลตอบแทน และความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ เป็็นต้้น
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ฉ. สภาพแวดแล้้อมในการทำำ�งาน

บริิษััทให้้ความสำคััญกัับสภาพแวดล้้อม และความปลอดภััยในการทำงาน บริิษััทมีีสำนัักงานตั้้�งอยู่่�ในอาคารสำนัักงาน
ที่่�ได้้มาตรฐานความปลอดภััย มีีระบบรัักษาความปลอดภััยในการเข้้าทำงาน รวมทั้้�งใส่่ใจสุุขอนามััยของพนัักงาน
มีีการตรวจสุุขภาพประจำปีี การฉีีดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ ทำให้้บริิษััทไม่่มีีอุุบััติิเหตุุจากการทำงานตลอดปีีที่่�ผ่่านมา

7.6 	ข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ
7.6.1 รายชื่่�อผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี เลขานุุการบริิษััท
หััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท (Compliance)
ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรง		
ในการควบคุุมดููแลการทำบััญชีี
เลขานุุการบริิษััท 				
หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน			
หััวหน้้างานกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท
(Compliance)

นายจารุุวััฒน์์ เอี่่�ยมสำอางค์์

นายธนพล นรเศรษฐสถาพร
นายธนา วงศ์์แสงนาค
นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบุุคคลดัังกล่่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ ของแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี / รายงานประจำปีีแบบ 56-1 One Report

7.6.2 รายชื่่�อหััวหน้้างานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ และข้้อมููลเพื่่�อการติิดต่่อ
หััวหน้้างานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์		
ข้้อมููลเพื่่�อการติิดต่่อ
		
							
							
เบอร์์โทร 					
อีีเมล์์ 					

นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต
เลขที่่� 159/21 อาคารเสริิมมิิตร ทาวเวอร์์ ชั้้�น 14 ห้้อง 1401 		
ถนนสุุขุุมวิิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา
กรุุงเทพฯ 10110
02-661-7979
q_a@vintcom.co.th

7.6.3 ค่่าตอบแทนที่่�ผู้้�สอบบััญชีี สำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสัังกััด และบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสัังกััด
ในปีี 2564 บริิษััทมีีการจ่่ายค่่าตอบแทนในการสอบบััญชีี โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น (ค่าตรวจสอบรายงานพิเศษ)
ค่่าบริิการรวม

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย : บาท
ปีี 2564

2,300,000

2,450,000

2,530,000

2,530,000

-

-

-

-

2,300,000

2,450,000

2,530,000

2,530,000

7.6.4 บุุคลากรที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นตััวแทนในประเทศไทย (กรณีีที่่�เป็็นบริิษััทต่่างประเทศ)
-ไม่่มีี-

One Report 2564
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
บริิษััทตระหนัักและให้้ความสำคััญกัับการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยคณะกรรมการได้้มีีการทบทวนนโยบายการกำกัับดููแล
กิิจการนี้้� เป็็นประจำอย่่างน้้อยปีลี ะ 1 ครั้้�ง ซึ่่ง� ในการพิิจารณาทบทวนครั้้�งล่า่ สุุด (วัันที่่� 17 ธัันวาคม 2564) เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าการ
ดำเนิินงานของบริิษััทเป็็นไปด้้วยความเป็็นธรรม โปร่่งใสและคำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย

8.1.1 การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
1) การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ

บริิษัทั กำหนดองค์์ประกอบคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้้�งหมดของบริิษััท
คณะกรรมการบริิษัทั หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) เป็็นผู้้�แต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระ เข้้าร่่วมในคณะกรรมการบริิษัทั
ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีนโยบายแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งคณะ และมีีกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย
3 คน
หลัั ก เกณฑ์์ ใ นการคัั ด เลืือกกรรมการอิิ สร ะอิิ งต ามหลัั ก เกณฑ์์ ก ารคัั ด เลืือกกรรมการบริิ ษัั ท โดยคุุ ณสมบัั ติิ ข อง
ผู้้�ที่่�จะมาทำหน้้าที่่�เป็็นกรรมการอิิสระ พิิจารณาจากคุุณสมบััติิและลัักษณะต้้องห้้ามของกรรมการตามพระราชบััญญััติิ
บริิษัทั มหาชนจำกััด และกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึงประกาศ ข้้อบังคั
ั บั และ/หรืือระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยกรรมการอิิสระจะมีีคุุณวุุฒิิการศึึกษา ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน ประสบการณ์์การทำงาน และ
ความเหมาะสมอื่่�นๆ ประกอบกััน เพื่่�อนำเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการของบริิษััท
ต่่อไป ทั้้�งนี้้� หากมีีกรรมการอิิสระคนหนึ่่�งคนใดพ้้นจากตำแหน่่งก่อ่ นครบวาระ คณะกรรมการบริิษัทั อาจแต่่งตั้้ง� กรรมการ
อิิสระที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำหนดข้้างต้้นเข้้ามาดำรงตำแหน่่งแทน โดยกรรมการอิิสระที่่�เข้้าเป็็นกรรมการแทนจะ
อยู่่�ในตำแหน่่งได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการอิิสระที่่�ตนแทน
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้กำหนดคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ ดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท ทั้้�งนี้้�ให้้นัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำ หรืือ
ผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษัทั บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม บริิษัทั ย่่อยลำดัับเดีียวกันั ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำนาจ
ควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนเข้้าดำรงตำแหน่่งเป็็น
กรรมการตรวจสอบ
3. ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส
พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับ
การเสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
4. ไม่่มีหี รืือเคยมีีความสััมพันั ธ์์ทางธุุรกิจกั
ิ บั บริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจ
ควบคุุมของบริิษััท ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือ
เคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการตรวจสอบ
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5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจ
ควบคุุมของบริิษัทั และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีนัี ยั ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำนัักงานสอบบััญชีี ซึ่่งมี
� ผู้้�สอ
ี บ
บััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััทสัังกััดอยู่่�
เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อย
้ กว่่า 2 ปีีก่อ่ นวัันได้้รับั แต่่งตั้้ง� ให้้เข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการ
ตรวจสอบ
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่งรวมถึ
�
งึ การให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการ
ทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เข้้า
ดำรงตำแหน่่งกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย หรืือ
ไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีนัี ยั ในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รับั เงิิน
เดืือนประจำ หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการ
ที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำเนิินงานของบริิษััท
ทั้้�งนี้้� กรรมการอิิสระจะตรวจสอบและรัับรองคุุณสมบััติิความเป็็นอิิสระของตนเอง อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยจะแจ้้ง
พร้้อมกัับการรายงานข้้อมููลประวััติิกรรมการ ณ สิ้้�นปีี สำหรัับจััดทำแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี (แบบ 56-1
One Report) และรายงานประจำปีีของบริิษััท

2) การสรรหาและแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหาร

บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะสรรหาผู้้�บริิหารโดยคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และมีีประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ธุุรกิิจ โดยดำเนิินการคััดเลืือกตามระเบีียบเกี่่�ยวกัับการบริิหารทรััพยากรบุุคคล และจะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการบริิษััทหรืือบุุคคลที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย

คณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�พิิจารณาคััดเลืือกบุุคคลเข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ โดยการแต่่งตั้้ง� กรรมการผู้้�จััดการ
ต้้องได้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั กรรมการผู้้�จััดการได้้รับั มอบหมายให้้เป็็นผู้้�บรรจุุและแต่่งตั้้งบุ
� คค
ุ ลที่่�มีคว
ี ามรู้้�
ความสามารถ และประสบการณ์์ในธุุรกิิจของบริิษััท เข้้าเป็็นพนัักงานในระดัับต่่างๆ
ทั้้�งนี้้� การแต่่งตั้้งหั
� วั หน้้าหรืือผู้้�รัับผิิดชอบเกี่่ยวกั
� บั งานด้้านการตรวจสอบและควบคุุมภายใน จะต้้องได้้รับั ความเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบก่่อน

3) การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััท

บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนขึ้้�น เพื่่�อคััดเลืือกบุุคคลที่่�เหมาะสมเข้้าดำรงตำแหน่่ง
กรรมการหรืือผู้้�บริิหารของบริิษััท โดยจะพิิจารณาจากคุุณสมบััติิ ดัังต่่อไปนี้้�
1) กรรมการต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ
มีีความซื่่อสั
� ตั ย์์ สุุจริติ มีีจริยธรรม
ิ
ในการดำเนิินธุุรกิจิ และมีีเวลาเพีียงพอที่่�จะอุุทิศิ ความรู้้� ความสามารถและปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ให้้แก่่บริิษััทอย่่างเต็็มที่่�
2) กรรมการต้้องมีคุี ณสมบั
ุ
ติั คร
ิ บถ้้วนและไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้า้ มตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชนจำกััด กฎหมายว่่า
ด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งต้้องไม่่มีีลักั ษณะที่่�แสดงถึึงการขาดความเหมาะสมที่่�จะได้้รับั ความไว้้
วางใจให้้บริิหารจััดการกิิจการที่่�มีีมหาชนเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ประกาศกำหนด โดยจะต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีชื่่�ออยู่่�ในระบบข้้อมููลรายชื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทที่่�ออก
หลัักทรััพย์์ตามประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์การแสดงชื่่�อบุุคคลในระบบข้้อมููลรายชื่่�อ
กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์
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3) กรรมการไม่่สามารถประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกันั และเป็็นการแข่่งขันั กัับกิิจการของบริิษัทั หรืือเข้้าเป็็น
หุ้้�นส่่วน หรืือกรรมการในนิิติบุิ คค
ุ ลอื่่น� ที่่�มีสี ภาพอย่่างเดีียวกันั และเป็็นการแข่่งขันั กัับกิิจการของบริิษัทั ไม่่ว่า่ จะทำ
เพื่่�อประโยชน์์ของตนหรืือประโยชน์์ของบุุคคลอื่่�น เว้้นแต่่จะแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
4) กรรมการต้้องแจ้้งให้้บริิษัทั ทราบโดยไม่่ชักั ช้้า หากมีีส่ว่ นได้้เสีียในสััญญาที่่�บริิษัทั ทำขึ้้น� ไม่่ว่า่ โดยตรง หรืือโดยอ้้อม
หรืือถืือหุ้้�น หุ้้�นกู้้� เพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลงในบริิษััทหรืือบริิษััทในเครืือ
การเลืือกและแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นไปตามวิิธีีการที่่�ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับของบริิษััท และกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจะ
ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ถืือคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและ
มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
1. ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�งคณะกรรมการ ประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คน ให้้เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบจััดการ
กิิจการทั้้�งปวงของบริิษััท และมีีอำนาจหน้้าที่่�ดำเนิินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของ
บริิษัทั มติิที่่ป� ระชุุมใหญ่่ผู้้�ถืือหุ้้�น อีีกทั้้�งมีอี ำนาจกระทำการใดๆตามที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือบริิคณห์ส์ นธิิ หรืือที่่�เกี่่ยวข้
� อง
้
กัับการดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�กรรมการจะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทหรืือไม่่ก็็ได้้
2. กรรมการไม่่น้อย
้ กว่่ากึ่่ง� หนึ่่�งของจำนวนกรรมการทั้้�งหมดต้้องมีถิ่่ี น� ที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร และกรรมการทั้้�งหมดของ
บริิษััทจะต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามที่่�กฎหมายกำหนด
3.	ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�งกรรมการตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ ดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่าจำนวนหุ้้�นที่่�ตนถืือ
(2)	ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�เลืือกตั้้�งบุุคคลคนเดีียวหรืือหลายคนเป็็นกรรมการก็็ได้้ ในกรณีีที่่�
เลืือกตั้้�งบุุคคลหลายคนเป็็นกรรมการจะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(3)	บุุคคลซึ่่ง� ได้้รับั คะแนนเสีียงสูงสุ
ู ดุ ตามลำดัับลงมา เป็็นผู้้�ได้้รับั การเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการ เท่่าจำนวนกรรมการ
ที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�งในลำดัับถััดลงมา มีีคะแนนเสีียง
เท่่ากัันเกิินจำนวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ผู้้�เป็็นประธานเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
4. ในการประชุุมสามััญประจำปีีทุุกครั้้�ง กรรมการจะต้้องออกจากตำแหน่่งอย่่างน้้อยจำนวนหนึ่่�งในสามโดยอััตรา
ถ้้าจำนวนกรรมการจะแบ่่งออกให้้เป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำนวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม
กรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำแหน่่งในปีีแรก และปีีที่่สอง
� ภายหลัังจดทะเบีียนบริิษัทั นั้้�น ให้้จับั สลากว่่าผู้้�ใดจะออก
ส่่วนปีีหลัังๆ ต่่อไปให้้กรรมการที่่�อยู่่�ในตำแหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็นผู้้�ออกจากตำแหน่่ง กรรมการผู้้�ออกจากตำแหน่่ง
ไปนั้้�นอาจจะเลืือกเข้้ารัับตำแหน่่งอีีกก็็ได้้
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่่งให้้ยื่น่� ใบลาออกต่่อบริิษัทั การลาออกมีีผลนัับแต่่วันั ที่่�ใบลาออกไปถึึงบริิษัทั
กรรมการซึ่่�งลาออกตามวรรคหนึ่่�ง จะแจ้้งการลาออกของตนให้้นายทะเบีียนตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชน
จำกััดทราบด้้วยก็็ได้้
6. ในกรณีีที่่�ตำแหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลืือกบุุคคล
ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิ และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำกััดและกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการจะ
เหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน บุุคคลซึ่่ง� เข้้าเป็็นกรรมการแทนจะอยู่่�ในตำแหน่่งได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยังั เหลืืออยู่่�ของกรรมการ
ที่่�ตนแทน
	มติิของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่่�งต้้องประกอบด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำนวนกรรมการ
ที่่�ยัังเหลืืออยู่่�

4) การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 3 ท่่าน
เพื่่�อทำหน้้าที่่�ในการเป็็นกรรมการตรวจสอบของบริิษััท กรรมการตรวจสอบแต่่ละรายต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ และ
ต้้องไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ตัดั สิินใจในการดำเนิินกิิจการของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่
บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม บริิษัทั ย่่อยลำดัับเดีียวกันั ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษัทั และไม่่เป็็นกรรมการ
ของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทย่่อยลำดัับเดีียวกัันเฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน โดยกรรมการตรวจสอบ
มีีหน้้าที่่�ในลัักษณะเดีียวกัับที่่�กำหนดไว้้ในประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยคุุณสมบััติิและขอบเขต
การดำเนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ทั้้�งนี้้� กรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คน ต้้องเป็็นผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำหน้้าที่่�
ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้

5) การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร

บริิษััทส่่งเสริิม สนัับสนุุนให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร ได้้พััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องโดยผ่่านการเข้้าร่่วมการสััมมนาและ
อบรมจากหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่ยวข้
� อง
้ อาทิิ สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เป็็นต้้น โดยบริิษัทั จะจััดส่่งเอกสารการสััมมนาและ
อบรมให้้เป็็นระยะๆ นอกจากนั้้�น บริิษััทจะดำเนิินการจััดส่่งเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้กรรมการเพื่่�อให้้ได้้รัับทราบข้้อมููลที่่�
ทัันต่่อเหตุุการณ์์และใช้้ประกอบในการตััดสิินใจ
ทุุกครั้้�งที่่�มีีการแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ ฝ่่ายจััดการจะจััดให้้มีีเอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของกรรมการใหม่่ รวมถึึงการจััดแนะนำลัักษณะธุุรกิิจ และแนวทางการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทให้้แก่่กรรมการใหม่่
ในปีี 2564 กรรมการของบริิษััทได้้เข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้� เช่่น
ชื่่�อกรรมการ

ปีีที่่�อบรม

ชื่่�อคอร์์ส / หลัักสููตร

นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�

2564

• Board Governance and Culture จััดโดยสำนัักงานคณะกรรมการ
กำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
• กรรมการตรวจสอบของบริิษัทั จดทะเบีียน จััดโดยสำนัักงานคณะกรรมการ
กำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

2564

• Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่่�น 2/2564
• Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
รุ่่�น 36/2564

นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย

2564

•	วิิทยากรการอบรมผู้้�บริิหารบริิษััท Central Retail Corporation
•	วิิทยากรการอบรมการบััญชีีและการเงิินสำหรัับผู้้�บริิหาร บริิษััท ปตท.
จำกััด (มหาชน)
•	ผู้้�ดำเนิินรายการ RPA หุ่่�นยนต์์นัักบััญชีีย่่างก้้าวสำคััญ ยกระดัับงานบััญชีี
สู่่�ยุุค Digital Accounting
•	ผู้้�ดำเนิินรายการ Blockchain เทคโนโลยีีเปลี่่�ยนโลก New Road for
Business in Thailand

นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

2564

SET Social Impact Gym 2021 “SE Empowerment Program”

6) การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานด้้วยตนเอง เป็็นประจำอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
เพื่่�อให้้คณะกรรมการร่่วมกัันพิิจารณาผลงานและปััญหา เพื่่�อการปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อไป โดยเลขานุุการบริิษััท เป็็น
ผู้้�จััดส่่งแบบประเมิินให้้แก่่กรรมการ เพื่่�อประเมิินผลและส่่งกลัับมายัังบริิษััท โดยบริิษััทจะไม่่เปิิดเผยชื่่�อกรรมการ
ที่่� ป ระเมิิ น ผล เพื่่� อ ให้้ ก รรมการมีี คว ามเป็็ น อิิ สร ะในการประเมิิ น ผล และบริิ ษัั ท มีี ก ารนำเสนอผลการประเมิิ น
ต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท โดยแบบประเมิินของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อยแบ่่งออกเป็็น
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตนเองของคณะกรรมการบริิษััทรายคณะและรายบุุคคล เพื่่�อใช้้ประเมิินการทำงานของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อย โดยใช้้แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งครอบคลุุมหลัักเกณฑ์์การประเมิินในหััวข้้อต่่างๆ ดัังนี้้�
6.6.1 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตนเองของคณะกรรมการบริิษััท (รายคณะ) ประกอบด้้วย
		 - โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
		 - บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
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		 - การประชุุมคณะกรรมการ
		 - การทํําหน้้าที่่�ของกรรมการ
		 - 	ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
		 - การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร
		 โดยผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท โดยการประเมิินรายคณะ ในรอบปีี 2564 ในภาพ
รวมทุุกหััวข้้ออยู่่�ในระดัับ ดีีมาก ด้้วยได้้คะแนนรวมร้้อยละ 99.16
6.6.2 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยของบริิษััท (รายบุุคคล)
ประกอบด้้วย	
		 - โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
		 - การประชุุมของคณะกรรมการ
		 - บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
		 โดยผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท โดยการประเมิินรายบุุคคล ในรอบปีี 2564
ในภาพรวมทุุกหััวข้้ออยู่่�ในระดัับ ดีีมาก ด้้วยได้้คะแนนรวมร้้อยละ 100
6.6.3 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อย
		 บริิษััทได้้จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด เพื่่�อประเมิินการทำงานของ
คณะกรรมการชุุ ด ย่่ อยที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริิ ษัั ท ในภาพรวมแบบองค์์ คณ ะ ซึ่่� ง ได้้ แ ก่่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ยง
�
โดยทำการประเมิินในหััวข้้อ
		 - โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
		 - การประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อย
		 - บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย
		ผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานคณะกรรมการชุุดย่่อยประจำปีี 2564 มีีดัังนี้้�
(ก)		คณะกรรมการตรวจสอบ
-		 โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านรายคณะ ในภาพรวมทุุกหััวข้ออยู่่�
้ ในระดัับ ดีีมาก ด้้วยได้้คะแนนรวม
ร้้อยละ 99.73
-		 โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านรายบุุคคล ในภาพรวมทุุกหััวข้ออยู่่�
้ ในระดัับ ดีีมาก ด้้วยได้้คะแนนรวม
ร้้อยละ 99.64
(ข)		คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
-		 โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านรายคณะ ในภาพรวมทุุกหััวข้ออยู่่�
้ ในระดัับ ดีีมาก ด้้วยได้้คะแนนรวม
ร้้อยละ 99.73
-		 โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านรายบุุคคล ในภาพรวมทุุกหััวข้ออยู่่�
้ ในระดัับ ดีีมาก ด้้วยได้้คะแนนรวม
ร้้อยละ 100
(ค)		คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
-		 โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านรายคณะ ในภาพรวมทุุกหััวข้ออยู่่�
้ ในระดัับ ดีีมาก ด้้วยได้้คะแนนรวม
ร้้อยละ 99.73
-		 โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านรายบุุคคล ในภาพรวมทุุกหััวข้ออยู่่�
้ ในระดัับ ดีีมาก ด้้วยได้้คะแนนรวม
ร้้อยละ 100
(ง)		คณะกรรมการบริิหาร
-		 โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านรายคณะ ในภาพรวมทุุกหััวข้ออยู่่�
้ ในระดัับ ดีีมาก ด้้วยได้้คะแนนรวม
ร้้อยละ 99.73
-		 โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านรายบุุคคล ในภาพรวมทุุกหััวข้ออยู่่�
้ ในระดัับ ดีีมาก ด้้วยได้้คะแนนรวม
ร้้อยละ 100
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

		 6.6.4 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ
		 กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารทั้้�งหมด เป็็นผู้้�ประเมิินผลกรรมการผู้้�จััดการเป็็นประจำทุุกปีี เพื่่�อนำไปใช้้ในการ
พิิจารณากำหนดค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการ โดยใช้้บรรทััดฐานที่่�ได้้ตกลงกัันล่่วงหน้้ากัับกรรมการ
ผู้้�จััดการตามเกณฑ์์ที่่�เป็็นรููปธรรม ซึ่่�งรวมถึึงการประเมิินผลในด้้านต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้� 1) ความเป็็นผู้้�นำ 2) การ
กำหนดกลยุุทธ์์ 3) การปฏิิบััติิตามกลยุุทธ์์ 4) การวางแผนและผลปฏิิบััติิทางการเงิิน 5) ความสััมพัันธ์์กัับ
คณะกรรมการ 6) ความสััมพันั ธ์์กับั ภายนอก 7) การบริิหารงานและความสััมพันั ธ์์กับั บุุคลากร 8) การสืืบทอดตำแหน่่ง
9) ความรู้้�ด้้านผลิิตภััณฑ์์และบริิการ 10) คุุณลัักษณะส่่วนตััว รวมทั้้�งการพััฒนาผู้้�บริิหาร โดยคณะกรรมการ
บริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบผลประเมิินข้้างต้้น และประธานกรรมการเป็็นผู้้�แจ้้งผลการพิิจารณา
ให้้กรรมการผู้้�จััดการทราบ

8.1.2 การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล

	รายละเอีียดการเข้้าประชุุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ ในปีี 2564 เป็็นดัังนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการบริิหาร

ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น

ตำำ�แหน่่ง

คณะกรรมการบริิษััท

รายชื่่�อกรรมการ

5 ครั้้�ง

4 ครั้้�ง

2 ครั้้�ง

2 ครั้้�ง

12 ครั้้�ง

1 ครั้้�ง

1.นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ

ประธานกรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

5/5

-

-

2/2

12/12

1/1

2.นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�

กรรมการบริิหาร

5/5

-

-

-

12/12

1/1

3.นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

5/5

-

2/2

-

12/12

1/1

4.นายสรรพััชญ โสภณ

กรรมการอิิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5

4/4

-

-

-

1/1

5.นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

5/5

4/4

2/2

2/2

-

1/1

6.นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

5/5

4/4

2/2

-

-

1/1

7.นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์

5/5

-

-

2/2

-

1/1

กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
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	ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร

คณะกรรมการบริิษััทได้้กำหนดนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท อย่่างเป็็นธรรมและสมเหตุุสมผล
ตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนทำหน้้าที่่�พิจิ ารณาหลัักเกณฑ์์และ
กำหนดรููปแบบค่่าตอบแทนให้้มีีความเหมาะสม สอดคล้้องกัับสถานะการเงิินของบริิษััท โดยพิิจารณาจากภาระหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รับั มอบหมาย รวมทั้้�งเปรีียบเทีียบกัับบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่น� ในตลาดหลัักทรััพย์์ แห่่งประเทศไทย
ที่่�อยู่่�ในหมวดอุุตสาหกรรมเดีียวกัันและมีีขนาดธุุรกิิจที่่�ใกล้้เคีียงกััน
(1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
		 (ก) กรรมการ
	สำหรัับปีี 2564 ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน 2564 ได้้อนุุมััติิค่่าตอบแทนคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย เป็็นจำนวนเงิินไม่่เกิิน 3,000,000 บาท ดัังนี้้�
อััตราค่่าตอบแทน (บาท)
รายละเอีียดค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทนรายเดืือน
ค่่าเบี้้�ยประชุุมรายครั้้�ง
ประธานกรรมการบริิษััท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิษััท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

15,000
20,000
15,000
-

15,000
20,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

ขึ้้�นอยู่่�กัับผลการดำเนิินงานของบริิษััท

การจ่่ายโบนััสประจำปีี

		(2) ค่่าตอบแทน และสิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ
			 - ไม่่มีี		สรุุปค่่าตอบแทนที่่�กรรมการได้้รัับเป็็นรายบุุคคลในปีี 2564 (ข้้อมููล ณ 31 ธัันวาคม 2564)
ค่่าตอบแทนรายเดืือน (บาท)

รายชื่่�อกรรมการ

กรรมการ
บริิษััท

กรรมการ
บริิหาร

เบี้้�ยประชุุมรายครั้้�ง (บาท)

โบนััส

รวม

กรรมการ
สรรหาและ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ พิิจารณา บริิหาร
บริิษััท ตรวจสอบ ค่่าตอบแทน ความเสี่่�ยง

(บาท)

(บาท)

1. นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ

180,000

-

75,000

-

30,000

-

30,000

315,000

2. นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�

180,000

-

75,000

-

-

-

30,000

285,000

3. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

180,000

-

75,000

-

-

30,000

30,000

315,000

4. นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์

180,000

-

75,000

-

30,000

-

30,000

315,000

5. นายสรรพััชญ โสภณ

240,000

-

100,000

80,000

-

-

40,000

460,000

6. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

180,000

-

75,000

60,000

30,000

30,000

30,000

405,000

7. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย

180,000

-

75,000

60,000

-

30,000

30,000

375,000

1,320,000

-

550,000 200,000

90,000

90,000

220,000

2,470,000

รวม

หมายเหตุุ : บริิษััทไม่่มีีนโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่คณะกรรมการบริิหาร
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

		

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
บริิษัทั มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารเป็็นประจำทุุกปีี โดยพิิจารณาจากภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
และผลการดำเนิินงานของบริิษััท สภาวะเศรษฐกิิจ เป็็นเกณฑ์์ในการกำหนดค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหาร โดย
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�พิิจารณาและกำหนด
ค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดขององค์์กร ส่่วนผู้้�บริิหารในลำดัับต่่อมาให้้กรรมการ
ผู้้�จััดการผู้้�เป็็นพิิจารณาและกำหนดค่่าตอบแทน

		

โดย ณ 31 ธัันวาคม 2564 ค่่าตอบแทนรวมของผู้้�บริิหารของบริิษััท ซึ่่�งรวมกรรมการผู้้�จััดการ มีีดัังนี้้�
ปีี 2564
ค่่าตอบแทน

• เงิินเดืือน โบนััส เงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคม
เงิินสมทบกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
• ค่่าตอบแทนอื่่�น

จำำ�นวนราย

ค่่าตอบแทน (ล้้านบาท)

5

21.58

-

-

8.1.3 การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

บริิษััทมีีนโยบายลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�นที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง หรืือเอื้้�อประโยชน์์กัับธุุรกิิจหลัักของบริิษััท โดยเป็็นธุุรกิิจที่่�มีี
ศัักยภาพและสามารถสร้้างผลกำไรให้้แก่่บริิษััทในระยะยาว โดยจะควบคุุม กำกัับดููแลการบริิหารงานในบริิษััทย่่อย
บริิษัทั ร่่วมอย่า่ งใกล้้ชิดิ เพื่่อดู
� แู ลรัักษาผลประโยชน์์ในเงิินลงทุุนของบริิษัทั ได้้อย่า่ งต่่อเนื่่อง
� และยั่่งยืื
� น ตลอดจนการสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มและความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงได้้กำหนดนโยบายการควบคุุมและกำกัับ
ดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมที่่�บริิษััทเข้้าไปลงทุุน โดยมีีรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. บริิษััทกำหนดโครงสร้้างการบริิหารจััดการบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมเพื่่�อควบคุุมดููแลการจััดการและรัับผิิดชอบ
การดำเนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม ดัังนี้้�

		

การเสนอชื่่�อบุุคคลเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

1.1 บริิษััทจะส่่งบุุคคลที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเข้้าร่่วมเป็็นกรรมการและ
ผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อย เพื่่�อควบคุุมดููแลและกำหนดนโยบายการบริิหารงานเสมืือนเป็็นหน่่วยงานหนึ่่�งของ
บริิษััท โดยจำนวนบุุคคลที่่�จะเข้้าร่่วมเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยเป็็นไปตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััท
ในบริิษััทย่่อยหรืือเป็็นไปตามข้้อตกลงร่่วมกัันเป็็นสำคััญ สำหรัับการลงทุุนในบริิษััทร่่วม บริิษััทไม่่มีีนโยบาย
เข้้าไปควบคุุมมากนััก การส่่งตััวแทนเข้้าร่่วมเป็็นกรรมการของบริิษััทร่่วมจะพิิจารณาตามความเหมาะสม
และขึ้้น� กัับข้้อตกลงร่่วมกันั เป็็นสำคััญ โดยบุุคคลดัังกล่่าวต้้องมีคุี ณสมบั
ุ
ติั แิ ละประสบการณ์์ที่่เ� หมาะสมในการ
บริิหารกิิจการของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมนั้้�นๆ
1.2 ขอบเขตหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
-	ติิดตามการดำเนิินงานของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมอย่า่ งใกล้้ชิดิ เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�บริิษัทั ได้้
กำหนดไว้้
- ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามแต่่ที่่�คณะกรรมการของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของ
บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมนั้้�นกำหนด
-	พิิจารณาและออกเสีียงในการประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับ
การดำเนิินงานทั่่�วไปตามธุุรกิิจปกติิของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมนั้้�น ตามแต่่ที่่�กรรมการและผู้้�บริิหาร
ของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมจะเห็็นสมควร เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และ
บริิ ษัั ท ยกเว้้ น การพิิ จ ารณาและออกเสีี ยง ในเรื่่� องดัั งต่่ อ ไปนี้้� จะต้้ อง ได้้ รัั บ ความเห็็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท แล้้วแต่่กรณีีก่่อนดำเนิินการ
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(ก) การทำรายการของบริิ ษัั ท ย่่ อย ตามประกาศรายการที่่� เ กี่่� ยว โยงกัั น1 และประกาศการได้้ ม าและ
จำหน่่ายไป2
(ข) การทำรายการซึ่่� งอ าจมีี ผ ลกระทบอย่่ า งมีี นัั ยส ำคัั ญ ต่่ อ ฐานะการเงิิ น และผลการดำเนิิ น งาน
ของบริิษััทย่่อย ได้้แก่่
- การขายหรืือโอนกิิจการของบริิษััทย่่อยทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�เป็็นสาระสำคััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น
- การซื้้�อหรืือรัับโอนกิิจการของบริิษััทอื่่�นมาเป็็นของบริิษััทย่่อย
- การเลิิกกิิจการของบริิษััทย่่อย
- การโอนหรืือสละสิิทธิิประโยชน์์ สิิทธิิเรีียกร้้องที่่�เป็็นสาระสำคััญต่่อความเสีียหายของบริิษััทย่่อย
- การกู้้�ยืืมเงิิน การให้้กู้้�ยืืมเงิิน การค้้ำประกััน การก่่อภาระผููกพััน หรืือการให้้ความช่่วยเหลืือทางการ
เงิินแก่่บริิษััทอื่่�นที่่�มีีผลต่่อฐานะการเงิินของบริิษััทย่่อยอย่่างมีีนััยสำคััญ
- การแก้้ไขข้้อบัังคัับของบริิษััทย่่อย
- การเพิ่่�มทุนุ การจััดสรรหุ้้�นเพิ่่�มทุนุ และการลดทุุนจดทะเบีียนของบริิษัทั ย่่อย ตลอดจนการดำเนิิน
การอื่่�นใดที่่�เป็็นผลให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมของบริิษััทในบริิษััทย่่อยไม่่ว่่า
ทอดใดๆ ลดลงตั้้�งแต่่ร้อย
้ ละ 10 ของทุุนชำระแล้้วของบริิษัทั ย่่อยนั้้น� หรืือลดลงจนถืือหุ้้�นน้้อยกว่่า
ร้้อยละ 50 ของทุุนชำระแล้้วของบริิษััทย่่อยนั้้�น
2. กรรมการ และผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อย รวมถึึงบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการและผู้้�บริิหารดัังกล่่าว มีีหน้้าที่่�แจ้้ง
ให้้คณะกรรมการของบริิษััทย่่อยทราบถึึงความสััมพัันธ์์ และการทำธุุรกรรมกัับบริิษััทย่่อยในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้
เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และหลีีกเลี่่�ยงการทำรายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับ
บริิษััทย่่อยดัังกล่่าว โดยคณะกรรมการบริิษััทย่่อยมีีหน้้าที่่�แจ้้งเรื่่�องดัังกล่่าวให้้แก่่บริิษััททราบ
กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยต้้องไม่่มีีส่่วนร่่วมอนุุมััติิในเรื่่�องที่่�ตนเองมีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์
3. ให้้บริิษััทย่่อยต้้องรายงานแผนการประกอบธุุรกิิจ โครงการลงทุุน การเข้้าร่่วมลงทุุนกัับผู้้�ประกอบการรายอื่่�น
ต่่อบริิษััท ผ่่านการรายงานผลการดำเนิินงานประจำเดืือนของบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งบริิษััทย่่อยต้้องนำส่่งข้้อมููลหรืือ
เอกสารที่่�เกี่่�ยวด้้วยการดำเนิินงานให้้กัับบริิษััทเมื่่�อได้้รัับการร้้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีีที่่�บริิษััทตรวจพบ
ประเด็็นที่่�มีนัี ยส
ั ำคััญใดๆ อาจแจ้้งให้้บริิษัทั ย่่อยชี้้แ� จง และ/หรืือนำส่่งเอกสารเพื่่อ� ประกอบการพิิจารณาของบริิษัทั
4. บริิษััทกำหนดนโยบายการควบคุุมด้้านการเงิินของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม โดยกำหนดให้้บริิษััทย่่อยและ
บริิษััทร่่วมมีีหน้้าที่่� ดัังต่่อไปนี้้�
- นำส่่งผลการดำเนิินงานรายเดืือน และงบการเงิินฉบัับผ่่านการสอบทานโดยผู้้�สอบบััญชีีรับั อนุุญาตรายไตรมาส
ตลอดจนข้้อมูลู ประกอบการจััดทำงบการเงิินดัังกล่่าวของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมให้้กับั บริิษัทั เพื่่อ� ประกอบ
การจััดทำงบการเงิินรวมหรืือรายงานผลประกอบการของบริิษัทั ประจำไตรมาสหรืือประจำปีีนั้้น� แล้้วแต่่กรณีี
-	จััดทำประมาณการผลการดำเนิินงาน และสรุุปเปรีียบเทีียบผลการดำเนิินงานตามแผนกัับการดำเนิินงานจริิง
เป็็นรายไตรมาส รวมถึึงติดิ ตามผลการดำเนิินงานให้้เป็็นไปตามแผนงานที่่�ได้้กำหนดไว้้เพื่่อร
� ายงานต่่อบริิษัทั
-	รายงานประเด็็นปััญหาทางการเงิินที่่�มีีนััยสำคััญต่่อบริิษััทเมื่่�อตรวจพบ หรืือได้้รัับการร้้องขอจากบริิษััทให้้
ดำเนิินการตรวจสอบและรายงาน
1
2
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ประกาศรายการที่่�เกี่่ยว
� โยงกััน หมายถึึง ประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนที่่� ทจ.21/2551 เรื่่อง
� หลัักเกณฑ์์ในการทำรายการที่่�เกี่่ยว
� โยงกััน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์ เรื่่อง
� การเปิิดเผยข้้อมูลู และการปฏิิบัติั กิ ารของบริิษัทั จดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่ยว
� โยงกััน พ.ศ. 2546 และ
ที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ประกาศรายการได้้มาและจำหน่่ายไป หมายถึึง ประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 20/2551 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ในการทำรายการ
ที่่�มีีนััยสำคััญที่่�เข้้าข่่ายเป็็นการได้้มาหรืือจำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�อง การเปิิดเผย
ข้้อมููลและการปฏิิบััติิการของบริิษััทจดทะเบีียนในการได้้มาหรืือจำหน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ พ.ศ. 2547 และที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

8.1.4 การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

บริิษัทั กำหนดให้้คณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณารายงานต่่าง ๆ รวมถึึงรายงานการตรวจสอบภายในทุุกครั้้�งที่่มี� กี ารประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท และได้้กำกัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามข้้อกํําหนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลของรายการที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และหน่่วยงานกำกัับ
ดููแลที่่�เกี่่ยวข้
� อง
้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้้าที่่�พิจิ ารณา และให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ ตามที่่�นโยบายของบริิษััทกำหนด

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน โดยมีีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่่านเป็็นผู้้�มีีความรู้้�และ
ประสบการณ์์ด้า้ นบััญชีีและการเงิินสามารถทำหน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่อถืือ
� ของงบการเงิินได้้ โดยในปีี 2564 บริิษัทั
ได้้จััดการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้้�ง และมีีกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมดัังนี้้�
รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม

1. นายสรรพััชญ โสภณ

กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4

2. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

กรรมการอิิสระ

4/4

3. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย

กรรมการอิิสระ

4/4

ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทำหน้้าที่่�ในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงิิน ระบบควบคุุมภายใน
พิิจารณาคััดเลืือก และเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท รวมทั้้�งพิิจารณารายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันฯลฯ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีจำนวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วยสมาชิิกซึ่่�งเป็็นกรรมการบริิษััท และสมาชิิก
อย่่างน้้อย 1 ท่่าน ต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ คณะกรรมการบริิษัทั แต่่งตั้้ง� หนึ่่�งในคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่่ง� เป็็นกรรมการอิิสระ
ดำรงตำแหน่่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน การประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนจะจััดขึ้้�นอย่่างน้้อยปีีละสองครั้้�ง โดยในปีี 2564 บริิษััทได้้จััดประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่า
ตอบแทนรวม 2 ครั้้�ง และมีีกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเข้้าร่่วมประชุุมดัังนี้้�
รายชื่่�อกรรมการ
ตำำ�แหน่่ง
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม
1. นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์

กรรมการอิิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

2/2

2. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

กรรมการอิิสระ

2/2

3. นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ

กรรมการบริิหาร / ประธานกรรมการ

2/2

ในปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้ทำหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการสรรหาบุุคคลเพื่่�อเสนอชื่่�อให้้
แต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการ นอกจากนี้้�ยังพิ
ั จิ ารณาค่่าตอบแทนสำหรัับกรรมการ และสอบทานค่่าตอบแทนและโบนััสของกรรมการ
ผู้้�จััดการโดยประเมิินจากผลการดำเนิินงานบริิษัทั และข้้อมูลู เปรีียบเทีียบของค่่าตอบแทนเฉลี่่ย� ในอุุตสาหกรรม รวมทั้้�งธุรกิ
ุ จิ
ที่่�มีีขนาดของรายได้้ที่่�ใกล้้เคีียงกััน

One Report 2564
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คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงประกอบด้้วย กรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ท่่าน, กรรมการบริิหาร 1 ท่่าน และ ผู้้�บริิหาร
ของบริิษััทซึ่่�งเป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถอย่่างน้้อย 1 ท่่าน โดยกรรมการอิิสระทำหน้้าที่่�เป็็นประธานกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง การประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะจััดขึ้้�นอย่่างน้้อยปีีละสองครั้้�ง โดยในปีี 2564 บริิษััทได้้จััดประชุุม
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงรวม 2 ครั้้�ง และมีีกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเข้้าร่่วมประชุุมดัังนี้้�
รายชื่่�อกรรมการ
ตำำ�แหน่่ง
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม
1. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

กรรมการอิิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

2/2

2. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทัยั กรรมการอิิสระ

2/2

3. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

กรรมการบริิหาร / กรรมการผู้้�จััดการ

2/2

4. นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการ

2/2

ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้ดำเนิินการระบุุความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อบริิษััท วิิเคราะห์์และประเมิิน
ความเสี่่�ยง และจััดให้้มีีมาตรการที่่�จำเป็็นและเหมาะสมในการจััดการกัับความเสี่่�ยงที่่�สำคััญ รวมทั้้�งการติิดตามผลกระทบที่่�
อาจส่่งผลต่่อองค์์กร ครอบคลุุมความเสี่่�ยงทางการเงิิน การปฏิิบััติิงาน และความเสี่่�ยงจากปััจจััยภายนอก เพื่่�อพิิจารณาและ
ปรัับปรุุงแผนการบริิหารความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับปััจจุุบััน
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
สรุุปความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายใน
ของบริิษััท

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ ทำหน้้าที่่�พิิจารณาความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของ
บริิษััท รวมถึึงการสอบทานการควบคุุมการปฏิิบััติิงานตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และนโยบายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดย
ทบทวนผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีีอิิสระของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง และมีีการนำเสนอรายงาน
การตรวจสอบระบบการควบคุุมภายในต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบดัังกล่่าวมีีการตั้้�ง
ขึ้้�นตามวััตถุุประสงค์์ที่่�คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำหนด เพื่่�อให้้มีีการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตาม
หลัักธรรมาภิิบาลรวมถึึงเป็็น ผู้้�ประเมิินผลเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท ตามแบบประเมิิน
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
บริิษััทได้้ว่่าจ้้าง บริิษััท ออดิิท เฮ้้าส์์ จำกััด ซึ่่�งเป็็นสำนัักตรวจสอบจากภายนอกมาทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในให้้แก่่
บริิษััท โดยบริิษััท ออดิิท เฮ้้าส์์ จำกััด ไม่่ได้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท ทำหน้้าที่่�ในการให้้คำปรึึกษาและตรวจสอบ ประเมิิน
ระบบควบคุุมภายใน ติิดตามระบบบริิหารความเสี่่ยง
� และการกำกัับดููแลกิิจการ ซึ่่ง� กระบวนการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษัทั
ได้้จััดให้้มีีขึ้้�นอย่่างพอเพีียง มีีประสิิทธิิภาพตรงตามวััตถุุประสงค์์ที่่�วางไว้้ ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทมีีความเป็็นอิิสระ มีี
ทรััพยากรและงบประมาณที่่�เพีียงพอและเหมาะสมต่่อการปฏิิบัติั งิ านทั้้�งด้า้ นการตรวจสอบการดำเนิินงาน การตรวจสอบการ
ปฏิิบััติิตามกฎหมายระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ และการตรวจสอบด้้านการเงิิน โดยรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิิบััติิ
งานให้้คณะกรรมการตรวจสอบทุุกครั้้�ง
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้�งที่่� 1/2565 ซึ่่ง� ได้้ประชุุมเมื่่อวั
� นั ที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565 โดยคณะกรรมการของบริิษัทั
ได้้ทำการสอบทานตามแบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยพิิจารณาตามองค์์ประกอบการควบคุุมภายใน 5 ด้้าน ซึ่่�งได้้ข้้อสรุุปว่่า บริิษััทมีีระบบการควบคุุม
ภายในที่่�เพีียงพอเหมาะสมกัับสภาพการดำเนิินงานในปััจจุุบััน ดัังนี้้�
1. การควบคุุมภายในองค์์กร บริิษัทั มีีการจััดโครงสร้้างองค์์กรไว้้อย่า่ งเหมาะสม และสนัับสนุุนให้้ฝ่า่ ยบริิหารสามารถ
ดำเนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีการจััดทำนโยบาย ระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิงานที่่�ชััดเจน รวมถึึงข้้อกำหนดเกี่่�ยวกัับ
จริิยธรรมที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
2. การประเมิินความเสี่่ย� ง บริิษัทั ให้้ความสำคััญกัับการบริิหารความเสี่่ยง
� โดยได้้มีกี ารประเมิินความเสี่่ยงที่่
� อ� าจมีีผลก
ระทบต่่อการดำเนิินงานของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำคััญ ที่่�เป็็นปััจจััยความเสี่่�ยงทั้้�งจากภายในและภายนอกของบริิษััท
อย่่างสม่่ำเสมอ ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้มีีการวิิเคราะห์์ถึึงปััจจััยที่่�จะทำให้้ความเสี่่�ยงเกิิดขึ้้�นว่่าเป็็นปััจจััยที่่�สามารถควบคุุม
ได้้ หรืือไม่่สามารถควบคุุมได้้ เพื่่อ� หามาตรการในการที่่�จะป้้องกันั หรืือลดความเสี่่ยง
� และติิดตามสถานการณ์์ที่่เ� ป็็น
สาเหตุุของปััจจััยความเสี่่�ยง เพื่่�อประเมิินสถานการณ์์และแนวโน้้มของผลกระทบต่่อบริิษััท
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3. การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน บริิษััทได้้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้้าที่่�และวงเงิินอำนาจอนุุมััติิของฝ่่ายบริิหารใน
แต่่ละระดัับไว้้ชััดเจนและเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ที่่�อาจเอื้้�อให้้เกิิดการกระทำที่่�ทุุจริิตออกจาก
กัันอย่่างชััดเจน มีีมาตรการติิดตามให้้การทำรายการที่่�เกี่่ยว
� โยงกัันต้้องผ่า่ นขั้้น� ตอนการอนุุมัติั ที่่ิ เ� ป็็นไปตามระเบีียบ
ของคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยคำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทเป็็นสำคััญเสมอ
และบริิษััทได้้มีีการติิดตามดููแลการดำเนิินงานของบริิษััทย่่อยอย่่างสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งได้้กำหนดทิิศทางให้้บุุคคลที่่�
บริิษััทแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทดัังกล่่าวถืือปฏิิบััติิ นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้
ความสำคััญกัับการตรวจสอบการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบและข้้อบังคั
ั บั ที่่�เกี่่ยวข้
� องกั
้ บั การประกอบธุุรกิจิ ของบริิษัทั
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการประกอบธุุรกิิจและรัักษาชื่่�อเสีียงของบริิษััท
4. ระบบสารสนเทศและการสื่่� อ สารข้้อมููล บริิ ษัั ท จัั ด ให้้ มีี ก ารสื่่� อส ารทั้้� ง ภายในและภายนอกองค์์ ก รอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ ระบบสารสนเทศด้้านบััญชีีและการเงิินของบริิษััทมีีความถููกต้้องครบถ้้วน และนโยบายบััญชีีของ
บริิษััทมีีความเหมาะสมกัับลัักษณะของธุุรกิิจ
5. ระบบติิดตาม บริิษััทจััดให้้มีีการตรวจสอบการปฏิิบััติิตามระบบการควบคุุมภายในอย่่างสม่่ำเสมอโดยได้้ว่่าจ้้าง
ผู้้�ตรวจสอบจากภายนอก มาทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในให้้บริิษัทั ซึ่่งจ
� ะเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และส่่งสำเนารายงานให้้ผู้้�บริิหารและผู้้�รัับการตรวจสอบทราบ เพื่่�อนำข้้อเสนอแนะ
ของผู้้�ตรวจสอบภายในไปปรัับปรุุงข้้อบกพร่่องหรืือจุุดอ่่อนที่่�พบจากการตรวจสอบ รวมทั้้�งรายงานผลการติิดตาม
การแก้้ไขข้้อบกพร่่องของหน่่วยงานต่่างๆ ให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั โดยการซัักถามข้้อมูลู จากฝ่่ายบริิหารเกี่่ยวกั
� บั การดำเนิิน
การตามแนวทาง/ข้้อเสนอแนะเพื่่อ� การพััฒนาการควบคุุมภายในแล้้วสรุปุ ได้้ว่า่ จากการประเมิินระบบการควบคุุมภายในด้้าน
ต่่างๆ 5 องค์์ประกอบ คืือ การควบคุุมภายในองค์์กร การประเมิินความเสี่่�ยง การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน ระบบสารสนเทศ
และการสื่่�อสารข้้อมููล และระบบการติิดตาม คณะกรรมการบริิษััท เห็็นว่่า บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ และ
เหมาะสมกัับการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท มีีการบริิหารความเสี่่�ยงในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ระบบบััญชีี และรายงานทางการเงิินมีี
ความถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ รวมทั้้�งปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่่�ในเอกสารแนบท้้ายของแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี / รายงานประจำ
ปีี แบบ 56-1 One Report

การบริิหารความเสี่่�ยง

บริิษััทให้้ความสำคััญอย่่างยิ่่�งกัับการบริิหารความเสี่่�ยง จึึงได้้มีีการกำหนดเป็็นนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการ
พััฒนาระบบบริิหารความเสี่่�ยงตามแนวทางการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance) และจััดให้้มีีการ
บริิหารความเสี่่ยงที่่
� ครอ
� บคลุุมความเสี่่ยงทุ
� กุ ด้้าน บริิษัทั จััดตั้้งคณ
� ะกรรมการบริิหารความเสี่่ยง
� ขึ้้น� เมื่่อวั
� นั ที่่� 13 ธัันวาคม 2562
เพื่่อ� ทำหน้้าที่่�ประเมิิน จััดลำดัับความเสี่่ยง
� และแผนบริิหารความเสี่่ยง
� ของบริิษัทั โดยการบริิหารความเสี่่ยงที่่
� ผ่� า่ นมา ดำเนิิน
การโดยคณะทำงานบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท ซึ่่�งได้้มีีการทบทวนและจำแนกประเภทความเสี่่�ยงไว้้ ดัังนี้้�
1)	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับยอดขาย (Strategic Risk)
2)	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจหยุุดชะงัักจากเหตุุการณ์์ภายนอก (Operational Risk)
3)	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับพนัักงาน (Operational Risk)
4)	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับระบบ IT (Information Risk)
5)	ความเสี่่�ยงจากการไม่่ปฎิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบ (Compliance Risk)
6)	ความเสี่่�ยงทางด้้านการเงิิน (Financial Risk)
โดยดำเนิินการอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง โดยมีีคณะทำงานซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�บริิหารแต่่ละสายงาน กำกัับดููแลการดำเนิิน
การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย อยู่่�ในระดัับที่่�องค์์กรยอมรัับได้้
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ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริิษัทั ได้้แต่่งตั้้ง� หน่่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่่ง� ปฏิิบัติั งิ านอย่่างเป็็นอิิสระ โดยได้้ว่า่ จ้้าง บริิษัทั ออดิิท เฮ้้าส์์
จำกััด (“ผู้้�ตรวจสอบภายใน”) เพื่่อ� ทำหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษัทั โดยบริิษัทั ออดิิท เฮ้้าส์์ จำกััด ได้้มอบหมายให้้ นาย
ธนา วงศ์์แสงนาค ตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบหลัักในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษัทั โดยได้้
เริ่่�มปฏิิบััติิงานตรวจสอบระบบควบคุุมภายในของบริิษััทมาตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 1 ของปีี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจิ ารณาคุุณสมบัติั ขิ องนายธนา วงศ์์แสงนาค แล้้วเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมเพีียงพอกัับการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ดัังกล่่าว เนื่่�องจากมีีความเป็็นอิิสระ มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในการปฏิิบััติิงานด้้านการตรวจสอบ
ภายในมาเป็็นระยะเวลานาน นอกจากนี้้� นายธนา วงศ์์แสงนาค เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในรัับอนุุญาต และเคยเข้้ารัับการอบรม
ในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานด้้านตรวจสอบภายได้้ ได้้แก่่ หลัักสููตร Facilitating Results Using CSA จััดโดย
สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย หลัักสููตร Internal Quality Assessment จััดโดยสมาคมผู้้�ตรวจสอบภายใน
แห่่งประเทศไทย หลัักสููตร Audit Project Management จััดโดย สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย หลัักสููตร
Operational Auditing จััดโดย สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย หลัักสููตรวิิธีีการประเมิินความเสี่่�ยงเพื่่�อการ
วางแผนการตรวจสอบภายใน จััดโดย สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ หลัักสููตร PACK 5 & FAIR VALUE จััดโดย สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ
เป็็นต้้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ และงานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบและสอบทานกระบวนการภายในของบริิษััทเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายของ
กิิจการได้้อย่า่ งมีีประสิิทธิิภาพและมีีประสิิทธิิผล มีีระบบควบคุุมภายในที่่�รัดั กุุมเพีียงพอ และเหมาะสม งบการเงิินของบริิษัทั มีี
ความถููกต้้อง เชื่่อถืือ
� ได้้ และทัันต่่อเหตุุการณ์์ ทุุกหน่่วยงานของบริิษัทั ได้้ปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบ ข้้อบังคั
ั บั นโยบายของบริิษัทั
และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ส่่งเสริิมให้้บริิษััทมีีกระบวนการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�งประเมิินความเสี่่�ยงของกิิจกรรมต่่างๆ
ภายในองค์์กร โดยผู้้�ตรวจสอบภายในมีีหน้้าที่่�จััดทำแผนงานการปฏิิบััติิงานประจำปีีเสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
กระบวนการตรวจสอบภายในจะประกอบไปด้้วย การวางแผนงานตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานตรวจสอบ การรายงานผลการ
ตรวจสอบ การติิดตามผลการตรวจสอบ และการประเมิินความเสี่่�ยง
โดยคุุณสมบัติั ขิ องผู้้�ตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่่�ในเอกสารแนบท้้ายของแบบแสดงรายการข้้อมูลู ประจำปีี / รายงานประจำ
ปีี แบบ 56-1 One Report
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101

102

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
ค่่ า บริิ ห ารจัั ด การงานด้้ า นสนัั บ สนุุ น เช่่ น
ค่่าบริิการงานทรััพยากรบุุคคล ค่่าบริิการ
ว่่าจ้้างสรรหาบุุคลากรเข้้าทำงาน ค่่าถ่่าย
เอกสาร ฯลฯ

•
360

228

324

ค่่าบริิการสถานที่่�
จ่่ า ยค่่ า บริิ ก ารให้้ แ ก่่ VNET สำหรัั บ งาน
ให้้บริิการสำนัักงาน

รายได้้อื่่�น
เป็็นค่่าบริิการพื้้�นที่่�สำนัักงานที่่�เรีียกเก็็บจาก
VNET

100

2564

รายได้้จากการขายและให้้บริิการ
ให้้บริิการบำรุุงรัักษา และบริิการเฝ้้าระวััง
และแจ้้งเตืือนภััยคุุกคามทางคอมพิิวเตอร์์

ลัักษณะรายการ

•

บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล •
จำกััด (“VNET”)
ความสััมพัันธ์์ : ถืือหุ้้�นใน
บริิ ษัั ท ร้้ อย ละ 73 และมีี
กรรมการร่่วมกััน
•

บริิษััท/บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

120

57

78

100

ไตรมาส
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240

19

361

24

2563

มููลค่่า (พัันบาท)

311

-

367

24

2562

282

-

376

24

2561

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่องจ
� าก สามารถประหยััดได้้
มากจากการใช้้ทรััพยากรร่่วมกันั เมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัั บ ราคาที่่� บ ริิ ษัั ท ต้้ อง ดำเนิิ น การเองและ
ต้้องจ้้างพนัักงานเองโดยตรง

มีี คว ามสมเหตุุ สมผ ลเนื่่� องจ าก เป็็ น ราคาที่่�
เหมาะสม โดยคำนึึ งถึึ งต้้ น ทุุ น จริิ ง และได้้ รัั บ
ผลตอบแทนตามปกติิ

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจากสามารถประหยััด
ได้้มากจากการใช้้ทรััพยากรร่่วมกััน เมื่่�อเปรีียบ
เทีี ย บกัั บ ราคาที่่� บ ริิ ษัั ท ต้้ อง ดำเนิิ น การเองและ
ต้้องจ้้างพนัักงานเองโดยตรง

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจากคิิดอััตราค่่าบริิการ
เช่่ น เดีี ยวกัั บ การให้้ บ ริิ ก ารแก่่ ลูู ก ค้้ า รายอื่่� น
โดยคิิดราคาตามอััตราเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

9.2 รายการระหว่่างกััน
รายการธุุรกิิจปกติิ
บริิษัทั มีีรายการธุุรกิจซึ่่
ิ ง� เป็็นรายการซื้้อ� และขายสิินค้้าและบริิการระหว่่างบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย กัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งในอนาคตและบุุคคลที่่�เกี่่ยวข้
� องกั
้ นั ซึ่่ง� เป็็นไปตามเงื่อ่� นไข
ทางการค้้าและเกณฑ์์ตามที่่�ตกลงกัันที่่�เป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจ
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บ ริิ ษัั ท บีี ซีี บีี จีี จ ำ กัั ด •
(“BCBG”)
ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
และกรรมการร่่วมกััน
(มีีกรรมการร่่วมกันั ถึึงเดืือน •
ธัันวาคม 2562)

บริิษััท/บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

-

13

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
ซื้้�อขนมจาก BCBG เพื่่�อมอบให้้กัับลููกค้้าใน
ช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ ซึ่่�งราคาสิินค้้าเป็็นราคา
เดีียวกัับที่่� BGBC ขายให้้กัับลููกค้้าทั่่�วไป

2564

ซื้้�อสิินทรััพย์์
vServePlus ซื้้� อ ทรัั พ ย์์ สิิ น อุุ ป กรณ์์ แ ละ
เฟอร์์นิิเจอร์์เก่่าเพื่่�อนำมาใช้้งาน

ลัักษณะรายการ

-

-

ไตรมาส
4 /2564

4

-

2563

มููลค่่า (พัันบาท)

67

50

2562

15

-

2561

มีี คว ามสมเหตุุ สมผ ลเนื่่� องจ าก เป็็ น รายการ
ธุุรกิิจปกติิ ราคาสิินค้้าเป็็นราคาเดีียวกัับที่่� BCBG
ขายให้้กัับลููกค้้าทั่่�วไป

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก เป็็นการซื้้�อขายกััน
ในราคาตามสภาพของสิินทรััพย์์

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

104

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

(มีีกรรมการร่่วมกันั ถึึงเดืือน
มิิถุุนายน 2561)

-

รายได้้อื่่�น
เป็็ น ค่่ า บริิ ก ารพื้้� น ที่่� ส ำนัั ก งานที่่� เ รีี ย กเก็็ บ
จาก NTN

ซื้้�อสิินทรััพย์์
จ่่ายค่่าจ้้างเขีียนโปรแกรมและค่่าสิิทธิิในการ
ใช้้โปรแกรมเพื่่�อนำมาใช้้งาน

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
1,032
ค่่าจ้้างให้้ NTN เป็็นผู้้�ดููแลรัักษาโปรแกรมที่่�
ซื้้�อจาก NTN มาใช้้งาน

•

26

74

2564

รายได้้จากการให้้บริิการ
บำรุุงรัักษา และบริิการเฝ้้าระวัังและแจ้้ง
เตืือนภััยคุุกคามทางคอมพิิวเตอร์์

ลัักษณะรายการ

•

บริิษััท เอ็็นทีีเอ็็น โซลููชั่่�น •
จำกััด
(“NTN”)
ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
และกรรมการร่่วมกััน
•

บริิษััท/บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

264

-

-

57

ไตรมาส
4 /2564

1,032

336

60

36

2563

มููลค่่า (พัันบาท)

982

246

-

93

2562

432

678

-

218

2561

มีีความจำเป็็นและสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก NTN
เป็็ น ผู้้�พัั ฒ นาโปรแกรม เมื่่� อ เกิิ ด ปัั ญ หาบริิ ษัั ท
สามารถได้้รัับการบำรุุงรัักษาโปรแกรมได้้สะดวก
รวดเร็็ว ทัันเวลา ไม่่ทำให้้ธุุรกิิจหยุุดชะงััก

มีี คว ามสมเหตุุ สมผ ลเนื่่� องจ าก เป็็ น โปรแกรม
เดิิมที่่� vServePlus เคยใช้้สามารถดำเนิินงานได้้
ต่่อเนื่่�องมีีระบบที่่�รองรัับการทำงานที่่�ครบถ้้วน
และราคาไม่่แพงเมื่่�อเทีียบกัับการซื้้�อโปรแกรม
อื่่�นๆ ส่่วนค่่าจ้้างเขีียนโปรแกรมและค่่าบริิการ
ติิดตั้้�งและอิิมพลิิเม้้นท์์ คิิดตามอััตราค่่าบริิการ
เดีียวกัันกัับลููกค้้าทั่่�วไป

มีี คว ามสมเหตุุ สมผ ลเนื่่� องจ าก เป็็ น ราคาที่่�
เหมาะสม โดยคำนึึงถึึงต้้นทุุนจริิงและได้้รัับผล
ตอบแทนตามปกติิ

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก เป็็นรายการธุุรกิิจ
ปกติิ เช่่นเดีียวกัับการให้้บริิการแก่่ลููกค้้ารายอื่่�น
โดยบริิษััทคิิดราคาตามอััตราเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
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ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
จ่่ายค่่าบริิการจััดเก็็บเอกสารและค่่ากล่่อง
เอกสาร

•
39

-

ต้้นทุุนขายและบริิการ
ค่่าบริิหารจััดการเอกสาร

•

15

2564

รายได้้อื่่�น
1,491
vServePlus มีีรายได้้จากการให้้เช่่าพื้้�นที่่�
และการให้้บ ริิ ก ารจััดการสิ่่� งอ ำนวยความ
สะดวกพื้้�นที่่�สำนัักงานชั้้�นที่่� 1 - 2 และพื้้�นที่่�
โหลดสิินค้้าให้้แก่่ Blue Fish

รายได้้จากการให้้บริิการ
มีี ร ายได้้ จ ากการให้้ บ ริิ ก ารและ บริิ ก าร
เฝ้้ า ระวัั ง และแจ้้ ง เตืือนภัั ยคุุ ก คามทาง
คอมพิิวเตอร์์

ลัักษณะรายการ

•

บริิ ษัั ท บลูู ฟิิ ช โซลููชั่่� น •
จำกััด (“Blue Fish”)
ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
และกรรมการร่่วมกััน

บริิษััท/บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

17

-

361

15

ไตรมาส
4 /2564

25

-

1,330

143

2563

มููลค่่า (พัันบาท)

15

10

1,427

-

2562

16

-

1,427

3

2561

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก ค่่าบริิการที่่�เรีียก
เก็็บต่่ำกว่่าค่่าบริิการจากบุุคคลภายนอกรายเดิิม
ที่่�เรีียกเก็็บ

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่องจ
� ากค่่าบริิการที่่�เรีียกเก็็บ
เป็็นไปตามราคาตลาด

มีี คว ามสมเหตุุ สมผ ลเนื่่� องจ าก บริิ ษัั ท ได้้ รัั บ
ประโยชน์์ จ ากการใช้้ พื้้� น ที่่� ว่่ า งให้้ เ กิิ ด รายได้้
ราคาค่่ า เช่่ า และค่่ า บริิ ก ารที่่� ไ ด้้ รัั บ ใกล้้ เ คีี ยงกัั บ
ต้้ น ทุุ น ค่่ า เช่่ า และค่่ า บริิ ก ารที่่� vServePlus
จ่่ายให้้กัับบุุคคลภายนอก

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก รายได้้ค่่าบริิการ
ที่่�ได้้รัับคิิดตามอััตราค่่าบริิการเดีียวกัันกัับลููกค้้า
ทั่่�วไป

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

24

-

รายได้้จากการให้้บริิการ
มีีรายได้้จากการให้้บริิการเฝ้้าระวัังและแจ้้ง
เตืือนภััยคุุกคามทางคอมพิิวเตอร์์

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
บริิษััทซื้้�อผลิิตภััณฑ์์จาก VH เพื่่�อมอบให้้กัับ
ลููกค้้าในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ ซึ่่�งราคาสิินค้้า
เป็็นราคาเดีียวกัับที่่� ขายให้้กัับลููกค้้าทั่่�วไป

บริิ ษัั ท วีี เ ฮลท์์ ทรีี ซิิ ก ตี้้� •
จำกััด (“VH”)
ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
และกรรมการร่่วมกััน
•

3

-

ซื้้�อสิินทรััพย์์
บริิษััทซื้้�อสิินทรััพย์์สำหรัับใช้้งาน โดยบริิษััท
ซื้้�อสิินค้้าดัังกล่่าวในราคาปกติิ

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
จ่่ายค่่าบริิการใช้้ห้้องประชุุมให้้แก่่ CPW ซึ่่�ง
อััตราค่่าบริิการดัังกล่่าวต่่ำกว่่ากรณีีที่่�บริิษััท
ต้้องจัดั ให้้มีห้ี อง
้ ประชุุมเอง และซื้้อ� สิินค้้าจาก
CPW เพื่่�อใช้้ในการส่่งเสริิมการขาย

559

2564

รายได้้จากการขายและให้้บริิการ
บริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำกััด มีีรายได้้จากการให้้
บริิการเฝ้้าระวัังและแจ้้งเตืือนภััยคุกุ คามทาง
คอมพิิวเตอร์์แก่่ CPW

ลัักษณะรายการ

•

บ ริิ ษัั ท ค อ ป เ ป อ ร์์ •
ไวร์์ ด จำกัั ด (มหาชน)
(“CPW”)
ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
และกรรมการร่่วมกััน
•

บริิษััท/บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

-

24

3

-

499
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-

-

47

20

50

2563

มููลค่่า (พัันบาท)

6

-

102

38

-

2562

6

-

13

-

-

2561

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่องจ
� าก ราคาที่่�ซื้อ้� เป็็นราคา
เดีียวกัับที่่�ขายให้้บุุคคลทั่่�วไป

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก ค่่าบริิการคิิดตาม
อััตราค่่าบริิการเดีียวกัันกัับลููกค้้าทั่่�วไป

มีี คว ามสมเหตุุ สมผ ลเนื่่� องจ ากการเช่่ า ใช้้ ห้้ อง
ประชุุมดังั กล่่าว ทำให้้บริิษัทั สามารถประหยััดจาก
การใช้้ทรััพยากรร่่วมกันั เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับราคา
ที่่�บริิษััทต้้องดำเนิินการเองและต้้องจ้้างพนัักงาน
เองโดยตรง ส่่วนการซื้้�อสิินค้้าเป็็นราคาเดีียวกัับ
ที่่�ขายให้้บุุคคลทั่่�วไป

มีี คว ามสมเหตุุ สมผ ลเนื่่� องจ าก ราคาที่่� ซื้้� อ เป็็ น
ราคาตลาดปกติิ และเป็็นราคาเดีียวกัับที่่�ขายให้้
บุุคคลทั่่�วไป

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก ค่่าบริิการคิิดตาม
อััตราค่่าบริิการเดีียวกัันกัับลููกค้้าทั่่�วไป

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
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บริิ ษัั ท วีี เ น็็ ท พาวเวอร์์ •
จำกััด
ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
และกรรมการร่่วมกััน

บริิษััท หลัักทรััพย์์จััดการ •
เงิินร่่วมลงทุุนวีีเน็็ท จำกััด
ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
ร่่วมกััน
•

•

บริิษััท โลจิิสท์์พลััส จำกััด •
(“LP”)
ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
ร่่วมกััน
•

บริิษััท/บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

3

-

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
เป็็นค่่าบริิการกำหนดมููลค่่ากิิจการและเสนอ
รายงานมููลค่่าของกิิจการที่่�จะเข้้าลงทุุน

รายได้้จากการให้้บริิการ
มีีรายได้้จากการให้้บริิการเฝ้้าระวัังและแจ้้ง
เตืือนภััยคุุกคามทางคอมพิิวเตอร์์

7

20

รายได้้จากการให้้บริิการ
มีีรายได้้จากการให้้บริิการเฝ้้าระวัังและแจ้้ง
เตืือนภััยคุุกคามทางคอมพิิวเตอร์์

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
ค่่าบริิหารจััดการสิินค้้าและค่่าขนส่่งสิินค้้า

-

-

-

3

494

ต้้นทุุนขายและบริิการ
1,862
บริิ ษัั ท และบริิ ษัั ท ย่่ อย ใช้้ บ ริิ ก ารพื้้� น ที่่� เ ก็็ บ
สิินค้้าและค่่าบริิหารจััดการสิินค้้า

ไตรมาส
4 /2564

29

2564

28

รายได้้จากการให้้บริิการ
บำรุุงรัักษา และบริิการเฝ้้าระวัังและแจ้้ง
เตืือนภััยคุุกคามทางคอมพิิวเตอร์์

ลัักษณะรายการ

-

400

-

40

2,142

24

2563

มููลค่่า (พัันบาท)

-

-

-

491

1,167

130

2562

-

-

-

-

-

-

2561

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก ค่่าบริิการคิิดตาม
อััตราค่่าบริิการเดีียวกัันกัับลููกค้้าทั่่�วไป

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก ค่่าบริิการคิิดตาม
อััตราค่่าบริิการเดีียวกัันกัับลููกค้้าทั่่�วไป

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก ค่่าบริิการคิิดตาม
อััตราค่่าบริิการเดีียวกัันกัับลููกค้้าทั่่�วไป

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่องจ
� ากค่่าบริิการที่่�เรีียกเก็็บ
เป็็นไปตามราคาตลาด

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่องจ
� ากค่่าบริิการที่่�เรีียกเก็็บ
เป็็นไปตามราคาตลาด

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก รายได้้ค่่าบริิการ
ที่่�ได้้รัับคิิดตามอััตราค่่าบริิการเดีียวกัันกัับลููกค้้า
ทั่่�วไป

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

มาตรการหรืือขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน

บริิษััทได้้กำหนดนโยบายและขั้้�นตอนการอนุุมััติิรายการระหว่่างกัันของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย กัับ บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในอนาคต
โดยคำนึึงถึึงความสมเหตุุสมผล ความเหมาะสมของราคา และเงื่่�อนไขของการเข้้าทำรายการ เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใสและ
เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทเป็็นสำคััญ รวมทั้้�งได้้ให้้ความสำคััญต่่อการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ทั้้�งนี้้� เมื่่�อมีีการเข้้าทำรายการระหว่่างกััน บริิษััทจะปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อบัังคัับ
ประกาศคำสั่่ง� หรืือข้้อกำหนดของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการกำกัับตลาด
ทุุน และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องในเรื่่�องดัังกล่่าว รวมถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดที่่�เกี่่�ยวกัับการเปิิด
เผยข้้อมููลการทำรายการเกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�กำหนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ทั้้�งนี้้�
ผู้้�ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการทำรายการ จะไม่่สามารถมีีส่่วนร่่วมหรืือไม่่มีีสิิทธิิ
ออกเสีียงในการอนุุมััติิรายการดัังกล่่าวได้้
ในกรณีีที่่�กฎหมายกำหนดให้้ต้้องได้้รัับอนุุมััติิการเข้้าทำรายการระหว่่างกัันจากคณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััท บริิษััทจะจััดให้้มีีคณะกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อพิิจารณาและให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำเป็็น
ในการทำรายการและความสมเหตุุสมผลของรายการนั้้�นๆ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกััน

การทำรายการระหว่่างกัันที่่�เป็็นรายการทางการค้้าที่่�มีเี งื่อ่� นไขการค้้าโดยทั่่�วไป และการทำรายการทางการค้้าที่่�ไม่่เป็็นเงื่อ่� นไข
การค้้าโดยทั่่�วไป หรืือธุุรกรรมอื่่�นๆ ให้้มีีหลัักการดัังนี้้�

1) การทำำ�รายการทางการค้้าที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป

การทำรายการที่่�เป็็นรายการทางการค้้าที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป ที่่�บริิษััทกระทำเป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ หรืือ
เป็็นรายการทางการค้้าซึ่่�งบริิษััทที่่�อยู่่�ในธุุรกิิจเดีียวกัันกัับบริิษััทมัักกระทำเพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของบริิษััทตน ซึ่่�งมีี
ราคาและเงื่่�อนไขที่่�เป็็นธรรมและไม่่ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ บริิษััทได้้กำหนดกรอบการทำรายการดัังกล่่าว
ซึ่่�งได้้ถููกพิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่่านการพิิจารณาอนุุมััติิเป็็นหลัักการจาก
คณะกรรมการบริิษัทั แล้้ว โดยเมื่่อมี
� กี ารทำธุุรกรรมดัังกล่่าวกรรมการผู้้�จััดการหรืือคณะกรรมการบริิหาร (“ฝ่่ายจััดการ”)
ของบริิษััทสามารถอนุุมััติิการทำธุุรกรรมได้้

2) การทำำ�รายการทางการค้้าที่่�ไม่่เป็็นเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือการทำำ�ธุุรกรรมอื่่�นๆ

การทำรายการทางการค้้าที่่�ไม่่เป็็นเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือการทำธุุรกรรมอื่่�นๆ ที่่� บริิษััทจะต้้องเสนอให้้
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาและให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำเป็็นและความเหมาะสมในการเข้้าทำรายการ
ตลอดจนความเหมาะสมด้้านราคาและเงื่่�อนไขในการเข้้าทำรายการนั้้�นๆ ก่่อนนำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตามแต่่กรณีี เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป โดยให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อบัังคัับประกาศคำสั่่�งหรืือข้้อกำหนดของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องในเรื่่�องดัังกล่่าว
ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำนาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น บริิษััทจะให้้
ผู้้�เชี่่ยวช
� าญอิิสระหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั เป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่อ� นำไปใช้้ประกอบ
การตััดสิินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นตามแต่่กรณีี ซึ่่�งผู้้�ที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือมีีส่ว่ นได้้เสีียในการทำรายการ จะไม่่สามารถมีีส่ว่ นร่่วมหรืือไม่่มีสิี ทิ ธิิออกเสีียงในการ
อนุุมััติิการทำรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว

108

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

แนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต

บริิษััทคาดว่่ารายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดจากการประกอบธุุรกิิจปกติิและสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของบริิษััท ได้้แก่่ การขายสิินค้้า
และการให้้บริิการ การซื้้�อสิินค้้าและรัับบริิการ การให้้เช่่าพื้้�นที่่� เป็็นต้้น เป็็นรายการระหว่่างกัันที่่�ยัังคงมีีต่่อไป หรืืออาจ
เป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ในอนาคตซึ่่�งจะมีีการกำหนดนโยบายการคิิดราคาระหว่่างกัันอย่่างชััดเจน ตามราคาและเงื่่�อนไข
ตลาดที่่�เหมาะสม เป็็นธรรม และไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ รวมทั้้�งคำนึึงถึงผ
ึ ลประโยชน์์ของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย
เป็็นสำคััญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทจะสอบทานและให้้ความเห็็นต่่อรายการระหว่่างกัันที่่�เป็็นรายการธุุรกิิจ
ปกติิหรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิเป็็นรายไตรมาส
ทั้้�งนี้้� รายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ในอนาคตนั้้�นคณะกรรมการบริิษัทั ต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำสั่่�ง หรืือข้้อกำหนดของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำหนด
เกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำรายการเกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�
กำหนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี
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ส่วนที่ 3
งบการเงิน
110

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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112

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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114

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

116

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

120

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

122

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

124

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

126

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564

128

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564

134

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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135

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564

136

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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137

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564

138

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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One Report 2564

147

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564

148

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564

One Report 2564

149

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564

150
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564

170

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564

178

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริิษััทได้้สอบทานข้้อมููลในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี/รายงานประจำปีี แบบ 56-1 One Report ฉบัับนี้้�แล้้ว
ด้้วยความระมััดระวััง บริิษััทขอรัับรองว่่า ข้้อมููลดัังกล่่าวถููกต้้องครบถ้้วน ไม่่เป็็นเท็็จ ไม่่ทำให้้ผู้้�อื่่�นสำคััญผิิด หรืือไม่่ขาด
ข้้อมููลที่่�ควรต้้องแจ้้งในสาระสำคััญ นอกจากนี้้� บริิษััทขอรัับรองว่่า
(1) 	งบการเงิิ น และข้้ อมูู ล ทางการเงิิ น ที่่� สรุุ ป มาในแบบแสดงรายการข้้ อมูู ล ประจำปีี / รายงานประจำปีี แบบ 56-1
One Report ได้้แสดงข้้อมููลอย่่างถููกต้้องครบถ้้วนในสาระสำคััญเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิิน ผลการดำเนิินงาน และ
กระแสเงิินสดของบริิษััทและบริิษััทย่่อยแล้้ว
(2) บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีรี ะบบการเปิิดเผยข้้อมูลู ที่่�ดีี เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าบริิษัทั ได้้เปิิดเผยข้้อมูลู ในส่่วนที่่�เป็็นสาระสำคััญทั้้�งของบริิษัทั
และบริิษััทย่่อยอย่่างถููกต้้องครบถ้้วนแล้้ว รวมทั้้�งควบคุุมดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามระบบดัังกล่่าว
(3) บริิษััทได้้จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี และควบคุุมดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามระบบดัังกล่่าว และบริิษััทได้้แจ้้ง
ข้้อมููลการประเมิินระบบการควบคุุมภายใน ต่่อผู้้�สอบบััญชีีและกรรมการตรวจสอบของบริิษััทแล้้ว ในการประชุุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เมื่่�อ วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงข้้อบกพร่่องและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำคััญ
ของระบบการควบคุุมภายใน รวมทั้้�งการกระทำที่่�มิิชอบที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการจััดทำรายงานทางการเงิินของบริิษััท
และบริิษััทย่่อย
ในการนี้้� เพื่่� อ เป็็ น หลัั ก ฐานว่่ า เอกสารทั้้� ง หมดเป็็ น เอกสารชุุ ด เดีี ยวกัั น กัั บ ที่่� บ ริิ ษัั ท ได้้ รัั บ รองความถูู ก ต้้ อง แล้้ ว
บริิษัทั ได้้มอบหมายให้้ นายพจน์์ วีีรศุทุ ธากร เป็็นผู้้�ลงลายมืือชื่่อ� กำกัับเอกสารนี้้�ไว้้ทุกุ หน้้าด้้วย หากเอกสารใดไม่่มีลี ายมืือชื่่อ�
ของ นายพจน์์ วีีรศุุทธากร กำกัับไว้้ บริิษััทจะถืือว่่าไม่่ใช่่ข้้อมููลที่่�บริิษััทได้้รัับรองความถููกต้้องของข้้อมููลแล้้วดัังกล่่าวข้้างต้้น
ชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

ลายมืือชื่่�อ

1.

นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�

กรรมการ

โสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�

2.

นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

กรรมการ

ทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

ตำำ�แหน่่ง

ลายมืือชื่่�อ

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

พจน์์ วีีรศุุทธากร

ผู้รับมอบอำ�นาจ
ชื่่�อ
1.
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นายพจน์์ วีีรศุุทธากร

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม
ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี เลขานุการบริษัท
One Report 2564
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นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ
อายุุ 64 ปีี สััญชาติิ ไทย
ประธานกรรมการ กรรมการบริิหาร กรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน (กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ :
29 กัันยายน 2535
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ California State University, USA
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 97/2555
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2564 :
219,999,800 หุ้้�น (71.66%)
ถืือหุ้้�นผ่่าน บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำกััด และ
บริิษััท ไทย ออโตโมทีีฟ วีีซีีเอฟ จำกััด
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร -ไม่่มีี-
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
2535 - ปััจจุุบััน 		 ประธานกรรมการ กรรมการบริิหาร
				 (กรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนาม)
ธ.ค. 2562 – ปััจจุุบััน กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััทย่่อย
ส.ค. 2559 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ บริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส จำกััด
ต.ค. 2561 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ บริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำกััด
บริิษััทจดทะเบีียน
2551 - ปััจจุุบััน 		 ประธานกรรมการ บริิษััท คอปเปอร์์ ไวร์์ด 		
				จำกััด (มหาชน)
กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2534 - ปััจจุุบััน 		 ประธานกรรมการ
				 บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำกััด
2534 - ปััจจุุบััน 		 ประธานกรรมการ
				 บริิษััท ไทยอิินคิิวเบเตอร์์ ดอท คอม จำกััด
2552 - ปััจจุุบััน 		 ประธานกรรมการ บริิษััท วีีเฮลท์์ ทรีีซิิกตี้้� จำกััด
2559 - ปััจจุุบััน 		 ประธานกรรมการ
				 VNET Seed Capital (Singapore) PTE., LTD.

นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�
อายุุ 59 ปีี สััญชาติิ ไทย
กรรมการบริิหาร (กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ :
2 พฤษภาคม 2543
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• ปริิญญาตรีีและปริิญญาโท คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี 		
	มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• 	ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต (CPA) ทะเบีียนเลขที่่� 3821
• 	สมาชิิกผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิอาวุุโส (Fellow Member)
	สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 17/2545
• Role of the Compensation Committee (RCC) 1/2549, 2/2550
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
	รุ่่�นที่่� 5/2558
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2563
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2564 : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร -ไม่่มีี-

ประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
2543 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการบริิหาร (กรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนาม)
บริิษััทย่่อย
ส.ค. 2559 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส จำกััด
ต.ค. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำกััด
บริิษััทร่่วม
ก.ย. 2563 – ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท เอ็็มอิินเทลลิิเจนซ์์ จำกััด
บริิษััทจดทะเบีียน
2551 – ปััจจุุบััน 		 กรรมการ
				 บริิษััท คอปเปอร์์ ไวร์์ด จำกััด (มหาชน)
2542 – ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และ		
				 ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
		 บริิษัทั เอเซีีย พลััส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้งส์
� ์ จำกััด (มหาชน)
ก.ค. 2562 – ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และ		
				 ประธานคณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการ
		 บริิษััท เอสวีีไอ จำกััด (มหาชน)
กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2542 - ปััจจุุบััน 		 ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท วีีเน็็ท
				 แคปปิิทอล จำกััด
2556 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระ บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้�
				อิินดััสเทรีียล รีีท แมนเนจเม้้นท์์ (ประเทศไทย) จำกััด
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นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต
อายุุ 58 ปีี สััญชาติิ ไทย
กรรมการผู้้�จััดการ กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ :
1 มิิถุุนายน 2544
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• ปริิญญาตรีี คณะบริิหารธุุรกิิจ สาขาการตลาด
	มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 119/2558
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2564 : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร -ไม่่มีี-
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
2544 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการผู้้�จััดการ
				 กรรมการบริิหาร (กรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนาม)
ธ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทย่่อย
2558 - ปััจจุุบััน		 กรรมการ บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี
				 (เมีียนมาร์์) จำกััด
2559 – ปััจจุุบััน 		 กรรมการ บริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส จำกััด
พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี
				 (เอสจีี) จำกััด
ต.ค. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำกััด
บริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีีกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีี-

นายสรรพััชญ โสภณ
อายุุ 68 ปีี สััญชาติิ ไทย
กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ :
16 มีีนาคม 2558
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• ปริิญญาโท Master of Business Administration Western
Michigan University, USA
• Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 49/2547
• Role of the Chairman Program (RCP) ปีี 2558
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 23/2559
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2564 : -ไม่่มีี-

ประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
2558 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััทย่่อย
-ไม่่มีีบริิษััทจดทะเบีียน
ก.พ. 2562 – ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ
				 บริิษัทั มาสเตอร์์คูลู อิินเตอร์์เนชั่่น� จำกััด (มหาชน)
กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2553 – ปััจจุบัุ นั 		 กรรมการ บริิษัทั ราชบุุรีี ฟิิวเจอร์์ จำกััด
2555 – ปััจจุบัุ นั 		 กรรมการ บริิษัทั สรรพััชญ แอนด์์ แอสโซซิิเอตส์์ จำกััด
2557 – ปััจจุบัุ นั 		 กรรมการ บริิษัทั มููสตาช ตรััง จำกััด

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร -ไม่่มีี-
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นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์
อายุุ 56 ปีี สััญชาติิ ไทย
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ :
16 มีีนาคม 2558
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• Doctor of Philosophy in Engineering, University of Auckland,
New Zealand
• Master of Engineering (Electrical and Electronic), University
of Auckland, New Zealand
• Bachelor of Engineering, Khon Kaen University
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 121/2558
• Driving Company Success with IT Governance (ITG)
	รุ่่�นที่่� 6/2560
• Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 242/2560
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 41/2560
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 25/2560
• Financial Statement for Directors (FSD) รุ่่�นที่่� 35/2561
• Strategic Board Master Class (SBM) รุ่่�นที่่� 5/2561
• Risk Management Program for Corporate Leader (RCL)
	รุ่่�นที่่� 19/2563
• Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่่�น 2/2564
• Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
	รุ่่�น 36/2564
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2564 : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร -ไม่่มีี-
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
2558 – ปััจจุบัุ นั 		 กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
ธ.ค. 2562 – ปััจจุบัุ นั
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่ยง
�
ธ.ค. 2562 – ปััจจุบัุ นั
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััทย่่อย
-ไม่่มีีบริิษััทจดทะเบีียน
2558 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
				 บริิษััท ฮิิวแมนิิก้้า จำกััด (มหาชน)
2559 - ปััจจุุบััน 		 ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
				 บริิษััท สยามอีีสต์์โซลููชั่่�น จำกััด (มหาชน)
2562 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระ บริิษัทั ทุุนธนชาต จำกััด (มหาชน)
กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2556 – ปััจจุุบััน 		 กรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนาม
				 บริิษัทั ไอเอ็็มซีี เอ้้าท์์ซอร์สซึ่่
์ ง� (ประเทศไทย) จำกััด
2556 – ปััจจุุบััน 		 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสภามหาวิิทยาลััย 		
				มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี
2562 – ปััจจุุบััน 		 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสภามหาวิิทยาลััย 		
				มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
2564 – ปััจจุุบััน		 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสภามหาวิิทยาลััย 		
				มหาวิิทยาลััยบููรพา

นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย
อายุุ 50 ปีี สััญชาติิ ไทย
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ :
16 มีีนาคม 2558
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• Doctor of Philosophy in Business Administration 		
(Accounting), Oklahoma State University
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 106/2556
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 23/2559
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2564 : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร -ไม่่มีี-

ประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
2558 - ปััจจุบัุ นั 		 กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
ธ.ค. 2562 - ปััจจุบัุ นั
กรรมการบริิหารความเสี่่ยง
�
บริิษััทย่่อย
-ไม่่มีีบริิษััทจดทะเบีียน
2563 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
				 บริิษััท แอสเซทไวส์์ จำกััด (มหาชน)
กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2562 - ปััจจุบัุ นั 		รองคณบดีีฝ่า่ ยวิิชาการ
				คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
				จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2562 - ปััจจุบัุ นั 		รองศาสตราจารย์์
				จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2560 - ปััจจุบัุ นั 		ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการวิิชาชีีพบััญชีี
				ด้้านการศึึกษาและเทคโนโลยีีการบััญชีี
				สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
2538 - 2562 		ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2554 - 2561 		คณะกรรมการการอาชีีวศึกึ ษา
				 กรมอาชีีวศึกึ ษา กระทรวงศึึกษาธิิการ
2554 - 2560			ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2554 - 2560 		 เลขานุุการคณะกรรมการวิิชาชีีพบััญชีี
				ด้้านการศึึกษาและเทคโนโลยีีการบััญชีี
				สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
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นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์
อายุุ 53 ปีี สััญชาติิ ไทย
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ :
18 เมษายน 2559
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• ปริิญญาโท นิิติศิ าสตร์์มหาบััณฑิติ ด้้านกฎหมายเปรีียบเทีียบและ		
กฎหมายระหว่่างประเทศ มหาวิิทยาลััย เซ้้าเทิิร์น์ เมโทดิิส สหรััฐอเมริิกา
• Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 140/2553
• Financial Statements for Directors (FSD) รุ่่�นที่่� 10/2553
• Audit Committee Program (ACP) รุ่่�นที่่� 37/2554
• Advanced Audit Committee Program (AACP 8/2555)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่่�นที่่� 6/2554
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่่�นที่่� 11/2554
- Monitoring Quality of Financial reporting (MFR) รุ่่�นที่่�14/2555
- Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR) รุ่่�นที่่� 12/2555
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2564 : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร -ไม่่มีี-
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
2559 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระ
ธ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการสรรหา
				 และพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััทย่่อย
-ไม่่มีีบริิษััทจดทะเบีียน
มิิ.ย 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ,
				 กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน 		
				 บริิษััท คอปเปอร์์ไวร์์ด จำกััด (มหาชน)
2556 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
				 บริิษััท เทพธานีีกรีีฑา จำกััด (มหาชน)
พ.ค. 2561- ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
				 ประธานกรรมการสรรหาพิิจารณาค่่าตอบแทน,
				 กรรมการลงทุุน
				 บริิษััท เด็็มโก้้ จำกััดิิ (มหาชน)
เม.ย. 2564 -ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
				 กรรมการลงทุุน
				 บริิษัทั บีีจีี คอนเทนเนอร์์ กล๊๊าส จำกััด (มหาชน)
กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2545 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการ
				 บริิษััท กฎหมายและว่่าความ เอชเอ็็นพีี จำกััด
2545 - ปััจจุุบััน 		 ทนายความหุ้้�นส่่วน (Partner) และ		
				 กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท คอมพาสลอว์์ จำกััด
2552 – ปััจจุุบััน 		 กรรมการ บริิษััท เพอซิิเวีียแรนซ์์ จำกััด

คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์
อายุุ 64 ปีี สััญชาติิ ไทย
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหาร :
1 กัันยายน 2554
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• ปริิญญาเอก D.B.A. วิิทยาลััยพาณิิชยศาสตร์์/Information System
	มหาวิิทยาลััยบููรพา
• ปริิญญาโท บธ.ม.พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
	มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บธ.บ. วิิทยาการจััดการ/การจััดการทั่่�วไป
	มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
• ปริิญญาตรีี วศ.บ. (เกีียรติินิิยม) วิิศวกรรมศาสตร์์/คอมพิิวเตอร์์ 		
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
2548 - ปััจจุุบััน 		ผู้้�อำนวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการ
ธ.ค.2562 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทย่่อย
2558 – ปััจจุุบััน 		 กรรมการ
				 บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เมีียนมาร์์) จำกััด
พ.ค. 2561 – ปััจจุุบััน กรรมการ
				 บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เอสจีี) จำกััด
บริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีีกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีี-

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2564 :
100,000 หุ้้�น
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นายสุุขสัันต์์ เตชะวััชราภรณ์์
อายุุ 55 ปีี สััญชาติิ ไทย
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเทคนิิค

วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหาร :
1 ตุุลาคม 2546
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์/คณิิตศาสตร์์
	สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า วิิทยาเขตบางมด
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2564 :
200,000 หุ้้�น
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
2545 - ปััจจุุบััน		ผู้้�อำนวยการฝ่่ายเทคนิิค
บริิษััทย่่อย
-ไม่่มีีบริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีีกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีี-

นายพจน์์ วีีรศุุทธากร
อายุุ 49 ปีี สััญชาติิ ไทย
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหาร :
1 ธัันวาคม 2559
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ/การบััญชีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
• ปริิญญาตรีี พาณิิชย์์ศาสตร์์และการบััญชีี/การบััญชีี
	มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
•	ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5352
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2564 : -ไม่่มีี-

ประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
2559 - ปััจจุุบััน 		ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
บริิษััทย่่อย
พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ
				 บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เอสจีี) จำกััด
ส.ค. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ
				 บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เมีียนมาร์์) จำกััด
บริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีีกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2559 - 2559 		ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
				 บริิษัทั เพรสซิิเด้้นท์์ ออโตโมบิิล อิินดััสทรีีส์์ จำกััด
2559 - 2559		ผู้้�สอบทานการควบคุุมคุุณภาพงาน
				 บริิษััท เอเอสทีี มาสเตอร์์ จำกััด
2557 - 2558 		อาจารย์์ประจำ คณะบััญชีี มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
2551 - 2557 		นัักวิิชาการด้้านมาตรฐานการบััญชีีและ		
				มาตรฐานการสอบบััญชีี
				สภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์
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นายธนพล นรเศรษฐสถาพร
อายุุ 38 ปีี สััญชาติิ ไทย
เลขานุุการบริิษััท

วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหาร :
17 สิิงหาคม 2558
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• ปริิญญาตรีีนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
• เนติิบััณฑิิตไทย
• หลัักสููตร Company Secretary Program (CSP) รุ่่�น 66
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2564 : -ไม่่มีีประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
2558 – ปััจจุุบััน 		 เลขานุุการบริิษััท
บริิษััทย่่อย
-ไม่่มีีบริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีีกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
มิิ.ย. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท บลูู ฟิิช โซลููชั่่�น จำกััด
มิิ.ย. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท วีีเน็็ท เอสจีี พาวเวอร์์ จำกััด
เม.ย. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท วีีเน็็ท พาวเวอร์์ จำกััด
2556 - ปััจจุุบััน 		ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
				 บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำกััด
2553 - ปััจจุุบััน 		ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
				 บริิษััท วีีเอสทีี อีีซีีเอส (ประเทศไทย) จำกััด
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััท
1)	ดููแลและให้้คำแนะนำเบื้้�องต้้นแก่่คณะกรรมการและผู้้�บริิหารเกี่่�ยวกัับ
กฎเกณฑ์์ และกฎหมายต่่างๆ ที่่�คณะกรรมการจะต้้องทราบ
2)	ดูู แ ลกิิ จ กรรมของคณะกรรมการ รัั บ ผิิ ด ชอบในการจัั ด ประชุุ ม
คณะกรรมการและการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท บัันทึึกรายงานการ
ประชุุมคณะกรรมการและการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั รวมทั้้�งประสาน
งานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิของที่่�ประชุุมดัังกล่่าว
3)	จััดทำและเก็็บรัักษาเอกสารสำคััญของบริิษััท ได้้แก่่
3.1) ทะเบีียนกรรมการ
3.2) หนัั งสืือนัั ด ประชุุ มคณ ะกรรมการ รายงานการประชุุ ม
		คณะกรรมการ รายงานประจำปีีของบริิษััท
3.3) หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
4) การเก็็ บ รัั ก ษารายงานการมีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ของกรรมการและผู้้�บริิ ห าร
(หมายถึึง กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�มีีหน้้าที่่�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย
ของตน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้บริิษััททราบ)
5) ดำเนิินการและรัับผิิดชอบอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน
ประกาศกำหนด
ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�เลขานุุการบริิษััทพ้้นจากตำแหน่่งหรืือไม่่อาจปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้
ให้้ คณ ะกรรมการแต่่ งตั้้� ง เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท คนใหม่่ ภ ายในเก้้ า สิิ บ วัั น
นัับแต่่วันั ที่่�เลขานุุการบริิษัทั คนเดิิมพ้น้ จากตำแหน่่ง หรืือไม่่อาจปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
และให้้คณะกรรมการมีีอำนาจมอบหมายให้้กรรมการคนใดคนหนึ่่�งปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�แทนในช่่วงเวลาดัังกล่่าว

One Report 2564
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กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการผู้้�จััดการ กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

หมายเหตุุ 1ถืือหุ้้�นผ่่าน บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำกััด และบริิษััท ไทย ออโตโมทีีฟ วีีซีีเอฟ จำกััด

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

7. นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

6. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

5. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

4. นายสรรพััชญ โสภณ

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

3. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

100,000

-

100,000

-

100,000

-

200,000

-

3,500,000

-

-

กรรมการบริิหาร

2. นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�

219,999,800
-

ประธานกรรมการ กรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

ตำำ�แหน่่ง

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

1. นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ1

รายชื่่�อกรรมการ

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2562

รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหุ้้�นของกรรมการและผู้้�บริิหาร (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

-

100,000

-

-

-

100,000

-

-

-

-

-

-

-

219,999,800

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

219,999,800

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(0.0325%)

-

-

-

(0.0325%)

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงในปีี
2563-2564
เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.659%

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน
บริิษััท
ในปีี 2564 (%)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

3. นายพจน์์ วีีรศุุทธากร

200,000

-

200,000

-

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายเทคนิิค

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ตำำ�แหน่่ง

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

2. นายสุุขสัันต์์ เตชะวััชราภรณ์์

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

1. นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์

รายชื่่�อบริิหาร

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2562

-

-

-

200,000

-

100,000

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2563

-

-

-

200,000

-

100,000

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2564

-

-

-

-

-

-

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงในปีี
2563-2564
เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)

-

-

-

0.0651%

-

0.0325%

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน
บริิษััท
ในปีี 2564 (%)

One Report 2564
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นายพจน์์ วีีรศุุทธากร
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง 1 ธัันวาคม 2559
โดยคณะกรรมการบริิษััทและ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
มีีประสบการณ์์เพีียงพอและ
เป็็นประโยชน์์ต่่อกิิจการของบริิษััท
ได้้เป็็นอย่่างดีี

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ/
การบััญชีี
ปริิญญาตรีี
พาณิิชย์์ศาสตร์์และการบััญชีี/
การบััญชีี
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เลขทะเบีียน 5352

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall

2

ไม่่มีี

TFRSs กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน : มุุมมองการใช้้และวิิเคราะห์์ข้้อมููลผ่่านงบการเงิินของกิิจการที่่�ไม่่ใช่่สถาบัันการเงิิน

ชื่่�อหลัักสููตร

-

ความสััมพัันธ์์ทาง
ครอบครััวระหว่่าง
กรรมการและ
ผู้้�บริิหาร

1

ลำำ�ดัับ

การพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�องด้้านบััญชีี สำำ�หรัับปีี 2564

อายุุ
(ปีี)

ชื่่�อ-สกุุล/ ตำำ�แหน่่ง/
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง

สััดส่่วนการ
ถืือหุ้้�นใน
บริิษััท (%)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้้�สอบทานการควบคุุม
คุุณภาพงาน

2559

6.00
12.00

รวม

6.00

จำำ�นวนชั่่�วโมงด้้านบััญชีี

สภาวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ในพระบรมราชูู ป ถัั มภ์์ /
องค์์กรวิิชาชีีพ

คณะบััญชีี มหาวิิทยาลััยรัังสิิต /
สถาบัันการศึึกษา

บริิษััท เอเอสทีี มาสเตอร์์ จำกััด /
ประกอบธุุรกิิจบริิการตรวจสอบบััญชีี

บริิษััท เพรสซิิเด้้นท์์ ออโตโมบิิล อิินดััสทรีีส์์
จำกัั ด / ประกอบธุุ รกิิ จผลิิ ต และจำหน่่ า ย
อุุปกรณ์์เครื่่�องปรัับอากาศรถยนต์์

บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
/ ธุุ รกิิ จจ ำหน่่ า ยอุุ ป กรณ์์ ร ะบบเครืือข่่ า ย
คอมพิิวเตอร์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เอสจีี) จำกััด /
ประกอบธุุรกิิจ จำหน่่ายอุุปกรณ์์ระบบเครืือ
ข่่ายคอมพิิวเตอร์์
บริิ ษัั ท วิิ น ท์์ คอม เทคโนโลยีี (เมีี ย นมาร์์ )
จำกััด / ธุุรกิิจ ให้้บริิการเกี่่�ยวกัับการติิดตั้้�ง
ให้้คำปรึึกษา และซ่่อมบำรุุงเกี่่�ยวกัับระบบ
คอมพิิวเตอร์์

ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท/ประเภทธุุรกิิจ

สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์

สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์

หน่่วยงานที่่�จััดอบรม

นัักวิิชาการด้้านมาตรฐานการ
บััญชีีและมาตรฐานการสอบบััญชีี

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีี
และการเงิิน

2559

2551-2557

กรรมการ

2563 ปััจจุุบััน

อาจารย์์ประจำ

กรรมการ

2561 –
ปััจจุุบััน

2557-2558

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการ
เงิิน

ตำำ�แหน่่ง

2559 ปััจจุุบััน

ช่่วงเวลา

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

อายุุ
(ปีี)

ปริิญญาตรีี : คณะบััญชีี สาขา บััญชีีต้้นทุุน
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
ปริิญญาโท : คณะเศรษฐศาสตร์์
สาขาเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา /ประวััติิอบรม

การจััดทำงบกระแสเงิินสดเชิิงปฏิิบััติิการ (Workshop) รุ่่�นที่่� 1/64

ทำความเข้้าใจหลัักการพื้้�นฐานของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) รุ่่�นที่่� 2/64

TFRS 15 วิิธีีปฏิิบััติิทางบััญชีีและภาษีีเงิินได้้

2

3

ชื่่�อหลัักสููตร

-

สััดส่่วนการ
ถืือหุ้้�นใน
บริิษััท (%)

1

ลำำ�ดัับ

การพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�องด้้านบััญชีี สำำ�หรัับปีี 2564

50
นายจารุุวััฒน์์ เอี่่�ยมสำอางค์์
ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง 18 กัันยายน 2562
เป็็ น ผู้้�ทำบัั ญ ชีี ที่่� มีี คุุ ณสมบัั ติิ แ ละ
เงื่่� อ นไขของการเป็็ น ผู้้�ทำบัั ญ ชีี ต าม
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนดในประกาศกรม
พััฒนาธุุรกิิจการค้้า

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง

ชื่่�อ-สกุุล/ ตำำ�แหน่่ง/

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์
ทางครอบครััว
ระหว่่าง
กรรมการและผู้้�
บริิหาร

รวม

สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์

สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์

สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์

หน่่วยงานที่่�จััดอบรม

ผู้้�จััดการและควบคุุมฝ่่ายบััญชีี

18.00

6.00

6.00

6.00

จำำ�นวนชั่่�วโมงด้้านบััญชีี

บริิษัทั เบนทเลอร์์ ดิิสทริิบิวชั่่
ิ น� (ประเทศไทย)
จำกััด / การจััดหาจััดซื้้อวั
� ตถุ
ั ดิุ บิ ส่่วนประกอบ
และชิ้้�นส่่วนสำหรัับอุุตสาหกรรมยานยนต์์
เพื่่�อค้้าส่่งในประเทศ

1 ก.ย 2558 –
30 มิิ.ย. 2559

11 ก.ค.2559 –
31 ก.ค. 2560

15 ก.ค. 2551 –
31 ส.ค. 2558

ชื่่�อหน่่วยงาน/บริิษััท/ประเภทธุุรกิิจ

บริิษัทั วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน)
/ ธุุ รกิิ จจ ำหน่่ า ยอุุ ป กรณ์์ ร ะบบเครืือข่่ า ย
คอมพิิวเตอร์์
ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี-การเงิินอาวุุโส บริิษััท เรย์์ เทล จำกััด / จำหน่่ายและให้้
บริิ ก ารเกี่่� ยวกัั บ คอมพิิ ว เตอร์์ แ ละกิิ จ การ
โทรคมนาคม
บริิษััท เอ็็นโซโก้้ จำกััด / การขายสิินค้้าและ
หััวหน้้าฝ่่ายบััญชีี-การเงิิน
บริิการผ่่านระบบเครืือข่่ายอิินเตอร์์เน็็ต

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

ตำำ�แหน่่ง

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

2560 - ปััจจุุบััน

ช่่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี

นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต
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/
/
/, //
/

บริิษััท ไทยอิินคิิวเบเตอร์์ ดอท คอม จำกััด

บริิษััท ไทย ออโตโมทีีฟ วีีซีีเอฟ จำกััด

บริิษััท คอปเปอร์์ ไวร์์ด จำกััด (มหาชน)

บริิษััท เอ็็มอิินเทลลิิเจนซ์์ จำกััด

หมายเหตุุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริิหาร /// = ผู้้�บริิหาร

/, //

/

บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำกััด

/

บริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำกััด
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
/

/

บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เอสจีี) จำกััด

/

บริิษััท เอเซีีย พลััส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด(มหาชน)

/

บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เมีียนมาร์์) จำกััด

นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�

/

นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ

บริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส จำกััด

X

X

X

X

X

นายสรรพััชญ โสภณ
/

นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

/

/

นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย

X, //

/

/

นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์

/, //

/

/

///

นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์

/, //, ///

รายชื่่�อ

///

นายสุุขสัันต์์ เตชะวััชราภรณ์์

บริิษััท
บริิษััทย่่อย

ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

/

/

///

นายพจน์์ วีีรศุุทธากร
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

/
/, X
/, X

VNET Seed Capital (Singapore) PTE. LTD.

บริิษััท ฟอร์์ไซท์์ โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด

บริิษััท วีีเน็็ท พาวเวอร์์ จำกััด

X

หมายเหตุุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริิหาร /// = ผู้้�บริิหาร

X

/

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน แอสเซท พลััส จำกััด

บริิษััท มาสเตอร์์คููล อิินเตอร์์เนชั่่�น จำกััด (มหาชน)

/

บริิษััทหลัักทรััพย์์ เอเซีีย พลััส จำกััด

/

/

บริิษััท บลููฟิิช โซลููชั่่�น จำกััด

นายสรรพััชญ โสภณ

บริิษััท มููสตาช ตรััง จำกััด

/

X

บริิษััท โคแอน จำกััด

บริิ ษัั ท เฟรเซอร์์ ส พร็็ อ พเพอร์์ ตี้้� อิิ น ดัั ส เทรีี ย ล รีี ท แมนเนจเม้้ น ท์์
(ประเทศไทย) จำกััด

X

นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ

บริิษััท วีีเฮลท์์ ทรีีซิิกตี้้� จำกััด

/

บริิษััท เอสวีีไอ จำกััด (มหาชน)

นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต
/

นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�

บริิษััท วีีเน็็ท เอสจีี พาวเวอร์์ จำกััด

รายชื่่�อ
นายพจน์์ วีีรศุุทธากร

นายสุุขสัันต์์ เตชะวััชราภรณ์์

นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์

นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์

นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย

นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต
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หมายเหตุุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริิหาร /// = ผู้้�บริิหาร

/

/

บริิษััท เด็็มโก้้ จำกััด (มหาชน)

บริิษััท บีีจีี คอนเทนเนอร์์ กล๊๊าส จํํากััด (มหาชน)

/

บริิษััท กฎหมายและว่่าความ เอชเอ็็นพีี จำกััด

/, ///

/

บริิษััท ทุุนธนชาต จำกััด (มหาชน)

บริิษััท คอมพาสลอว์์ จำกััด

/

บริิษััท ฮิิวแมนิิก้้า จำกััด (มหาชน)

/

X

บริิษััท สยามอีีสต์์โซลููชั่่�น จำกััด (มหาชน)

บริิษััท เพอซิิเวีียแรนซ์์ จำกััด

/

มหาวิิทยาลััยบููรพา

นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย
/

/

มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี

นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์

บริิษััท เทพธานีีกรีีฑา จำกััด (มหาชน)

/

นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

บริิษััท ไอเอ็็มซีี เอ้้าท์์ซอร์์สซิ่่�ง (ประเทศไทย) จำกััด

/

นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�

บริิษััท ราชบุุรีี ฟิิวเจอร์์ จำกััด

นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ
/

นายสรรพััชญ โสภณ

บริิษััท สรรพััชญแอนด์์แอสโซซิิเอตส์์จำกััด

รายชื่่�อ
นายพจน์์ วีีรศุุทธากร

นายสุุขสัันต์์ เตชะวััชราภรณ์์

นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

/
/

2. นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�

3. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

/

8. นางสาววาธิินีี แก้้วไทรเกิิด

หมายเหตุุ : / = กรรมการ

10. นายแอนดรูู ควา เฮีียน โจว

9. นายพจน์์ วีีรศุุทธากร

/

/

6. นายอง เหวย เฮีียม

/

/

/

/

/

/

รายชื่่�อบริิษััทย่่อย
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี
บริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำำ�กััด
(เมีียนมาร์์) จำำ�กััด

7. นายพงษ์์ ตระกููลทอง

/

5. นายสมศัักดิ์์� เพ็็ชรทวีีพรเดช

4. นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์

/

บริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส จำำ�กััด

1. นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ

รายชื่่�อกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

/

/

/

/

บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี
(เอสจีี) จำำ�กััด

One Report 2564

211

อายุุ
(ปีี)

61

ชื่่�อ-นามสกุุล /
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง / ตำำ�แหน่่ง

นายธนา วงศ์์แสงนาค
ตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง 16 กุุมภาพัันธ์์ 2559 ถึึง
ปััจจุุบััน

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
•
Master of Accounting,
Utah State University, USA
•
ประกาศนีียบััตรชั้้�นสููงทางการสอบบััญชีี
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
•
บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรมสััมมนา / วุุฒิิบััตร / ประกาศนีียบััตร
•
ผู้้�ตรวจสอบภายในรัับอนุุญาต
•
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
•
Facilitating Results Using CSA จััดโดย สมาคมผู้้�
ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย
•
Internal Quality Assessment จััดโดย สมาคมผู้้�
ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย
•
Audit Project Management จััดโดย สมาคมผู้้�ตรวจ
สอบภายในแห่่งประเทศไทย
•
Operational Auditing จััดโดย สมาคม
ผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย
•
วิิธีีการประเมิินความเสี่่�ยงเพื่่�อการวาง
•
แผนการตรวจสอบภายใน จััดโดย สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ
•
PACK 5 & FAIR VALUE จััดโดย สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ
•
ประกาศนีียบััตร กฎหมายภาษีีอากร
•
จััดโดย ศาลภาษีีอากรกลาง
•
ภาษีีอากรสำหรัับธุุรกรรมระหว่่างประเทศ จััดโดย สภา
วิิชาชีีพบััญชีีฯ
•
Thai Auditing Standards (TSA) ใหม่่
•
จััดโดย สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
-ไม่่มีี-

สััดส่่วนการ
ถืือหุ้้�นในบริิษััท
(ร้้อยละ)
-ไม่่มีี-

ความสััมพัันธ์์
ทางครอบครััว
ระหว่่าง
ผู้้�บริิหาร
2534 - ปััจจุุบััน

ช่่วงเวลา
กรรมการผู้้�จััดการ

ตำำ�แหน่่ง

บริิษััท ออดิิท เฮ้้าส์์ จำกััด
ธุุรกิิจให้้บริิการตรวจสอบบััญชีีและตรวจสอบภายใน

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท / ประเภทธุุรกิิจ

ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง

บริิษัทั ใช้้บริิการหน่่วยงานภายนอก (Outsource) ได้้แก่่ บริิษัทั ออดิิท เฮ้้าส์์ จำกััด เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษัทั ซึ่่ง� ได้้มอบหมายให้้บุคค
ุ ลดัังต่อ่ ไปนี้้� เป็็นหััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษัทั

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1.1	สิินทรััพย์์ถาวรที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์ถาวรที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจที่่�สำคััญ สรุุปได้้ดัังนี้้�
ประเภท/ลัักษณะทรััพย์์สิิน

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี (พัันบาท)

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

ภาระผููกพััน

11,433

เป็็นเจ้้าของ

ปลอดภาระ

อะไหล่่

1,513

เป็็นเจ้้าของ

ปลอดภาระ

เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง

2,113

เป็็นเจ้้าของ

ปลอดภาระ

ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า

5,090

เป็็นเจ้้าของ

ปลอดภาระ

ยานพาหนะ

1,898

เป็็นเจ้้าของ

ปลอดภาระ

อุุปกรณ์์สำนัักงาน

รวม

22,047

1.2	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ ที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ ที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจที่่�สำคััญ สรุุปได้้ดัังนี้้�
ประเภท/ลัักษณะทรััพย์์สิิน

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี (พัันบาท)

อาคาร
อุุปกรณ์์สำนัักงาน
ยานพาหนะ
รวม

212

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

ภาระผููกพััน

27,599

สััญญาเช่่าการเงิิน

ปลอดภาระ

1

สััญญาเช่่าการเงิิน

ปลอดภาระ

2,094

สััญญาเช่่าการเงิิน

ปลอดภาระ

29,694

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

1.3	สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยเป็็นเจ้้าของโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ สััญญาบริิการ รายละเอีียดมีีดัังนี้้�
ประเภท/ลัักษณะทรััพย์์สิิน

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี (พัันบาท)

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

ภาระผููกพััน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3,968

เป็็นเจ้้าของ

ปลอดภาระ

สัญญาบริการ

1,671

เป็็นเจ้้าของ

ปลอดภาระ

สินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างพัฒนา

1,658

เป็็นเจ้้าของ

ปลอดภาระ

รวม

7,297

1.4 เครื่่�องหมายการค้้า / เครื่่�องหมายบริิการที่่�สำำ�คััญ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทเป็็นเจ้้าของเครื่่�องหมายบริิการ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
รููปเครื่่�องหมายการค้้า
/ บริิการ

เจ้้าของ
กรรมสิิทธิ์์�

เลขทะเบีียน

บริิษััท

บ65312

บ ริิ ก า รจัั ด จ ำ ห น่่ า ย เ ครื่่� อง 10 ปีี (วัันที่่� 4 กัันยายน 2556
คอมพิิวเตอร์์ โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ถึึงวันั ที่่� 3 กัันยายน 2566)

บ65313

ให้้บริิการซ่่อมแซมและบำรุุงรัักษา 10 ปีี (วัันที่่� 4 กัันยายน 2556
คอมพิิ ว เ ตอร์์ ติิ ด ตั้้� งอุุ ป ก ร ณ์์ ถึึงวันั ที่่� 3 กัันยายน 2566)
คอมพิิวเตอร์์ อะไหล่่คอมพิิวเตอร์์

บ65314

บริิการฝึึกอบรมที่่�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ

บ65315

บริิ ก ารให้้ ค ำแนะนำ ปรึึ ก ษา 10 ปีี (วัันที่่� 4 กัันยายน 2556
ออกแบบวางระบบเครืือข่่ า ยการ ถึึงวันั ที่่� 3 กัันยายน 2566)
สื่่�อสารข้้อมููล

บ72543

บริิการโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์

สำำ�หรัับสิินค้้า / บริิการ

ระยะเวลา

10 ปีี (วัันที่่� 4 กัันยายน 2556
ถึึงวัันที่่� 3 กัันยายน 2566)

10 ปีี (วัันที่่� 8 ตุุลาคม 2557
ถึึงวัันที่่� 7 ตุุลาคม 2567)

1.5	สััญญาที่่�สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
1.51	สััญญาเช่่าพื้้�นที่่�อาคาร

บริิษััททำสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�อาคารกัับบุุคคลภายนอกซึ่่�งไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทและบริิษััทย่่อย เพื่่�อใช้้เป็็นที่่�ตั้้�งสำนัักงาน
โดยมีีรายละเอีียดของสััญญาเช่่าที่่�สำคััญ ดัังนี้้�
ระยะเวลาการเช่่า
คู่่�สััญญา

1. บริิษััท เอส.		
	พีี.อาคาร จำกััด

สถานที่่�เช่่า

อายุุ
สััญญาเช่่า

ชั้้�น 14 (ยููนิิตที่่� 1401)
3 ปีี
เลขที่่� 159/21 อาคารเสริิมมิิตร
ทาวเวอร์์ ถนนสุุขุุมวิิท 21
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนืือ
เขตวััฒนา กทม. 10110

วัันเริ่่�ม
สััญญา

1 พ.ย.
2563

วัันสิ้้�นสุุด
สััญญา

31 ต.ค.
2566

พื้้�นที่่�เช่่า

350.00
ตาราง
เมตร

One Report 2564
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บริิษัทั ย่่อย (วีีเซิิร์ฟ์ พลััส) ทำสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�อาคารกัับบุุคคลภายนอกซึ่่ง� ไม่่มีคว
ี ามเกี่่ยวข้
� องกั
้ บั บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย เพื่่อ� ใช้้
เป็็นที่่�ตั้้�งสำนัักงานใหญ่่ สาขา และศููนย์์บริิการ โดยมีีรายละเอีียดของสััญญาเช่่าที่่�สำคััญ ดัังนี้้�
ระยะเวลาการเช่่า
ศููนย์์บริิการ / ที่่�อยู่่�

ชื่่�อคู่่�สััญญา (ผู้้�ให้้เช่่า)

อายุุ
สััญญาเช่่า

วัันเริ่่�ม
สััญญา

วัันสิ้้�นสุุด
สััญญา

พื้้�นที่่�เช่่า

1. สำนัักงานใหญ่่ร่่มเกล้้า
อาคาร A โครงการ เอส.วีี.
โลจิิสติิกส์์ เซ็็นเตอร์์ 2 เลขที่่� 88/1
ถนนพััฒนาชนบท 3 แขวงคลอง
สองต้้นนุ่่�น เขตลาดกระบััง กทม.
10520

บริิษััท บ้้านแสง
วิิวััฒน์์ จำกััด

3 ปีี

1 ต.ค.
2563

30 ก.ย.
2566

พื้้�นที่่�เช่่ารวม
3,911.90
ตารางเมตร

2. สาขาพัันธุ์์�ทิิพย์์ พลาซ่่า
604/3 อาคารพัันธุ์์�ทิิพย์์พลาซ่่า
ชั้้�น 5 ห้้องเลขที่่� 51021-51022
ถ.เพชรบุุรีี เขตราชเทวีี กทม.
10400

บริิษััท แอสเสท เวิิรด์์
รีีเทล จำกััด

3 ปีี

1 เม.ย.
2561

31 มีี.ค.
2564

พื้้�นที่่�เช่่ารวม
110.20
ตารางเมตร

6 เดืือน

1 ก.ย.
2563

28 ก.พ.
2564
(ต่่ออายุุ
สััญญา สิ้้�น
สุุดวัันที่่�
31 ส.ค.
2565)

อาคาร
พาณิิชย์์
2 คููหา
(3 ชั้้�นครึ่่�ง)

นายวิิวััฒน์์
3. สาขาเชีียงใหม่่
2/1, 2/2 หมู่่� 3 ถ.เชีียงใหม่่-ลำปาง กิิตติิพรพานิิช
ต.ช้้างเผืือก อ.เมืืองเชีียงใหม่่
จ.เชีียงใหม่่ 50300

4. สาขาพิิษณุุโลก
117/7 ถ.พระองค์์ดำ ต.ในเมืือง
อ.เมืืองพิิษณุุโลก จ.พิิษณุุโลก
65000

นายพงศกร อู่่�วุุฒิิพงษ์์

1 ปีี

1 ก.พ.
2564

31 ม.ค.
2565

อาคาร
พาณิิชย์์
2 คููหา
(3 ชั้้�นครึ่่�ง)

5. สาขาระยอง
18/34 หมู่่� 1 ถ.ราชชุุมพล ต.เนิิน
พระ อ.เมืืองระยอง จ.ระยอง
21000

นายปิิยะวุุฒิิ
ช่่างสุุวรรณ

1 ปีี

1 เม.ย.
2563

31 มีี.ค.
2564

อาคาร
พาณิิชย์์
1 คููหา
(3 ชั้้�นครึ่่�ง)

6. สาขานครราชสีีมา
1630/10 ถ.มิิตรภาพ ต.ในเมืือง
อ.เมืืองนครราชสีีมา จ.นครราชสีีมา
30000

ห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ
น.ส. เกศฎา ศรีีสวััสดิ์์�
และ นภิิศรา
จาตุุรงคกุุล

1 ปีี

1 ก.ย.
2564

31 ส.ค.
2565

อาคาร
พาณิิชย์์
1 คููหา
(4 ชั้้�น)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเช่่า
อายุุ
สััญญาเช่่า

วัันเริ่่�ม
สััญญา

วัันสิ้้�นสุุด
สััญญา

1 ปีี

1 มิิ.ย.
2564

31 พ.ค.
2565

อาคาร
พาณิิชย์์
1 คููหา
(3 ชั้้�นครึ่่�ง)

8. สาขาสุุราษฎร์์ธานีี
นางประทีีปทิิพย์์
225/58 ถนนเสม็็ดเรีียง ต.มะขาม นวลแก้้ว
เตี้้�ย อ.เมืือง จ.สุุราษฎร์์ธานีี 84000

1 ปีี

1 พ.ค
2564

30 เม.ย.
2565

อาคาร
พาณิิชย์์
1 คููหา
(2 ชั้้�นครึ่่�ง)

9. สาขาหาดใหญ่่
85 ซอย 10 (เพชรเกษม)
ต.หาดใหญ่่ อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา
90110

1 ปีี

1 ก.ค.
2564

30 มิิ.ย.
2565

อาคาร
พาณิิชย์์
1 คููหา
(4 ชั้้�นครึ่่�ง)

10. 	ศููนย์์บริิการ Xiaomi บริิหาร กองทุุนรวมสิิทธิิการ
จััดการโดย วีีเซิิร์์ฟพลััส
เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
5 อาคารศููนย์์การค้้าฟอร์์จููนทาวน์์ ซีี.พีี.ทาวเวอร์์ โกรท
ชั้้�น 2 ห้้องเลขที่่� 003 ถ.รััชดาภิิเษก
แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กทม.
10400

3 ปีี

16 พ.ค.
2564

15 พ.ค.
2567

พื้้�นที่่�เช่่ารวม
96.00
ตารางเมตร

11. 	ศููนย์์บริิการ Lenovo บริิหาร กองทุุนรวมสิิทธิิการ
จััดการโดย วีีเซิิร์์ฟพลััส
เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
5 อาคารศููนย์์การค้้าฟอร์์จููน
ซีี.พีี.ทาวเวอร์์ โกรท
ทาวน์์ ชั้้�น 3 ห้้องเลขที่่� 3C92
ถ.รััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง
เขตดิินแดง กทม. 10400

3 ปีี

1 เม.ย.
2562

31 มีี.ค.
2565
(ต่่ออายุุ
สััญญา
สิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31
มีี.ค.2568)

พื้้�นที่่�เช่่ารวม
142.00
ตารางเมตร

12.	ศููนย์์บริิการ Lenovo บริิหาร กองทุุนรวมสิิทธิิการ
จััดการโดย วีีเซิิร์์ฟพลััส
เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
5 อาคารศููนย์์การค้้าฟอร์์จููน
ซีี.พีี.ทาวเวอร์์ โกรท
ทาวน์์ ชั้้�น 4 ห้้องเลขที่่� 4E75
ถ.รััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขต
ดิินแดง กทม. 10400

3 ปีี

1 พ.ค.
2562

30 เม.ย.
2565

พื้้�นที่่�เช่่ารวม
120.00
ตารางเมตร

ศููนย์์บริิการ / ที่่�อยู่่�

7. สาขาขอนแก่่น
126/54 หมู่่� 16 ถ.มิิตรภาพ ต.ใน
เมืือง อ.เมืืองขอนแก่่น จ.ขอนแก่่น
40000

ชื่่�อคู่่�สััญญา (ผู้้�ให้้เช่่า)

นายภาคภููมิิ
วงษ์์โกวิิท

นายภาณุุมาศ
ข่่ายม่่าน

พื้้�นที่่�เช่่า

One Report 2564
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บริิษััทย่่อย (ไอซีีเคีียว) ทำสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�อาคารกัับบุุคคลภายนอกซึ่่�งไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทและบริิษััทย่่อย เพื่่�อใช้้
เป็็นที่่�ตั้้�งสำนัักงาน โดยมีีรายละเอีียดของสััญญาเช่่าที่่�สำคััญ ดัังนี้้�
ระยะเวลาการเช่่า
คู่่�สััญญา

อายุุ
สััญญาเช่่า

สถานที่่�เช่่า

วัันเริ่่�มสััญญา

วัันสิ้้�นสุุด
สััญญา

พื้้�นที่่�เช่่า

1. บริิษััท รััจนาการ ชั้้�น 6 ล็็อค 602 อาคาร 33
แมเนจเม้้นท์์ จำกััด Space Tower B เลขที่่� 55
ซอยประดิิพััทธ์์ 17
ถนนประดิิพััทธ์์ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร

1 ปีี

1 ม.ค.
2565

31 ธ.ค.
2565

พื้้�นที่่�
สำนัักงาน
593 ตร.ม.
พื้้�นที่่�
ระเบีียง
97.29
ตร.ม.

2. บริิษััท รััจนาการ ชั้้�น 6 ล็็อค 602 (ส่่วนขยาย)
แมเนจเม้้นท์์ จำกััด อาคาร 33 Space Tower B
เลขที่่� 55 ซอยประดิิพััทธ์์ 17
ถนนประดิิพััทธ์์ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร

1 ปีี

1 ม.ค.
2565

31 ธ.ค.
2565

พื้้�นที่่�
สำนัักงาน
24 ตร.ม.
พื้้�นที่่�
ระเบีียง
24 ตร.ม.

1.5.2 สััญญาแต่่งตั้้�งตััวแทนจำำ�หน่่าย

ก. สััญญาแต่่งตั้้�ง บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน) (“บริิษััท”) เป็็นตััวแทนจำหน่่าย
บริิษััทได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นตััวแทนจำหน่่ายและผู้้�ให้้บริิการ โดยมีีสััญญาที่่�สำคััญที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
คู่่�สััญญาของบริิษััท

รายละเอีียด

ระยะเวลาของสััญญา

1. บริิษััท ออราเคิิล
คอร์์ปอเรชั่่�น
(ประเทศไทย) จำกััด
(“Oracle”)

สัั ญญ าแต่่ ง ตั้้� ง ตัั ว แทนจำหน่่ า ยแบบเพิ่่� ม มููลค่่ า - อายุุสััญญา 3 ปีี (วัันที่่� 1 ธัันวาคม
2562 - 1 ธัันวาคม 2565)
ผลิิตภััณฑ์์ Oracle
• Oracle ให้้ สิิ ท ธิิ โ ดยไม่่ จ ำกัั ด แต่่ เ พีี ยงผู้้� เดีี ยว
(Non-exclusive) และไม่่ ส ามารถโอนสิิ ท ธิิ ไ ด้้
(Nontransferable Right) แก่่บริิษััทในการเป็็น
ตััวแทนจำหน่่ายแบบเพิ่่�มมููลค่่า (Value Added
Distributor) ในการจำหน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการ
ของ Oracle ในประเทศไทย กััมพูชู า ลาว และเมีีย
นมาร์์

2. Hitachi Vantara
Pte Limited (“HV”)

สััญญาแต่่งตั้้�งตััวแทนจำหน่่าย - ผลิิตภััณฑ์์ Hitachi
Data Systems
• HV แต่่ งตั้้� ง ให้้ บ ริิ ษัั ท เป็็ น ตัั ว แทนจำหน่่ า ย
(Distributor) โดยไม่่ จ ำกัั ด แต่่ เ พีี ยงผู้้� เดีี ยว
(Non-Exclusive) ในการจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการของ HV ในประเทศไทย
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อายุุ สัั ญ ญา 1 ปีี สามารถต่่ อ
อายุุ สัั ญ ญาออกไปโดยอัั ต โนมัั ติิ
คราวละ 12 เดืือน ครบกำหนด
สััญญาครั้้�งต่่อไปวัันที่่� 2 กัันยายน
2565

คู่่�สััญญาของบริิษััท

รายละเอีียด

ระยะเวลาของสััญญา

3. Palo Alto
Networks
(Netherlands)
B.V. (“Palo Alto
Networks”)

สััญญาแต่่งตั้้�งตััวแทนจำหน่่าย - ผลิิตภััณฑ์์ Palo
Alto Networks
• Palo Alto Networks แต่่งตั้้ง� ให้้บริิษัทั เป็็นตััวแทน
จำหน่่าย (Distributor) โดยไม่่จำกััดแต่่เพีียงผู้้�เดีียว
(Non-Exclusive) ในการจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการของ Palo Alto Networks ในประเทศ
กััมพููชา ลาว และเมีียนมาร์์

อายุุสััญญา 1 ปีี สามารถต่่ออายุุ
สััญญาออกไปโดยอััตโนมััติิ คราวละ
1 ปีี ครบกำหนดสัั ญ ญาครั้้� ง
ต่่อไปวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2565

4. Informatica
SEA Pte Ltd.
(“Informatica”)

สัั ญญ าแต่่ ง ตั้้� ง ตัั ว แทนจำหน่่ า ย - ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
Informatica
• Informatica แต่่งตั้้�งให้้บริิษััทเป็็นตััวแทนจำหน่่าย
(Distributor) โดยไม่่ จ ำกัั ด แต่่ เ พีี ยงผู้้� เดีี ยว
(Non-exclusive) และไม่่ ส ามารถโอนสิิ ท ธิิ ไ ด้้
(Non-transferable) ในการจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์
และบริิ ก ารของ Informatica ในประเทศไทย
กััมพููชา ลาว และเมีียนมาร์์

อายุุสััญญา 1 ปีี สามารถต่่ออายุุ
สััญญาออกไปโดยอััตโนมััติคร
ิ าวละ
1 ปีี ครบกำหนดสัั ญ ญาครั้้� ง
ต่่อไปวัันที่่� 6 มิิถุุนายน 2565

5. SPLUNK INC.
(“Splunk”)

สััญญาแต่่งตั้้�งตััวแทนจำหน่่าย - ผลิิตภััณฑ์์ Splunk
• Splunk แต่่ งตั้้� ง ให้้ บ ริิ ษัั ท เป็็ น ตัั ว แทนจำหน่่ า ย
(Distributor) ในการจำหน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการ
ของ Splunk ในประเทศไทย กััมพููชา ลาว และ
เมีียนมาร์์

อายุุสััญญา 1 ปีี สามารถต่่ออายุุ
สััญญาออกไปโดยอััตโนมััติิ
คราวละ 1 ปีี ครบกำหนดสััญญา
ครั้้�งต่่อไปวัันที่่� 30 กรกฎาคม
2565

6. CrowdStrike,
Inc. (“CSI”) และ
CrowdStrike
Services, Inc.
(“CSS”)

สัั ญญ าแต่่ ง ตั้้� ง ตัั ว แทนจำหน่่ า ย - ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
Crowdstrike
• Crowdstrike แต่่งตั้้ง� ให้้บริิษัทั เป็็นตััวแทนจำหน่่าย
(Distributor) ในการจำหน่่ า ยผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละ
บริิการของ Crowdstrike ในประเทศไทย กััมพููชา
ลาว และเมีียนมาร์์

อายุุสััญญา 1 ปีี สามารถต่่ออายุุ
สััญญาออกไปโดยอััตโนมััติิ
คราวละ 1 ปีี ครบกำหนดสััญญา
ครั้้�งต่่อไปวัันที่่� 14 มกราคม 2565

7. Attivo Networks,
Inc.

สััญญาแต่่งตั้้�งตััวแทนจำหน่่าย - ผลิิตภััณฑ์์ Attivo
Networks
• Attivo Networks แต่่งตั้้�งให้้บริิษััทเป็็นตััวแทน
จำหน่่าย (Distributor) ในการจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์
และบริิการของ Attivo Networks ในประเทศ
กััมพููชา ลาว และเมีียนมาร์์

อายุุสััญญา 1 ปีี สามารถต่่ออายุุ
สััญญาออกไปโดยอััตโนมััติิ
คราวละ 1 ปีี ครบกำหนดสััญญา
วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565

8. Pure Storage, Inc. สััญญาแต่่งตั้้�งตััวแทนจำหน่่าย - ผลิิตภััณฑ์์ Pure
Storage
• Pure Storage แต่่ งตั้้� ง ให้้ บ ริิ ษัั ท เป็็ น ตัั ว แทน
จำหน่่าย (Distributor) ในการจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์
และบริิการของ Pure Storage ในประเทศไทย

อายุุสััญญา 1 ปีี สามารถต่่ออายุุ
สััญญาออกไปโดยอััตโนมััติิ
คราวละ 1 ปีี ครบกำหนดสััญญา
ครั้้�งต่่อไปวัันที่่� 31 มกราคม 2565
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ข	สััญญาแต่่งตั้้�ง บริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส จำำ�กััด เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย

วีีเซิิร์์ฟพลััสได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นตััวแทนจำหน่่ายและผู้้�ให้้บริิการ โดยมีีสััญญาที่่�สำคััญที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
คู่่�สััญญาของวีีเซิิร์์ฟพลััส
รายละเอีียด
ระยะเวลาของสััญญา
1. บริิษััท อีีเอ็็มซีี อิิน
ฟอร์์เมชั่่�น ซิิสเท็็มส์์
(ประเทศไทย) จำกััด
(“EMC” หรืือ “Dell
EMC”)

สััญญาแต่่งตั้้�งตััวแทนผู้้�ให้้บริิการผลิิตภััณฑ์์ EMC / • ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม
Dell EMC
2560 จนถึึงวัันที่่�มีีการ
แต่่งตั้้ง� ให้้วีเี ซิิร์ฟ์ พลััสเป็็นตััวแทนผู้้�ให้้บริิการ (Channel
ยกเลิิกสััญญา
Partner) สำหรัับผลิิตภััณฑ์์ EMC ในประเทศไทย

2. บริิษััท ฟููจิิตสึึ
(ประเทศไทย)
จำกััด (“Fujitsu”)

สััญญาจ้้างบริิการซ่่อมบำรุุงผลิิตภััณฑ์์ Fujitsu
• อายุุสััญญา 3 ปีี
Fujitsu ว่่าจ้้างให้้วีีเซิิร์์ฟพลััสเป็็นผู้้�ให้้บริิการซ่่อมบำรุุง
(1 มีีนาคม 2563 - 28
เครื่่�องสแกน (Scanner) ของ Fujitsu
กุุมภาพัันธ์์ 2565)
• สามารถต่่อสััญญา
อััตโนมััติิครั้้�งละ 1 ปีี
ต่่อเนื่่�องได้้ไม่่เกิิน 5 ปีี

3. Hangzhou Hikvision แต่่งตั้้�งให้้วีีเซิิร์์ฟพลััสเป็็นตััวแทนผู้้�ให้้บริิการบำรุุง • ระยะเวลา 2 ปีี (1 มกราคม
2564 - 31 ธัันวาคม 2566)
Technology Co., Ltd. รัักษา (Maintenance Service Centre) สำหรัับ
(“HIKVISION”)
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของ HIKVISION ภายในประเทศไทย
4. บริิษััท ฮิิวเลตต์์-แพค
การ์์ด (ประเทศไทย)
จํํากััด (“HPE”)

• ตั้้�งแต่่วัันที่่� 9 ธัันวาคม
สััญญาแต่่งตั้้�งพัันธมิิตรสำหรัับผลิิตภััณฑ์์ HPE
2559 จนถึึงวัันที่่�มีีการ
แต่่งตั้้ง� ให้้วีเี ซิิร์ฟ์ พลััสเป็็นพัันธมิิตรโดยไม่่จำกััดแต่่เพีียง
ยกเลิิกสััญญา
ผู้้�เดีียว (Non-Exclusive) ในการเป็็นตััวแทนผู้้�ให้้บริิการ
สำหรัับผลิิตภััณฑ์์ของ HPE ภายในประเทศไทย

5. บริิษััท เอชพีี อิิงค์์
(ประเทศไทย) จำกััด
(“HP INC” หรืือ “HP”)

สััญญาแต่่งตั้้�งตััวแทนผู้้ใ� ห้้บริิการผลิิตภััณฑ์์ HP INC • ระยะเวลา 1 ปีี (วัันที่่�
1 พฤศจิิกายน 2564 แต่่ งตั้้� ง ให้้ วีี เ ซิิ ร์์ ฟ พลัั ส เป็็ น ผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารศูู น ย์์ บ ริิ ก าร
31 ตุุลาคม 2565)
เปลี่่ย� นอะไหล่่และวััสดุสิุ้้ น� เปลืืองสำหรัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของ
HP (HP Authorized Supplies Replacement
Centre - ASRC) เช่่น ตลัับผงหมึึก หมึึกพิิมพ์์ และ
อุุปกรณ์์บัันทึึกข้้อมููล เป็็นต้้น

6. บริิษััท หััวเว่่ย
เทคโนโลยี่่� (ประเทศไทย)
จำกััด (“Huawei”)

สััญญาแต่่งตั้้�งตััวแทนผู้้ใ� ห้้บริิการผลิิตภััณฑ์์ Huawei • สััญญา Master
Procurement
แต่่งตั้้�งให้้วีีเซิิร์์ฟพลััสเป็็นตััวแทนผู้้�ให้้บริิการสำหรัับ
Agreement :
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ Huawei ภายในประเทศไทย สัั ญ ญา
ระยะเวลา 2 ปีี (วัันที่่�
Master Procurement Agreement : Huawei
1 มิิถุุนายน 2563 - 30
แต่่ งตั้้� ง ให้้ วีี เ ซิิ ร์์ ฟ พลัั ส เป็็ น ตัั ว แทนผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารงาน
พฤษภาคม 2565)
เฉพาะทางที่่� ต้้ อง ใช้้ คว ามชำนาญจากผู้้�เชี่่� ยวช าญ
สามารถต่่ออายุุสััญญ
บริิ ก ารบำรุุ ง รัั ก ษา บริิ ก ารติิ ด ตั้้� งอุุ ป กรณ์์ แ ละ
อััตโนมััติิครั้้�งละ 1 ปีี จนกว่่า
ระบบ การบริิ ห ารจัั ด การอะไหล่่ แ ละคลัั ง สิิ น ค้้ า
จะมีีการบอกเลิิกสััญญา
รวมถึึงการสนัับสนุุนงานบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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คู่่�สััญญาของวีีเซิิร์์ฟพลััส

รายละเอีียด

7. Intermec
สัั ญญ าแต่่ ง ตั้้� ง ตัั ว แทนศููนย์์ บ ริิ ก ารผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ •
Technologies (S)
Intermec
Pte Ltd. (“Intermec”) แต่่ งตั้้� ง ให้้ วีี เ ซิิ ร์์ ฟ พลัั ส เป็็ น ตัั ว แทนศูู น ย์์ บ ริิ ก าร
ชนิิ ด ไม่่ จ ำกัั ด แต่่ เ พีี ยงผู้้� เดีี ยว (Non-exclusive
B a s i s ) ส ำ ห รัั บ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ I n t e r m e c แ ล ะ
Honeywellภายในประเทศไทย

ระยะเวลาของสััญญา
ระยะเวลา 1 ปีี สามารถ
ต่่ออายุุสััญญาออกไปโดย
อััตโนมััติิคราวละ 1 ปีี

8. บริิษััท เลอโนโว
(ประเทศไทย) จำกััด
(“Lenovo”)

สััญญาแต่่งตั้้�งตััวแทนผู้้ใ� ห้้บริิการผลิิตภััณฑ์์ Lenovo

9. ASUS Global
PTE LTD.

สััญญาแต่่งตั้้�งตััวแทนผู้้�ให้้บริิการผลิิตภััณฑ์์ ASUS • สััญญา ASUS Service
แต่่งตั้้�งให้้วีีเซิิร์์ฟพลััสเป็็นตััวแทนผู้้�ให้้บริิการสำหรัับ
Agreement ระยะเวลา
ผลิิตภััณฑ์์คอมพิิวเตอร์์ Notebook แบรนด์์ ASUS
1 ปีี (วัันที่่� 1 มกราคม
ภายในประเทศไทย
2564 – 31 ธัันวาคม
2564)

• สััญญา Lenovo
สััญญา Lenovo Distributor Agreement
Distributor Agreement
แต่่ งตั้้� ง ให้้ วีี เ ซิิ ร์์ ฟ พลัั ส เป็็ น ตัั ว แทนผู้้�ให้้ บ ริิ ก าร 	ระยะเวลา 1 ปีี สามารถ
(Distributor Service) สำหรัับผลิิตภััณฑ์์ Lenovo
ต่่ออายุุสััญญาออกไปโดย
ภายในประเทศไทย
อััตโนมััติิคราวละ 1 ปีี
• สััญญา Master
สััญญา Master Agreement For Services
Agreement For
วีีเซิิร์์ฟพลััสต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดเกี่่�ยวกัับลัักษณะ
Services
งาน (Statement of Work) ที่่� Lenovo กำหนด
	ระยะเวลา 1 ปีี สามารถ
ต่่ออายุุสััญญาออกไปโดย
สััญญา Service Parts Distributor Agreement
อััตโนมััติิคราวละ 1 ปีี
แต่่งตั้้�งให้้วีีเซิิร์์ฟพลััสเป็็นตััวแทนผู้้�ให้้บริิการ Service • สััญญา Service Parts
parts สำหรัับผลิิตภััณฑ์์ Lenovo
Distributor Agreement
	ระยะเวลา 2 ปีี (1 ก.พ.
2563 – 31 ม.ค. 2565)
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1.5.3 สััญญาร่่วมลงทุุน (Joint Venture Agreement)
ชื่่�อสััญญา

Joint Venture Agreement

คู่่�สััญญา

1. บริิษััท
2. VST ECS

วัันที่่�สััญญามีีผลใช้้บัังคัับ

วัันที่่� 9 สิิงหาคม 2559

สาระสำคััญของสััญญา

• บริิ ษัั ท และ VST ECS ร่่ วมกัั น จัั ด ตั้้� ง บริิ ษัั ท ขึ้้� น ในประเทศไทย ในนามบริิ ษัั ท
วีีเซิิร์์ฟพลััส จำกััด โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประกอบธุุรกิิจบริิการด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ (IT) และธุุรกิจซึ่่
ิ งรวมถึ
�
งึ แต่่ไม่่จำกััดเพีียงการเป็็นตััวแทน (Distribution)
และการขายสััญญาบำรุุงรัักษา และธุุรกิิจอื่่�นใดที่่� VST ECS ไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้
ประกอบการได้้ภายใต้้กฎหมายของประเทศไทย และระหว่่างที่่�สััญญาฉบัับนี้้�ยัังคง
มีีผลบัังคัับใช้้ วีีเซิิร์์ฟพลััสจะไม่่ประกอบธุุรกิิจที่่�เป็็นการแข่่งขัันกัับธุุรกิิจของ VST
ECS ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
• วีีเซิิร์์ฟพลััส จะมีีทุุนจดทะเบีียนชำระแล้้ว 40 ล้้านบาท แบ่่งออกเป็็น 400,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
• บริิษััท (ผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�ม ก.) ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 51 และ (ผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�ม ข.) VST
ECS ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 49 (หุ้้�นกลุ่่�ม ข.) ของทุุนเรีียกชำระแล้้วทั้้�งหมดของ
วีีเซิิร์์ฟพลััส
• โครงสร้้างคณะกรรมการของวีีเซิิร์์ฟพลััส ประกอบด้้วยกรรมการทั้้�งสิ้้�นจำนวน 5
คน โดยผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�ม ก. แต่่งตั้้�งกรรมการจำนวน 3 คน และผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�ม ข. แต่่งตั้้�ง
กรรมการจำนวน 2 คน
• ประธานกรรมการของวีีเซิิร์์ฟพลััส แต่่งตั้้�งโดยผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�ม ก. ในกรณีีที่่�ตำแหน่่ง
ประธานกรรมการว่่างลงไม่่ว่่าช่่วง เวลาใด ผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�ม ก. จะแต่่งตั้้�งประธาน
กรรมการใหม่่ซึ่่�งเป็็นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�ม ก. ดำรงตำแหน่่งแทน
• ให้้จำนวนหรืือชื่่�อกรรมการซึ่่�งลงชื่่�อผููกพัันบริิษััทได้้ คืือ กรรมการคนใดคนหนึ่่�งของ
กรรมการกลุ่่�ม ก. ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัับกรรมการคนใดคนหนึ่่�งของกรรมการกลุ่่�ม ข.
รวมเป็็น 2 คน และประทัับตราสำคััญของบริิษััท

ระยะเวลาสััญญา และการ • ระยะเวลาของสััญญามีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่�สััญญามีีผลใช้้บัังคัับจนถึึงวัันที่่�มีีการยกเลิิก
ยกเลิิกสััญญา
สััญญา
• สััญญาจะยกเลิิกได้้ หากเข้้าข่่ายกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
• คู่่�สััญญาฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งมีีการละเมิิดหรืือฝ่่าฝืืนสััญญา
• คู่่�สััญญาทั้้�งสองฝ่่ายยิินยอมเห็็นชอบร่่วมกัันในการยกเลิิกสััญญา
• หากคู่่�สััญญาฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งประสบปััญหาหนี้้�สิินล้้นพ้้นตััว ถููกดำเนิินคดีีฟ้้อง
ล้้มละลาย รวมถึึงมีีการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างธุุรกิิจหรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุม
คู่่�สัั ญ ญาอีี ก ฝ่่ า ยมีี สิิ ท ธิิ บ อกเลิิ ก สัั ญ ญา โดยส่่ ง หนัั งสืือ แจ้้ ง ให้้ คู่่�สัั ญ ญา
ฝ่่ายที่่�ผิิดสััญญาทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร

220

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

1.5.4 สััญญาโอนธุุรกิิจ (Business Transfer Agreement)
ชื่่�อสััญญา

Business Transfer Agreement

คู่่�สััญญา

1. VST ECS
2. วีีเซิิร์์ฟพลััส

วัันที่่�ทำสััญญา

วัันที่่� 23 สิิงหาคม 2559

วัันที่่�สััญญามีีผลใช้้บัังคัับ

วัันที่่� 1 กัันยายน 2559

สาระสำคััญของสััญญา

• ในวัันที่่�สััญญามีีผลใช้้บัังคัับ VST ECS จะโอน และวีีเซิิร์์ฟพลััสจะรัับโอน ทรััพย์์สิิน
ที่่� ใ ช้้ ใ นการดำเนิิ น ธุุ รกิิ จ ประกอบด้้ วย อุุ ป กรณ์์ คอมพิิ ว เตอร์์ เฟอร์์ นิิ เ จอร์์ แ ละ
เครื่่องต
� กแต่่งติดิ ตั้้ง� และอุุปกรณ์์สำนัักงาน ในราคาซื้้อ� ขายเท่่ากัับ 13,936,052 บาท
โดยวีีเซิิร์์ฟพลััสจะชำระราคาค่่าทรััพย์์สิินให้้แก่่ VST ECS เมื่่�อครบระยะเวลา 3 ปีี
นัับจากวัันที่่�สััญญามีีผลใช้้บัังคัับ และ
• VST ECS จะโอนพนัักงานจำนวน 155 คน ตามรายชื่่อที่่
� ร� ะบุุในสััญญา เพื่่อม
� าสู่่�สภาพ
การจ้้างงานใหม่่ที่่�วีีเซิิร์์ฟพลััส โดยจะรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลาออก
ของพนัักงานที่่�ตกลงโอนย้้ายมาทำงานที่่�วีเี ซิิร์ฟ์ พลััส รวมทั้้�งรัับผิิดชอบค่่าชดเชยจาก
การเลิิกจ้้างในกรณีีที่่�พนัักงานปฏิิเสธการลาออกดัังกล่่าว
• VST ECS จะว่่าจ้้างวีีเซิิร์์ฟพลััสในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าตามสััญญาบริิการที่่� VST
ECS มีีกัับลููกค้้า (ตามรายละเอีียดที่่�ระบุุในสััญญาฉบัับนี้้� จำนวน 1,195 สััญญา)
โดย VST ECS จะจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่วีีเซิิร์์ฟพลััสตามอััตราที่่�กำหนดในสััญญา

หมายเหตุุ : เมื่่�อวัันที่่� 1 สิิงหาคม 2561 คู่่�สััญญา 3 ฝ่่าย ประกอบด้้วย (1) VST ECS (“ผู้้�โอนสิิทธิิ”) (2) บริิษััท วีีเอสทีี อีีซีีเอส เซอร์์วิิสเซส (ประเทศไทย)
จำกััด (“ผู้้�รับั โอนสิิทธิิ”) และ (3) วีีเซิิร์ฟ์ พลััส ได้้ลงนามทำสััญญาโอนสิิทธิิในหน้้าที่่�และภาระผููกพัันตามสััญญาโอนธุุรกิจิ (Novation Agreement to the
certain right and obligations under Business Transfer Agreement dated 23 August 2016) โดยคู่่�สััญญา (1) - (3) ตกลงเปลี่่�ยนแปลงคู่่�สััญญา
ของ Business Transfer Agreement โดย VSTS เข้้าเป็็นคู่่�สััญญากัับวีีเซิิร์์ฟพลััส แทนที่่� VST ECS ซึ่่�ง VSTS มีีสิิทธิิหน้้าที่่�และภาระผููกพัันตามที่่� VST
ECS มีีตาม Business Transfer Agreement ในการจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่ วีีเซิิร์์ฟพลััสที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานบริิการ 3 ประเภท คืือ (1) บริิการบำรุุงรัักษา
(MA - Advanced Billing) (2) บริิการบำรุุงรัักษารายเดืือน (MA - Periodic Billing) และ (3) บริิการ Cloud Service ในอััตราค่่าบริิการเดิิมที่่�เคยระบุุ
ไว้้ในสััญญาโอนธุุรกิิจระหว่่าง VST ECS และวีีเซิิร์์ฟพลััส (ฉบัับลงวัันที่่� 23 สิิงหาคม 2559) ทั้้�งนี้้� การจ่่ายค่่าบริิการตามสััญญาโอนสิิทธิิในหน้้าที่่�และภาระ
ผููกพัันให้้มีผี ลใช้้บังคั
ั บั ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 14 สิิงหาคม 2561 เป็็นต้้นไป อย่่างไรก็็ดีี VST ECS ยัังคงจ่่ายค่่าตอบแทนตามสััญญาโอนธุุรกิจิ ในส่่วน (1) บริิการต่่ออายุุ
สััญญาบริิการ และ (2) บริิการ Fortinet Service ให้้แก่่วีีเซิิร์์ฟพลััสต่่อไปจนกว่่าระยะเวลาสิ้้�นสุุดสััญญา
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1.5.5 สััญญาการให้้บริิการ (Service Level Agreement)
สััญญาการให้้บริิการ – VST ECS
ชื่่�อสััญญา

Service Level Agreement

คู่่�สััญญา

1. VST ECS
2. วีีเซิิร์์ฟพลััส

วัันที่่�ทำสััญญา

วัันที่่� 23 พฤศจิิกายน 2564

วัันที่่�สััญญามีีผลใช้้บัังคัับ วัันที่่� 1 มกราคม 2565
สาระสำคััญของสััญญา

• VST ECS แต่่งตั้้�งวีีเซิิร์์ฟพลััสแต่่เพีียงผู้้�เดีียว (Exclusive Right) ในการให้้บริิการแก่่
VST ECS ตามบริิการดัังต่่อไปนี้้�
• บริิการศููนย์์รับั แจ้้งข้อมู
้ ลู (Call Center Services) และตรวจสอบปััญหาของงาน
ซ่่อม (Validation of Problem Cases)
• บริิการรัับเปลี่่�ยนสิินค้้าในระยะประกััน (In-warranty Services)
• งานบริิหารสิินค้้าและอะไหล่่ (Spare Parts) สำหรัับบริิการรัับเปลี่่�ยนสิินค้้า
ในระยะประกััน
• บริิการตอบข้้อซัักถามข้้อมููลทางเทคนิิคโดยเจ้้าหน้้าที่่� (Help Desk)
• บริิการรัับข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้า
• บริิการตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้าสำหรัับบริิการรัับเปลี่่�ยนสิินค้้าในระยะประกััน
• บริิการอื่่�นๆ เช่่น บริิการทดสอบความเป็็นไปได้้ (Proof of Concept Support)
บริิการทดสอบระบบก่่อนใช้้งานจริิง (User Acceptance Test : UAT) และ
บริิการจััดอบรมและสาธิิตการใช้้งาน เป็็นต้้น

ระยะเวลาสััญญา

• สััญญามีีอายุุ 1 ปีี (วัันที่่� 1 มกราคม 2565 - 31 ธัันวาคม 2565) และสามารถต่่ออายุุ
สััญญาได้้อีีก 1 ปีี นัับจากวัันสิ้้�นสุุดอายุุสััญญาดัังกล่่าว โดยการตกลงร่่วมกัันระหว่่าง
คู่่�สััญญาทั้้�งสองฝ่่าย

การยกเลิิกสััญญา

• สััญญาจะสิ้้น� สุุดลงก่่อนวัันครบกำหนดสััญญา ในกรณีีที่่คู่่�สั
� ญ
ั ญาทั้้�งสองฝ่า่ ยยิินยอมเห็็น
ชอบร่่วมกัันในการยกเลิิกสััญญาดัังกล่่าว

2. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่่มีี -
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับ
ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
แนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
บริิษััทให้้ความสำคััญต่่อระบบการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่�งจะทำให้้เกิิด
ความเชื่่อมั่่
� น� กัับทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่ยวข้
� อง
้ และส่่งผลให้้ธุรกิ
ุ จมี
ิ คว
ี ามเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้การดำเนิินงานอย่่างมีีจรรยาบรรณ
และเป็็ น ไปตามกฎหมายที่่� เ กี่่� ยวข้้ อง บริิ ษัั ท จึึ ง ได้้ ก ำหนดนโยบายการกำกัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี แ ละจรรยาบรรณธุุ รกิิ จ
เพื่่อย
� กระดัับการดำเนิินการที่่�มีอยู่่�
ี แล้้ว ให้้มีคว
ี ามเป็็นระบบมาตรฐานที่่�ชัดั เจน และกระจายการปฏิิบัติั ไิ ปสู่่�พนัักงานของบริิษัทั
ทุุกระดัับชั้้�น อัันเป็็นการเสริิมสร้้างให้้เกิิดวััฒนธรรมการกำกัับดููแลกิิจการอย่่างแท้้จริิง โดยบริิษััทได้้รัับเอาแนวทางการ
กำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับบริิษััทจดทะเบีียน CG Code ปีี 2560 ส่่วนใหญ่่มาปรัับใช้้ ตามที่่�กำหนดโดยตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย โดยสะท้้อนถึึงหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีใน 5 หมวด ดัังนี้้�
หมวดที่่� 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
หมวดที่่� 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
หมวดที่่� 3 บทบาทของผููมีีส่่วนได้้เสีีย
หมวดที่่� 4 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
หมวดที่่� 5 ความรัับผิิดชอบของกรรมการ
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดทำกฎบััตรของคณะกรรมการ กฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อย หลัักเกณฑ์์การ
ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจรรยาบรรณ รวมทั้้�งนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยจััดให้้มีีการเผยแพร่่นโยบายและ
หลัักในการปฏิิบััติิดัังกล่่าวทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทที่่� www.vintcom.co.th
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจััดตั้้งขึ้้
� น� มาโดยมีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� ทำหน้้าที่่�ช่วยสนั
่ บั สนุุนคณะกรรมการบริิษัทั ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
กำกัับดููแลเกี่่�ยวกัับความถููกต้้องของรายการทางการเงิิน การสอบทานระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายใน
และการสอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายระเบีียบ และหลัักจรรยาบรรณต่่างๆ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้บริิษััทและบริิษััทย่่อย
ของบริิษััทเกิิดการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้้าที่่�ในการสอบทานความเพีียงพอและ
ความมีีประสิิทธิิภาพในการบริิหารความเสี่่ยง
� ของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย ทั้้�งนี้้� ทุุกสิ้้น� ปีีคณะกรรมการตรวจสอบมีีการประเมิิน
ผลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมิินตนเอง ในเรื่่องต่
� า่ งๆ เช่่น การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามขอบเขต
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อให้้การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ซึ่่�งผลการประเมิินอยู่่�ในเกณฑ์์เป็็นที่่�พอใจมากใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระที่่�มีี
คุุณสมบััติิครบถ้้วนตามข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านบริิหารธุุรกิิจ และมีีกรรมการ
อิิสระซึ่่�งเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านบััญชีีและการเงิินอย่่างน้้อยหนึ่่�งท่่านทำหน้้าที่่�สอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท มีีจำนวน 3 ท่่าน คืือ นายสรรพััชญ โสภณ (เข้้าร่่วมประชุุม 4/4 ครั้้�ง) เป็็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์ (เข้้าร่่วมประชุุม 4/4 ครั้้�ง) และนายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย (เข้้าร่่วมประชุุม
4/4 ครั้้�ง) เป็็นกรรมการตรวจสอบ โดยในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้�ง ซึ่่�งสรุุปสาระสำคััญ
ในการปฎิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานรายงานทางการเงิินของบริิษััท งบการเงิินรายไตรมาส และงบการเงิินประจำปีี
ของบริิษัทั ซึ่่งคณ
� ะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นสอดคล้้องกับั ผู้้�สอบบััญชีีว่า่ งบการเงิินของบริิษัทั มีีความถููกต้้องตาม
ที่่�ควรในสาระสำคััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน มีีความเชื่่�อถืือได้้ และได้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณารายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ของบริิษััทและบริิษััทย่่อยตามหลัักเกณฑ์์
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่าเป็็นไปตามเงื่่�อนไขทางธุุรกิิจปกติิ โดยได้้เปิิด
เผยข้้อมููลไว้้ในงบการเงิินอย่่างครบถ้้วน
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาอนุุมััติิแผนการตรวจสอบภายในจากผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท และรัับทราบ
ผลการตรวจสอบการประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน รวมถึึงประเด็็นที่่�ตรวจพบ ข้้อเสนอแนะ และ
แผนการปรัับปรุุงและพััฒนาการดำเนิินงานของฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทได้้ปฎิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เพีียงพอและมีีประสิิทธิิผล
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาผลการปฏิิบััติิงาน ความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี และ
ความเหมาะสมของค่่าสอบบััญชีีแล้้ว จึึงได้้เสนอแต่่งตั้้�งบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จํํากััดเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของ
บริิษััทในปีี 2565
โดยสรุุปคณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฎิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบและความเป็็นอิิสระ เพื่่�อประโยชน์์อย่่างเท่่าเทีียม
กัันของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยคณะกรรมการตรวจสอบมั่่�นใจว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทมีีความเพีียงพอและมีีประสิิทธิิผล
งบการเงิินของบริิษััทแสดงฐานะการเงิิน ผลการดำเนิินงาน และกระแสเงิินสด โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำคััญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และบริิษััทมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเปิิดเผย
ข้้อมููลรายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเพีียงพอ

(นายสรรพััชญ โสภณ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบต่่อรายงานทางการเงิิน ตลอดจนข้้อมููลสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฎในรายงาน
ประจำปีี และในงบการเงิินของ บริิษัทั วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน) โดยงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะบริิษัทั
ประจำปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ได้้รับั การตรวจสอบจาก บริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำกััด ซึ่่งคณ
� ะกรรมการ
บริิษัทั ได้้สนับั สนุุนข้้อมูลู และเอกสารต่่างๆ เพื่่อ� ให้้ผู้้�สอบบััญชีีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิิดเห็็นได้้ตามมาตรฐานการ
สอบบััญชีี โดยงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะบริิษััทดัังกล่่าวจััดทำขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�รัับรอง
โดยทั่่�วไปเป็็นไปตามพระราชบััญญััติิการบััญชีี และตามข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยได้้มีีการเลืือก
ใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�เหมาะสม และถืือปฎิิบััติิอย่่างสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำคััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิน เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไป
นอกจากนี้้�คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้งคณ
� ะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่ง� ประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ ไม่่มีส่ี ว่ นร่่วมในการ
บริิหารงาน ทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลและประเมิินระบบควบคุุมภายใน รวมถึึงการสอบทานรายงานทางการเงิิน และรายการธุุรกิจิ
กัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้แสดงความเห็็นต่่อเรื่่�องดัังกล่่าว ปรากฎในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่่�ได้้แสดงไว้้ในรายงานประจำปีีนี้้�แล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทโดยรวมอยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ และสามารถสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลได้้ว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะบริิษััทประจำปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ของ
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน) มีีความเชื่่�อถืือได้้โดยถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและ
ปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

(นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน) ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงขึ้้�น เพื่่�อรัับผิิดชอบ
การบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท ตามขอบเขต หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบตามกฎบััตรของคณะกรรมการบริิหารความ
เสี่่�ยง โดยดำเนิินการระบุุความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อบริิษััท วิิเคราะห์์และประเมิินความเสี่่�ยง และจััดให้้มีีมาตรการที่่�จำเป็็น
และเหมาะสมในการจััดการกัับความเสี่่ยงที่่
� ส� ำคััญ รวมทั้้�งการติิดตามผล ทั้้�งนี้้คณ
� ะกรรมการบริิหารความเสี่่ยง
� ประกอบด้้วย
กรรมการอิิสระ 2 ท่่าน กรรมการบริิหาร 1 ท่่าน และผู้้�อำนวยการฝ่่ายของบริิษััท 1 ท่่าน โดยกรรมการอิิสระทำหน้้าที่่�เป็็น
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 2 ครั้้�ง โดยได้้มีีการติิดตามและทบทวนการดำเนิินงาน
ตามแผนบริิหารความเสี่่�ยงประจำปีีอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งวิิเคราะห์์ปััจจััยเสี่่�ยง และแนวโน้้มของผลกระทบที่่�อาจส่่งผล
ต่่อองค์์กร ครอบคลุุมความเสี่่�ยงทางการเงิิน การปฏิิบััติิงาน และความเสี่่�ยงจากปััจจััยภายนอก เพื่่�อพิิจารณาและปรัับปรุุง
แผนการบริิหารความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับปััจจุุบััน
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างครบถ้้วน ตามขอบเขตหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััท และเห็็นว่่าบริิษััทมีีนโยบายและการจััดการเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเหมาะสม

(นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์)
ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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