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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นผู้นำ�ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งด้านการนำ�เสนอโซลูชั่น และการให้บริการอย่างมืออาชีพ
และอย่างครบวงจร ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พันธกิจ
เราเป็นมืออาชีพในการนำ�เสนอสินค้าและบริการทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรของประเทศ
โดยคำ�นึงถึงประสิทธิภาพต่อราคาอย่างสูงสุด
มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการทำ�งาน
สร้างความเชื่อมั่นและให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ลงทุน

รายงานประจำ�ปี 2563
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VALUE ADDED
DISTRIBUTOR

2

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

The Company is an IT distributor of internationally recognized products that are specifically
designed for enterprises. A comprehensive range of IT solutions and services offered by the
Company include servers, storage units, engineered systems or converged infrastructure solutions,
network security, networking devices, database systems, operating systems, virtualization systems,
middleware, software development tools, and database management software for data integration,
big data management, cloud data management, and data quality and security.
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PROFESSIONAL
SERVICES
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

Another Company’s core business lies on the provision of computer and network
security monitoring services, hence serving as a managed security service provider
(MSSP). The primary function of an MSSP is to provide outsourced management and
monitoring of network security to protect the digital infrastructures of enterprises.
รายงานประจำ�ปี 2563
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สรุปข้อมูลสำ�คัญ
ทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญปี 2561 - 2563
งบการเงินรวม
หน่่วย: ล้้านบาท

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

1,461

1,161

1,286

หนี้้�สิินรวม

956

654

824

ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว

150

150

150

ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ

182

182

182

ส่่วนของบริิษััทใหญ่่

451

440

410

รายได้้จากการขายและบริิการ

2,283

1,774

1,801

รายได้้รวม

2,294

1,782

1,814

ต้้นทุุนขายและบริิการ

1,868

1,391

1,526

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

415

383

275

ค่่าใช้้จ่ายดำ
่ ำ�เนิินงาน

295

292

196

กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน

120

92

79

90

67

58

18.17

21.60

15.26

อััตรากำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน

5.25

5.16

4.38

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ

3.91

3.75

3.22

20.14

15.72

14.98

9.91

8.34

9.19

มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น

1.50

1.52

1.45

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน

0.30

0.22

0.19

สิินทรััพย์์รวม

กำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
หน่่วย: %
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์
หน่่วย: บาท
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

กำ�ไรขั้นต้น VS
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

รายได้จากการขาย
และบริการ
2,283
1,801

1,774

415

383
275

79

2561

2562

2563

120

92

2561

2562

2563

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

กำ�ไรขั้นต้น

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
VS อัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น

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

21.60%
18.16%

20.14%

15.26%

15.72%

14.5%
4.38%

5.16%

5.25%

2561

2562

2563

อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

0.30

0.22

0.19

2561

2562

2563

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
รายงานประจำ�ปี 2563
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“ในนามของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานของ

บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี
จำำ�กััด (มหาชน)

ขอขอบพระคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คู่่�ค้้า ลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกท่่าน
ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นและ
สนัับสนุุนบริิษััทด้้วยดีีเสมอมา

”
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก
ประธานกรรมการ
บริิษัทั ได้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดหลายปีีที่่ผ่� า่ นมา เนื่่�องมาจากบริิษัทั สามารถเสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการด้้านไอทีีระดัับโลก
ที่่�มีีความหลากหลายและครอบคลุุมตั้้�งแต่่โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านไอทีีระดัับองค์์กร ถึึงเทคโนโลยีีเพื่่�อรองรัับการปรัับเปลี่่�ยน
องค์์กรสู่่�ยุุคดิิจิิทััล อาทิิ Oracle, Splunk, Palo Alto Networks, CrowdStrike, Informatica, Huawei ให้้กัับลููกค้้าทั้้�งใน
ประเทศไทย และกลุ่่�มประเทศ CLM
แม้้การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) จะส่่งผลกระทบต่่อหลายภาคส่่วน แต่่ปีี 2563
ก็็ยัังเป็็นปีีที่่�บริิษััทประสบความสำำ�เร็็จและสร้้างรายได้้สููงสุุดอีีกปีีหนึ่่�ง บริิษััทมีีรายได้้ 2,283 ล้้านบาท และมีีกำำ�ไรสุุทธิิ
90 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนร้้อยละ 34 รายได้้จากกลุ่่�มประเทศ CLM เพิ่่�มสููงขึ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 30 ของรายได้้
รวมในปีี 2563 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีก่่อนที่่�ร้้อยละ 19
ในปีี 2563 รููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ได้้เปลี่่�ยนแปลงไป แต่่ละองค์์กร
ได้้ปรัับตััวให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ การทำำ�งานจากสถานที่่�อื่่�นนอกจากสำำ�นัักงานกลายเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น ประกอบกัับการ
เพิ่่�มขึ้้�นของภััยคุุกคามด้้านไซเบอร์์ องค์์กรต่่างๆ จึึงมีีความต้้องการด้้านไอทีีและระบบรัักษาความปลอดภััยด้้านไซเบอร์์
เพิ่่�มขึ้้�น การเปิิดตััวเทคโนโลยีี 5G ในประเทศไทย จะส่่งผลให้้มีีการทำำ�ธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ และการใช้้ Internet of Things
อย่่างแพร่่หลาย ความต้้องการโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านไอทีี และการรัักษาความปลอดภััยทางไซเบอร์์จึึงจะยัังคงเพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�นผลิิตภััณฑ์์และบริิการด้้านไอทีี ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพระดัับสากลจึึงเป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็นเพื่่�อรองรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
ในไตรมาสที่่� 3 ของปีี 2563 บริิษััทได้้เข้้าลงทุุน คิิดเป็็นร้้อยละ 22 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมดใน บริิษััท เอ็็ม
อิินเทลลิิเจนซ์์ จำำ�กััด ซึ่่ง� ให้้บริิการปรึึกษา และแนะนำำ�องค์์กรต่่าง ๆ ในการปรัับเปลี่่�ยนขององค์์กรสู่่�ยุุคดิจิิ ทัิ ลั โดยใช้้เทคโนโลยีี
ต่่างๆ รวมทั้้�ง ผลิิตภััณฑ์์ของ Salesforce การลงทุุนดัังกล่่าวจะขยายขอบเขตธุุรกิิจของบริิษััท เช่่นเดีียวกัันกัับการลงทุุน
ครั้้�งก่่อน บริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่าการลงทุุนดัังกล่่าวนี้้�จะเริ่่�มส่่งผลดีีต่่อผลประกอบการของบริิษััทตั้้�งแต่่ปีี 2564
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการไอทีีนำำ�สมััยที่่�ตอบสนองความต้้องการในการปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
ออกสู่่�ตลาด ปีี 2564 นี้้� จะเป็็นช่่วงเวลาที่่�ท้า้ ทายสำำ�หรัับทุุกภาคส่่วน เศรษฐกิิจในประเทศไทยและกลุ่่�มประเทศ CLM จะเริ่่ม�
ฟื้้น� ตััวจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ที่่�คลี่่คลายล
�
ง เทคโนโลยีี 5G จะก่่อให้้เกิิดธุรกิ
ุ จิ รููปแบบใหม่่ และตลอดจน
การปรัับตััวของธุุรกิิจเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ ปััจจััยเหล่่านี้้�จะช่่วยเพิ่่�มความต้้องการในผลิิตภััณฑ์์และบริิการของบริิษััท
ในนามของคณะกรรมการ และผู้้�บริิหารของบริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) ขอขอบพระคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คู่่�ค้้า ลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกท่่าน ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นและสนัับสนุุนบริิษััทด้้วยดีีเสมอมา

นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ
ประธานกรรมการ
รายงานประจำ�ปี 2563
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โครงสร้าง
ทางธุรกิจ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ธุุรกิิจตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ในประเทศ
100%
บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด

ธุุรกิิจการดำำ�เนิินการ
เฝ้้าระวัังระบบรัักษา
ความปลอดภััย
ทางคอมพิิวเตอร์์
และระบบเครืือข่่าย

51%
บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด

ธุุรกิิจให้้บริิการ
ด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

22%
บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด

ธุุรกิิจตััวแทนจำำ�หน่่ายและ
ให้้บริิการด้้าน Digital
Transformation
และบริิการจััดการ
ด้้านลููกค้้าสััมพัันธ์์ (CRM)

ต่างประเทศ
100%

100%

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
(เมียนมาร์) จำ�กัด

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
(เอสจี) จำ�กัด

ธุุรกิิจให้้คำำ�ปรึึกษา บริิการ
ติิดตั้้�งและบำำ�รุุงรัักษาระบบ
คอมพิิวเตอร์์
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ธุุรกิิจตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่่�อบริิษััท					
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์			
VCOM
ประเภทธุุรกิิจ 			ประกอบธุุรกิิจตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เลขทะเบีียนบริิษััท 		
0107559000176
ทุุนจดทะเบีียน 			
150,000,000 บาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว				
150,000,000 บาท
ประเภทและจำำ�นวนหุ้้�น		หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 300,000,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้			มูลู ค่่าหุ้้�นละ 0.50 บาท
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 		
เลขที่่� 159/21 อาคารเสริิมมิิตร ทาวเวอร์์ ชั้้น� 14 ห้้อง 1401 ถนนสุุขุมุ วิิท 21 (อโศก)
						
แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์					
02-661-7979
โทรสาร					
02-661-7969
เว็็บไซต์์					
www.vintcom.co.th

บุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์ 		
						
						
ผู้้�สอบบััญชีี 				
						
						
						

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

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
บริิษััทประกอบธุุรกิิจหลัักเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Distributor) สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีี
ชื่่อ� เสีียงและได้้รับั การยอมรัับในระดัับสากล โดยเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่อ� อกแบบมาสำำ�หรัับการใช้้งานในระดัับองค์์กรโดยเฉพาะ ซึ่่ง�
มีีหลากหลายประเภทเพื่่�อให้้การนำำ�เสนอโซลููชั่่น� รวมถึึงการให้้บริิการแก่่ลูกู ค้้าได้้อย่่างครบวงจร ได้้แก่่ คอมพิิวเตอร์์เซิิร์ฟ์ เวอร์์
(Server) หน่่วยเก็็บข้้อมููล (Storage) ระบบคอมพิิวเตอร์์แบบรวมศููนย์์ (Engineered Systems หรืือ Converged Solutions)
ระบบรัักษาความปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cybers Security) อุุปกรณ์์ระบบเครืือข่่าย (Networking Devices) ระบบฐาน
ข้้อมููล (Database) ระบบปฏิิบััติิการ (Operating System) ระบบเสมืือน (Virtualization) มิิดเดิ้้�ลแวร์์ (Middleware)
ซอฟต์์แวร์์พััฒนาระบบ (Software Development Tools) และซอฟต์์แวร์์ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการข้้อมููล (Data
Management) เช่่น ระบบการเชื่่�อมโยงข้้อมููลจากระบบงานอื่่�น (Data Integration) ระบบการบริิหารข้้อมููลขนาดใหญ่่
(Big Data Management) ระบบการบริิหารข้้อมููลสำำ�หรัับคลาวด์์ (Cloud Data Management) ระบบการปรัับปรุุง
คุุณภาพของข้้อมููล (Data Quality) ระบบรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล (Data Security) เป็็นต้้น นอกจากนี้้� บริิษััทยัังให้้
บริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เกี่่ย� วเนื่่�องกัับผลิิตภััณฑ์์ที่่บ� ริิษัทั เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย ได้้แก่่ บริิการงานเฉพาะทางที่่�ต้อ้ งใช้้
ความชำำ�นาญจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ (Professional Services) บริิการบำำ�รุุงรัักษา (Maintenance Services) และบริิการด้้านการ
ติิดตั้้�ง (Installation Services)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิิสััยทััศน์์

มุ่่�งสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ทั้้�งด้้านการนำำ�เสนอโซลููชั่่�น และการให้้บริิการอย่่างมืืออาชีีพ และอย่่างครบ
วงจร ในเขตประชาคมเศรษฐกิิจอาเซีียน

พัันธกิิจ

เราเป็็นมืืออาชีีพในการนำำ�เสนอสิินค้้าและบริิการทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กรของประเทศ โดยคำำ�นึึงถึึง
ประสิิทธิิภาพต่่อราคาอย่่างสููงสุุด มีีความโปร่่งใสและมีีจริิยธรรมในการทำำ�งาน สร้้างความเชื่่�อมั่่�นและให้้ผลตอบแทนที่่�ดีีต่่อ
ผู้้�ลงทุุน

เป้้าหมายในการดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษััท

เป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ในอีีก 5 ปีี ข้้างหน้้าคือื การเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ บริิษัทั มีีแผนการขยาย
กลุ่่�มลููกค้้าเพิ่่�มเติิมทั้้�งในประเทศ และกลุ่่�มประเทศ CLM รวมทั้้�งมีีกระบวนการคััดเลืือกผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย
สอดคล้้องกัับความต้้องการของธุุรกิิจที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอ และครอบคลุุมการให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
อย่่างครบวงจร

12

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
2535

จดทะเบีียนก่่อตั้้�งบริิษััทด้้วยทุุนจดทะเบีียน 5 ล้้านบาท

2544

2560

ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ของ Informatica และ Splunk ในประเทศไทยและกลุ่่�ม
ประเทศ CLM และสำำ�หรัับ Infoblox ในกลุ่่�มประเทศ CLM

บริิษััทเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 60 ล้้านบาท และได้้รัับการ
แต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายของบริิษััท ซัันไมโครซิิสเต็็มส์์ 2561
ได้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง ให้้ เ ป็็ น ตัั ว แทนจำำ� หน่่ าย ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละ
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิการของ Yitu Technology และ Citrix ในประเทศไทย
2553
และกลุ่่�มประเทศ CLM และได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท
ได้้รับั การต่่อสััญญาเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายของ Oracle ภายหลััง ไอ-ซีีเคีียว จำำ�กััด ซึ่่ง� ประกอบธุุรกิจิ ให้้บริิการด้้านการเฝ้้าระวััง
จากการควบรวมของ Oracle กัับ บริิษััท ซัันไมโครซิิสเต็็มส์์ และป้้องกัันความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามด้้านความปลอดภััย
(ประเทศไทย) จำำ�กััด อย่่างต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปััจจุุบััน
ของข้้ อ มูู ลสารส นเทศ และภัั ยคุุ ก คามทางอาชญากรรม
คอมพิิวเตอร์์
2556
ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์และบริิการ 2563
ของ Hitachi Data Systems ในประเทศไทย
บริิษััทเข้้าร่่วมลงทุุนคิิดเป็็นร้้อยละ 22 ของหุ้้�นที่่�ออกและ

2558

ได้้รัับรางวััล Best Distribution of the Year ปีี 2557
จาก Hitachi Data Systems และ ได้้รัับรางวััล Best
Partner Engagement Award ปีี 2557 จาก Oracle
ประเทศไทย และได้้ รัั บ แต่่ ง ตั้้� ง ให้้ เ ป็็ น ตัั ว แทนจำำ� หน่่ าย
แบบ	มููลค่่าเพิ่่�มจาก Oracle เพื่่�อจำำ�หน่่ายสิินค้้าในประเทศ
กลุ่่�ม CLM และจัั ดตั้้� ง บริิ ษัั ท วิิ น ท์์ ค อม เทคโนโลยีี
(เมีียนมาร์์) จำำ�กััด

จำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมดใน บริิษััท เอ็็มอิินเทลลิิเจนช์์ จำำ�กััด
ซึ่่� ง ประกอบธุุ รกิิ จ เป็็ น ตัั ว แทนจำำ� หน่่ าย ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ด้้ า น
Digital Transformation เพื่่�อวิิเคราะห์์และบริิหารจััดการ
ข้้ อ มูู ลลูู ก ค้้ าสัั ม พัั น ธ์์ สำำ� หรัั บ ช่่ ว ยในการทำำ� การตลาด,
การขาย และการบริิการ แบบครบวงจร

2559

บริิษัทั ได้้ลงนามในสััญญาร่่วมลงทุุนกัับ บริิษัทั วีีเอสทีี อีีซีีเอส
(ประเทศไทย) จำำ�กััด เพื่่�อจััดตั้้�งบริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส จำำ�กััด
สำำ�หรัับประกอบธุุรกิิจให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และให้้บริิการบำำ�รุุงรัักษา และได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นตััวแทน
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์และบริิการของ Palo Alto Networks
และ Arista Network ในกลุ่่�มประเทศ CLM
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ผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััทได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายในปััจจุุบัันมีีทั้้�งสิ้้�น 6 ราย ดัังนี้้�

กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายหลัักของบริิษััท คืือ ผู้้�รวบรวมระบบ
(System Integrator หรืื อ SI) ที่่� เ ป็็ น ผู้้�รวบรวมระบบ
แบบเบ็็ดเสร็็จ เพื่่�อเสนอขายให้้แก่่ผู้้�ใช้้งาน (End User)
ในระดัับองค์์กร (Enterprise) ขนาดกลางขึ้้น� ไปทั้้�งภาครััฐและ
ภาคเอกชน ที่่�มีีความต้้องการใช้้ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ที่่� มีีค วามซัั บ ซ้้ อ นและมีีรูู ป แบบการใช้้ ง านหลากหลาย
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััทเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายนั้้�นช่่วยสนัับสนุุน
ให้้ ก ารบริิ ห ารจัั ด การข้้ อ มูู ลภาย ในองค์์ ก รของผู้้�ใช้้ ง านมีี
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น โดยบริิษััทมีีการติิดต่่อค้้าขายเป็็น
ประจำำ�กัับลููกค้้าที่่�เป็็น SI หลายราย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นบริิษััท
ที่่�มีีชื่่�อเสีียงและเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับการออกแบบ
พัั ฒ นา และวางระบบ (System Integration) การให้้
คำำ�ปรึึกษาและพััฒนางานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ให้้
กัับลููกค้้าผู้้�ใช้้งานองค์์กรโดยตรงบ้้าง แต่่เป็็นเพีียงส่่วนน้้อย
ซึ่่ง� องค์์กรดัังกล่่าวมัักเป็็นองค์์กรขนาดใหญ่่ที่่มีีฝ่
� าย
่ เทคโนโลยีี
สารสนเทศที่่�มีีความรู้้�ความสามารถในการออกแบบและ
รวบรวมระบบงานต่่ า งๆ ได้้ เ อง หรืื อ เป็็ น การจัั ดซื้้� อ ใน
โครงการต่่อเนื่่�องหรืือเพิ่่�มเติิมจากโครงการเดิิมที่่�เคยจััดซื้้�อ
ผ่่านผู้้�รวบรวมระบบมาระยะหนึ่่�งแล้้ว
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ข้้อมููลทั่่ว� ไปของนิิติบุิ คคลที่่
ุ
บ� ริิษัทั ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563

บริษทั ย่อย

1) บริิษัทั วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เมีียนมาร์์) จำำ�กััด

จดทะเบีียนจััดตั้้ง� ในประเทศสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์
เมื่่อ� วัันที่่� 6 กรกฎาคม 2558 มีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์เพื่่�อประกอบธุุรกิจิ
ให้้บริิการติิดตั้้�ง ให้้คำำ�ปรึึกษา และซ่่อมบำำ�รุุงเกี่่�ยวกัับระบบ
คอมพิิวเตอร์์ในประเทศสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์
ปััจจุุบันั มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 500,000 ดอลลาร์์
สหรััฐ ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 500,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นที่่�
ตราไว้้หุ้้�นละ 1 ดอลลาร์์สหรััฐ โดยบริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วน
ร้้อยละ 100 ของทุุนเรีียกชำำ�ระแล้้วดัังกล่่าว
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ Room Number (02/11), 11 Floor,
Building F, Pearl Condominium
Housing, Sayasan Road Bahan
Township, Yangon, Myanmar.
11201

2) บริิษัทั วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เอสจีี) จำำ�กััด

จดทะเบีียนจััดตั้้�งในประเทศสาธารณรััฐสิิงคโปร์์ เมื่่�อวัันที่่�
16 พฤษภาคม 2561 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประกอบธุุรกิิจ
เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(IT Distributor) ในประเทศสาธารณรััฐสิิงคโปร์์ ปััจจุุบััน
มีีทุุ น จดทะเบีียนจำำ� นวน 100,000 ดอลลาร์์ สิิ ง คโปร์์
ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 21,000 ดอลลาร์์สิงิ คโปร์์ ประกอบ
ด้้ ว ยหุ้้�นสามัั ญ 100,000 หุ้้�น มูู ล ค่่ าหุ้้� นที่่� ตรา ไว้้ หุ้้� นละ
1 ดอลลาร์์สิิงคโปร์์ โดยบริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 100
ของทุุนเรีียกชำำ�ระแล้้วดัังกล่่าว
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 231 Mountbatten Road, #01-06
Mountbatten Centre Singapore
(397999)

3) บริิษัทั วีีเซิิร์ฟ
์ พลััส จำำ�กััด

จดทะเบีียนเมื่่�อวัันที่่� 17 สิิงหาคม 2559 ด้้วยทุุนจดทะเบีียน
และทุุนเรีียกชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 40 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�น
สามััญ 400,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้ หุ้้�นละ 100 บาท
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประกอบธุุรกิิจให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ย การต่่ อ อายุุ สัั ญ ญาบริิ ก าร
(Installed-Base Renewal Services) บริิการงานเฉพาะทาง
ที่่� ต้้ อ งใช้้ ค วามชำำ� นาญจากผู้้�เชี่่� ย วชาญ (Professional
Services) บริิการงานศููนย์์บริิการ (Nationwide Services
and Project Management) โดยบริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วน
ร้้อยละ 51 ของทุุนเรีียกชำำ�ระแล้้ว และ บริิษัทั วีีเอสทีี อีีซีีเอส
(ประเทศไทย) จำำ�กััด ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 49 ของ
ทุุนเรีียกชำำ�ระแล้้ว
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ อาคาร A โครงการ เอส.วีี.โลจิิสติิกส์์
เซ็็นเตอร์์ 2 เลขที่่� 88/1 ถนนพััฒนา
ชนบท 3 แขวงคลองสองต้้นนุ่่�น
เขตลาดกระบััง กรุุงเทพมหานคร
10520 โทรศััพท์์ 02-666-9600
โทรสาร 02-138-9867

ปััจจุุบััน วีีเซิิร์์ฟพลััสได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนในการให้้บริิการของเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ รวม 14 ราย ดัังนี้้�
รายชื่่�อเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์

เครื่่�องหมายการค้้า

ผลิิตภััณฑ์์หลััก

Dell EMC
Fujitsu
Hikvision

คอมพิิวเตอร์์เซิิร์์ฟเวอร์์ หน่่วยเก็็บข้้อมููล
สแกนเนอร์์
กล้้องวงจรปิิด

HPE

คอมพิิวเตอร์์เซิิร์์ฟเวอร์์ หน่่วยเก็็บข้้อมููล ระบบเครืือข่่าย

HP Inc. (HPI)

บริิการอะไหล่่

Huawei
Intermec
Lenovo
Xiaomi

ระบบเครืือข่่าย คอมพิิวเตอร์์เซิิร์์ฟเวอร์์ หน่่วยเก็็บข้้อมููล
คอมพิิวเตอร์์แบบพกพา สแกนเนอร์์
คอมพิิวเตอร์์เซิิร์์ฟเวอร์์ คอมพิิวเตอร์์พีีซีี โน๊๊ตบุ๊๊�ค แท็็บเล็็ต
โทรศััพท์์มืือถืือและอุุปกรณ์์เสริิม

Vocollect

คอมพิิวเตอร์์แบบพกพา สแกนเนอร์์

Nexstgo
ASUS
Acer*
Brother

คอมพิิวเตอร์์เซิิร์์ฟเวอร์์ โน๊๊ตบุ๊๊�ค
คอมพิิวเตอร์์เซิิร์์ฟเวอร์์ คอมพิิวเตอร์์พีีซีี โน๊๊ตบุ๊๊�ค แท็็บเล็็ต
คอมพิิวเตอร์์พีีซีี โน๊๊ตบุ๊๊�ค
เครื่่�องพิิมพ์์

หมายเหตุุ * เฉพาะศููนย์์บริิการสาขาระยอง และสาขาสุุราษฎร์์ธานีี
รายงานประจำ�ปี 2563
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วีีเซิิร์ฟ์ พลััสมีีการให้้บริิการผ่่านช่่องทางศููนย์์บริิการรวมทั้้�งสิ้้�น
9 แห่่ง ซึ่่�งประกอบด้้วย ศููนย์์บริิการในกรุุงเทพฯ 2 แห่่ง
ได้้แก่่ สำำ�นัักงานใหญ่่-ร่่มเกล้้า และสาขาพัันธุ์์�ทิิพย์์พลาซ่่า
ศููนย์์บริิการในต่่างจัังหวััด 7 แห่่ง ได้้แก่่ เชีียงใหม่่ พิิษณุุโลก
ขอนแก่่น นครราชสีีมา สุุราษฎร์์ธานีี หาดใหญ่่ และระยอง
นอกจากนี้้� วีีเซิิร์์ฟพลััสยัังได้้รัับการแต่่งตั้้�งอย่่างเป็็นทางการ
ให้้เป็็นผู้้�บริิหารจััดการศููนย์์บริิการ Xiaomi ณ ศููนย์์การค้้า
ฟอร์์จูนู ทาวน์์ ชั้้น� 2 และศููนย์์บริิการ Lenovo ณ ศููนย์์การค้้า
ฟอร์์จููนทาวน์์ ชั้้�น 3 และชั้้�น 4 โดยมีีลัักษณะการให้้บริิการ
ต่่ าง ๆ เช่่ นเดีียวกัับที่่�ศููนย์์บริิการของวีีเซิิร์์ฟพลััสดำำ�เนิิน
การ เช่่น บริิการรัับประกัันสิินค้้าสำำ�หรัับสิินค้้าใหม่่ บริิการ
ตอบข้้อซัักถามและแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการใช้้งาน
บริิการซ่่อมสิินค้้าที่่อ� ยู่่�ในระยะประกััน และสิินค้้าที่่ห� มดระยะ
ประกััน เป็็นต้้น

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

จดทะเบีียนเมื่่�อวัันที่่� 26 พฤษภาคม 2549 มีี ทุุนจดทะเบีียน
และชำำ�ระแล้้ว 40 ล้้านบาท ประกอบธุุรกิิจการดำำ�เนิินการ
เฝ้้าระวัังระบบรัักษาความปลอดภััยทางคอมพิิวเตอร์์และ
ระบบเครืือข่่าย หรืือบริิการ MSSP (Managed Security
Service Provider) ซึ่่�งเป็็นบริิการ Outsource เกี่่�ยว
กัับระบบรัักษาความปลอดภััยทางไอทีีให้้กัับองค์์กรต่่าง ๆ
โดยองค์์กรต่่าง ๆ จะว่่าจ้้างบริิการ MSSP จาก I-Secure
เพื่่�อช่่วยลดต้้นทุุนด้้านฮาร์์ดแวร์์ ซอฟท์์แวร์์ และบุุคลากร
ทางด้้านความปลอดภััยข้อ้ มููลให้้กับั องค์์กร รวมทั้้�งแก้้ปัญ
ั หา
จากการขาดแคลนบุุ คลา กรผู้้�เชี่่� ย วชาญเฉพาะทางด้้ า น
ความปลอดภััยข้้อมููล เป็็นต้้น
I-Secure มีีโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปที่่�พััฒนาขึ้้�นเองเพื่่�อเฝ้้าระวััง
และจััดการกัับปััญหาภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ ตลอดจนให้้
บริิการศููนย์์เฝ้้าระวัังระบบรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทาง
คอมพิิวเตอร์์และระบบเครืือข่่าย หรืือ Security Operation
Center (SOC) ซึ่่�ง I-Secure ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ให้้บริิการ
ภายนอก (Outsource) แก่่องค์์กรต่่าง ๆ ที่่�มีีศููนย์์ SOC เป็็น
รายชื่่�อเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์
Splunk

เครื่องหมายการค้า

ArcSight
Palo Alto Networks
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

•
•
•
•
•
•

ของตััวเอง โดย I-Secure ทำำ�หน้้าที่่�ติิดตาม เฝ้้าดููและจััดการ
กัับปััญหาภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ โดยจะดููแลและตรวจสอบ
การเข้้าถึึงระบบต่่าง ๆ ขององค์์กรว่่ามีีการเข้้าถึึงที่่�ผิิดปกติิ
หรืือมีีการบุุกรุุกจากภายนอกหรืือไม่่ และมีีกระบวนการ
ตอบสนองต่่อการบุุกรุุกได้้อย่่างรวดเร็็ว สามารถหยุุดการโจมตีี
และเก็็บข้้อมููลเพื่่�อตรวจหาช่่องทางที่่�อาชญากรบุุกรุุกเข้้ามา
ได้้อย่่างแม่่นยำำ�
นอกจากนี้้� ยัังให้้บริิการและให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับระบบ
ความปลอดภััยของระบบคอมพิิวเตอร์์ ระบบสารสนเทศ
ระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ จำำ�หน่่ายและให้้เช่่าชิ้้�นส่่วน
คอมพิิวเตอร์์ โปรแกรม และอุุปกรณ์์เกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์
และฝึึ ก อบรมระบบเครืื อ ข่่ ายค อมพิิ ว เตอร์์ และความ
ปลอดภััยของข้้อมููลครบวงจร I-Secure มีีกลุ่่�มลููกค้้าหลััก ๆ
ได้้แก่่ หน่่วยงานภาครััฐที่่�ให้้บริิการประชาชน องค์์กรเอกชน
ชั้้�นนำำ�ที่่�ประกอบธุุรกิิจการให้้บริิการทางการเงิินต่่าง ๆ เช่่น
ธนาคาร บริิษััทหลัักทรััพย์์ บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
บริิษััทประกัันภััย บริิษััทในธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ ธุุรกิิจการ
ผลิิตต่่าง ๆ รวมถึึงธุุรกิิจค้้าปลีีกชั้้�นนำำ�ของประเทศ ซึ่่�งกลุ่่�ม
ลููกค้้าที่่ม� าใช้้บริิการกัับ I-Secure มีีการใช้้บริิการ Outsource
รัักษาระบบความปลอดภััยทางไอทีี เพื่่�อประหยััดงบประมาณ
ลงทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานทางไอทีี ลดปััญหาการขาดแคลน
บุุคลากรผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางด้้านความปลอดภััยข้้อมููล
เป็็นต้้น โดยบริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 100 ของทุุน
เรีียกชำำ�ระแล้้วดัังกล่่าว
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 55 ซอยประดิิพััทธ์์ 17
ถนนประดิิพััทธ์์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์ 02-615-7005-7
ผลิิตภััณฑ์์ที่่� I-Secure มีีความเชี่่�ยวชาญและสามารถให้้
บริิการในการติิดตั้้ง� และบริิหารจััดการให้้กับั ลููกค้้าได้้ประกอบ
ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ รวม 17 ราย ดัังนี้้�
ผลิิตภััณฑ์์หลััก
Platform for Security Information and Event
Management
Platform for Security Operation and Automation
Platform for IT Operation
Platform for Security Information and Event
Management
Next Generation Security Platform
Network and Endpoint Protection Platform (NDR,
EPP, EDR)

รายชื่่�อเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์
Check Point

เครื่องหมายการค้า

Fortinet
Imperva
Crowdstrike
Attivo Networks

ผลิิตภััณฑ์์หลััก
• Next Generation Security Platform
• Advance Threat Protection
• Next Generation Security Platform
• Application Protection Data Protection
• DDoS Protection
• Endpoint Protection Platform

CyberArk

• Threat Defend Deception
and Response Platform
• Vulnerability Management Penetration Testing
• Dynamic Application Security Testing
• Privilege Access Management (Core PAS)

BeyondTrust

• Privilege Access Management (Password Safe)

Ruckus

• Enterprise Network Infrastructure
• Smart Wireless LAN Systems

Aruba

• Enterprise Network Infrastructure
• Smart Wireless LAN System

Quest

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

ObserveIT

• Insider Threat Management

F5 Networks

• A-WAF (Advanced WAF)
• App Protect

TrendMicro

• Virtual Patch (Host-based IPS) by Deep Security

Rapid7

บริษัทร่วม

บริิษััท เอ็็มอิินเทลลิิเจนซ์์ จำำ�กััด

จดทะเบีียนเมื่่�อวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2560 มีีทุุนจดทะเบีียน
และชำำ�ระแล้้ว 6 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 600,000
หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้ หุ้้�นละ 10 บาท มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ประกอบธุุรกิิจเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ด้้าน Digital
Transformation เพื่่�อวิิเคราะห์์และบริิหารจััดการข้้อมููล
ลููกค้้าสัมั พัันธ์์ สำำ�หรัับช่่วยในการทำำ�การตลาด, การขาย และ
การบริิการ แบบครบวงจร จากผู้้�ผลิิตที่่เ� ชื่่อ� ถืือได้้ในระดัับโลก
อย่่าง Salesforce, AWS, LINE Business Connect รวมไปถึึง
จำำ�หน่่ายซอฟต์์แวร์์สำำ�เร็็จรููปที่่�พััฒนาขึ้้�นเอง (Connect X)

ที่่�ใช้้ในการส่่งมอบประสบการณ์์และสื่่อ� สารกัับลููกค้้า ตลอดจน
ให้้บริิการดููแลและบำำ�รุุงรัักษาซอฟต์์แวร์์ รวมทั้้�งฝึึกอบรม
การใช้้งานซอฟต์์แวร์์ โดยบริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 22
ของทุุนเรีียกชำำ�ระแล้้ว
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 2 อาคารเค.ซีี.ซีี. ซอยสีีลม 9
(ฝอยศึึกษาวิิทยา) ถนนสีีลม
แขวงสีีลม เขตบางรััก 		
กรุุงเทพมหานคร 10500

รายงานประจำ�ปี 2563
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คณะกรรมการ
1. นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ
(ประธานกรรมการ)

2. นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�
(กรรมการ)

3. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต
(กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ)

4. นายสรรพััชญ โสภณ
(กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)

5. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์
(กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ)

6. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย
(กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ)

7. นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์
(กรรมการอิิสระ)

18

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

7

นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ

นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�

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 2563 :
219,999,800 หุ้้�น (73.33%)
ถืือหุ้้�นผ่่าน บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำำ�กััด และ
บริิษััท ไทย ออโตโมทีีฟ วีีซีีเอฟ จำำ�กััด
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร -ไม่่มีีประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
2535 - ปััจจุุบััน 		ประธานกรรมการ
				 กรรมการบริิหาร (กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)
ธ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััทย่่อย
ส.ค. 2559 - ปััจจุุบััน 	ประธานกรรมการ บริิษััท วีีเซิิร์ฟ์ พลััส จำำ�กััด
ต.ค. 2561 - ปััจจุุบััน 	ประธานกรรมการ บริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำำ�กััด
บริิษััทจดทะเบีียน
2551 - ปััจจุุบััน 		ประธานกรรมการ
				 บริิษััท คอปเปอร์์ ไวร์์ด จำำ�กััด (มหาชน)
กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2534 - ปััจจุุบััน 		ประธานกรรมการ
				 บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำำ�กััด
2534 - ปััจจุุบััน 		ประธานกรรมการ
				 บริิษััท ไทยอิินคิิวเบเตอร์์ ดอท คอม จำำ�กััด
2552 - ปััจจุุบััน 		ประธานกรรมการ บริิษััท วีีเฮลท์์ ทรีีซิิกตี้้� จำำ�กััด
2559 - ปััจจุุบััน 		ประธานกรรมการ
				 VNET Seed Capital (Singapore) PTE., LTD.

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) รุ่่�นที่่� 1/2549, 2/2550
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 		
(CGI) รุ่่�นที่่� 5/2558
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่่�นที่่� 15/2563
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2563 : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร -ไม่่มีีประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
2543 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการบริิหาร (กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)
บริิษััทย่่อย
ส.ค. 2559 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส จำำ�กััด
ต.ค. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำำ�กััด
บริิษััทร่่วม
ก.ย. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท เอ็็มอิินเทลลิิเจนซ์์ จำำ�กััด
บริิษััทจดทะเบีียน
2551 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการ
				 บริิษััท คอปเปอร์์ ไวร์์ด จำำ�กััด (มหาชน)
2542 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
				 และประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
		 บริิษัทั เอเซีีย พลััส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ก.ค. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
				 และประธานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
		 บริิษััท เอสวีีไอ จำำ�กััด (มหาชน)
กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2542 - ปััจจุุบััน 		ประธานกรรมการบริิหาร
				 บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระ
				 บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� อิินดััสเทรีียล
				รีีท แมนเนจเม้้นท์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

อายุุ 63 ปีี สััญชาติิ ไทย

อายุุ 58 ปีี สััญชาติิ ไทย
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นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

นายสรรพััชญ โสภณ

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 2563 : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร -ไม่่มีีประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
2544 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการผู้้�จััดการ กรรมการบริิหาร
				 (กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)
ธ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทย่่อย
2558 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการ บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี
				 (เมีียนมาร์์) จำำ�กััด
2559 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการ บริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส จำำ�กััด
พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี
				 (เอสจีี) จำำ�กััด
ต.ค. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำำ�กััด
บริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีีกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีี-

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 2563 : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร -ไม่่มีีประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
2558 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััทย่่อย
-ไม่่มีีบริิษััทจดทะเบีียน
ก.พ. 2562 - ปััจจุุบััน 	ประธานกรรมการ
				 บริิษััท มาสเตอร์์คููล อิินเตอร์์เนชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2552 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการ บริิษััท มููสตาช จำำ�กััด
2553 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการ บริิษััท มููสตาช ราชบุุรีี จำำ�กััด
2553 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการ บริิษััท ราชบุุรีี ฟิิวเจอร์์ จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการ
				 บริิษััท สรรพััชญ แอนด์์ แอสโซซิิเอตส์์ จำำ�กััด
2557 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการ บริิษััท มููสตาช ตรััง จำำ�กััด

อายุุ 57 ปีี สััญชาติิ ไทย
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

อายุุ 67 ปีี สััญชาติิ ไทย

นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : 16 มีีนาคม 2558
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• 	ปริิญญาเอก Electrical & Electronic Engineering University
of Auckland, New Zealand
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 122/2558
• 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� 34/2560
• Strategic Board Master Class (SBM) รุ่่�นที่่� 5/2561
• Risk Management Program for Corporate Leader (RCL)
	รุ่่�นที่่� 19/2563
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2563 :
100,000 หุ้้�น (0.03%)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร -ไม่่มีีประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
2558 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
ธ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน 	ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ธ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััทย่่อย
-ไม่่มีีบริิษััทจดทะเบีียน
2558 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
				 บริิษััท ฮิิวแมนิิก้า้ จำำ�กััด (มหาชน)
2559 - ปััจจุุบััน 		ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
				 บริิษััท สยามอีีสต์์โซลููชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
2562 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระ บริิษัทั ทุุนธนชาต จำำ�กััด (มหาชน)
กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2556 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
				 บริิษัทั ไอเอ็็มซีี เอ้้าท์ซ์ อร์์สซึ่่ง� (ประเทศไทย) จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการสภามหาวิิทยาลััย
				 มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี
2562 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการสภามหาวิิทยาลััย
				 มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : 16 มีีนาคม 2558
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• Doctor of Philosophy in Business Administration 		
(Accounting), Oklahoma State University, USA
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 106/2556
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 23/2559
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2563 : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร -ไม่่มีีประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
2558 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
ธ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทย่่อย
-ไม่่มีีบริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีีกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2562 - ปััจจุุบััน 		รองคณบดีีฝ่่ายวิิชาการ
				คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
				จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2562 - ปััจจุุบััน 		รองศาสตราจารย์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2560 - ปััจจุุบััน 		ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการวิิชาชีีพบััญชีี
				 ด้้านการศึึกษาและเทคโนโลยีีการบััญชีี
				สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
2538 - 2562 		ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2554 - 2561 		คณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา
				 กรมอาชีีวศึึกษา กระทรวงศึึกษาธิิการ
2554 - 2560 		ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2554 - 2560 		 เลขานุุการคณะกรรมการวิิชาชีีพบััญชีี
				 ด้้านการศึึกษาและเทคโนโลยีีการบััญชีี
				สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์

อายุุ 55 ปีี สััญชาติิ ไทย

อายุุ 49 ปีี สััญชาติิ ไทย

รายงานประจำ�ปี 2563
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นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์
อายุุ 52 ปีี สััญชาติิ ไทย

กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : 18 เมษายน 2559
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• 	ปริิญญาโท นิิติิศาสตร์์มหาบััณฑิิต 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) รุ่่�นที่่� 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�นที่่1� 4/2555
- Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR) รุ่่�นที่่� 12/2555
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2563 :
100,000 หุ้้�น (0.03%)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร -ไม่่มีีประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
2559 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระ
ธ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน 	ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััทย่่อย
-ไม่่มีี-
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััทจดทะเบีียน
มิิ.ย 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ,
				 กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน 		
				 บริิษััท คอปเปอร์์ไวร์์ด จำำ�กััด (มหาชน)
2556 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
				 บริิษััท เทพธานีีกรีีฑา จำำ�กััด (มหาชน)
พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
				 กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน
				 และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
				 บริิษััท เด็็มโก้้ จำำ�กััด (มหาชน)
กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2545 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการ
				 บริิษััท กฎหมายและว่่าความ เอชเอ็็นพีี จำำ�กััด
2545 - ปััจจุุบััน 		 ทนายความหุ้้�นส่่วน (Partner)
				 และกรรมการผู้้�จััดการ
				 บริิษััท คอมพาสลอว์์ จำำ�กััด
2552 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการ บริิษััท เพอซิิเวีียแรนซ์์ จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
				 บริิษััท ซิิซซา กรุ๊๊�ป จำำ�กััด

1

2

3

4

5

คณะผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัท
1. นายพิิสิิฏ สุุภััทรดิิฐ
(ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขาย)

2. นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์
(ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง)

3. นายสุุขสัันต์์ เตชะวััชราภรณ์์
(ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเทคนิิค)

4. นายพจน์์ วีีรศุุทธากร
(ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน)

5. นายธนพล นรเศรษฐสถาพร
(เลขานุุการบริิษััท)

รายงานประจำ�ปี 2563
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นายพิิสิิฏ สุุภััทรดิิฐ

นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขาย
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง : 3 เมษายน 2560
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• 	ปริิญญาตรีี บริิหารการเงิินและการธนาคาร มหาวิิทยาลััยพายััพ
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2563 : -ไม่่มีีประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
เม.ย. 2560 - ปััจจุุบััน 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขาย
บริิษััทย่่อย
-ไม่่มีีบริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีีกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2553 - มีี.ค. 2560
Senior Channel Sales Manager
				 (Thai, Cambodia, Laos และ Myanmar)
				 บริิษัทั ออราเคิิล คอร์์ปอเรชั่่�น (ประเทศไทย) จำำ�กััด

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง : 1 กัันยายน 2554
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• 	ปริิญญาตรีี วศ.บ. (เกีียรติินิยิ ม) วิิศวกรรมศาสตร์์/คอมพิิวเตอร์์ 		
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• 	ปริิญญาตรีี บธ.บ. วิิทยาการจััดการ/การจััดการทั่่�วไป
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
• 	ปริิญญาโท บธ.ม. พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• 	ปริิญญาเอก D.B.A. วิิทยาลััยพาณิิชยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2563 :
100,000 หุ้้�น
ประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
2548 - ปััจจุุบััน 		ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการ
ธ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทย่่อย
2558 - ปััจจุุบััน 		 กรรมการ
				 บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เมีียนมาร์์) จำำ�กััด
พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ
				 บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เอสจีี) จำำ�กััด
บริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีีกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีี-

อายุุ 53 ปีี สััญชาติิ ไทย
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

อายุุ 63 ปีี สััญชาติิ ไทย

นายสุุขสัันต์์ เตชะวััชราภรณ์์

นายพจน์์ วีีรศุุทธากร

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเทคนิิค
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง : 1 ตุุลาคม 2546
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• 	ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์/คณิิตศาสตร์์
	สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า วิิทยาเขตบางมด
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2563 :
200,000 หุ้้�น
ประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
2545 - ปััจจุุบััน 		ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเทคนิิค
บริิษััทย่่อย
-ไม่่มีีบริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีีกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีี-

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง : 1 ธัันวาคม 2559
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
•	ปริิญญาตรีี พาณิิชย์์ศาสตร์์และการบััญชีี/การบััญชีี
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• 	ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ/การบััญชีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
• 	ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5352
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2563 : -ไม่่มีีประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
2559 - ปััจจุุบััน 		ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
บริิษััทย่่อย
พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ
				 บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เอสจีี) จำำ�กััด
ส.ค. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ
				 บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เมีียนมาร์์) จำำ�กััด
บริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีีกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2559 - 2559 		ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
				 บริิษัทั เพรสซิิเด้้นท์์ ออโตโมบิิล อิินดััสทรีีส์์ จำำ�กััด
2559 - 2559		ผู้้�สอบทานการควบคุุมคุุณภาพงาน
				 บริิษััท เอเอสทีี มาสเตอร์์ จำำ�กััด
2557 - 2558 		 อาจารย์์ประจำำ� คณะบััญชีี มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
2551 - 2557 		นัักวิิชาการด้้านมาตรฐานการบััญชีี
				 และมาตรฐานการสอบบััญชีี
				สภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์

อายุุ 54 ปีี สััญชาติิ ไทย

อายุุ 47 ปีี สััญชาติิ ไทย

รายงานประจำ�ปี 2563
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นายธนพล นรเศรษฐสถาพร
อายุุ 37 ปีี สััญชาติิ ไทย

เลขานุุการบริิษััท
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง : 17 สิิงหาคม 2558
คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม
• 	ปริิญญาตรีีนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• เนติิบััณฑิิตไทย
• หลัักสููตร Company Secretary Program (CSP) รุ่่�นที่่� 66/2558
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 31 ธัันวาคม 2563 : -ไม่่มีีประสบการณ์์
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
2558 - ปััจจุุบันั 		 เลขานุุการบริิษัทั
บริิษััทย่่อย
-ไม่่มีีบริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีีกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
มิิ.ย. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท บลูู ฟิิช โซลููชั่่�น จำำ�กััด
มิิ.ย. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท วีีเน็็ท เอสจีี พาวเวอร์์ จำำ�กััด
เม.ย. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท วีีเน็็ท พาวเวอร์์ จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน 		ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
				 บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำำ�กััด
2553 - ปััจจุุบััน 		ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
				 บริิษััท วีีเอสทีี อีีซีีเอส (ประเทศไทย) จำำ�กััด
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

รายชื่่�อกรรมการ
1. นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ

1

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
2. นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
3. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
4. นายสรรพััชญ โสภณ
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
5. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
6. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
7. นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน
กรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการอิิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�มีีการ
จำำ�นวนหุ้้�น จำำ�นวนหุ้้�น
เปลี่่�ยนแปลง สััดส่่วน
ที่่�ถืือ
ที่่�ถืือ
ในปีี 2563 การถืือหุ้้�น
ณ
ณ
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม เพิ่่�มขึ้้�น/ ในบริิษััทในปีี
(ลดลง) 2563 (%)
2563
2562
219,996,800 219,996,800

-

73.333%

3,500,000

-

(1.166%)

-

200,000

-

(0.066%)

-

100,000

100,000

-

0.033%

100,000

-

(0.033%)

-

100,000

100,000

-

0.033%

-

-

-

-

20,000

-

(0.006%)

-

200,000

100,000

(0.033%)

0.033%

200,000

200,000

-

0.066%

-

-

-

-

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

1. นายพิิสิฏิ สุุภััทรดิิฐ
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
2. นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติิ ิภาวะ
3. นายสุุขสัันต์์ เตชะวััชราภรณ์์
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติิ ิภาวะ
4. นายพจน์์ วีีรศุุทธากร
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

รายชื่่อ� ผู้้�บริิหาร

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขาย

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเทคนิิค
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2563
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ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
บริิ ษัั ท วิิ น ท์์ ค อม เทคโนโลยีี จำำ� กัั ด (มหาชน) เป็็ น บริิ ษัั ท จดทะเบีียนในตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ เอ็็ ม เอ ไอ (เอ็็ ม เอไอ)
โดยมีีรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับทุุนจดทะเบีียนและทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ดัังนี้้�
ทุุนจดทะเบีียนและทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว : จำำ�นวน 150,000,000 บาท
							ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 300,000,000 หุ้้�น
							มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ลำำ�ดัับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
รวม

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำำ�กััด/1
บริิษััท ไทย ออโตโมทีีฟ วีีซีีเอฟ จำำ�กััด/1
บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด
UBS AG LONDON BRANCH
นายชวลิิต จรััสโชติิพินิิ ิต
นางสาวณฐิิยา วิิวััฒนานุุสรณ์์
NOMURA PB NOMINEES LTD.
บริิษััท เอเชีีย พลััส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
นายณััชชััชพงศ์์ พีีระเดชาพัันธ์์
นายวสรรณ์์ อนุุรัักษ์์วงศ์์ศรีี
อื่่�น ๆ

จำำ�นวนหุ้้�น
(หุ้้�น)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

194,999,800
25,000,000
10,515,742
4,706,100
3,000,000
2,578,800
2,513,600
2,000,000
1,900,000
1,690,000
51,095,958
300,000,000

65.00
8.33
3.50
1.57
1.00
0.87
0.84
0.67
0.63
0.56
17.03
100.00

หมายเหตุุ /1 นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ ประธานกรรมการบริิษัทั ถืือหุ้้�นผ่่าน บริิษัทั วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำำ�กััด และ บริิษัทั ไทย ออโตโมทีีฟ วีีซีีเอฟ จำำ�กััด
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นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล
บริิษััทมีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีเงิินได้้และหัักสำำ�รองต่่าง ๆ
ทุุ ก ประเภทตามที่่� ก ฎหมายกำำ� หนด โดยพิิ จ ารณาจาก
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ ซึ่่�งการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวจะ
ขึ้้�นอยู่่�กัับกระแสเงิินสด ความเพีียงพอของเงิินทุุนหมุุนเวีียน
ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ แผนการลงทุุน การจ่่ายชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืม
เงื่่�อนไขและข้้อกำำ�หนดในสััญญาต่่าง ๆ ที่่�บริิษััทผููกพัันอยู่่�
รวมทั้้�งข้้อจำำ�กััดทางกฎหมาย ความจำำ�เป็็นและความเหมาะสม
อื่่� น ๆ ในอนาคต ทั้้� ง นี้้� มติิ ข องคณะกรรมการบริิ ษัั ท ที่่�
อนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผลจะต้้องถููกนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจาก
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เว้้นแต่่การจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล
ซึ่่ง� คณะกรรมการของบริิษัทั มีีอำำ�นาจอนุุมััติใิ ห้้จ่าย
่ เงิินปัันผล
ได้้เป็็นครั้้�งคราว เมื่่�อเห็็นว่่าบริิษััทมีีผลกำำ�ไรสมควรพอจะ
ทำำ�เช่่นนั้้�นได้้ โดยจะต้้องรายงานให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
ในการประชุุ ม คราวถัั ด ไป ทั้้� ง นี้้� ก ารจ่่ าย เงิิ น ปัั น ผลและ
การจััดสรรทุุนสำำ�รองตามกฎหมายต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อน

สำำ�หรัับบริิษััทย่่อย มีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลเหมืือนกััน
ในอััตราไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีี
เงิินได้้และหัักสำำ�รองต่่าง ๆ ทุุกประเภทตามที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด เช่่นเดีียวกััน
การจ่่ายเงิินปัันผลที่่�ผ่่านมาของบริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี
จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นดัังนี้้�
ปี
2562
2561
2560

จ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)
0.160
0.120
0.225

รายงานประจำ�ปี 2563

29

ภาวะ
อุตสาหกรรม
ปีี พ.ศ. 2563 ที่่�ผ่่านมาถืือว่่ามีีความท้้าทายเกิิดขึ้้�นหลายด้้าน นัับตั้้�งแต่่การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อภาคธุุรกิิจอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในหลายแขนง และกลายเป็็นตััวเร่่งให้้เกิิดการปรัับตััวขององค์์กร
มีีการทำำ�งานรููปแบบใหม่่ (Digital Transformation) เช่่น การทำำ�งานจากที่่�บ้้าน (Work from Home) อัันเป็็นผลจากการ
Lock Down เพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของ COVID-19 อีีกทั้้�งองค์์กรยัังต้้องเร่่งปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพโดยการนำำ�ระบบอััตโนมััติิ
มาใช้้มากขึ้้�น การลดขนาดพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ และการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายอย่่างเข้้มข้้น สิ่่�งต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ทำำ�ให้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศกลายเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญในการทำำ�งาน และแนวโน้้มนี้้ก� ลายเป็็นมาตรฐานใหม่่ (New Normal) ไปแล้้ว การ์์ทเนอร์์
(Gartner) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�ปรึึกษาและวิิจััยข้้อมููลการตลาดชั้้�นนำำ�ของโลก ได้้ประมาณการตััวเลขการลงทุุนใช้้จ่่ายด้้านไอทีี
ทั่่�วโลกไว้้ว่า่ ในปีี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) จะมีีมููลค่่าถึึง 3.8 ล้้านล้้านดอลลาร์์สหรััฐ หรืือเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี พ.ศ. 2563 ประมาณ
4% สำำ�หรัับประเทศไทย การ์์ทเนอร์์ คาดการณ์์ภาพรวมมููลค่่าการใช้้จ่่ายไอทีีในปีีพ.ศ. 2564 จะเติิบโต 5.6% มููลค่่ารวม
ประมาณ 659,089 ล้้านบาท
เซกเมนต์์
บริิการด้้านการสื่่อส
� าร

ข้้อมููล
มููลค่่าการใช้้จ่าย
่
ยอดเติิบโต

2562
352,442
3.2%

2563
349,225
-0.9%

2564
358,855
2.8%

ดาต้้า เซ็็นเตอร์์

มููลค่่าการใช้้จ่่าย
ยอดเติิบโต
มููลค่่าการใช้้จ่าย
่
ยอดเติิบโต
มููลค่่าการใช้้จ่่าย
ยอดเติิบโต
มููลค่่าการใช้้จ่่าย
ยอดเติิบโต

24,994
-4.2%
189,157
-2.3%
62,288
9.5%
40,273
12.1%
669,153
2.3%

24,788
-0.8%
149,438
-21.0%
59,727
-4.1%
40,687
1.0%
623,865
-6.8%

27,829
12.3%
167,527
12.1%
58,560
-2.0%
46,317
13.8%
659,089
5.6%

อุุปกรณ์์ดีีไวซ์์
บริิการทางด้้านไอทีี
ซอฟต์์แวร์์
ยอดรวมมููลค่่าการใช้้จ่่าย
ยอดรวมการเติิบโต
ที่่�มา : การ์์ทเนอร์์ (ณ เดืือนตุุลาคม 2563)
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สำำ�หรัับเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ (Emerging Technologies)
ที่่�น่่าจัับตาได้้แก่่ ระบบสื่่�อสารโทรคมนาคมรุ่่�นที่่� 5 (5G) กัับ
ระบบอิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�ง (Internet of Things, IoTs)
จะสร้้างปรากฏการณ์์และรููปแบบธุุรกิิจใหม่่ ๆ เช่่น Smart
City, Smart Farming, Smart Factory เป็็นต้้น ซึ่่�งจะ
ส่่งให้้ GDP ที่่�เกิิดจากภาคธุุรกิิจใหม่่สามารถขยายตััว และ
มีีสััดส่ว่ นสููงขึ้้น� อัันจะเป็็นการช่่วยระบบเศรษฐกิิจของประเทศ
ตามแผนประเทศไทย 4.0 นั่่น� เอง นอกจากนี้้ห� ลายๆ องค์์กร
ยัั ง เร่่ ง ปรัั บ ตัั ว ไปสู่่�การเป็็ น องค์์ ก รที่่� ขัับ เคลื่่� อ นด้้ ว ยข้้ อ มูู ล
(Data-Driven Organization) ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ระบบการจััดการ
และการวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data & Analytics)
ขยายตััวมากยิ่่�งขึ้้�น อย่่างไรก็็ดีีในขณะที่่�การใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศขยายตััว ด้้านที่่�ต้้องระมััดระวัังเป็็นพิิเศษ และ
ต้้องมีีการลงทุุนเพิ่่�มขึ้้น� ควบคู่่�กัันไปคืือ การลดความเสี่่ย� งจาก
ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ ทำำ�ให้้ตลาดของความมั่่�นคงปลอดภััย
ไซเบอร์์ขยายตััวขึ้้�นด้้วยเช่่นกััน

เพื่่�อตอบสนองการเติิบโตของธุุรกิิจที่่�ต่่างปรัับตััวเข้้าสู่่�ระบบ
ดิิจิิทััลมากขึ้้�น บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
มีีผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่� คร อบคลุุ ม ถึึ ง โครงสร้้ า งระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ระบบการจััดการข้้อมููล ตลอดจนการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลขนาดใหญ่่ รวมทั้้�งระบบรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััย
ทางไซเบอร์์ ที่่�ออกแบบมาสำำ�หรัับการใช้้งานในระดัับองค์์กร
รวมถึึงบริิการเกี่่�ยวกัับการออกแบบ พััฒนา และวางระบบ
ที่่�ต้้องใช้้ความชำำ�นาญจากผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน สิ่่�งเหล่่านี้้�
จะสนัับสนุุนให้้องค์์กรต่่าง ๆ มีีความสามารถในการแข่่งขัันกัับ
ยุุคเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั และก้้าวสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�มีีความเข้้มแข็็ง
สามารถปรัั บ ตัั ว เข้้ ากัั บ การเปลี่่� ย นแปลงของเทคโนโลยีี
ที่่�รวดเร็็วได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

รายงานประจำ�ปี 2563
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ปัจจัย
ความเสี่ยง
การประกอบธุุรกิจิ ย่่อมมีีความเสี่่ย� ง ความเสี่่ย� งในรููปแบบต่่างๆ
อาจมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำ�ำ คััญต่่อธุุรกิิจ รายได้้ ผลกำำ�ไร
สิิ น ทรัั พ ย์์ สภาพคล่่ อ ง แหล่่ ง เงิิ น ทุุ น ผลการดำำ� เนิิ น งาน
ฐานะทางการเงิิน หรืือโอกาสของบริิษัทั ข้้อความในลัักษณะ
ที่่เ� ป็็นการคาดการณ์์ในอนาคต (Forward-Looking Statements)
หรืือโครงการในอนาคต การคาดการณ์์เกี่่�ยวกัับผลประกอบ
การธุุรกิจิ แผนการขยายธุุรกิจิ การเปลี่่�ยนแปลงของกฎหมาย
ที่่เ� กี่่�ยวข้้องในการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท นโยบายของรััฐ
และอื่่�นๆ สำำ�หรัับข้้อมููลโดยสัังเขปสำำ�หรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจ
มีีผลต่่อผลการลงทุุนของผู้้�ลงทุุน มีีดัังนี้้�

ปัจจัยเสี่ยง

1) ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงรายได้้จากการเป็็น
ตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ Oracle

บริิษััทได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าและ
บริิการของ Oracle ตั้้�งแต่่ปีี 2553 และต่่อเนื่่�องมาจนถึึง
ปััจจุุบััน โดยในปีี 2562 และ ปีี 2563 บริิษััทมีีรายได้้จาก
การขายและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์ Oracle ในสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 51 และ
ร้้ อ ยละ 63 ของรายได้้ จ ากการขายและบริิ ก ารรวมของ
บริิษััทและบริิษััทย่่อยตามลำำ�ดัับ เหตุุที่่�ในปีี 2563 สััดส่่วน
ยอดขายของ Oracle เพิ่่�มขึ้้น� เนื่่�องจากมีีรายได้้จากโครงการ
ขนาดใหญ่่ทั้้�งในและต่่างประเทศเพิ่่�มมากขึ้้�น ทำำ�ให้้สััดส่่วน
ยอดขายของ Oracle ยัังคงสููงจึึงยัังเป็็นความเสี่่�ยง หากใน
อนาคต Oracle มีีการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ซึ่่�งรวมถึึงการเพิ่่�มหรืือลดจำำ�นวนตััวแทนจำำ�หน่่าย อาจส่่งผล
กระทบโดยตรงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจและรายได้้ของบริิษััท
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้สิินค้้าของ Oracle ได้้สร้้างยอดขาย
ให้้กับั บริิษัทั และ Oracle อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น�
ทุุกปีี บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจาก
ความเสี่่ย� งจากการพึ่่�งพิิงรายได้้หลัักที่่�มาจากการเป็็นตััวแทน
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของ Oracle บริิษััทจึึงพยายามสร้้าง
ความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์และบริิการเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าผู้้�ใช้้งานให้้มากยิ่่�งขึ้้�น โดยบริิษััท
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นพัันธมิิตรทางการค้้า (Partner) และ
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เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ชั้้�นนำำ�อื่่�น ๆ เช่่น Hitachi
Data Systems, Palo Alto Networks, Informatica,
Splunk, CrowdStrike และ Anomali และยัังมีีแผนในการ
ขยายโซลููชั่่�นใหม่่ๆ ที่่�สอดคล้้องและเสริิมความแข็็งแกร่่ง
(Synergy) ให้้กัับโซลููชั่่�นเพิ่่�มเติิมอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในปีี 2559 บริิษััทได้้ร่่วมลงทุุนกัับ บริิษััท วีีเอสทีี อีีซีีเอส
(ประเทศไทย) จำำ�กััด (“VST ECS”) ในบริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส
จำำ�กััด (“วีีเซิิร์ฟ์ พลััส”) โดยวีีเซิิร์ฟ์ พลััสดำำ�เนิินธุุรกิจิ ให้้บริิการ
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT) และในปีี 2561 บริิษััทได้้
เข้้าซื้้�อกิิจการของบริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำำ�กััด (“I-Secure”)
ซึ่่� ง ประกอบธุุ รกิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารเฝ้้ าร ะวัั ง ระบบรัั ก ษาความ
ปลอดภััยทางคอมพิิวเตอร์์และระบบเครืือข่่ายที่่�เรีียกว่่า
บริิการ MSSP (Managed Security Service Provider)
ซึ่่� ง เป็็ น บริิ ก าร Outsource เกี่่� ย วกัั บ ระบบรัั ก ษาความ
ปลอดภัั ย ทางไอทีีให้้ กัั บ องค์์ ก รต่่ า งๆ โดยองค์์ ก รต่่ า งๆ
จะว่่าจ้้างบริิการ MSSP เพื่่�อช่่วยลดต้้นทุุนด้้านฮาร์์ดแวร์์
ซอฟต์์ แวร์์ และบุุ คลา กร ทางด้้ า นความปลอดภัั ย ของ
ข้้อมููลให้้กัับองค์์กร แก้้ปััญหาจากการขาดแคลนบุุคลากร
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางด้้านความปลอดภััยของข้้อมููล โดย
I-Secure มีีบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญ และยัังได้้รัับ
ความไว้้วางใจจาก องค์์กรเอกชนชั้้�นนำำ�ที่่�ประกอบธุุรกิิจการ
ให้้บริิการทางการเงิินต่่าง ๆ เช่่น ธนาคาร บริิษััทหลัักทรััพย์์
บริิ ษัั ท หลัั ก ทรัั พ ย์์ จัั ด การกองทุุ น บริิ ษัั ท ประกัั น ภัั ย
บริิ ษัั ท ในธุุ รกิิ จ อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ธุุ รกิิ จ การผลิิ ตต่่ า ง ๆ
รวมถึึ ง ธุุ รกิิ จ ค้้ าปลีี กชั้้� น นำำ� ของประเทศเป็็ น จำำ� นวนมาก
อีีกด้้วย ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษัทั มีีธุุรกิจิ บริิการด้้าน IT ที่่�หลากหลาย
มากขึ้้� น และเป็็ น ตัั ว แทนบริิ ก ารให้้ แ ก่่ เจ้้ า ของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
ด้้าน IT เพิ่่�มขึ้้�นหลายราย ซึ่่�งช่่วยให้้บริิษััทสามารถกระจาย
ความเสี่่ย� งจากการพึ่่�งพิิงรายได้้หลัักที่่�มาจากการเป็็นตััวแทน
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ Oracle ได้้

2) ความเสี่่�ยงจากการขายและลููกค้้า

บริิษััทมีีรายได้้หลัักมาจากการขายและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT) ที่่� ใช้้ สำำ� หรัั บ องค์์ ก ร
โดยในปีี 2562 และ 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้
จากลููกค้้ารายใหญ่่ 10 รายแรก คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณ
ร้้อยละ 44 และ ร้้อยละ 47 ของรายได้้จากการขายและ

บริิการรวม โดยไม่่มีีรายได้้จากลููกค้้ารายใดรายหนึ่่�งเกิินกว่่า
ร้้อยละ 30 ของรายได้้จากการขายและบริิการรวม ทั้้�งนี้้�
ลููกค้้ารายใหญ่่ 10 รายแรกดัังกล่่าว มีีรายชื่่�อเปลี่่�ยนแปลง
ไปในแต่่ ล ะปีี โดยส่่ ว นใหญ่่ ขึ้้� น กัั บ ศัั ก ยภาพของลูู ก ค้้ าที่่�
เป็็นผู้้�รวบรวมระบบ (SI) รายใดที่่�จะสามารถได้้งานหรืือ
เป็็ น ผู้้�ชนะการประมูู ล ในโครงการของผู้้�ใช้้ ง านในระดัั บ
องค์์ ก รต่่ า ง ๆ ซึ่่� ง มัั ก เป็็ น องค์์ ก รขนาดกลางและขนาด
ใหญ่่ ส่่ วนในปีี 2563 เราปรัั บ ตัั วชี้้� วััดค วามเสี่่� ย งในข้้ อนี้้�
ไปเป็็ น สัั ดส่่ ว นยอดขายจากภาครัั ฐ ต่่ อ ภาคเอกชน โดย
ในปีี 2563 เรามีีสััดส่่วนยอดขายของภาครััฐต่่อภาคเอกชน
ลดลงทำำ�ให้้ปััจจััยความเสี่่�ยงในข้้อนี้้�ลดลงไปมากจากการ
มีีฐานลูู ก ค้้ าส่่ ว นใหญ่่ อ ยู่่�ในภาคเอกชน จนทำำ� ให้้ ร ะดัั บ
ความเสี่่�ยงในข้้อนี้้�อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงน้้อย
บริิษััทตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงจากการกระจุุกตััวของลููกค้้า
รายใหญ่่ แ ละสัั ดส่่ ว นฐานลูู ก ค้้ าภาค รัั ฐ ต่่ อ เอกชน จึึ ง ได้้
พยายามขยายฐานลููกค้้าและกระจายกลุ่่�มลููกค้้าให้้กว้้างขึ้้�น
และไม่่จำำ�กััดเพีียงการขายสิินค้้าและบริิการแก่่ลููกค้้าภายใน
ประเทศเท่่านั้้�น แต่่พยายามแสวงหาโอกาสที่่�จะขยายฐาน
ลูู ก ค้้ า ไปในกลุ่่�มประเทศ CLM โดยปัั จ จุุ บัั น บริิ ษัั ท ได้้ รัั บ
การแต่่งตั้้�งเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ Oracle, Palo
Alto Networks, Informatica, Splunk, CrowdStrike
และ Anomali ในกลุ่่�มประเทศดัังกล่่าวด้้วย นอกจากนี้้�
บริิษััทมีีการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้าอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ประกอบกัั บ การมีีบริิ ก ารก่่ อ นและหลัั ง การขายที่่� ดีี และ
เป็็ น ที่่� ย อมรัั บ ของลูู ก ค้้ า ได้้ ช่่ ว ยสร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น ให้้ กัั บ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััทจััดจำำ�หน่่าย ตลอดจนมีีการให้้ความรู้้�และ
นำำ�เสนอความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ของผลิิตภััณฑ์์ที่่�
บริิษััทเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายให้้แก่่ลููกค้้าเป็็นประจำำ� เพื่่�อสร้้าง
ความสัั ม พัั น ธ์์ ที่่� ดีีกัั บ ลูู ก ค้้ า อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ตลอดจนเป็็ น
การสร้้างโอกาสในการขายผลิิตภััณฑ์์ในอนาคต

3) ความเสี่่�ยงจากการพึ่่� ง พิิ ง บุุ ค ลากรที่่�มีี ค วาม
ชำำ�นาญเฉพาะด้้าน

ผลิิตภััณฑ์์ระบบสารสนเทศที่่�บริิษััทเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย
เป็็ น ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ สำำ� หรัั บ การใช้้ ง านในระดัั บ องค์์ ก ร ที่่� มีี
ความซัับซ้้อนและมีีความต้้องการใช้้งานที่่�หลากหลาย ซึ่่�ง
จำำ�เป็็นต้้องพึ่่�งพาความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์
เฉพาะทางของบุุคลากรทุุกขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่ก่่อนการขายไป
จนกระทั่่�งหลัังการขาย รวมถึึงต้้องมีีบุุคลากรที่่�ผ่า่ นการอบรม
และได้้รัับการรัับรอง (Certified) จาก Vendors ซึ่่�งเป็็น
เจ้้าของผลิิตภััณฑ์์หลัักที่่�บริิษััทเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย ดัังนั้้�น
บริิษััทจึึงอาจมีีความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงบุุคลากรที่่�มีีความ

ชำำ�นาญเฉพาะด้้าน และอาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััท หากไม่่สามารถจััดหาบุุคลากรได้้อย่่างเหมาะสม
และเพีียงพอต่่อความต้้องการได้้
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของบุุคลากรและได้้กำำ�หนด
แนวทางเพื่่� อ ป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น จากการ
ขาดแคลนบุุคลากร ได้้แก่่ การวางแผนด้้านอััตรากำำ�ลัังคน
ที่่� ชัั ด เจนเพีียงพอและเหมาะสม เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
ปริิมาณงานและการเติิบโตของบริิษััท โดยให้้ความสำำ�คััญ
กัับการส่่งเสริิมและการพััฒนาความรู้้�ของบุุคลากรอย่่าง
สม่ำำ�� เสมอ เพื่่� อ เพิ่่� ม ทัั ก ษะ ความคิิ ดสร้้ า งสรรค์์ และ
ความสามารถของการให้้ บ ริิ ก ารกัั บ ลูู ก ค้้ า รวมทั้้� ง เน้้ น
ในเรื่่�องการฝึึกอบรม ความรู้้�สึึกผููกพัันและสภาพแวดล้้อมใน
การทำำ�งาน สร้้างวััฒนธรรมการทำำ�งานเป็็นทีีม เสริิมสร้้าง
สััมพัันธภาพที่่�ดีีระหว่่างบุุคลากรทุุกระดัับในบริิษััท และ
สนัับสนุุนให้้มีีส่่วนร่่วมในการระดมความคิิดและร่่วมแก้้ไข
ปััญหาต่่าง ๆ ตลอดจนมีีการกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นตััวเงิิน
และสวััสดิกิ ารให้้แก่่บุคลา
ุ กรอย่่างเหมาะสม เทีียบเคีียงได้้กับั
บริิษััทอื่่�นในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจที่่�จะ
ร่่วมงานกัับบริิษััทในระยะยาว

4) ความเสี่่�ยงจากอัั ต ราแลกเปลี่่�ยนเงิิ น ตรา
ต่่างประเทศ

บริิ ษัั ท มีีการสั่่� ง ซื้้� อ สิิ น ค้้ า บางส่่ ว นจากต่่ า งประเทศ โดย
ในปีี 2562 และปีี 2563 บริิษัทั สั่่ง� ซื้้อ� สิินค้้าและบริิการที่่�เป็็น
สกุุลเงิินต่่างประเทศ ในสััดส่่วนร้้อยละ 43.99 และร้้อยละ
47.98 ของต้้นทุุนในการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าและบริิการรวมตาม
ลำำ�ดัับ โดยการสั่่�งซื้้อ� สิินค้้าดังั กล่่าวเป็็นเงิินสกุุลดอลลาร์์สหรััฐ
เป็็นส่่วนใหญ่่ ในขณะที่่�รายได้้จากการขายสิินค้้าของบริิษััท
ส่่วนใหญ่่เป็็นรายได้้จากการขายในประเทศ โดยรายได้้จาก
การขายและบริิการในต่่างประเทศที่่�เป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศ
มาจากการขายไปในกลุ่่�ม CLM ทั้้�งนี้้ใ� นปีี 2562 และปีี 2563
มีีสัั ดส่่ ว นรายได้้ จ ากการขายที่่� เ ป็็ น สกุุ ล เงิิ น ต่่ า งประเทศ
ร้้อยละ 18.83 และร้้อยละ 29.64 ของรายได้้จากการขาย
และบริิการรวม ตามลำำ�ดัับ บริิษัทั อาจมีีความเสี่่ย� งจากอััตรา
แลกเปลี่่�ยนในกรณีีที่่�อััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
มีีความผัันผวน ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อกำำ�ไรของบริิษััทได้้
อย่่ า งไรก็็ ตา ม บริิ ษัั ท ตระหนัั ก ถึึ ง ความเสี่่� ย งจากอัั ตรา
แลกเปลี่่�ยนดัังกล่่าว จึึงได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายที่่�เหมาะสม
ในการเข้้าทำำ�สััญญา ซื้้อ� อััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ล่่วงหน้้า มีีการกำำ�หนดราคาขายสิินค้้าแต่่ละครั้้�งให้้ครอบคลุุม
ความเสี่่ย� งอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศในระดัับหนึ่่�ง
รายงานประจำ�ปี 2563
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ตลอดจนมีีการติิ ดตา มข่่ า วสารต่่ า งๆ อย่่ า งใกล้้ชิิด เพื่่�อ
ประกอบการตััดสิินใจได้้อย่่างรวดเร็็วทัันท่่วงทีี รวมถึึงผู้้�บริิหาร
ของบริิ ษัั ท จะทำำ� หน้้ าที่่� กำำ� กัั บ ดูู แ ลและบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
ในด้้ า นอัั ตรา แลกเปลี่่� ย น เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น หรืื อ ลดความเสี่่�ย ง
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้และเหมาะสมกัับภาวะการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท

5) ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีี

6) ความเสี่่�ยงจากข้้อพิิพาททางกฎหมาย ซึ่่�งอยู่่�
ระหว่่างการพิิจารณาของศาล

บริิ ษัั ท มีีข้้ อ พิิ พ าททางกฎหมายที่่� ยัั ง ไม่่ สิ้้� น สุุ ด ซึ่่� ง อาจส่่ ง
ผลกระทบด้้านลบต่่อสิินทรััพย์์ของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
โดยเมื่่อ� วัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2554 บริิษัทั ได้้ถูกู บริิษัทั เทเลเมติิคส์์
จำำ�กััด (“เทเลเมติิคส์์”) เป็็นโจทก์์ยื่่�นฟ้้องบริิษััทในฐานะ
จำำ�เลยต่่อศาลแพ่่ง กรุุงเทพใต้้ ในข้้อหาละเมิิด และเรีียก
ค่่าเสีียหาย จำำ�นวนทุุนทรััพย์์ประมาณ 120.12 ล้้านบาท
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 26.63 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือคิิด
เป็็นสััดส่ว่ นร้้อยละ 8.22 ของสิินทรััพย์์รวมตามงบการเงิินรวม
ของบริิ ษัั ท และบริิ ษัั ท ย่่ อ ยสำำ� หรัั บ รอบระยะบัั ญ ชีีสิ้้� น สุุ ด
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ ต่่อศาลอาญา ในข้้อหา
ความผิิดตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำำ�ความผิิด
เกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550 และพระราชบััญญััติิว่่า
ด้้วยความผิิดของพนัักงานในองค์์กรหรืือหน่่วยงานของรััฐ
พ.ศ. 2502 ซึ่่�งในคดีีอาญาดัังกล่่าว

บริิษััทและบริิษััทย่่อยดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีี
สารสนเทศ โดยลัักษณะของธุุรกิิจดัังกล่่าวมีีการพััฒนาและ
เปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีอย่่างรวดเร็็วตลอดเวลา โดย
ผู้้�ผลิิตสิินค้้าต่่างๆ มีีการออกสิินค้้ารุ่่�นใหม่่ๆ ที่่เ� พิ่่ม� คุุณสมบััติิ
เพื่่�อรองรัับและตอบสนองความต้้องการใช้้งานของลูู ก ค้้ า
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งหากบริิษััทไม่่สามารถติิดตามและปรัับตััว
ได้้ทัันต่่อสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว เพื่่�อเสนอสิินค้้า
และบริิ ก ารให้้ แ ก่่ ลูู ก ค้้ า ได้้ อ ย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภา พทัั น ตาม
การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี อาจส่่งผลให้้ลููกค้้าหัันไป
เลืือกใช้้สิินค้้าจากผู้้�ผลิิตรายอื่่�นที่่�บริิษััทไม่่ได้้เป็็นตััวแทน อย่่างไรก็็ตามในคดีีของศาลอาญานั้้�น เมื่่อ� วัันที่่� 15 พฤศจิิกายน
จำำ�หน่่าย หรืือใช้้บริิการกัับผู้้�ประกอบการรายอื่่�น ซึ่่�งอาจมีี 2561 ศาลอุุ ท ธรณ์์ พิิ พ ากษายืื น ตามศาลชั้้� น ต้้ น กล่่ า วคืื อ
ยกฟ้้องให้้จำำ�เลยทั้้�ง 10 ไม่่มีีความผิิดตามพระราชบััญญััติิว่่า
ผลกระทบต่่อจำำ�นวนลููกค้้าและรายได้้รวมของบริิษััทได้้
ด้้วยการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550
บริิษััทมีีการเตรีียมพร้้อมเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของ และพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยความผิิดของพนัักงานในองค์์กร
เทคโนโลยีีดัั ง กล่่ า วที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น ได้้ ตล อดเวลา โดยการ หรืือหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2502 อย่่างไรก็็ตามโจทก์์ได้้
ติิดตามข้้อมููลข่่าวสารและความเคลื่่�อนไหวเปลี่่�ยนแปลงใน ยื่่�นฎีีกาต่่อศาล แต่่ศาลไม่่อนุุญาตให้้โจทก์์ฎีีกา ดัังนั้้�นคดีีนี้้�
อุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจอย่่างใกล้้ชิิด และปรัับตััว ได้้ถึึงที่่�สุุดแล้้ว
ให้้ทันั ตามการเปลี่่�ยนแปลง รวมทั้้�งเสนอสิินค้้าและบริิการให้้
อยู่่�ในความต้้องการของตลาด เพื่่�อไม่่ให้้เสีียโอกาสทางธุุรกิจิ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ความมั่่น� ใจกัับผู้้�ลงทุุนและคุ้้�มครองผลประโยชน์์
หรืือเสีียเปรีียบคู่่�แข่่งขััน โดยบริิษััทมีีนโยบายให้้บุุคลากร ของผู้้�ถือื หุ้้�นรายย่่อยของบริิษัทั ต่่อความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้น�
ในสายงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง ติิดตาม ศึึกษา พััฒนาความรู้้�และเข้้ารัับ จากคดีีข้้ อ พิิ พ าททางกฎหมายดัั ง กล่่ า ว บริิ ษัั ท วีีเน็็ ท
การฝึึ ก อบรมสัั ม มนาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ท ราบถึึ ง แคปปิิ ทอล จำำ�กัั ด (“VNET”) ในฐานะผู้้�ถืื อหุ้้�นใหญ่่ ของ
การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี นอกจากนี้้� การที่่�บริิษััท บริิ ษัั ท จึึ ง ได้้ ทำำ� บัั น ทึึ ก ข้้ อ ตกลงรัั บ ประกัั น ความเสีียหาย
เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าของเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์ด้้าน IT จากคดีีข้้อพิิพาทกัับบริิษััท โดยให้้คำำ�มั่่�นว่่าในระหว่่างที่่�คดีี
ชั้้น� นำำ�ของโลก ทำำ�ให้้ได้้รับั ทราบข้้อมููลข่า่ วสารต่่างๆ เกี่่ย� วกัับ ดัังกล่่าวยัังไม่่ถึึงที่่�สุุด VNET ตกลงจะไม่่จำำ�หน่่ายจ่่ายโอน
แนวโน้้ ม หรืื อ เทคโนโลยีีต่่ า งๆ รวมถึึ ง มีีการถ่่ าย ทอด หรืือก่่อให้้เกิิดภาระผููกพัันใด ๆ ต่่อหุ้้�นของบริิษััทที่่� VNET
ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย ผ่่านการฝึึกอบรมให้้กัับ ถืืออยู่่� เป็็นจำำ�นวนที่่�เมื่่�อคำำ�นวณมููลค่่าตามราคาหุ้้�นที่่�เสนอ
บุุ คลา กรของบริิ ษัั ท เป็็ น ประจำำ� ทำำ� ให้้ บ ริิ ษัั ท ได้้ ท ราบถึึ ง ขายต่่อประชาชนเป็็นครั้้�งแรก (IPO) (“หลัักทรััพย์์”) แล้้ว
การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี เพื่่�อเตรีียมการรองรัับกัับ เพีียงพอกัับค่่าเสีียหาย ทั้้�งนี้้� หากศาลมีีคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุด
ในคดีีดัังกล่่าวให้้บริิษััทมีีความผิิด และต้้องชดใช้้ค่่าเสีียหาย
ความเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี
ให้้กับั เทเลเมติิคส์์ VNET ตกลงนำำ�หลัักทรััพย์์ข้า้ งต้้นออกขาย
และนำำ�เงิินที่่�ได้้มาชดเชยค่่าเสีียหายดัังกล่่าวให้้กัับบริิษััท
โดย VNET จะไม่่ใช้้สิิทธิิเรีียกร้้องใดๆ อัันเกิิดจากการชดเชย
ค่่าเสีียหายดัังกล่่าวจากบริิษััททั้้�งสิ้้�น
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โครงสร้างการจัดการ
ภายในบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน*

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ
นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

ฝ่ายขาย

นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ

ฝ่ายปฏิบัติการ

นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์

ฝ่ายเทคนิค

นายสุขสันต์ เตชะวัชราภรณ์

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายพจน์ วีรศุทธากร

ฝ่ายต่างประเทศ (CLM)
นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์

หมายเหตุุ: *บริิษััทว่่าจ้้างบริิษััท ออดิิท เฮ้้าส์์ จำำ�กััด เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท
รายงานประจำ�ปี 2563
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ทั้้�งนี้้� โครงสร้้างการจััดการภายในของบริิษััท ประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการบริิหาร และผู้้�บริิหาร ซึ่่�งประกอบด้้วย
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีคุุณสมบััติิครบตามมาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้อง

คณะกรรมการบริษัท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 7 ท่่าน ดัังนี้้�
ชื่่�อ

1. นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ
2. นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�
3. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต
4. นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์
5. นายสรรพััชญ โสภณ
6. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์
7. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการ / กรรมการบริิหาร
กรรมการ / กรรมการบริิหาร / กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทมีีกรรมการอิิสระจำำ�นวน 4 ท่่าน ซึ่่�งเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดของบริิษััท และมีี
กรรมการตรวจสอบจำำ�นวน 3 ท่่าน โดยนายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์ เป็็นกรรมการอิิสระ ที่่�มีีความรู้้� ประสบการณ์์ และมีี
ความเชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์และระบบการสื่่�อสาร และดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันไอเอ็็มซีี
(IMC Institute) ซึ่่�งเป็็นศููนย์์รวมข้้อมููลเชิิงวิิชาการและพััฒนาศัักยภาพความสามารถให้้กัับบุุคลากรในอุุตสาหกรรมไอทีี
เพื่่�อรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจในโลกของยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์� นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต กรรมการสองในสามคนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน
และประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งอย่่างน้้อยจำำ�นวน 1 ใน 3 โดยอััตรา ถ้้าจำำ�นวน
กรรมการจะแบ่่งออกให้้เป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้เคีียงที่่�สุุดกัับส่่วน 1 ใน 3 กรรมการที่่�จะต้้องออกจาก
ตำำ�แหน่่งในปีีแรก และปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทนั้้�น ให้้จัับสลากว่่าผู้้�ใดจะออก ส่่วนปีีหลััง ๆ ต่่อไป ให้้กรรมการที่่�อยู่่�
ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่งไปนั้้�น อาจจะเลืือกเข้้ารัับตำำ�แหน่่งอีีกก็็ได้้
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ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบในการจััดการบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และ
ข้้อบัังคัับของบริิษัทั ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�ชอบด้้วยกฎหมายด้้วยความซื่่อ� สััตย์์ สุุจริิต และระมััดระวัังผลประโยชน์์
ของบริิษััท โดยรวมถึึงอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวัังและความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต รวมทั้้�งต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับบริิษััท ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยเฉพาะในเรื่่�องที่่�ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ก่่อนการดำำ�เนิินการ เช่่น เรื่่อ� งที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้อ้ งได้้รับั มติิที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น การทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน และการซื้้�อ
หรืือขายทรััพย์์สินิ ที่่�สำำ�คััญตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือตามที่่�หน่่วยราชการอื่่�นกำำ�หนด เป็็นต้้น
2. พิิจารณาและอนุุมััติิโครงสร้้างและอำำ�นาจการบริิหารบริิษััท
3. พิิจารณาและอนุุมัติั นิ โยบาย วิิสัยทั
ั ศั น์์ พัันธกิิจ (Vision & Mission) กลยุุทธ์์ แผนงาน (Business Plan) และงบประมาณ
ประจำำ�ปีี รวมทั้้�งการลงทุุน การจััดตั้้ง� บริิษัทั ย่่อย การซื้้�อกิิจการอื่่�น การลงทุุนในบริิษัทั ร่่วม/บริิษัทั อื่่น� และการทำำ�สััญญา
เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย (Distributor) ผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ
4. ควบคุุมกำำ�กัับดููแลการบริิหารกิิจการของบริิษัทั ให้้บรรลุุวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์ เป้้าหมายขององค์์กร และเป็็นไปตามนโยบาย แผนงาน
งบประมาณที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
5. มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิหาร และอนุุกรรมการอื่่�นตามความเหมาะสม รวมถึึงการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการบริิหาร และคณะอนุุกรรมการชุุดต่า่ งๆ ที่่�แต่่งตั้้�ง
6. จััดให้้มีีระบบการบััญชีี การรายงานทางการเงิิน และการสอบบััญชีีที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีระบบการจััดเก็็บ
เอกสารที่่�ทำำ�ให้้สามารถตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลได้้ในภายหลััง
7. ประเมิินผลงานของฝ่่ายบริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งดููแลกลไกการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารและพนัักงานอย่่างเหมาะสม
8. ดููแลให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล มีีระบบบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�ครอบคลุุม มีีกระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง การรายงานและติิดตามผลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และกลไก
ในการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการกรณีีมีีการชี้้เ� บาะแส ตลอดจนดููแลให้้บริิษัทั มีีการบริิหารจััดการตามนโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
9. ดููแลให้้มีีกระบวนการและการจััดการที่่�ชััดเจนโปร่่งใสเกี่่�ยวกัับการทำำ�รายการระหว่่างบริิษััทกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยต้้องจััดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้องเพีียงพอ รวมทั้้�ง
มีีการรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ
10. คณะกรรมการบริิษััทอาจมอบอำำ�นาจให้้กรรมการคนหนึ่่�ง หรืือหลายคน หรืือบุุคคลอื่่�นใดโดยบุุคคลหนึ่่�งหรืือหลายคน
ปฏิิบััติิการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแทนคณะกรรมการบริิษััทได้้ตามที่่�เห็็นสมควร โดยอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมและกำำ�กัับดููแล
ของคณะกรรมการบริิษััท หรืืออาจมอบอำำ�นาจเพื่่�อให้้บุุคคลดัังกล่่าวมีีอำำ�นาจตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่่�คณะกรรมการบริิษัทั เห็็นสมควร ซึ่่ง� คณะกรรมการบริิษัทั อาจยกเลิิก เพิิกถอน เปลี่่�ยนแปลง หรืือ
แก้้ไขการมอบอำำ�นาจนั้้�นๆ ได้้เมื่่�อเห็็นสมควร
ทั้้�งนี้้� การมอบอำำ�นาจนั้้�นต้้องไม่่มีีลักั ษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจที่่�ทำำ�ให้้บุคคลดั
ุ
งั กล่่าวสามารถพิิจารณาและอนุุมัติั ราย
ิ การที่่�ตน
หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดที่่�จะทำำ�ขึ้้�นกัับบริิษััท
หรืือบริิษััทย่่อย เว้้นแต่่เป็็นการอนุุมััติิรายการธุุรกิิจปกติิ และเป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็นตามนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์ที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณาและอนุุมัติั ไิ ว้้แล้้ว ซึ่่ง� เป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และ/หรืือ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ/หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด
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การเข้าร่วมประชุม

รายชื่่�อกรรมการ
1. นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ กรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
2. นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์� กรรมการบริิหาร
3. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต กรรมการผู้้�จััดการ กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
4. นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์
กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
5. นายสรรพััชญ โสภณ
กรรมการอิิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
7. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

อำำ�นาจหน้้าหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ

7
4
2
ครั้้�ง ครั้้�ง ครั้้�ง
7/7 -

ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริิษััท

รายละเอีียดการเข้้าประชุุมในปีี 2563 เป็็นดัังนี้้�

1
12
1
ครั้้�ง ครั้้�ง ครั้้�ง
1/1 12/12 1/1

7/7
7/7

-

2/2

-

7/7

-

-

1/1

-

1/1

-

-

-

1/1

7/7 4/4 2/2

1/1

-

1/1

7/7 4/4 2/2

-

-

1/1

7/7 4/4

12/12 1/1
12/12 1/1

1.	กำำ�กัับ ติิดตาม และดููแลให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และบรรลุุ
ตามวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร
2. 	สนัับสนุุนให้้กรรมการบริิษััทปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
ตามกฎหมาย และตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทั้้�งยัังดููแลให้้มั่่�นใจว่่า กรรมการทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิม
ให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรม
3. เรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และเป็็นประธานในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ในกรณีีที่่�มีีคะแนนเสีียงเท่่ากััน
ให้้ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีก 1 เสีียง เป็็นเสีียงชี้้�ขาด
4.	ควบคุุมการประชุุมให้้มีีประสิิทธิิภาพ จััดสรรเวลาไว้้อย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการจะเสนอเรื่่�อง และมากพอที่่�กรรมการ
จะอภิิปรายประเด็็นสำำ�คััญกัันอย่่างรอบคอบโดยทั่่�วกััน พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุน และเปิิดโอกาสให้้กรรมการสามารถซัักถาม
และแสดงความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ
5. เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างกรรมการ และระหว่่างคณะกรรมการ และฝ่่ายจััดการ
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ

1. นายสรรพััชญ โสภณ
2. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์
3. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีี นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย เป็็นผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือ
ของงบการเงิิน นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทัยั จบการศึึกษาปริิญญาเอก Doctor of Philosophy คณะบริิหารธุุรกิจิ Oklahoma
State University ปริิญญาโท Master of Science คณะบััญชีี Oklahoma State University ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาโท บััญชีีมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการบััญชีี มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี และผ่่านการอบรมหลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 106/2556 และ
หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 23/2559 แล้้ว และมีีนายพจน์์ วีีรศุุทธากร ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี นัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่�ได้้รับั แต่่งตั้้ง� กรรมการตรวจสอบซึ่่ง� พ้้นตำำ�แหน่่ง
ตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งได้้อีีก ให้้กรรมการตรวจสอบที่่�พ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระอยู่่�รัักษาการใน
ตำำ�แหน่่งเพื่่�อปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต่� อ่ ไปจนกว่่าจะมีีการแต่่งตั้้ง� กรรมการตรวจสอบมาแทนตำำ�แหน่่ง กรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ
ว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นใดนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษััทเลืือกกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะ
ต้้องห้้ามเข้้าเป็็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่่�เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทนนั้้�นจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงวาระ
ที่่�เหลืืออยู่่�ของกรรมการตรวจสอบซึ่่�งตนแทน

ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	อำำ�นาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจในการเชิิญฝ่่ายบริิหารหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของบริิษััทมาร่่วมประชุุมชี้้�แจง ให้้ความเห็็น หรืือ
จััดส่่ง เอกสารที่่�ร้้องขอตามความจำำ�เป็็น รวมทั้้�งมีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
1.1	พิิจารณาและอนุุมััติิการเสนอรายชื่่�อผู้้�สอบบััญชีีพร้้อมทั้้�งค่่าตอบแทนแก่่คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อขอรัับการแต่่งตั้้�ง
จากที่่�ประชุุมใหญ่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�สอบบััญชีีเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
1.2	พิิจารณาและอนุุมััติิการปฏิิบััติิงานอื่่�นที่่�มิิใช่่งานสอบบััญชีี พร้้อมค่่าตอบแทนจากงานดัังกล่่าว เพื่่�อพิิจารณามิิให้้
ผู้้�สอบบััญชีีขาดความเป็็นอิิสระในการปฏิิบัติั ิงาน
1.3	พิิจารณาตััดสิินใจในกรณีีที่่�ฝ่าย
่ บริิหารและผู้้�สอบบััญชีีมีีความเห็็นไม่่ตรงกัันเกี่่ย� วกัับรายงานทางการเงิิน หรืือมีีข้้อจำำ�กััด
ในการปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
1.4	พิิจารณาขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานและการกำำ�กัับดููแล รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมายหรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.5	พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบในการแต่่งตั้้ง� ถอดถอน โยกย้้าย หรืือเลิิกจ้้าง และพิิจารณาความดีีความชอบของผู้้�บริิหาร
สููงสุุดของสำำ�นัักตรวจสอบภายใน ตามที่่�คณะกรรมการบริิหารเสนอ
1.6	พิิจารณาและอนุุมััติิแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาจากภายนอกหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญทางวิิชาชีีพในการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาหรืือให้้
ความเห็็นได้้ตามที่่�คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาว่่าเหมาะสม
1.7	พิิจารณาและอนุุมััติิกฎบััตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจำำ�ปีี ตลอดจนแต่่งตั้้�งบุุคลากรและอนุุมััติิการจััดหา
ทรััพยากรที่่�จำำ�เป็็นในการปฏิิบัติั ิงาน
รายงานประจำ�ปี 2563
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2. หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 รายงานทางการเงิิน
2.1.1	ประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อประชุุมหารืือ โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง
2.1.2	สอบทานรายงานทางการเงิิน และพิิจารณาความครบถ้้วนของข้้อมููลที่่�คณะกรรมการตรวจสอบรัับทราบ
และประเมิินความเหมาะสมของหลัักการบััญชีีที่่�ใช้้ในรายงานทางการเงิิน
2.1.3	สอบทานประเด็็นเกี่่ย� วกัับการบััญชีีและรายงานทางการเงิินที่่�มีีสาระสำำ�คััญ รวมทั้้�งรายการที่่�มีีความซัับซ้้อน
หรืือผิิดปกติิ และรายการที่่�ต้้องใช้้วิิจารณญาณในการตััดสิิน
2.1.4 สอบถามฝ่่ายบริิหาร และผู้้�สอบบััญชีี เกี่่ย� วกัับผลการตรวจสอบ ความเสี่่ย� งที่่�สำำ�คััญเกี่่ย� วกัับรายงานทางการเงิิน
และแผนที่่�จะลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
2.1.5 สอบทานประสิิทธิิภาพการควบคุุมภายในเกี่่�ยวกัับกระบวนการการจััดทำำ�งบการเงิิน
2.2 การควบคุุมภายใน
2.2.1 สอบทานว่่าฝ่่ายบริิหารได้้กำำ�หนดให้้มีีการควบคุุมภายในรวมถึึงการควบคุุมภายในของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศที่่�เหมาะสม และแนวทางการสื่่�อสารความสำำ�คััญของการควบคุุมภายในและการบริิหาร
ความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งบริิษััท
2.2.2 สอบทานเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�สอบบััญชีี
เสนอนั้้�นฝ่่ายบริิหารได้้นำำ�ไปปรัับปรุุงแก้้ไขแล้้ว
2.3 การตรวจสอบภายใน
2.3.1 สอบทานกิิจกรรมและการปฏิิบััติิงานของสำำ�นัักตรวจสอบภายใน เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าสำำ�นัักตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิิบัติั ิงานได้้อย่่างอิิสระ
2.3.2 สอบทานประสิิทธิิผลการปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายในว่่าได้้มีีการปฏิิบััติตา
ิ มมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
2.4 การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
2.4.1 สอบทานกฎหมาย ระเบีียบต่่างๆที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง และมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ที่่�นำำ�เสนอโดยสำำ�นัักตรวจสอบภายในอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
2.4.2 สอบทานข้้อตรวจพบขององค์์กรที่่�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลบริิษััท และผลการติิดตามการแก้้ไข รวมถึึง
รายงานให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััท
2.4.3 สอบทานประสิิทธิิผลของระบบในการติิดตามการปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมาย ระเบีียบ และผลการติิดตามการแก้้ไข
ในกรณีีที่่�ไม่่มีีการปฏิิบััติิตาม
2.5 การบริิหารความเสี่่�ยง
2.5.1 สอบทานรายงานจากคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และฝ่่ายบริิหารของบริิษััท และหารืือกัับฝ่่ายบริิหาร
เกี่่�ยวกัับนโยบายการประเมิินและการบริิหารความเสี่่�ยง
2.5.2 สอบทานความเพีียงพอของการกำำ�กัับดููแลนโยบายและหน้้าที่่ที่่� เ� กี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัทั
และบริิษััทย่่อย
2.5.3 สอบทานประสิิทธิิภาพของระบบการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
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2.6 การปฏิิบััติิตามหลัักจริิยธรรมสำำ�หรัับผู้้�บริิหารและพนัักงาน
2.6.1 	สอบทานให้้มั่่น� ใจว่่าหลัักจริิยธรรมธุุรกิจิ สำำ�หรัับผู้้�บริิหารและพนัักงาน และนโยบายในการป้้องกัันความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ได้้จััดทำำ�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรัับทราบ
2.6.2	ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การปฏิิ บัั ติิ ตา มหลัั ก จริิ ยธรร มทางธุุ รกิิ จ และนโยบายในการป้้ อ งกัั น ความขัั ด แย้้ ง
ทางผลประโยชน์์
2.7 การพิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
สอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์
สููงสุุดต่่อบริิษััท
2.8 การจััดทำำ�รายงาน
2.8.1 	รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อให้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขในรายการที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
รายการทุุจริิต หรืือรายการที่่�มีีความบกพร่่องทางการควบคุุมภายใน ตลอดจน รายการที่่�มีีการไม่่ปฏิิบัติั ตา
ิ ม
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�มีีสาระสำำ�คััญต่่อฐานะการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงานตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นสมควร
หากคณะกรรมการบริิษััทไม่่ดำำ�เนิินการให้้มีีการปรัับปรุุงแก้้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่่�ง กรรมการ
ตรวจสอบท่่านใดท่่านหนึ่่�งอาจรายงานว่่ามีีรายการหรืือการกระทำำ�ตามวรรคหนึ่่�งต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2.8.2 	จััดทำำ�รายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทซึ่่�งรายงานดัังกล่่าว
ต้้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
-		ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
-		ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท
-		ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ตา มกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข้้ อ กำำ� หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
-		ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
-		ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
-		จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่ว่ มประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
-		ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร
(Charter)
-		รายงานอื่่�นใดที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
2.9	ความรัับผิิดชอบอื่่�นๆ
2.9.1 	ปฏิิบััติิงานอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมาย
2.9.2 	สอบทานและประเมิิ น กฎบัั ตร ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ และนำำ� เสนอขออนุุ มัั ติิ
จากคณะกรรมการบริิษััทเมื่่�อมีีการแก้้ไข
2.9.3 	จััดให้้มีีการประเมิินตนเองอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง และนำำ�เสนอผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการบริิษััท
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ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ว่่าจ้้าง บริิษััท ออดิิท เฮ้้าส์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบุุคคลภายนอกและไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องใดๆ กัับบริิษััท
ให้้เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทเพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มีีจำำ�นวน 4 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ

1. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์
2. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย
3. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต
4. นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (กรรมการอิิสระ)
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (กรรมการอิิสระ)
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (กรรมการผู้้�จััดการ)
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงประกอบด้้วย กรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ท่่าน, กรรมการบริิหาร 1 ท่่าน และ ผู้้�บริิหาร
ของบริิษัทั ซึ่่ง� เป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถอย่่างน้้อย 1 ท่่าน โดยกรรมการอิิสระทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นประธานกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี นัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่�ได้้รับั แต่่งตั้้ง� กรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
ซึ่่ง� พ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งได้้อีีก กรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งว่่างลง
เพราะเหตุุอื่่�นใดนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเป็็นกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีจำำ�นวนครบตามที่่�กรรมการบริิษััทกำำ�หนด
โดยบุุคคลที่่�เข้้าเป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงบริิหารความเสี่่�ยงแทนนั้้�น จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
ของกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงบริิหารความเสี่่�ยงท่่านเดิิม

ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

1.	กำำ�หนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงการสอบทานและทบทวนเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อย
1 ครั้้�งทุุกรอบ 6 เดืือน
2.	จััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยงและนำำ�เสนอแผนดัังกล่่าวให้้คณะกรรมการตรวจสอบให้้ความเห็็นชอบ เพื่่�อนำำ�เสนอให้้
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
3.	กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งเป็็นประจำำ�ทุุก 6 เดืือน หรืือเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คััญ
ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท หรืือตามที่่�ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงบริิหารความเสี่่�ยงจะเห็็นสมควร
4.	ติิดตาม เหตุุการณ์์ที่่�เป็็นสาเหตุุของปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�มีีสาระสำำ�คััญอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อประเมิินสถานการณ์์และแนวโน้้ม
ของผลกระทบต่่อบริิษััท
5. ให้้คำำ�แนะนำำ� และการสนัับสนุุนแก่่คณะกรรมการของบริิษััท ฝ่่ายบริิหาร และ ฝ่่ายปฏิิบััติิการของบริิษััท ในเรื่่�อง
ของการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร รวมถึึงส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการปรัับปรุุงและพััฒนาระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงภายในบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอ
6.	กำำ�กัับ ดููแล และติิดตามหน่่วยงานต่่างๆ ให้้มีีการปฏิิบััติิตามแผนบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดไว้้
7. 	รายงานความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญขององค์์กร รวมถึึงสถานะของความเสี่่�ยง แนวทางในการจััดการความเสี่่�ยง ความคืืบหน้้า
และผลของการบริิหารความเสี่่�ยงให้้แก่่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อรัับทราบในทุุก 6 เดืือน
8. แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน เพื่่�อให้้การสนัับสนุุนกระบวนการและกิิจกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้ตามความเหมาะสม
และจำำ�เป็็น
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ

1. นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์
2. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์
3. นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (กรรมการอิิสระ)
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (กรรมการอิิสระ)
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (ประธานกรรมการ)

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วยสมาชิิกซึ่่�งเป็็นกรรมการบริิษััท และ
สมาชิิกอย่่างน้้อย 1 ท่่าน ต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งหนึ่่�งในคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่่�งเป็็น
กรรมการอิิสระ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง กรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนซึ่่�งพ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งได้้อีีก ในกรณีีที่่�กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน ครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งหรืือไม่่อาจดำำ�รงตำำ�แหน่่งจนครบกำำ�หนดวาระได้้ ซึ่่�งจะส่่งผลให้้จำำ�นวน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ต่ำำ��กว่่า 3 คน ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนใหม่่ให้้ครบถ้้วนในทัันทีีหรืืออย่่างช้้าภายใน 3 เดืือน นัับแต่่วันั ที่่�จำำ�นวนกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ไม่่ครบถ้้วน เพื่่�อให้้เกิิดความต่่อเนื่่�องในการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

1.	กำำ�หนดคุุณสมบััติแิ ละหลัักเกณฑ์์ในการสรรหากรรมการบริิษัทั (รวมถึึงสมาชิิกในคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยของบริิษัทั ) และ
กรรมการผู้้�จััดการ และพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�ที่่�มีีความรู้้� ประสบการณ์์ และความเชี่่�ยวชาญเพื่่�อเสนอชื่่�อให้้คณะกรรมการ
บริิษััทพิิจารณาแต่่งตั้้�ง และ/หรืือนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาแต่่งตั้้�งต่่อไป (แล้้วแต่่กรณีี)
2.	พิิจารณารููปแบบและกระบวนการในการพััฒนากรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับธุุรกิจิ ของบริิษัทั และสภาวการณ์์
3.	พิิจารณารููปแบบและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทน (ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในรููปเงิินสด หลัักทรััพย์์ หรืืออื่่�นใด) ของกรรมการ
บริิษััท กรรมการชุุดย่่อยของบริิษััท และกรรมการผู้้�จััดการให้้เหมาะสม เป็็นธรรม และเป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4.	พิิจารณาเกณฑ์์ประเมิินผลกรรมการผู้้�จััดการ และนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
5. ทบทวนและเสนอแก้้ไขขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้้สอดคล้้องกัับ
สภาวการณ์์
6.	ดำำ�เนิินการอื่่�นใดตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทหรืือตามนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด

รายงานประจำ�ปี 2563
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คณะกรรมการบริหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิหาร มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1. นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ
2. นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�
3. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต

ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิหารมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง กรรมการบริิหารซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
ตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้กลัับมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ได้้ ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�น
นอกจากการออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษัทั แต่่งตั้้ง� บุุคคลที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติคร
ิ บถ้้วนเป็็นกรรมการบริิหารเพื่่�อให้้กรรมการ
บริิหารมีีจำำ�นวนครบตามที่่�กำำ�หนด ทั้้�งนี้้�บุุคคลที่่�เข้้าเป็็นกรรมการบริิหารแทนนั้้�นจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
ของกรรมการบริิหารซึ่่�งตนแทน โดยกรรมการบริิหารพ้้นจากตำำ�แหน่่งลงเมื่่�อพ้้นสภาพการเป็็นกรรมการบริิษััท

ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร

1.	พิิจารณากำำ�หนดโครงสร้้างและอำำ�นาจการบริิหารบริิษััทเพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
2.	พิิจารณากำำ�หนดวิิสัยทั
ั ศั น์์ ทิิศทาง นโยบายและกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั โดยจััดทำำ�แผนธุุรกิจิ และงบประมาณ
ประจำำ�ปีีเพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาและอนุุมััติิ
3. บริิหารกิิจการของบริิษััทให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายขององค์์กร และดำำ�เนิินกิิจการตามนโยบาย ข้้อบัังคัับ
กฎระเบีียบของบริิษััท และปฏิิบััติิตามมติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
4.	ติิดตามและกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานต่่างๆ ของบริิษััท
5.	มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อกลั่่�นกรองงานที่่�นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิหาร หรืือเพื่่�อดำำ�เนิินงานใดๆ อัันเป็็น
ประโยชน์์ต่่อการฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร
6.	มีีอำำ�นาจในการมอบอำำ�นาจช่่วงหรืือมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นปฏิิบััติิงานเฉพาะอย่่างแทนคณะกรรมการบริิหารได้้
7.	พิิจารณาอนุุมััติิการว่่าจ้้าง การกำำ�หนดค่่าจ้้าง การแต่่งตั้้�ง หรืือการโยกย้้ายพนัักงานระดัับผู้้�บริิหาร ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมถึึง
รายการใดที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ซึ่่�งจะต้้องเสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
8.	พิิจารณาหรืือปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษััทมอบหมาย

ผู้บริหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะผู้้�บริิหาร มีีจำำ�นวน 5 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ

1. นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต
2. นายทนุุสิิทธิ์์� สกุุณวััฒน์์
3. นายพิิสิฏิ สุุภััทรดิิฐ
4. นายสุุขสัันต์์ เตชะวััชราภรณ์์
5. นายพจน์์ วีีรศุุทธากร
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ตำำ�แหน่่ง

กรรมการผู้้�จััดการ
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบัติั ิการ
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขาย
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเทคนิิค
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิแต่่งตั้้�ง นายธนพล นรเศรษฐสถาพร เป็็นเลขานุุการบริิษััท เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
ของพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1.	ดูู แ ลและให้้ คำำ� แนะนำำ� เบื้้� อ งต้้ น แก่่ ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท และผู้้�บริิ ห ารเกี่่� ย วกัั บ กฎเกณฑ์์ และกฎหมายต่่ า งๆ
ที่่�คณะกรรมการบริิษััทจะต้้องทราบ
2.	ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการบริิษััท รัับผิิดชอบในการจััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััท บัันทึึกรายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท รวมทั้้�งประสานงาน
ให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิของที่่�ประชุุมดัังกล่่าว
3.	จััดทำำ�และเก็็บรัักษาเอกสารสำำ�คััญของบริิษััท ได้้แก่่
3.1) ทะเบีียนกรรมการ
3.2) หนัังสืือนััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััท รายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท รายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท
3.3) หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
4. การเก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร (หมายถึึง กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�มีีหน้้าที่่�รายงาน
การมีีส่่วนได้้เสีียของตน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้บริิษััททราบ)
5.	ดำำ�เนิินการและรัับผิิดชอบอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด
ทั้้�งนี้้� นายธนพล นรเศรษฐสถาพร ได้้ผ่า่ นการอบรมในหลัักสููตร Company Secretary Program (CSP) รุ่่�นที่่� 66/2558 แล้้ว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท อย่่างเป็็นธรรมและสมเหตุุสมผลตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และกำำ�หนดรููปแบบ
ค่่าตอบแทนให้้มีีความเหมาะสม สอดคล้้องกัับสถานะการเงิินของบริิษััท โดยพิิจารณาจากภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ที่่�ได้้รับั มอบหมาย รวมทั้้�งเปรีียบเทีียบกัับบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่น� ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�อยู่่�ในหมวดอุุตสาหกรรม
เดีียวกัันและมีีขนาดธุุรกิิจที่่�ใกล้้เคีียงกััน

(1)	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน

		

(ก) กรรมการ
สำำ�หรัับปีี 2563 ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 24 กรกฎาคม 2563 ได้้อนุุมัติั ค่ิ าต
่ อบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย เป็็นจำำ�นวนเงิินไม่่เกิิน 3,000,000 บาท ดัังนี้้�

รายละเอีียดค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริิษััท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิษััท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
การจ่่ายโบนััสประจำำ�ปีี

อััตราค่่าตอบแทน (บาท)
ค่่าตอบแทนรายเดืือน
ค่่าเบี้้�ยประชุุมรายครั้้�ง
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
ขึ้้�นอยู่่�กัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท

(2) 	ค่่าตอบแทน และสิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ

		

- ไม่่มีี-
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สรุุปค่่าตอบแทนที่่�กรรมการได้้รัับเป็็นรายบุุคคลในปีี 2563 (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
ค่่าตอบแทนรายเดืือน (บาท)

กรรมการ
สรรหาและ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ พิิจารณาค่่า บริิหาร
โบนััส
บริิษััท ตรวจสอบ ตอบแทน ความเสี่่�ยง (บาท)

รวม
(บาท)

รายชื่่�อกรรมการ

กรรมการ
บริิษััท

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ

180,000

-

105,000

-

2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์

180,000

-

105,000

-

3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

180,000

-

105,000

-

4. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

180,000

-

105,000

-

5. นายสรรพัชญ โสภณ

240,000

-

140,000

80,000

6. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์

180,000

-

105,000

60,000

7. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทัยั

180,000

-

105,000

60,000

1,320,000

-

770,000

200,000

รวม

กรรมการ
บริิหาร

เบี้้�ยประชุุมรายครั้้�ง (บาท)

15,000

-

-

300,000

-

-

-

285,000

-

30,000

-

315,000

-

-

300,000

-

-

460,000

30,000

-

390,000

-

30,000

-

375,000

45,000

90,000

-

2,425,000

15,000
15,000

หมายเหตุุ : บริิษััทไม่่มีีนโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่คณะกรรมการบริิหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริิษััทมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยพิิจารณาจากภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั สภาวะเศรษฐกิิจ เป็็นเกณฑ์์ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหาร โดยคณะกรรมการบริิษัทั
มอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�พิิจารณาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการ
ซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดขององค์์กร ส่่วนผู้้�บริิหารในลำำ�ดัับต่่อมาให้้กรรมการผู้้�จััดการผู้้�เป็็นพิิจารณาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ค่่าตอบแทนรวมของผู้้�บริิหารของบริิษััท ซึ่่�งรวมกรรมการผู้้�จััดการ มีีดัังนี้้�
ค่่าตอบแทน
- เงิินเดืือน โบนััส เงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคม
เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ
- ค่่าตอบแทนอื่่�น
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จำำ�นวนราย
5

-

ปีี 2563
ค่่าตอบแทน (ล้้านบาท)
21.40

-

บุคลากร

ก.	จำำ�นวนบุุคลากร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีพนัักงาน (ไม่่รวมผู้้�บริิหาร) รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 312 คน โดยสามารถ
แบ่่งตามสายงานได้้ดัังนี้้�

สายงาน
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
	ฝ่่ายขาย
	ฝ่่ายปฏิิบััติิการ
	ฝ่่ายเทคนิิค
	ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
	ฝ่่ายสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
	ฝ่่ายต่่างประเทศ
บริิษััท วีีเซิิร์์ฟพลััส จำำ�กััด *
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เมีียนมาร์์) จำำ�กััด
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี (เอสจีี) จำำ�กััด
บริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำำ�กััด
รวม

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2559
2560
2561
2562
2563

12
10
20
5
5
2
166
4
224

16
12
18
6
8
4
170
6
240

12
12
16
5
7
6
169
8
59
294

12
11
16
5
7
6
173
8
79
317

13
11
13
5
8
6
145
10
101
312

หมายเหตุุ : บริิษัทั วีีเซิิร์ฟ์ พลััส จำำ�กััด รัับโอนพนัักงานตามสััญญาโอนธุุรกิจิ จาก บริิษัทั วีีเอสทีี อีีซีีเอส (ประเทศไทย) จำำ�กััด เมื่่อ� วัันที่่� 1 กัันยายน 2559
		จำำ�นวน 155 คน

ข.	ค่่าตอบแทนพนัักงาน

ในปีี 2563 บริิษััทจ่่ายค่่าตอบแทนให้้พนัักงาน รวมเป็็นเงิินจำำ�นวน 207.10 ล้้านบาท โดยเป็็นค่่าตอบแทนในรููปเงิินเดืือน
โบนััส ค่่าล่่วงเวลา เงิินประกัันสัังคม เงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพและอื่่�นๆ

ค. กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ	

บริิษััทได้้จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพภายใต้้การจััดการของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนกสิิกรไทย จำำ�กััด ตั้้�งแต่่ปีี 2559
โดยมีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์เพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจให้้แก่่พนัักงาน และเพื่่�อจููงใจให้้พนัักงานทำำ�งานกัับบริิษัทั ในระยะยาว ทั้้�งนี้้บ� ริิษัทั
จ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพในอััตราร้้อยละ 3 เป็็นจำำ�นวน 1.28 ล้้านบาท

ง.	ค่่าตอบแทนอื่่�น
ไม่่มีี

จ. นโยบายในการพััฒนาบุุคลากร

บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของพนัักงานอย่่างยิ่่�ง โดยคำำ�นึึงถึึงว่่าพนัักงานทุุกคนเป็็นทรััพยากรที่่�ทรงคุุณค่่าที่่�สุุดของ
บริิษััท บริิษััทจึึงคำำ�นึึงถึึงการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน โดยให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาความรู้้� ความสามารถและทัักษะ
ของพนัักงานทุุกคน ทุุกตำำ�แหน่่ง โดยจััดกระบวนการฝึึกอบรม การสััมมนา การดููงานทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ และยััง
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเพิ่่�มขีีดความสามารถของพนัักงานทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�องให้้เป็็นไปตามมาตรฐานของผู้้�ผลิิต โดยเฉพาะพนัักงาน
ฝ่่ายเทคนิิคทุุกท่่าน ต้้องอบรมและผ่่านการทดสอบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
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บางส่่วนของการพััฒนาและฝึึกอบรมบุุคลากรในรอบปีี 2563 มีีดัังนี้้�
ผลิิตภััณฑ์์
1.Oracle
2.Oracle
3.Oracle
4.Splunk
5.Splunk
6.Splunk
7.Splunk
8.Informatica

9.Informatica
10.CrowdStrike
11.Hitachi
12.Hitachi

หลัักสููตร
PCA x8/OVM WORKSHOP for Technical/Implementation
PCA-X8 : EM Workshop
Oracle Exadata Cloud@Customer Gen 2 Workshops
Enterprise Deployment Practical Lab
Splunk 8.0 Cloud Administration
Core Consultant Labs
Security Operation Center (SOC) Training
Data Governance & Privacy: Data Democratization
(Foundation level)
Cloud Modernization: Data Catalog, Data Integration,
& Mass Ingestion
CrowdStrike Falcon Overview Present
Hitachi Ops Center Training
Hitachi UCP Advisor Training

ระยะเวลาการอบรม
(2 วััน)
(3 วััน)
(1 วััน)
(1 วััน)
(3 วััน)
(5 วััน)
(4 วััน)
(1 วััน)

(1 วััน)
(1 วััน)
(5 วััน)
(5 วััน)

บริิษััทมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ประกอบด้้วยตััวชี้้�วััดตามเป้้าหมายของการทำำ�งานและความสามารถของพนัักงาน
โดยนำำ�ผลการประเมิินดัังกล่่าวมาพิิจารณาการจ่่ายผลตอบแทน และความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ เป็็นต้้น

ฉ. สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับสภาพแวดล้้อม และความปลอดภััยในการทำำ�งาน บริิษััทมีีสำำ�นัักงานตั้้�งอยู่่�ในอาคารสำำ�นัักงานที่่�ได้้
มาตรฐานความปลอดภััย มีีระบบรัักษาความปลอดภััยในการเข้้าทำำ�งาน รวมทั้้�งใส่่ใจสุุขอนามััยของพนัักงาน มีีการตรวจ
สุุขภาพประจำำ�ปีี การฉีีดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ ทำำ�ให้้บริิษััทไม่่มีีอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานตลอดปีีที่่�ผ่่านมา
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การกำ�กับ
ดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิด
ความเชื่่อ� มั่่น� กัับทุุกฝ่่ายที่่เ� กี่่ย� วข้้องและส่่งผลให้้ธุรกิ
ุ จิ มีีความเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน ภายใต้้การดำำ�เนิินงานอย่่างมีีจรรยาบรรณและ
เป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง บริิษัทั จึึงได้้กำ�ำ หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อยกระดัับการดำำ�เนิินการที่่�มีีอยู่่�แล้้ว
ให้้มีีความเป็็นระบบมาตรฐานที่่�ชัดั เจน และกระจายการปฏิิบัติั ไิ ปสู่่�พนัักงานของบริิษัทั ทุุกระดัับชั้้น� อัันเป็็นการเสริิมสร้้างให้้
เกิิดวััฒนธรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างแท้้จริิง ดัังนี้้�

หมวดที่่� 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษัทั ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในสิิทธิิพื้้น� ฐานต่่างๆ ของผู้้�ถือื หุ้้�น ทั้้�งในฐานะของนัักลงทุุนในหลัักทรััพย์์และในฐานะเจ้้าของ
บริิษัทั เช่่น สิิทธิิในการซื้้�อ ขาย โอน หลัักทรััพย์์ที่่ต� นถืืออยู่่� สิิทธิิในการที่่�จะได้้รับั ส่่วนแบ่่งผลกำำ�ไรจากบริิษัทั สิิทธิิในการได้้รับั
ข้้อมููลของบริิษััทอย่่างเพีียงพอ สิิทธิิต่่างๆ ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็น สิิทธิิในการร่่วมตััดสิินใจ
ในเรื่่อ� งสำำ�คััญของบริิษัทั เช่่น การจััดสรรเงิินปัันผล การลดทุุนหรืือการเพิ่่�มทุุน การแต่่งตั้้ง� หรืือถอดถอนกรรมการ การแต่่งตั้้ง�
ผู้้�สอบบััญชีี การอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�สำำ�คััญและมีีผลต่่อทิิศทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท การแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท เป็็นต้้น
นอกเหนืือจากสิิทธิิพื้้น� ฐานต่่างๆ ข้้างต้้นแล้้ว บริิษัทั ยัังได้้ดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งต่่างๆ ที่่�เป็็นการส่่งเสริิม และอำำ�นวยความสะดวก
ในการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�

(1) การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

1.1 บริิษััทมีีนโยบายสนัับสนุุน หรืือส่่งเสริิมผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�ม รวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นประเภทสถาบัันให้้เข้้าร่่วมประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น
1.2 บริิษััทจะจััดทำำ�หนัังสืือนััดประชุุมโดยระบุุสถานที่่� วััน เวลา ระเบีียบวาระการประชุุม และเรื่่�องที่่�จะเสนอ
ต่่อที่่�ประชุุม โดยมีีคำำ�ชี้้แ� จงและเหตุุผลหรืือความเห็็นของคณะกรรมการประกอบในแต่่ละวาระ หรืือประกอบ
มติิที่่�ขอตามที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือในเอกสารประกอบวาระการประชุุม โดยบริิษััทจะ
จััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมพร้้อมทั้้�งข้้อมููลประกอบการประชุุมตามวาระต่่างๆ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบล่่วงหน้้า
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และโฆษณาคำำ�บอกกล่่าวนััดประชุุมในหนัังสืือพิิมพ์์ไม่่น้้อยกว่่า 3 วัันก่่อนวัันประชุุม
โดยจะต้้องโฆษณาเป็็นระยะเวลา 3 วัันติิดต่่อกััน ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะเผยแพร่่ข้้อมููลหนัังสืือนััดประชุุมผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ของบริิษััทเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีเวลาในการศึึกษาข้้อมููลเป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
1.3 บริิษััทจะอำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงอย่่างเต็็มที่่� และจะ
ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสการเข้้าประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น การเข้้าประชุุมเพื่่�อออกเสีียงลงมติิ
ไม่่มีีวิธีีิ การที่่�ยุ่่�งยากหรืือมีีค่่าใช้้จ่าย
่ มากเกิินไป สถานที่่�จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสะดวกต่่อการเดิินทาง เป็็นต้้น
1.4	ก่่อนวัันประชุุมบริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น สามารถส่่งคำำ�ถามได้้ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม โดยจะกำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าให้้ชััดเจน และจะเผยแพร่่หลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าดัังกล่่าวไว้้บน
เว็็บไซต์์ของบริิษััทด้้วย
1.5 ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะ
ให้้กรรมการอิิสระหรืือบุุคคลใดๆ เข้้าร่ว่ มประชุุมแทนตนได้้ โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบหนึ่่�งแบบใดที่่�บริิษัทั
ได้้จััดส่่งไปพร้้อมกัับหนัังสืือนััดประชุุม พร้้อมทั้้�งจะเสนอชื่่�อกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 คน เป็็นทางเลืือก
ในการมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�น
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(2) การดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

2.1 บริิษัทั สนัับสนุุนให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้กับั การประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น ทั้้�งการลงทะเบีียนผู้้�ถือื หุ้้�น การนัับคะแนน
และแสดงผล เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการประชุุมสามารถกระทำำ�ได้้รวดเร็็ว ถููกต้้อง แม่่นยำำ�
2.2 บริิษัทั สนัับสนุุนให้้คณะกรรมการบริิษัทั ผู้้�บริิหาร และหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง รวมทั้้�งผู้้�สอบบััญชีี เข้้าร่ว่ มประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างพร้้อมเพรีียงกััน
2.3 ในการดำำ�เนิินการประชุุมแต่่ละครั้้�ง บริิษััทจะให้้โอกาสแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกัันทุุกราย โดยก่่อนเริ่่�ม
การประชุุม ประธานที่่�ประชุุมจะชี้้แ� จงการใช้้สิทิ ธิิออกเสีียงลงคะแนน วิิธีีนับั คะแนนเสีียงของผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�ต้อ้ งลงมติิ
ในแต่่ละวาระ และยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกรายแสดงความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ ซัักถาม
ในแต่่ละวาระอย่่างอิิสระ โดยใช้้เวลาอย่่างเหมาะสมเพีียงพอ ก่่อนการลงมติิในวาระใดๆ รวมทั้้�งจะดำำ�เนิินการ
ประชุุมตามลำำ�ดัับวาระการประชุุม ทั้้�งนี้้� ในการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นจะมีีกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เกี่่ย� วข้้องเข้้าร่ว่ ม
ประชุุมเพื่่�อตอบคำำ�ถามในที่่�ประชุุม รวมทั้้�งจะมีีการบัันทึึกประเด็็นซัักถามและข้้อคิิดเห็็นที่่�สำำ�คััญไว้้ในรายงาน
การประชุุม เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้
2.4 ในการประชุุมเพื่่�อเลืือกตั้้�งกรรมการ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการ
ได้้ทีีละคน ซึ่่�งผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิที่่�จะเลืือกผู้้�แทนที่่�เห็็นว่่ามีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเข้้ามาทำำ�หน้้าที่่�กรรมการเพื่่�อ
ดููแลรัักษาผลประโยชน์์ของตนเอง ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้เกิิดความหลากหลายและเป็็นตััวแทนของผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างแท้้จริิง
2.5 บริิษััทสนัับสนุุนให้้มีีบุุคคลที่่�เป็็นอิิสระเป็็นผู้้�ตรวจนัับหรืือตรวจสอบคะแนนเสีียงในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
และเปิิดเผยให้้ที่่�ประชุุมทราบพร้้อมบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุม
2.6 บริิษััทจััดให้้มีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงในวาระที่่�สำำ�คััญ เช่่น การทำำ�รายการเกี่่ย� วโยง การทำำ�รายการได้้มา
หรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ เป็็นต้้น เพื่่�อความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ ในกรณีีมีีข้้อโต้้แย้้งในภายหลััง

(3) การจััดทำำ�รายงานการประชุุม และการเปิิดเผยมติิการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

3.1	ภายหลัังการประชุุมแล้้วเสร็็จ บริิษััทจะจััดทำำ�รายงานการประชุุม โดยแสดงข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน
ซึ่่�งรวมถึึงการบัันทึึกคำำ�ถามคำำ�ตอบ และผลการลงคะแนนในแต่่ละวาระโดยแยกจำำ�นวนเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่�เห็็นด้้วย คััดค้า้ น และงดออกเสีียง รวมถึึงบัันทึึกรายชื่่�อกรรมการผู้้�เข้้าfร่่วมประชุุม และกรรมการที่่�ลาประชุุมด้้วย
3.2 บริิษััทจะเปิิดเผยถึึงผลการลงคะแนนของแต่่ละวาระในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันทำำ�การถััดไปบน เว็็บไซต์์
ของบริิษััท และจะเผยแพร่่รายงานการประชุุมผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทต่่อไป เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถ
ตรวจสอบได้้

หมวดที่่� 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริิษัทั มีีนโยบายในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกรายทุุกกลุ่่�มอย่่างเท่่าเทีียมกััน ไม่่ว่า่ จะเป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือรายย่่อย ผู้้�ถือื หุ้้�น
ที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร บริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ล่่วงหน้้าในเวลาอัันสมควร เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าประชุุมด้้วยตนเอง สามารถใช้้สิิทธิิออกเสีียงโดยมอบฉัันทะ
ให้้ผู้้�อื่่�นมาประชุุมและออกเสีียงลงมติิแทน และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอเพิ่่�มวาระการประชุุมล่่วงหน้้า
ก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษัทั มีีมาตรการป้้องกัันกรณีีที่่�กรรมการและผู้้�บริิหารใช้้ข้อ้ มููลภายในเพื่่�อหาผลประโยชน์์ให้้แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่น� ในทางมิิชอบ
ซึ่่�งเป็็นการเอาเปรีียบผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�น เช่่น การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููลภายใน การนำำ�ข้้อมููลภายในไปเปิิดเผยกัับบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการและผู้้�บริิหารถืือเป็็นการเอาเปรีียบหรืืออาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม เป็็นต้้น
บริิ ษัั ท กำำ� หนดให้้ ก รรมการและผู้้�บริิ ห ารของบริิ ษัั ท เปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ ส่่ ว นได้้ เ สีียของตนและผู้้�เกี่่� ย วข้้ อ ง เพื่่� อ ให้้
คณะกรรมการสามารถพิิจารณาธุุรกรรมของบริิษัทั ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งของผลประโยชน์์และสามารถตััดสิินใจเพื่่�อประโยชน์์
ของบริิษััทโดยรวม ทั้้�งนี้้� กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�มีีส่่วนได้้เสีียกัับธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบริิษััทไม่่ควรมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
ทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าว
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ทั้้�งนี้้� บริิษััทกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน ดัังนี้้�

(1) การให้้ข้้อมููลก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

1.1 บริิษััทแจ้้งกำำ�หนดการประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระ ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเผยแพร่่
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทอย่่างน้้อย 28 วัันก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
1.2	ก่่อนการดำำ�เนิินการประชุุมแต่่ละครั้้�ง ประธานที่่�ประชุุมจะชี้้�แจงให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�ใช้้ใน
การประชุุม ขั้้�นตอนการออกเสีียงลงมติิ รวมทั้้�งสิิทธิิการออกเสีียงลงคะแนน และวิิธีีนัับคะแนนเสีียงของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ต้้องลงมติิในแต่่ละวาระ

(2) การคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย

2.1 บริิษััทกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอเพิ่่�มวาระการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ให้้ชัดั เจนเป็็นการล่่วงหน้้า เพื่่�อแสดงถึึงความเป็็นธรรมและความโปร่่งใสในการพิิจารณาเพิ่่�มหรืือไม่่เพิ่่�มวาระ
ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยได้้เสนอมา
	คุุ ณ สมบัั ติิ ข องผู้้�ถืื อ หุ้้�นที่่� จ ะเสนอระเบีียบวาระการประชุุ ม ดัั ง กล่่ า วข้้ า งต้้ น เป็็ น ไปตามที่่� กำำ� หนดใน
พระราชบัั ญ ญัั ติิ ห ลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ม าตรา 89/28 ซึ่่� ง กำำ� หนดให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้�นคนหนึ่่� ง หรืื อ
หลายคนซึ่่ง� ถืือหุ้้�นและมีีสิิทธิิออกเสีียงนัับรวมกัันได้้ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้อ้ ยละ 5 ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของ
บริิษัทั และเป็็นการถืือหุ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องนัับจากวัันที่่�ถือื หุ้้�นจนถึึงวัันที่่�เสนอวาระการประชุุมดัังกล่่าวเป็็นเวลา
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 12 เดืือน มีีสิิทธิิทำำ�หนัังสืือเสนอเรื่่อ� งที่่�จะขอให้้คณะกรรมการบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น
ดัังกล่่าวข้้างต้้นได้้ การเสนอวาระในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นจะต้้องระบุุวััตถุุประสงค์์ และ
รายละเอีียดของเรื่่�องที่่�เสนอ พร้้อมข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ประกอบการพิิจารณา
บริิษััทขอสงวนสิิทธิ์์�ที่่�จะปฏิิเสธการนำำ�เรื่่�องเข้้าบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้� ได้้แก่่
1) เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััท โดยที่่�ข้้อเท็็จจริิงมิิได้้แสดงถึึงเหตุุอัันควรสงสััยเกี่่�ยวกัับ
ความไม่่ปกติิในเรื่่�องดัังกล่่าว
2) เรื่่�องที่่�อยู่่�นอกเหนืืออำำ�นาจที่่�บริิษััทจะดำำ�เนิินการได้้
3) เรื่่อ� งซึ่่ง� ตามปกติิกฎหมายกำำ�หนดให้้ต้อ้ งได้้รับั การพิิจารณาจากที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นและบริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการ
กำำ�หนดเป็็นวาระการประชุุมทุุกครั้้�ง
4) เรื่่�องที่่�ไม่่เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
5) เรื่่อ� งที่่�ขัดกั
ั บั กฎหมาย ประกาศ ข้้อบัังคัับ กฎและระเบีียบต่่างๆ ของหน่่วยราชการหรืือหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับ
ดููแลบริิษััท
6) เรื่่�องที่่�ขััดกัับวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
7) เรื่่อ� งที่่�ผู้้�ถือื หุ้้�นให้้ข้อ้ มููลไม่่ครบถ้้วน หรืือ ไม่่ถูกู ต้้อง หรืือกรณีีบริิษัทั ต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิมแล้้วไม่่สามารถ
ติิดต่่อกัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เสนอเรื่่�องได้้
8) เรื่่�องที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้เคยเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาในรอบ 12 เดืือนที่่�ผ่่านมา และได้้รัับมติิ
สนัับสนุุนด้้วยเสีียงที่่�น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท โดยที่่�ข้้อเท็็จจริิง
ยัังไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญจากข้้อเท็็จจริิงในขณะที่่�นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งก่่อน
9) เรื่่�องที่่�บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการแล้้ว
10) เรื่่�องอื่่�นๆ เช่่น เรื่่�องที่่�ซ้ำำ��กัับเรื่่�องที่่�ได้้เสนอมาก่่อนแล้้ว เป็็นต้้น
ในกรณีีที่่�ผู้้�ถือื หุ้้�นไม่่ได้้ปฏิิบัติั ตา
ิ มหลัักเกณฑ์์ที่่กำ� ำ�หนด บริิษัทั จะแจ้้งเรื่่อ� งดัังกล่่าวให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นทราบในการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นในครั้้�งนั้้�น โดยจะระบุุเหตุุผลในการปฏิิเสธการบรรจุุเรื่่�องดัังกล่่าวไว้้
รายงานประจำ�ปี 2563
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	ข้้อเสนอที่่�จะได้้รัับการบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น เลขานุุการบริิษััทจะพิิจารณากลั่่�นกรองและ
นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาและสรุุปให้้ความเห็็นเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม โดยให้้
ถืือว่่าความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทถืือเป็็นที่่�สุุด
2.2	กำำ�หนดวิิธีีการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอชื่่�อบุุคคลให้้เข้้ารัับการพิิจารณาเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ โดยให้้
เสนอชื่่�อผ่่านเลขานุุการบริิษััทล่่วงหน้้า 3 เดืือนก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น พร้้อมข้้อมููลประกอบการพิิจารณา
ด้้านคุุณสมบััติิ และการให้้ความยิินยอมของผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อ
	คุุณสมบััติิของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�จะเสนอชื่่�อบุุคคลให้้เข้้ารัับการพิิจารณาเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการดัังกล่่าวข้้างต้้น
เป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์มาตรา 89/28 ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
คนหนึ่่�งหรืือหลายคนซึ่่ง� ถืือหุ้้�นและมีีสิิทธิิออกเสีียงนัับรวมกัันได้้ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้อ้ ยละ 5 ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดของบริิษััท และเป็็นการถืือหุ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องนัับจากวัันที่่�ถืือหุ้้�นจนถึึงวัันที่่�เสนอวาระการประชุุม
ดัังกล่่าวเป็็นเวลาไม่่น้อ้ ยกว่่า 12 เดืือน มีีสิิทธิิเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่�อให้้เข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้ง� ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการบริิษััท
	บุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอชื่่�อให้้เข้้ารัับการพิิจารณาเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท ต้้องมีีคุุณสมบััติิ
ครบถ้้วนตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลอดจน
ระเบีียบของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และข้้อบัังคัับของบริิษััท รวมทั้้�งมีีคุุณสมบััติิอื่่�นๆตามที่่�บริิษััทกำำ�หนด
คุุณสมบััติขิ องกรรมการ ได้้แก่่ มีีความรู้้�ความสามารถความเชี่่ย� วชาญและประสบการณ์์ที่่สา
� มารถเอื้้อ� ประโยชน์์
และเหมาะสมกัับลัักษณะธุุรกิิจของบริิษััท มีีประวััติิการทำำ�งานที่่�ดีี มีีความเป็็นอิิสระ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการ
ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และสามารถเข้้าประชุุมคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ เป็็นต้้น
	รายชื่่�อบุุคคลใดที่่�จะได้้รับั การเสนอชื่่อ� คััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษัทั นั้้�น กรรมการอิิสระจะพิิจารณากลั่่น� กรอง
และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาว่่าจะนำำ�เสนอรายชื่่�อให้้แก่่ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือไม่่
โดยให้้ถืือว่่าความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทถืือเป็็นที่่�สุุด
2.3 เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้สิิทธิิในการแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นรายคน
2.4 บริิษัทั ไม่่มีีนโยบายที่่�จะเพิ่่�มวาระการประชุุมในที่่�ประชุุมโดยไม่่ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นทราบล่่วงหน้้า โดยไม่่จำำ�เป็็น
โดยเฉพาะวาระสำำ�คััญที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องใช้้เวลาในการศึึกษาข้้อมููลก่่อนตััดสิินใจ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีโอกาสศึึกษา
ข้้อมููลประกอบวาระการประชุุมก่่อนตััดสิินใจ รวมทั้้�งไม่่จำำ�กััดสิิทธิิในการเข้้าประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาสาย
เป็็นต้้น

(3) การป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน

บริิษััทมีีการทบทวนกำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อมููลภายในอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อป้้องกัันการหาประโยชน์์จากข้้อมููลภายใน
ให้้ แ ก่่ ต นเองหรืื อผู้้�อื่่� นในทางมิิ ชอบ เพื่่� อ ให้้ เกิิ ดความยุุ ติิธรรมต่่ อผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เสีียทุุ กราย โดยในการประชุุ ม
คณะกรรมการครั้้�งที่่� 6/2563 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ปรัับปรุุงนโยบายการใช้้ข้อ้ มููลภายในโดยกำำ�หนดแนวทางใน
การเก็็บรัักษาข้้อมููลภายในของบริิษัทั และแนวทางป้้องกัันการใช้้ข้อ้ มููลภายในแสวงหาประโยชน์์ส่ว่ นตนเป็็นคำำ�สั่่ง�
ที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร และได้้แจ้้งให้้ทุกุ คนในองค์์กรถืือปฏิิบัติั ิ รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินหรืือเทีียบเท่่า และพนัักงานที่่�อยู่่�ในหน่่วยงานที่่�ได้้รัับข้้อมููลภายในของ
บริิษัทั ซึ่่ง� มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงราคาหลัักทรััพย์์ ต้้องไม่่ใช้้ข้อ้ มููลภายในก่่อนเปิิดเผยสู่่�สาธารณะ และห้้ามบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลภายในทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทโดยตนเอง คู่่�สมรส บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
ไม่่ว่่าจะเป็็นการซื้้�อขายโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม (เช่่น Nominee ผ่่านกองทุุนส่่วนบุุคคล) ภายใน 1 เดืือน ก่่อนมีี
การเปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีีต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ 1 วัันทำำ�การ
หลัังการเปิิดเผยงบการเงิินดัังกล่่าว
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััทได้้กำำ�หนดโทษทางวิินััยสำำ�หรัับผู้้�แสวงหาผลประโยชน์์จากการนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััทไปใช้้ หรืือนำำ�ไป
เปิิดเผยจนอาจทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับความเสีียหาย โดยพิิจารณาลงโทษตามควรแก่่กรณีี ได้้แก่่ การตัักเตืือนด้้วย
วาจา การตัักเตืือนเป็็นหนัังสืือ การภาคทััณฑ์์ตลอดจนการเลิิกจ้้าง พ้้นสภาพการเป็็นพนัักงานด้้วยเหตุุไล่่ออก
ปลดออก หรืือให้้ออก แล้้วแต่่กรณีี เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ให้้ข้้อมููลแก่่กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทมีีหน้้าที่่�รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของ
บริิษััท และบทกำำ�หนดโทษตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 และตามข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทมีีหน้้าที่่�รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์
ที่่�ออกโดยบริิษััทซึ่่�งเป็็นของตนเอง คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ภายใน 30 วััน นัับแต่่วันั ที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร
ในบริิษััท รวมทั้้�งเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััท ต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบ และรายงาน
การเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ดังั กล่่าว ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ภายใน 3 วัันทำำ�การ นัับจากวัันที่่�ซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอน เพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และเพื่่�อการเผยแพร่่ต่่อสาธารณะต่่อไป

(4) การมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการ

4.1 บริิษััทยึึดหลัักการในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน และได้้กำำ�หนดแนวทางการจััดการเรื่่�องการมีี
ส่่วนได้้เสีียอย่่างโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้ โดยเฉพาะในการพิิจารณาธุุรกรรมระหว่่างบริิษัทั กัับผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียหรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง โดยเมื่่�อเกิิดกรณีีดัังกล่่าว ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องนั้้�นจะต้้องรายงานให้้บริิษััททราบ
โดยทัันทีี และในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อพิิจารณาเรื่่อ� งนั้้�นๆ กรรมการจะต้้องรายงานการมีีส่่วน
ได้้เสีียอย่่างน้้อยก่่อนการพิิจารณาวาระนั้้�น และบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุมด้้วย
4.2 บริิ ษัั ท ได้้ กำำ� หนดแนวทางเพื่่� อ มิิ ใ ห้้ ก รรมการหรืื อ ผู้้�บริิ ห ารที่่� มีีส่่ ว นได้้ เ สีียหรืื อ มีีส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ ง เข้้ าร่่ ว ม
กระบวนการตััดสิินใจในการพิิจารณาธุุรกรรมดัังกล่่าว โดยในการออกเสีียงในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใด ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น

หมวดที่่� 3 บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (The Role of Stakeholders)
(1) การปฏิิบัติั ิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

		

บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งหมายถึึงการให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายใน ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััท หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก
เช่่น ลููกค้้า ซััพพลายเออร์์ เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่ง ภาครััฐ สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น โดยบริิษััทตระหนัักดีีว่่า
การสนัับสนุุนและข้้อคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มจะเป็็นประโยชน์์ในการดำำ�เนิินงานและการพััฒนาธุุรกิิจ
ของบริิษััท ดัังนั้้�น บริิษััทจะปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าว
ได้้รัับการดููแลเป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้� ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทได้้คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
ตามแนวนโยบายดัังต่่อไปนี้้�
ผู้้�ถืือหุ้้�น
1) บริิษััทมีีหน้้าที่่�ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิของตนเอง โดยสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน ได้้แก่่ การซื้้�อขายหรืือ
โอนหุ้้�น สิิทธิิในการมีีส่่วนแบ่่งในกำำ�ไรของกิิจการ สิิทธิิในการได้้รัับข่่าวสารข้้อมููลกิิจการอย่่างเพีียงพอ สิิทธิิ
ในการเข้้าร่ว่ มประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้ง� หรืือถอดถอนกรรมการ การแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีี การจััดสรรเงิินปัันผล
การกำำ�หนดหรืือแก้้ไขข้้อบัังคัับหรืือหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ การลดทุุนหรืือเพิ่่�มทุุน การอนุุมััติิรายการพิิเศษ
เป็็นต้้นบริิษััทมีีหน้้าที่่�ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิในเรื่่�องต่่างๆ ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้แก่่
สิิทธิิในการเสนอวาระการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นล่่วงหน้้า สิิทธิิในการเสนอบุุคคลเพื่่�อคััดเลืือกเป็็นกรรมการล่่วงหน้้า
สิิทธิิในการส่่งคำำ�ถามต่่อที่่�ประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็นและตั้้�งคำำ�ถามต่่อที่่�
ประชุุม เป็็นต้้น
รายงานประจำ�ปี 2563
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2) บริิษััทมีีหน้้าที่่�ในการงดเว้้นการกระทำำ�ใดๆ อัันเป็็นการละเมิิด หรืือจำำ�กััดสิิทธิิ หรืือการลิิดรอนสิิทธิิของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในการศึึกษาข้้อมููลสารสนเทศของบริิษััทที่่�ต้้องเปิิดเผยตามข้้อกำำ�หนดต่่างๆ และการเข้้าประชุุม
ผู้้�ถือื หุ้้�น เช่่น ไม่่แจกเอกสารที่่�มีีข้อ้ มููลสำำ�คััญเพิ่่�มเติิมอย่่างกะทัันหััน ไม่่เพิ่่�มวาระการประชุุมหรืือเปลี่่�ยนแปลง
ข้้อมููลสำำ�คััญโดยไม่่ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า เป็็นต้้น
3) บริิษััทมีีหน้้าที่่�อำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นในการใช้้สิิทธิิต่่างๆ เช่่น การให้้ข้้อมููลสำำ�คััญที่่�เป็็นปััจจุุบััน
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ขององค์์กร การจััดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าเยี่่�ยมชมกิิจการ เป็็นต้้น
4) บริิษััทมีีหน้้าที่่�นำำ�เสนอรายงานสถานภาพของบริิษััท ผลประกอบการ ฐานะการเงิิน และรายงานอื่่�นๆ
โดยสม่ำำ��เสมอ และครบถ้้วนตามความเป็็นจริิง
		 พนัักงาน
1) บริิษััทมีีนโนบายที่่�จะปฏิิบััติิกัับพนัักงานอย่่างเท่่าเทีียม และให้้ผลตอบแทนแก่่พนัักงานอย่่างเป็็นธรรม
โดยอ้้างอิิงจากผลการทำำ�งานของพนัักงาน ซึ่่�งบริิษััทจะวััดผลการดำำ�เนิินงานของพนัักงานอย่่างเป็็นธรรม
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทกำำ�หนด โดยผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่าจ้้างโบนััส และ
เงิินสบทบกองทุุนประกัันสัังคม
2) บริิษััทมีีนโยบายที่่�ส่่งเสริิมและพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้�ความสามารถอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น จััดอบรมให้้
ความรู้้�แก่่พนัักงานและผู้้�บริิหาร ส่่งพนัักงานและผู้้�บริิหารไปอบรมกัับหน่่วยงานภายนอกในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการทำำ�งาน
3) บริิษััทมีีหน้้าที่่�ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานให้้ถููกสุุขลัักษณะ เอื้้�อต่่อการทำำ�งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และมีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของพนัักงาน
4) บริิษััทมีีหน้้าที่่�รัักษาความเป็็นส่่วนตััวของพนัักงาน โดยบริิษััทจะไม่่นำำ�ข้้อมููลส่่วนตััวของพนัักงาน เช่่น
เงิินเดืือน ประวััติิการรัักษาพยาบาล ไปเปิิดเผยต่่อบุุคคลภายนอก เว้้นแต่่บริิษััทมีีหน้้าที่่�ต้้องเปิิดเผยข้้อมููล
ดัังกล่่าวตามข้้อบัังคัับ และกฎหมาย
5) บริิษััทคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของพนัักงานเป็็นสำำ�คััญ และยึึดถืือปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกคนด้้วยความเคารพในเกีียรติิ
ศัักดิ์์�ศรีี และสิิทธิิส่่วนบุุคคล ตลอดจนเปิิดโอกาสให้้พนัักงานร้้องเรีียนกรณีีพนัักงานไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรม
ผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น ตู้้�รัับความคิิดเห็็น หน่่วยงานฝ่่ายบุุคคลที่่�รัับเรื่่�อง เป็็นต้้น
		ลููกค้้า ซััพพลายเออร์์
บริิษััทมีีหน้้าที่่�ปฏิิบัติั ิตามกฎหมายหลายประเภท ซึ่่�งห้้ามบริิษััททำำ�การค้้าโดยวิิธีีที่่�ไม่่เป็็นธรรม หรืือการหลอกลวง
ตััวอย่่างของการต้้องห้้ามรวมถึึงการติิดสิินบน หรืือให้้ผลตอบแทนให้้เกิิดธุรกิ
ุ จิ หรืือให้้ผิดสั
ิ ญ
ั ญาโดยบุุคคลอื่่น� รวมทั้้�ง
กำำ�หนดนโยบายให้้พนัักงานต้้องปฏิิบััติิงานอย่่างซื่่�อสััตย์์ต่่อลููกค้้า ซััพพลายเออร์์ และควรหลีีกเลี่่�ยงการมอบหรืือ
รัับเงิินสด หรืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกทางธุุรกิิจอื่่�นๆ ที่่�สามารถถููกตีีความว่่าเป็็นสิินบนหรืือผลตอบแทนใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับภาครััฐ พนัักงานต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งควรทำำ�ความเข้้าใจ
กฎหมายพิิเศษที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		 เจ้้าหนี้้�
บริิษัทั มีีหน้้าที่่ป� ฏิิบัติั ตา
ิ มสััญญาหรืือเงื่่อ� นไขต่่างๆ ที่่�ตกลงกัันไว้้อย่่างเคร่่งครััด หากไม่่สามารถปฏิิบัติั ตา
ิ มจะรีีบแจ้้ง
ให้้เจ้้าหนี้้�ทราบเพื่่�อหาแนวทางแก้้ไข รวมทั้้�งจะรัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับเจ้้าหนี้้�และให้้ความเชื่่�อถืือซึ่่�งกัันและกััน
		คู่่�แข่่ง
บริิษััทปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้าตามกติิกาการแข่่งขัันที่่�ยุุติิธรรม ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งด้้วย
วิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต ไม่่เหมาะสม โดยบริิษััทจะปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาการแข่่งขัันที่่�ดีี ไม่่ละเมิิดความลัับหรืือล่่วงรู้้�
ความลัับทางการค้้าด้้วยวิิธีีฉ้้อฉล
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

		

ภาครััฐ
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อการเสริิมสร้้างและพััฒนาความเจริิญก้้าวหน้้าของประเทศ โดยปฏิิบััติิตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเป็็นไปตามครรลองประเพณีีธุุรกิิจทั่่�วไป
		สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
1) บริิษัทั และพนัักงานต้้องยึึดมั่่น� ประพฤติิปฏิิบัติั ติ นเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี เคารพสิิทธิิมนุุษยชน และพึึงปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ชุุมชน
ที่่�อยู่่�อาศััยใกล้้เคีียงด้้วยความเป็็นมิิตร และมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับชุุมชน รวมถึึงให้้ความสนใจ ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
หรืือกีีดกััน 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 และให้้ความร่่วมมืือกัับภาครััฐ
และหน่่วยงานต่่างๆ ด้้วยความเต็็มใจ และเสีียสละเพื่่�อประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม
4) บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด และให้้ความสำำ�คััญ
กัับการควบคุุมผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทมีีนโยบายที่่�ให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ
ที่่�เสริิมสร้้างคุุณภาพ อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้มีี
ความปลอดภััยต่่อชีีวิิต และทรััพย์์สิินของพนัักงานอยู่่�เสมอ

(2) การต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน

บริิษััทมีีนโยบายการดำำ�เนิินกิิจการให้้ถููกต้้องตามกฎหมายและเป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม สนัับสนุุนให้้พนัักงานของ
บริิษััทปฏิิบััติิงานอย่่างมีีคุุณธรรม จริิยธรรมและเป็็นพลเมืืองที่่�ดีีของประเทศชาติิ รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้คู่่�ค้้าของ
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ถููกต้้องด้้วยความโปร่่งใสด้้วยเช่่นกััน เพื่่�อให้้สัังคมโดยรวมดำำ�เนิินไปได้้โดยสัันติิสุุข เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นใจว่่านโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตและการติิดสิินบนได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรมอย่่างเพีียงพอ
พร้้อมไปกัับการสร้้างจิิตสำำ�นึึก ค่่านิิยม ทััศนคติิที่่�ถููกต้้องในทุุกระดัับ จััดให้้มีีระบบตรวจสอบถ่่วงดุุล และระบบ
การควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ไม่่มีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน ไม่่รัับของกำำ�นััล และไม่่ติิดสิินบน
ทุุกกรณีี ทั้้�งนี้้� บริิษััท คู่่�ค้้าได้้มีีการอบรมเรื่่�องนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี
บริิษััท มีีนโยบายในการป้้องกัันมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานนํําข้้อมููลภายในไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน
เพื่่�อป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และกํําหนดให้้มีีการรายงานรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ต่่อคณะกรรมการบริิษััททราบ และบริิษััทยัังได้้จััดทำำ�นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน (Anti - Corruption
Policy) เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรขึ้้�น เพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และพััฒนาสู่่�องค์์กรแห่่ง
ความยั่่�งยืืน โดยกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนของบริิษััท ห้้ามดำำ�เนิินการหรืือยอมรัับการคอร์์รััปชััน
ในรููปแบบใดๆ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท รวมถึึงต้้องปฏิิบััติิตาม
นโยบายดัังกล่่าวอย่่างเคร่่งครััด โดยบริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการสอบทานการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
อย่่างสม่ำำ��เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิิบััติิและข้้อกำำ�หนดในการดำำ�เนิินการ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย ซึ่่�งบริิษััทได้้จััดอบรมและทบทวน
แนวปฏิิบัติั ิตามนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิต ในกิิจกรรมสััมมนาของบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยบริิษัทั ได้้กำำ�หนด
แนวทางปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว ดัังนี้้�
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		คำำ�นิิยาม
การทุุจริิต (Corruption) หมายถึึง การใช้้อำำ�นาจที่่�ได้้มาหรืือการใช้้ทรััพย์์สิินที่่�มีีอยู่่�ในทางมิิชอบเพื่่�อประโยชน์์
ส่่วนตนหรืือก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อประโยชน์์ของผู้้�อื่่�น การทุุจริิตอาจเกิิดได้้หลายลัักษณะ อาทิิ การติิดสิินบน
เจ้้าพนัักงานด้้วยการชัักชวน การเสนอ การให้้ หรืือการรัับสิินบน ทั้้�งที่่�เป็็นเงิินและสิ่่�งของ การมีีผลประโยชน์์
ทัับซ้้อน การฉ้้อฉล การฟอกเงิิน การยัักยอก การปกปิิดข้้อเท็็จจริิง การขััดขวางกระบวนการยุุติิธรรม การค้้า
ภายใต้้แรงอิิทธิิพล
การทุุจริิตดังั กล่่าวมิิได้้หมายความถึึงเพีียงความสััมพัันธ์์ระหว่่างเอกชนกัับหน่่วยงานของรััฐเท่่านั้้น� แต่่ยังั ครอบคลุุม
ถึึงธุุรกรรมระหว่่างบุุคคลหรืือกิิจการในระหว่่างภาคเอกชนด้้วยกัันเองด้้วย
		 หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
1)	คณะกรรมการบริิษััท มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดนโยบายและการกำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบ
ที่่�สนัับสนุุนการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าฝ่่ายบริิหารได้้ตระหนัักและให้้
ความสำำ�คััญกัับการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันและปลููกฝัังจนเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร
2)	คณะกรรมการตรวจสอบ มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิินและ
บััญชีี ระบบควบคุุมภายใน ระบบบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเป็็นไปตามมาตรฐานสากล มีีความรััดกุุม
เหมาะสม และมีีประสิิทธิิภาพ
3) กรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหาร มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดให้้มีีระบบและให้้มีีการส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน เพื่่�อสื่่�อสารไปยัังพนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย รวมทั้้�งทบทวน
ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่่างๆ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ และข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย เป็็นต้้น
4) หน่่วยงานตรวจสอบภายใน มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิิบััติิงานว่่า
เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง ตรงตามนโยบาย ระเบีียบปฏิิบััติิ อำำ�นาจดำำ�เนิินการ กฎหมาย และข้้อกำำ�หนดของ
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีระบบควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม และเพีียงพอต่่อความเสี่่�ยง
ด้้านคอร์์รััปชัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
		 แนวปฏิิบััติิการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
1) กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน ต้้องปฏิิบัติั ตา
ิ มนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั โดยต้้องไม่่เข้้าไปเกี่่ย� วข้้อง
กัับเรื่่�องคอร์์รััปชัันไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม ตลอดจนไม่่พึึงละเลยหรืือเพิิกเฉยเมื่่�อพบเห็็นการกระทำำ�ที่่�
เข้้าข่่ายการทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท
2) ไม่่ กระทำำ�หรืื อสนัั บ สนุุ นการให้้ สิินบน รวมทั้้� งควบคุุ มให้้ การบริิ จาค การให้้ ของขวัั ญทางธุุ รกิิ จ และ
การสนัับสนุุนกิิจการต่่างๆ มีีความโปร่่งใส และไม่่มีีเจตนาเพื่่�อโน้้มน้้าวให้้เจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐหรืือเอกชน
ดำำ�เนิินการไม่่เหมาะสม
3) เสริิมสร้้างให้้พนัักงาน คู่่�สััญญา และคู่่�ค้้า ตระหนัักถึึงการทุุจริิตที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และการต่่อต้้านการทุุจริิต
4)	จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายใน การบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสม และ
มีีประสิิทธิิผล เพื่่�อป้้องกัันการประพฤติิมิิชอบต่่างๆ จััดให้้มีีแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับการรัับ การให้้ของขวััญ
ทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�น โดยมีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อมิิให้้เกิิดช่่องทางทุุจริิต หรืือเกิิดความไม่่เป็็นธรรม
ต่่อผู้้�เกี่่ย� วข้้องอื่่น� ตลอดจนเพื่่�อให้้กระบวนการจััดซื้้อ� จััดจ้า้ งเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสม โดยให้้
หลีีกเลี่่�ยงการรัับของขวััญ และ/หรืือ ของกำำ�นััล ซึ่่�งมีีมููลค่่าเกิินปกติิวิิสััยจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจกัับบริิษััท
หรืือจากผู้้�อื่่�น ตลอดจนการหลีีกเลี่่�ยง
5) การรัับเลี้้�ยงจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจกัับบริิษััทหรืือจากผู้้�อื่่�น ซึ่่�งอาจได้้ประโยชน์์จากการปฏิิบััติิงานของ
พนัักงานของบริิษััท
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6) ให้้ความรู้้�ด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันแก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน เพื่่�อส่่งเสริิมความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต และรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิตามหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ โดยมีีการจััดการอบรมเรื่่�อง การป้้องกัันและ
การจััดการกัับการทุุจริิตให้้แก่่พนัักงานใหม่่ภายใน 90 วัันนัับจากวัันเข้้าทำำ�งาน
7) บริิษััทได้้กำำ�หนดให้้ฝ่่ายบริิหารต้้องรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทโดยพลััน ในกรณีีที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ทุุจริิต
อย่่างร้้ายแรง มีีการปฏิิบัติั ที่่ิ ฝ่� าฝืื
่ นกฎหมาย หรืือมีีการกระทำำ�ที่่�ผิดป
ิ กติิอื่่น� ซึ่่ง� อาจกระทบต่่อชื่่อ� เสีียงและฐานะ
การเงิินของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
8)	ผู้้�ที่่�กระทำำ�การคอร์์รััปชัันและผู้้�มีีส่่วนรู้้�เห็็นหรืือเกี่่�ยวข้้องจะต้้องได้้รัับการลงโทษทางวิินััยตามกฎของบริิษััท
และได้้รัับโทษตามกฎหมาย โดยบริิษััทจััดให้้มีีช่่องทางการสื่่�อสารสำำ�หรัับแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกัับการทุุจริิต โดย
พนัักงานสามารถแจ้้ง หรืือรายงานเหตุุการณ์์ทุจุ ริิต หรืือเหตุุการณ์์ที่่น่� าส
่ งสััยว่า่ จะมีีการทุุจริิตได้้ในช่่องตามที่่�
กำำ�หนดในประกาศของบริิษััท โดยมีีการกำำ�หนดรายละเอีียดความผิิด สถานะความผิิด และมาตรการลงโทษ
รวมทั้้�งอาจได้้รัับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำำ�นั้้�นผิิดกฎหมาย
9) บริิษััทจะให้้ความเป็็นธรรมและคุ้้�มครองพนัักงานที่่�ปฏิิเสธหรืือแจ้้งเรื่่�องคอร์์รััปชัันเกี่่�ยวกัับบริิษััท เพื่่�อเป็็น
หลัักประกัันความปลอดภััยของผู้้�รายงานหรืือพยานเหตุุการณ์์ทุุจริิต

(3) การแจ้้งข้้อมููลเบาะแสเกี่่�ยวกัับการฉ้้อฉลหรืือทุุจริิต (Whistle Blowing)

		

		

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยมาตรฐานคุุณธรรม และความซื่่�อตรงตลอดเวลา บริิษััทคาดหวัังให้้พนัักงานทุุกคนยึึดถืือ
มาตรฐานเดีียวกัันนี้้�ในการปฏิิบััติิงาน และเพื่่�อสนัับสนุุนให้้พนัักงาน หรืือลููกค้้า หรืือบุุคคลภายนอกทุุกคนปฏิิบััติิ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ นโยบาย และข้้อบัังคัับ รวมทั้้�งเพื่่�อให้้บุุคคลดัังกล่่าวใช้้เป็็นช่่องทางในการร้้องเรีียนและ/
หรืือแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิดเกี่่�ยวกัับการบััญชีีและการเงิิน การควบคุุมภายใน การตรวจสอบ การทุุจริิตและ
การกระทำำ�ใดๆ ที่่�ผิิดกฎหมาย
ขอบเขตของการแจ้้งเบาะแส
1. พฤติิกรรมที่่�น่่าสงสััยเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมายรวมถึึงการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั ัน และการติิดสิินบน
2. การฝ่่าฝืืนนโยบายบริิษััท และข้้อบัังคัับของบริิษััท
3. การดำำ�เนิินธุุรกิจิ ที่่�เป็็นการฝ่่าฝืืนกฎระเบีียบภายในบริิษัทั หรืือข้้อบัังคัับของทางการ หรืือการละเมิิดข้อ้ ผููกพััน
ทางกฎหมายที่่�บริิษััทเป็็นคู่่�สััญญา
4. พฤติิกรรมที่่�น่าส
่ งสััยเกี่่�ยวกัับสาระสำำ�คััญทางบััญชีีหรืือการตรวจสอบ
5. การกระทำำ�ใดๆ ที่่�ผิิดไปจากจริิยธรรม หรืือความยุุติิธรรมทางสัังคม
หากพนัักงาน หรืือลููกค้้า หรืือบุุคคลภายนอก (ผู้้�แจ้้งเบาะแส) พบเห็็นพฤติิการณ์์ที่่�พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าเข้้าข่่าย
ตามข้้อมููลข้้างต้้น ขอให้้ปฏิิบััติิตามกระบวนการข้้างล่่างนี้้�
การร้้องเรีียนและ/หรืือการแจ้้งข้้อมููลเบาะแสเกี่่�ยวกัับการฉ้้อฉลหรืือทุุจริิต
การร้้องเรีียนและ/หรืือการแจ้้งข้้อมููลเบาะแสเกี่่ย� วกัับการฉ้้อฉลหรืือทุุจริิต หมายถึึง การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการ
กระทำำ�ผิิด ไม่่ว่่าเรื่่�องที่่�แจ้้งนั้้�นกำำ�ลัังเกิิดขึ้้�น เกิิดขึ้้�นในอดีีต หรืือมีีแนวโน้้มจะเกิิดขึ้้�นในอนาคตก็็ตาม
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ข้้อร้้องเรีียนที่่�ไม่่ระบุุชื่่�อของผู้้�แจ้้งเบาะแส
		 2. การจััดเก็็บข้้อร้้องเรีียน
บริิษัทั จััดเก็็บข้้อร้้องเรีียนอย่่างเป็็นความลัับ และจะไม่่เปิิดเผยชื่่�อของผู้้�แจ้้งเบาะแส เว้้นแต่่ได้้รับั อนุุญาตจาก
ผู้้�แจ้้งเบาะแส
		 3. การปฏิิบัติั ิต่่อข้้อร้้องเรีียน
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เที่่�ยงธรรม และสุุจริิต และรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ หลัังจากนั้้�น คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิิจารณาข้้อปฏิิบััติิที่่�เหมาะสมต่่อข้้อร้้องเรีียนนั้้�น และดำำ�เนิินการต่่อไปหากจำำ�เป็็น
เมื่่�อได้้สอบสวนข้้อเท็็จจริิงและประเมิินข้้อร้้องเรีียนแล้้ว ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�ที่่�เหมาะสม หรืือคณะอนุุกรรมการ
จะเสนอการดำำ�เนิินการทางวิินััยต่่อผู้้�ที่่�ถููกร้้องเรีียนต่่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ต่่อไป การดำำ�เนิินการที่่�
คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นสมควรจะถููกนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิหาร หรืือสมาชิิกอาวุุโสฝ่่ายจััดการ
เพื่่�อรัับมอบอำำ�นาจและดำำ�เนิินการตามลำำ�ดัับ

หมวดที่่� 4 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส

บริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ� คัั ญ ต่่ อ การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ลสำำ� คัั ญ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ บริิ ษัั ท ทั้้� ง ข้้ อ มูู ล ทางการเงิิ น และข้้ อ มูู ลที่่� มิิ ใช่่ ข้้ อ มูู ล
ทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา โปร่่งใสผ่่านช่่องทางที่่�เข้้าถึึงข้้อมููลง่่าย มีีความเท่่าเทีียมกัันและน่่าเชื่่�อถืือ
โดยบริิษััทจะเผยแพร่่ข้้อมููลสารสนเทศของบริิษััทต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และสาธารณชนผ่่านช่่องทางและสื่่�อการเผยแพร่่
ข้้อมููลต่่างๆ ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท รวมถึึงมีีการจััดทำำ�แบบแสดงรายการ
ข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีี
ในส่่วนของงานด้้านผู้้�ลงทุุนสััมพัันธ์์นั้้�น บริิษััทยัังไม่่มีีการจััดตั้้�งหน่่วยงานเฉพาะเนื่่�องจากกิิจกรรมในเรื่่�องดัังกล่่าวยัังมีี
ไม่่มากนััก แต่่ได้้มอบหมายให้้กรรมการผู้้�จััดการทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งนัักวิิเคราะห์์ และ
ภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยในปีี 2563 บริิษััทเปิิดโอกาสให้้นัักวิิเคราะห์์สื่่�อมวลชน รวมทั้้�งนัักลงทุุนได้้พบผู้้�บริิหารเพื่่�อ
สอบถามข้้อมููลความคืืบหน้้าเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั รวมถึึงการให้้ความรู้้�แก่่นักั ลงทุุน เช่่น งานบริิษัทั จดทะเบีียน
พบผู้้�ลงทุุน (Opportunity Day) จำำ�นวน 2 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 29 พฤษภาคม 2563 และวัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

(1) การเปิิดเผยข้้อมููล

1.1. บริิษัทั ดููแลให้้การเปิิดเผยข้้อมููลที่่มีี� ผลต่่อการตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกัับบริิษัทั ให้้มีีความถููกต้้อง
ครบถ้้วน ทัันเวลา น่่าเชื่่�อถืือ โปร่่งใส ไม่่ทำำ�ให้้สำำ�คััญผิิด และเพีียงพอต่่อการตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุน ทั้้�งการ
รายงานข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไป ตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจนข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�สำำ�คััญที่่�มีีผลกระทบต่่อราคา
หลัักทรััพย์์ของบริิษััท ซึ่่�งล้้วนมีีผลต่่อกระบวนการตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท
1.2 บริิษััทจััดให้้มีีการรายงานนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณธุุรกิิจ นโยบายด้้านการบริิหาร
ความเสี่่�ยง นโยบายเกี่่�ยวกัับการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมโดยสรุุป และผลการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว
รวมทั้้�งกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบัติั ตา
ิ มนโยบายดัังกล่่าวได้้ พร้้อมด้้วยเหตุุผล (ถ้้ามีี) โดยรายงานผ่่านช่่องทางต่่างๆ
เช่่น รายงานประจำำ�ปีี และเว็็บไซต์์ของบริิษััท
1.3	คณะกรรมการมีีการรายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน โดยได้้แสดงควบคู่่�กัับ
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท
1.4 บริิษััทจััดทำำ�คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ เพื่่�อประกอบการเปิิดเผยงบการเงิินทุุกไตรมาส
เพื่่�อให้้นัักลงทุุนได้้รัับทราบข้้อมููลและเข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทในแต่่ละไตรมาสได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกเหนืือจากข้้อมููลตััวเลขในงบการเงิิน
1.5 บริิษััทเปิิดเผยค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่�นที่่�ผู้้�สอบบััญชีีให้้บริิการไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท
1.6 บริิษััทเปิิดเผยบทบาทและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุม
และจำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่ว่ มประชุุมในปีีที่่ผ่� า่ นมา และความเห็็นจากการทำำ�หน้้าที่่� รวมถึึงการ
ฝึึกอบรมและพััฒนาความรู้้�ด้้านวิิชาชีีพอย่่างต่่อเนื่่�องของคณะกรรมการในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท
1.7 บริิษััทเปิิดเผยนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท ที่่�สะท้้อนถึึงภาระ
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของแต่่ละคน รวมทั้้�งรููปแบบหรืือลัักษณะของค่่าตอบแทน ซึ่่�งรวมถึึงจำำ�นวนเงิิน
ค่่าตอบแทนที่่�กรรมการแต่่ละท่่านได้้รัับจากการเป็็นกรรมการของบริิษััทย่่อยด้้วย (ถ้้ามีี) ในรายงานประจำำ�ปีี
ของบริิษััท

(2)	ข้้อมููลขั้้�นต่ำำ�ที่่
� �เปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท

นอกจากการเผยแพร่่ข้อ้ มููลตามเกณฑ์์ที่่กำ� ำ�หนด และผ่่านช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย แบบแสดง
รายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว บริิษัทั จััดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่เ� ป็็นปััจจุุบันั ทั้้�งภาษา
ไทยและภาษาอัังกฤษผ่่านช่่องทางอื่่�นอย่่างสม่ำำ��เสมอด้้วย เช่่น เว็็บไซต์์ของบริิษััท ซึ่่�งประกอบด้้วยข้้อมููลต่่อไปนี้้�
1)	วิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ
2)	ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
3) 	รายชื่่�อคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
4) งบการเงิินและรายงานเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานทั้้�งฉบัับปััจจุุบัันและของปีีก่่อนหน้้า
5) แบบ 56-1 และรายงานประจำำ�ปีี ที่่�สามารถให้้ดาวน์์โหลดได้้
6) 	ข้้อมููลหรืือเอกสารอื่่�นใดที่่�บริิษััทนำำ�เสนอต่่อนัักวิิเคราะห์์ ผู้้�จััดการกองทุุน หรืือสื่่�อต่่างๆ
7) โครงสร้้างการถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
8) โครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััท รวมถึึงบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทร่่วมค้้า และ Special Purpose Enterprises/
Vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้้ามีี)
9) กลุ่่�มผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อมที่่�ถือื หุ้้�นตั้้ง� แต่่ร้อ้ ยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด
และมีีสิิทธิิออกเสีียง
รายงานประจำ�ปี 2563
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10) การถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมของกรรมการ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ผู้้�บริิหารระดัับสููง
11) หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญและวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
12) 	ข้้อบัังคัับบริิษััท หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ และข้้อตกลงของกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�น (ถ้้ามีี)
13) นโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
14) นโยบายด้้านบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงวิิธีีการจััดการความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ
15) กฎบััตร หรืือหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ คุุณสมบััติิ วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของคณะกรรมการ รวมถึึงเรื่่�องที่่�ต้้อง
ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ
16) กฎบััตร หรืือหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ คุุณสมบััติิ วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
17) จรรยาบรรณสำำ�หรัับพนัักงานและกรรมการบริิษััท รวมถึึงจรรยาบรรณนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
18)	ข้้อมููลติิดต่่อหน่่วยงาน หรืือบุุคคลที่่�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เช่่น ชื่่�อบุุคคลที่่�สามารถให้้ข้้อมููลได้้
หมายเลขโทรศััพท์์

หมวดที่่� 5 ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้้างคณะกรรมการ

1.1 โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติหิ ลากหลายทั้้�งในด้้านทัักษะ ประสบการณ์์
ความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท โดยเป็็นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดนโยบายและ
ภาพรวมขององค์์กร แผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมทั้้�งมีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแล ตรวจสอบ ประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้ นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม
ตามพระราชบััญญััติิมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) ตลอดจนระเบีียบของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััท
1.2	คณะกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวนกรรมการเพีียงพอที่่�จะกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััท ซึ่่�งประกอบด้้วยบุุคคล
ที่่�มีีความรู้้� ประสบการณ์์ และความสามารถที่่�เพีียงพอที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยต้้อง
มีีจำำ�นวนกรรมการรวมกัันไม่่น้้อยกว่่า 5 คน ตามกฎหมาย และไม่่เกิินกว่่า 9 คน และมีีกรรมการที่่�ไม่่เป็็น
ผู้้�บริิหารอย่่างน้้อยกึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการทั้้�งคณะ เพื่่�อให้้มีีการถ่่วงดุุลระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารกัับ
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
1.3 โครงสร้้างคณะกรรมการของบริิษััทในปััจจุุบัันมีีสััดส่่วนของกรรมการอิิสระ 4 คน จากจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งสิ้้น� 7 คน ซึ่่ง� เป็็นจำำ�นวนที่่�เกิินกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดของบริิษัทั กรรมการอิิสระดัังกล่่าว
สามารถให้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับการทำำ�งานของฝ่่ายจัดั การได้้อย่่างอิิสระ ทำำ�ให้้เกิิดการถ่่วงดุุลในการออกเสีียงใน
การพิิจารณาเรื่่อ� งต่่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริิหารงานของฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดต่อ่ บริิษัทั
ทั้้�งนี้้� กรรมการอิิสระของบริิษััททั้้�ง 3 คน ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบด้้วย ซึ่่�งจำำ�นวนกรรมการอิิสระ
และจำำ�นวนกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่สำ� ำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนดไว้้ให้้มีีกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด และให้้มีี
จำำ�นวนกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 3 คน รวมทั้้�งกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบทุุกท่่านมีีคุุณสมบััติิ
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกประการ
1.4	คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้กรรมการอิิสระมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน 9 ปีี นัับจากวัันที่่�
ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครั้้�งแรก อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีที่่�จะแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระนั้้�น
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป คณะกรรมการจะพิิจารณาอย่่างสมเหตุุสมผลถึึงความจำำ�เป็็นดัังกล่่าว
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

1.5	คณะกรรมการได้้พิิจารณาแบ่่งอำำ�นาจและความรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแล และ
การบริิหารงานประจำำ�วัันออกจากกัันอย่่างชััดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการถููกเลืือกตั้้�ง
จากคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการไม่่ได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกััน เพื่่�อให้้เกิิด
ความชััดเจนในด้้านความรัับผิิดชอบระหว่่างการกำำ�หนดนโยบาย การกำำ�กัับดููแลและการบริิหารงานประจำำ�
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้แบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะกรรมการบริิษััท กัับผู้้�บริิหารอย่่างชััดเจน
และมีีการถ่่วงดุุลอำำ�นาจการดำำ�เนิินงาน โดยคณะกรรมการบริิษััททำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบายและ
กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหารในระดัับนโยบาย ขณะที่่�ผู้้�บริิหารทำำ�หน้้าที่่�บริิหารงานของบริิษััทใน
ด้้านต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� ประธานกรรมการไม่่ได้้ร่่วมบริิหารงานปกติิประจำำ�วััน แต่่ให้้
การสนัับสนุุนและคำำ�แนะนำำ�ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของฝ่่ายจััดการผ่่านทางกรรมการผู้้�จััดการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ในขณะที่่�กรรมการผู้้�จััดการรัับผิิดชอบเกี่่ย� วกัับการบริิหารจััดการบริิษัทั ภายใต้้กรอบอำำ�นาจที่่�ได้้รับั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััท
1.6 กรรมการมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี และเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการจึึงกำำ�หนดจำำ�นวนบริิษััทที่่�กรรมการแต่่ละคนจะไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งโดยคำำ�นึึงถึึงประสิิทธิิภาพ
การทำำ�งานของกรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหลายบริิษััทอย่่างรอบคอบ และเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากรรมการสามารถ
ทุ่่�มเทเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในบริิษััทได้้อย่่างเพีียงพอ โดยกำำ�หนดจำำ�นวนบริิษััทที่่�กรรมการแต่่ละคนจะไป
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งไม่่ควรเกิิน 5 บริิษััทจดทะเบีียน
1.7	คณะกรรมการกำำ�หนดนโยบายและวิิธีีปฏิิบัติั ใิ นการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั อื่่น� ของกรรมการผู้้�จััดการและ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษัทั อย่่างชััดเจน โดยต้้องไม่่ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั จำำ�กััด บริิษัทั มหาชนจำำ�กััด
หรืือเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนในห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ หรืือหุ้้�นส่่วนไม่่จำำ�กััดความรัับผิิดในห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด ที่่�ประกอบ
กิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท เว้้นแต่่จะแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทราบก่่อนจะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
1.8	คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััท ที่่�มีีคุุณสมบััติิและประสบการณ์์ของเลขานุุการบริิษััทที่่�
เหมาะสม มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ทำำ�หน้้าที่่�ให้้
คำำ�แนะนำำ�ด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่า่ งๆ ที่่�คณะกรรมการจะต้้องทราบและปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ใ� นการดููแลกิิจกรรม
ของคณะกรรมการ รวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการ โดยได้้เปิิดเผยคุุณสมบััติิและ
ประสบการณ์์ของเลขานุุการบริิษััทในรายงานประจำำ�ปีี และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
1.9	คณะกรรมการบริิษััทได้้ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เลขานุุการบริิษััทได้้รัับการฝึึกอบรมและพััฒนาความรู้้�
อย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งด้้านกฎหมาย การบััญชีี หรืือการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท

2.	คณะกรรมการชุุดย่่อย

คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย ซึ่่�งเป็็นไปตามกฎหมาย และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

3. การประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย

		

3.1	คณะกรรมการบริิษััท
3.1.1 บริิษััทจััดการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมออย่่างน้้อย 5 ครั้้�งในแต่่ละปีี โดยจำำ�นวน
4 ครั้้�งเป็็นการประชุุมรายไตรมาส และการประชุุมคณะกรรมการจะมีีการกำำ�หนดขึ้้�นเป็็นการล่่วงหน้้า
ทั้้�งปีี และแจ้้งให้้กัับกรรมการทุุกคนได้้รัับทราบในคราวเดีียวกััน ซึ่่�งกำำ�หนดการประชุุมดัังกล่่าว
อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ตามความเหมาะสม ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมการประชุุมที่่�อาจเพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็น
ทั้้�งนี้้�ก่่อนการประชุุมคณะกรรมการจะได้้รัับหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมวาระการประชุุมล่่วงหน้้า
อย่่างน้้อย 5 วัันทำำ�การ โดยในปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการทั้้�งหมด 7 ครั้้�ง
รายงานประจำ�ปี 2563
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3.1.2 ในการประชุุมคณะกรรมการทุุกครั้้�ง บริิษัทั มีีนโยบายให้้กรรมการต้้องเข้้าร่ว่ มประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่�ง
ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด จึึงจะถืือว่่าครบเป็็นองค์์ประชุุม ทั้้�งนี้้�ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้้�จััดการ และ/หรืือคณะกรรมการบริิหาร จะร่่วมกัันพิิจารณาการเลืือกเรื่่�องเข้้าวาระการประชุุม
คณะกรรมการ โดยดููให้้แน่่ใจว่่าเรื่่�องที่่�สำำ�คััญได้้นำำ�เข้้ารวมในวาระการประชุุมแล้้ว และเปิิดโอกาสให้้
กรรมการแต่่ละคนมีีอิิสระที่่�จะเสนอเรื่่�องที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทเข้้าสู่่�วาระการประชุุม
3.1.3 กรรมการทุุกคนควรเข้้าร่ว่ มประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่าร้อ้ ยละ 75 ของจำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
ทั้้�งหมดที่่�จััดขึ้้�นในรอบปีี
ทั้้�งนี้้� การอุุทิิศตนให้้แก่่บริิษััทของกรรมการแต่่ละท่่านนั้้�น ไม่่ควรมุ่่�งเน้้นเพีียงการใช้้เวลาเข้้าร่่วมการประชุุม
เท่่านั้้�น แต่่ควรจะรวมไปถึึงผ่่านทางการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น คำำ�แนะนำำ� ประสบการณ์์ และเครืือข่่าย
ความสััมพัันธ์์ เพื่่�อยัังประโยชน์์เพิ่่�มขึ้้�นแก่่ธุุรกิิจของบริิษััท
		 3.2	คณะกรรมการตรวจสอบ
			 บริิษััทจััดการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 4 ครั้้�ง ได้้แก่่
-		 การประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท เพื่่�อสอบทานงบการเงิินรายไตรมาส งบการเงิินประจำำ�ปีี
และรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้อง และนำำ�เสนองบการเงิินที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสอบทาน และตรวจสอบแล้้ว
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
-		 การประชุุมร่่วมกัับฝ่่ายงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมการปฏิิบััติิงานการควบคุุมภายใน และระบบตรวจสอบ
ภายใน เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิแผนการตรวจสอบภายใน และรัับทราบผลการตรวจสอบการประเมิิน
ความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน และการปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นอกจากนี้้�อาจมีีการประชุุมเพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องอื่่�นตามความจำำ�เป็็น ซึ่่�งรวมถึึงการจััดให้้มีีการประชุุมร่่วมกัับ
ผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุม
ทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง
		 3.3	คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้ตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ซึ่่�งกำำ�หนดให้้มีี
การประชุุม ร่่วมกัันอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยในปีี 2563 มีีการประชุุมรวม 1 ครั้้�ง
		 3.4	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะต้้องมีีการประชุุมอย่่างน้้อย 1 ครั้้�งทุุกรอบ 6 เดืือน โดยในปีี 2563 มีีการ
ประชุุมรวม 2 ครั้้�ง โดยในการประชุุมดัังกล่่าว มีีคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อรายงาน
ความเสี่่�ยงต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยในการประชุุมสามารถเชิิญเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เข้้าร่่วมประชุุมเพิ่่�มเติิมได้้
		 3.5 การประชุุมระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร ได้้มีีการประชุุมระหว่่างกัันเองจำำ�นวน 1 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2563 เพื่่�อ
อภิิปรายปััญหาต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการจััดการที่่�อยู่่�ในความสนใจ โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมประชุุมด้้วย และได้้
แจ้้งผลการประชุุมให้้ประธานกรรมการบริิหารทราบ
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4. รายงานของคณะกรรมการ

		

		

4.1 รายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นในงบการเงิินของบริิษััท ตลอดจนสารสนเทศทางการเงิินที่่�
ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี โดยคณะกรรมการบริิษััทจะเป็็นผู้้�พิิจารณาว่่างบการเงิินของบริิษััทถููกจััดทำำ�ขึ้้�น
อย่่างถููกต้้องตามที่่�ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และจะมีีผู้้�สอบบััญชีีในระดัับสากลทำำ�การสอบ
ทานงบการเงิินรายไตรมาสทุุกไตรมาส รวมทั้้�งตรวจสอบงวดปีีอย่่างครบถ้้วน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ยัังเป็็นผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�สอบทานรายงานทางการเงิิน และการควบคุุมภายในโดยตรงอย่่างเป็็นอิิสระ
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี ข้้อมููลสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงบการเงิินถููกเปิิดเผยอย่่างชััดเจนและครบถ้้วนในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินด้้วย
4.2 รายงานการประชุุม
รายงานการประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ จะต้้องมีีการบัันทึึกให้้
ครอบคลุุมสาระสำำ�คััญต่่างๆ อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน โดยใส่่ข้้อคิิดเห็็นประเด็็นซัักถามต่่างๆ ของกรรมการไว้้
อย่่างชััดเจน และมีีระบบจััดเก็็บรายงานการประชุุม พร้้อมทั้้�งเอกสารประกอบการประชุุมต่่างๆ อย่่างดีีและ
ปลอดภััย

5. การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานด้้วยตนเอง เป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ
1 ครั้้�ง เพื่่�อให้้คณะกรรมการร่่วมกัันพิิจารณาผลงานและปััญหา เพื่่�อการปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อไป โดยเลขานุุการบริิษัทั
เป็็นผู้้�จััดส่่งแบบประเมิินให้้แก่่กรรมการ เพื่่�อประเมิินผลและส่่งกลัับมายัังบริิษััท โดยบริิษััทจะไม่่เปิิดเผยชื่่�อ
กรรมการที่่�ประเมิินผล เพื่่�อให้้กรรมการมีีความเป็็นอิิสระในการประเมิินผล และบริิษััทมีีการนำำ�เสนอผลการ
ประเมิินต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท โดยแบบประเมิินของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการ
ชุุดย่อ่ ยแบ่่งออกเป็็นการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริิษัทั รายคณะและรายบุุคคล เพื่่�อใช้้
ประเมิินการทำำ�งานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อย โดยใช้้แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งครอบคลุุมหลัักเกณฑ์์การประเมิินในหััวข้้อต่่างๆ ดัังนี้้�
		 5.1 การประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานตนเองของคณะกรรมการบริิษััท (รายคณะ) ประกอบด้้วย
			 - โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
			 - บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
			 - การประชุุมคณะกรรมการ
			 - การทํําหน้้าที่่�ของกรรมการ
			 - 	ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
			 - การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร
โดยผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท โดยการประเมิินรายคณะ ในรอบปีี 2563
ในภาพรวมทุุกหััวข้้ออยู่่�ในระดัับดีีมาก ด้้วยคะแนนรวมร้้อยละ 99.44

รายงานประจำ�ปี 2563
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5.2 การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยของบริิษัทั (รายบุุคคล)
ประกอบด้้วย
			 - โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
			 - การประชุุมของคณะกรรมการ
			 - บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
โดยผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท โดยการประเมิินรายบุุคคล ในรอบปีี 2563
ในภาพรวมทุุกหััวข้้ออยู่่�ในระดัับดีีมาก ด้้วยคะแนนรวมร้้อยละ 100
5.3 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อย
บริิษััทได้้จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด เพื่่�อประเมิินการทำำ�งาน
ของคณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทในภาพรวมแบบองค์์คณะ ซึ่่�งได้้แก่่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง โดยทำำ�การประเมิินในหััวข้้อ
			 - โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
			 - การประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อย
			 - บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย
			 ผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานคณะกรรมการชุุดย่่อยประจำำ�ปีี 2563 มีีดัังนี้้�
			 (ก)	คณะกรรมการตรวจสอบ
- โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านรายคณะ ในภาพรวมทุุกหััวข้้ออยู่่�ในระดัับดีีมาก ด้้วยคะแนนรวม
ร้้อยละ 99.68
- โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านรายบุุคคล ในภาพรวมทุุกหััวข้้ออยู่่�ในระดัับดีีมาก ด้้วยคะแนนรวม
ร้้อยละ 99.17
			 (ข)	คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
- โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านรายคณะ ในภาพรวมทุุกหััวข้้ออยู่่�ในระดัับดีีมาก ด้้วยคะแนนรวม
ร้้อยละ 99.68
- โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านรายบุุคคล ในภาพรวมทุุกหััวข้้ออยู่่�ในระดัับดีีมาก ด้้วยคะแนนรวม
ร้้อยละ 97.22
			 (ค)	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
- โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านรายคณะ ในภาพรวมทุุกหััวข้้ออยู่่�ในระดัับดีีมาก ด้้วยคะแนนรวม
ร้้อยละ 99.68
- โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านรายบุุคคล ในภาพรวมทุุกหััวข้้ออยู่่�ในระดัับดีีมาก ด้้วยคะแนนรวม
ร้้อยละ 100
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5.4 การประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานของกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารทั้้�งหมด เป็็นผู้้�ประเมิินผลกรรมการผู้้�จััดการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการ
พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการ โดยใช้้บรรทััดฐานที่่�ได้้ตกลงกัันล่่วงหน้้ากัับกรรมการ
ผู้้�จััดการตามเกณฑ์์ที่่�เป็็นรููปธรรม ซึ่่�งรวมถึึงการประเมิินผลในด้้านต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้� 1) ความคืืบหน้้าของการ
วางแผน 2) การวััดผลการปฏิิบััติิงาน เช่่น ความเป็็นผู้้�นำำ� การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ ผลปฏิิบััติิงานทางการเงิิน
ผลงานเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ตา
ิ มวััตถุปร
ุ ะสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ การบริิหารงานและสััมพัันธ์์กับั บุุคลากร 3) การพััฒนา
ผู้้�บริิหาร โดยคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบผลประเมิินข้้างต้้น และประธานกรรมการ
เป็็นผู้้�แจ้้งผลการพิิจารณาให้้กรรมการผู้้�จััดการทราบ

6. การรวมหรืือแยกตำำ�แหน่่ง

คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้ประธานกรรมการต้้องไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกัันกัับกรรมการผู้้�จััดการ มีีการแบ่่งแยก
บทบาทอย่่างชััดเจนและมีีการถ่่วงดุุลอย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนระหว่่างการกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับ
ดููแลและการบริิหารงานประจำำ�

7.	ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร

7.1 ค่่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้้องกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่�ขอบเขตของ
บทบาทและความรัับผิิดชอบ รวมถึึงประโยชน์์ที่่�คาดว่า่ จะได้้รัับจากกรรมการแต่่ละคน บริิษััทมีีการกำำ�หนด
นโยบายและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการที่่�ชัดั เจน และเสนอขออนุุมัติั จิ ากที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกปีี
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะเป็็นผู้้�พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการเป็็น
รายปีี ตามหลัักเกณฑ์์ของความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ รวมทั้้�งอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม เปรีียบเทีียบได้้กับั
ระดัับที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�ในอุุตสาหกรรม ขนาดกิิจการที่่�ใกล้้เคีียงกััน และเพีียงพอที่่�จะจููงใจและรัักษากรรมการ
ที่่�มีีคุุณภาพตามที่่�ต้้องการ พร้้อมกัันนี้้� ยัังพิิจารณาถึึงหน้้าที่่�รัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับเพิ่่�มขึ้้�น สำำ�หรัับกรรมการที่่�ได้้
รัับมอบหมายให้้รัับตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการชุุดย่่อย
7.2 ค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููงควรเป็็นไปตามหลัักการและนโยบายที่่�คณะกรรมการ
และ/หรืือ คณะกรรมการบริิหารกำำ�หนด และเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท โดยระดัับค่่าตอบแทนที่่�เป็็น
เงิินเดืือน โบนััส และผลตอบแทนจููงใจอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม และสอดคล้้องกัับผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหาร
แต่่ละคน ผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�นจะได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มที่่�เหมาะสม
กัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายเพิ่่�มมากขึ้้�น อีีกทั้้�งต้้องเป็็นอััตราที่่�แข่่งขัันได้้กัับกลุ่่�มธุุรกิิจ
เดีียวกััน เพื่่�อดููแลรัักษาผู้้�บริิหารที่่�มีีคุุณภาพ ทั้้�งนี้้� ต้้องคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ที่่�บริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับด้้วย
สำำ�หรัับรายละเอีียดค่่าตอบแทนสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารในปีี 2563 ได้้เปิิดเผยไว้้ในหมวดโครงสร้้างการ
จััดการภายในบริิษััท

8. การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร

8.1 บริิษััทส่่งเสริิม สนัับสนุุนให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร ได้้พััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องโดยผ่่านการเข้้าร่่วม
การสััมมนาและอบรมจากหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เป็็นต้้น
โดยบริิษัทั จะจััดส่ง่ เอกสารการสััมมนาและอบรมให้้เป็็นระยะๆ นอกจากนั้้�น บริิษัทั จะดำำ�เนิินการจััดส่ง่ เอกสาร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้กรรมการเพื่่�อให้้ได้้รัับทราบข้้อมููลที่่�ทัันต่่อเหตุุการณ์์และใช้้ประกอบในการตััดสิินใจ
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8.2	ทุุกครั้้�งที่่�มีีการแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ ฝ่่ายจััดการจะจััดให้้มีีเอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของกรรมการใหม่่ รวมถึึงการจััดแนะนำำ�ลัักษณะธุุรกิิจ และแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทให้้แก่่
กรรมการใหม่่
โดยในปีี 2563 บริิษััทได้้สื่่�อสารและจััดฝึึกอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานเกี่่�ยวกัับนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน รวมทั้้�งนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น เกณฑ์์การประกอบธุุรกิิจ
อย่่างมีีจรรยาบรรณ โดยพนัักงานทุุกระดัับสามารถเข้้าถึึงนโยบายต่่างๆ ได้้ ผ่่านช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสาร
ภายในของบริิษััท

9. การจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง

บริิษัทั มีีการกำำ�หนดแผนผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารที่่�สำำ�คััญไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิจิ
เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง และมีีนโยบายที่่�จะจ่่ายค่่าตอบแทนให้้เหมาะสมเพื่่�อเป็็นแรงจููงใจให้้กัับผู้้�บริิหารที่่�มีี
ความสำำ�คััญกัับองค์์กรมีีความตั้้�งใจในการทำำ�งานเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท และจะมีี
การประเมิินผลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ทุกุ ปีีเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการพิิจารณาจ่่ายค่่าตอบแทน และพััฒนาขีีดความสามารถ
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน

10. กระบวนการติิดตามและประเมิินผลการปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบริิษััทจะดููแลให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ปฏิิบััติตา
ิ มนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่าง
เคร่่งครััด เพื่่�อยกระดัับและพััฒนาคุุณภาพการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่�อง และเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคง
และความยั่่�งยืืนให้้กัับองค์์กร ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม และจััดให้้มีีการทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการเป็็นประจำำ�ทุุกปีีอย่่างสม่ำำ��เสมอ

11. การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน

คณะกรรมการบริิษัทั มีีการกำำ�หนดวิิสััยทัศั น์์ และพัันธกิิจขององค์์กรที่่�ชััดเจน และเหมาะสมกัับองค์์กร เพื่่�อสื่่อ� สาร
ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายเข้้าใจในวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร และเพื่่�อให้้บุุคลากรในทุุกระดัับ
ขององค์์กรยึึดถืือเป็็นหลัักในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยจะทบทวน
และพิิจารณากำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์ และงบประมาณทุุกปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าแผนกลยุุทธ์์ และงบประมาณดัังกล่่าว
สอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจและศัักยภาพขององค์์กร รวมถึึงส่่งเสริิมให้้มีีการสร้้างนวััตกรรมและนำำ�นวััตกรรม
และเทคโนโลยีีมาใช้้ในกิิจการ

12. การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร

		

ในปีี 2563 กรรมการของบริิษััทได้้เข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรต่า่ งๆ ดัังต่่อไปนี้้� เช่่น

ชื่่�อกรรมการ
1. นายโสภณ บุุณยรััตพัันธุ์์�
2. นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์
3. นายปััญญ์์ เกษมทรััพย์์

4. นายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย
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ปีีที่่�อบรม
2563
2563
2563

2563

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ชื่่�อคอร์์ส / หลัักสููตร
IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2563 (IOD)
Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 19/2563 (IOD)
เป็็นวิิทยากรในงานสััมมนาเรื่่�อง “การรัับฟัังความเห็็นภาคธุุรกิิจต่่อแนวทาง
การเข้้าเป็็นภาคีีอนุุสััญญาซื้้�อขายสิินค้้าระหว่่างประเทศ (CISG)” จััดโดย
คณะกรรมการร่่วมภาคเอกชน 3 สถาบััน (กกร.)
การใช้้ข้้อมููลรายงานการเงิินเพื่่�อตััดสิินใจทางธุุรกิิจ

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริิษััท

บริิษัทั ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนขึ้้น� เพื่่�อคััดเลืือกบุุคคลที่่เ� หมาะสมเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
หรืือผู้้�บริิหารของบริิษััท โดยจะพิิจารณาจากคุุณสมบััติิ ดัังต่่อไปนี้้�
1) กรรมการต้้องเป็็นบุุคคลที่่มีีค
� วามรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ที่่จ� ะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิจิ มีีความซื่่อ� สััตย์์
สุุจริิต มีีจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและมีีเวลาเพีียงพอที่่�จะอุุทิิศความรู้้� ความสามารถและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้แก่่บริิษััท
อย่่างเต็็มที่่�
2) กรรมการต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด กฎหมายว่่าด้้วย
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งต้้องไม่่มีีลัักษณะที่่�แสดงถึึงการขาดความเหมาะสมที่่�จะได้้รัับความไว้้วางใจให้้
บริิหารจััดการกิิจการที่่�มีีมหาชนเป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ประกาศกำำ�หนด
โดยจะต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีชื่่�ออยู่่�ในระบบข้้อมููลรายชื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์ตามประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์การแสดงชื่่�อบุุคคลในระบบข้้อมููลรายชื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหาร
ของบริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์
3) กรรมการไม่่สามารถประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท หรืือเข้้าเป็็น
หุ้้�นส่่วน หรืือกรรมการในนิิติิบุุคคลอื่่�นที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััทไม่่ว่่าจะทำำ�เพื่่�อ
ประโยชน์์ของตนหรืือประโยชน์์ของบุุคคลอื่่�น เว้้นแต่่จะแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
4) กรรมการต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบโดยไม่่ชัักช้้า หากมีีส่่วนได้้เสีียในสััญญาที่่�บริิษััททำำ�ขึ้้�นไม่่ว่่าโดยตรง หรืือโดยอ้้อม หรืือ
ถืือหุ้้�น หุ้้�นกู้้� เพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลงในบริิษััทหรืือบริิษััทในเครืือ
การเลืือกและแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นไปตามวิิธีีการที่่�ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับของบริิษััท และกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจะต้้อง
ได้้รับั อนุุมัติั จิ ากที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น มติิที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นให้้ถือื คะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถือื หุ้้�นซึ่่ง� มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
ลงคะแนน
1. ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�งคณะกรรมการ ประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คน ให้้เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบจััดการกิิจการ
ทั้้�งปวงของบริิษััท และมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษััท
มติิที่่�ประชุุมใหญ่่ผู้้�ถืือหุ้้�น อีีกทั้้�งมีีอำำ�นาจกระทำำ�การใดๆตามที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ หรืือที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�กรรมการจะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทหรืือไม่่ก็็ได้้
2. กรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร และกรรมการทั้้�งหมดของ
บริิษััทจะต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
3.	ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�งกรรมการตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ ดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่าจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ตนถืือ
(2)	ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�เลืือกตั้้ง� บุุคคลคนเดีียวหรืือหลายคนเป็็นกรรมการก็็ได้้ ในกรณีีที่่�เลืือกตั้้ง�
บุุคคลหลายคนเป็็นกรรมการจะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(3)	บุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมา เป็็นผู้้�ได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ เท่่าจำำ�นวนกรรมการ
ที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับถััดลงมา มีีคะแนนเสีียงเท่่ากััน
เกิินจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ผู้้�เป็็นประธานเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
4. ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีทุกุ ครั้้�ง กรรมการจะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งอย่่างน้้อยจำำ�นวนหนึ่่�งในสามโดยอััตรา ถ้้าจำำ�นวน
กรรมการจะแบ่่งออกให้้เป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม
กรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรก และปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทนั้้�น ให้้จัับสลากว่่าผู้้�ใดจะออก
ส่่วนปีีหลัังๆ ต่่อไปให้้กรรมการที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่งไปนั้้�น
อาจจะเลืือกเข้้ารัับตำำ�แหน่่งอีีกก็็ได้้
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5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำำ�แหน่่งให้้ยื่่�นใบลาออกต่่อบริิษััท การลาออกมีีผลนัับแต่่วัันที่่�ใบลาออกไปถึึงบริิษััท
กรรมการซึ่่�งลาออกตามวรรคหนึ่่�ง จะแจ้้งการลาออกของตนให้้นายทะเบีียนตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด
ทราบด้้วยก็็ได้้
6. ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลืือกบุุคคลซึ่่�ง
มีีคุุณสมบััติิ และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััดและกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการจะเหลืือ
น้้อยกว่่า 2 เดืือน บุุคคลซึ่่ง� เข้้าเป็็นกรรมการแทนจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยังั เหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทน
มติิของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่่�งต้้องประกอบด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่าสามในสี่่ข� องจำำ�นวนกรรมการที่่�ยังั เหลืืออยู่่�

3. กรรมการอิสระ

บริิษััทกำำ�หนดองค์์ประกอบคณะกรรมการบริิษััทให้้ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมดของบริิษััท
คณะกรรมการบริิษัทั หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) เป็็นผู้้�แต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระ เข้้าร่ว่ มในคณะกรรมการบริิษัทั ทั้้�งนี้้�
บริิษััทมีีนโยบายแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งคณะ และมีีกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 3 คน
หลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกกรรมการอิิสระอิิงตามหลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกกรรมการบริิษัทั โดยคุุณสมบััติขิ องผู้้�ที่่จ� ะมาทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นกรรมการอิิสระ พิิจารณาจากคุุณสมบััติแิ ละลัักษณะต้้องห้้ามของกรรมการตามพระราชบััญญััติบิ ริิษัทั มหาชนจำำ�กััด และ
กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึงประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบที่่�เกี่่ย� วข้้อง โดยกรรมการอิิสระ
จะมีีคุุณวุุฒิกิ ารศึึกษา ความเชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้าน ประสบการณ์์การทำำ�งาน และความเหมาะสมอื่่�นๆ ประกอบกััน เพื่่�อนำำ�เสนอ
ต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการของบริิษััทต่่อไป ทั้้�งนี้้� หากมีีกรรมการอิิสระคนหนึ่่�งคนใดพ้้นจาก
ตำำ�แหน่่งก่่อนครบวาระ คณะกรรมการบริิษัทั อาจแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติตา
ิ มที่่�กำำ�หนดข้้างต้้นเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
แทน โดยกรรมการอิิสระที่่�เข้้าเป็็นกรรมการแทนจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยังั เหลืืออยู่่�ของกรรมการอิิสระที่่�ตนแทน
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ ดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท ทั้้�งนี้้�ให้้นัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษัทั เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส พี่่�น้อ้ ง และ
บุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็น
ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
ก่่อนวัันได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนัยั ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการ
มีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ
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6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั และไม่่เป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มีีนัยั ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย
เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ตรวจสอบ
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็น
หุ้้�นส่่วนที่่�มีีนัยั ในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึกึ ษาที่่�รับั เงิินเดืือนประจำำ�
หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทั อื่่น� ซึ่่ง� ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกััน
และเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนัยกั
ั ับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ทั้้�งนี้้� กรรมการอิิสระจะตรวจสอบและรัับรองคุุณสมบััติคิ วามเป็็นอิิสระของตนเอง อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยจะแจ้้งพร้้อมกัับ
การรายงานข้้อมููลประวััติกิ รรมการ ณ สิ้้น� ปีี สำำ�หรัับจััดทำำ�แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีี
ของบริิษััท

4. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 3 ท่่าน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
ในการเป็็นกรรมการตรวจสอบของบริิษััท กรรมการตรวจสอบแต่่ละรายต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ และต้้องไม่่เป็็นกรรมการ
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
บริิษัทั ย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั และไม่่เป็็นกรรมการของบริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย
หรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันเฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน โดยกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�ในลัักษณะเดีียวกัับที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยคุุณสมบััติิและขอบเขตการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้้�งนี้้� กรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คน ต้้องเป็็นผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่ใ� นการสอบทาน
ความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้

5. ผู้บริหาร

บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะสรรหาผู้้�บริิหารโดยคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และมีีประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
โดยดำำ�เนิินการคััดเลืือกตามระเบีียบเกี่่ย� วกัับการบริิหารทรััพยากรบุุคคล และจะต้้องได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั
หรืือบุุคคลที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณาคััดเลืือกบุุคคลเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ โดยการแต่่งตั้้�งกรรมการผู้้�จััดการ
ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท กรรมการผู้้�จััดการได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นผู้้�บรรจุุและแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีความรู้้�
ความสามารถ และประสบการณ์์ในธุุรกิิจของบริิษััท เข้้าเป็็นพนัักงานในระดัับต่่างๆ
ทั้้�งนี้้� การแต่่งตั้้�งหััวหน้้าหรืือผู้้�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับงานด้้านการตรวจสอบและควบคุุมภายใน จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบก่่อน
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6. การกำ�กับดูแลงานการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริิษััทมีีนโยบายลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�นที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง หรืือเอื้้�อประโยชน์์กัับธุุรกิิจหลัักของบริิษััท โดยเป็็นธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพ
และสามารถสร้้างผลกำำ�ไรให้้แก่่บริิษััทในระยะยาว โดยจะควบคุุม กำำ�กัับดููแลการบริิหารงานในบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
อย่่างใกล้้ชิดิ เพื่่�อดููแลรัักษาผลประโยชน์์ในเงิินลงทุุนของบริิษััทได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน ตลอดจนการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและ
ความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงได้้กำำ�หนดนโยบายการควบคุุมและกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและ
บริิษััทร่่วมที่่�บริิษััทเข้้าไปลงทุุน โดยมีีรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. บริิษััทกำำ�หนดโครงสร้้างการบริิหารจััดการบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมเพื่่�อควบคุุมดููแลการจััดการและรัับผิิดชอบ
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม ดัังนี้้�
การเสนอชื่่�อบุุคคลเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
1.1 บริิษััทจะส่่งบุุคคลที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเข้้าร่่วมเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหาร
ในบริิษัทั ย่่อย เพื่่�อควบคุุมดููแลและกำำ�หนดนโยบายการบริิหารงานเสมืือนเป็็นหน่่วยงานหนึ่่�งของบริิษัทั โดยจำำ�นวน
บุุคคลที่่�จะเข้้าร่่วมเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยเป็็นไปตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทในบริิษััทย่่อยหรืือเป็็นไป
ตามข้้อตกลงร่่วมกัันเป็็นสำำ�คััญ สำำ�หรัับการลงทุุนในบริิษัทั ร่่วม บริิษัทั ไม่่มีีนโยบายเข้้าไปควบคุุมมากนััก การส่่งตััวแทน
เข้้าร่่วมเป็็นกรรมการของบริิษััทร่่วมจะพิิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้้�นกัับข้้อตกลงร่่วมกัันเป็็นสำำ�คััญ
โดยบุุ คคลดัั ง กล่่ าวต้้ องมีีคุุ ณสมบัั ติิ และประสบการณ์์ ที่่� เหมาะสมในการบริิ ห ารกิิ จการของบริิ ษัั ทย่่ อยและ
บริิษััทร่่วมนั้้�นๆ
1.2 ขอบเขตหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
-	ติิดตามการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมอย่่างใกล้้ชิดิ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�บริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดไว้้
-	ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ตา
� มแต่่ที่่ค� ณะกรรมการของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นของบริิษัทั ย่่อย
หรืือบริิษััทร่่วมนั้้�นกำำ�หนด
-	พิิจารณาและออกเสีียงในการประชุุมคณะกรรมการของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมในเรื่่อ� งที่่�เกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิิน
งานทั่่�วไปตามธุุรกิิจปกติิของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมนั้้�น ตามแต่่ที่่�กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อย
และบริิษัทั ร่่วมจะเห็็นสมควร เพื่่�อประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม และบริิษัทั ยกเว้้นการพิิจารณา
และออกเสีียงในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้� จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท แล้้วแต่่กรณีีก่่อนดำำ�เนิินการ
(ก) การทำำ�รายการของบริิษัทั ย่่อย ตามประกาศรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน และประกาศการได้้มาและจำำ�หน่่ายไป2
(ข) การทำำ�รายการซึ่่�งอาจมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำ�ำ คััญต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อย
ได้้แก่่
- การขายหรืือโอนกิิจการของบริิษัทั ย่่อยทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญให้้แก่่บุคคลอื่่
ุ น�
- การซื้้�อหรืือรัับโอนกิิจการของบริิษัทั อื่่น� มาเป็็นของบริิษัทั ย่่อย
- การเลิิกกิิจการของบริิษัทั ย่่อย
- การโอนหรืือสละสิิทธิิประโยชน์์ สิิทธิิเรีียกร้้องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญต่่อความเสีียหายของบริิษัทั ย่่อย
- การกู้้�ยืืมเงิิน การให้้กู้้�ยืืมเงิิน การค้ำำ�� ประกััน การก่่อภาระผููกพััน หรืือการให้้ความช่่วยเหลืือทาง
การเงิินแก่่บริิษัทั อื่่น� ที่่�มีีผลต่่อฐานะการเงิินของบริิษัทั ย่่อยอย่่างมีีนััยสำ�ำ คััญ
- การแก้้ไขข้้อบัังคัับของบริิษัทั ย่่อย
	ประกาศรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน หมายถึึง ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ.21/2551 เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์ เรื่่อ� ง การเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบัติั กิ ารของบริิษัทั จดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน พ.ศ. 2546 และที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
2
	ประกาศรายการได้้มาและจำำ�หน่่ายไป หมายถึึง ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 20/2551 เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�มีีนัยสำ
ั �ำ คััญที่่�
เข้้าข่าย
่ เป็็นการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่อ� ง การเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบัติั กิ าร
ของบริิษัทั จดทะเบีียนในการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ พ.ศ. 2547 และที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
1
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-

การเพิ่่�มทุุน การจััดสรรหุ้้�นเพิ่่�มทุุน และการลดทุุนจดทะเบีียนของบริิษัทั ย่่อย ตลอดจนการดำำ�เนิินการ
อื่่�นใดที่่�เป็็นผลให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมของบริิษััทในบริิษััทย่่อยไม่่ว่่าทอดใดๆ
ลดลงตั้้ง� แต่่ร้อ้ ยละ 10 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษัทั ย่่อยนั้้�น หรืือลดลงจนถืือหุ้้�นน้้อยกว่่าร้อ้ ยละ 50
ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษัทั ย่่อยนั้้�น
2. กรรมการ และผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อย รวมถึึงบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการและผู้้�บริิหารดัังกล่่าว มีีหน้้าที่่�แจ้้งให้้
คณะกรรมการของบริิษััทย่่อยทราบถึึงความสััมพัันธ์์ และการทำำ�ธุุรกรรมกัับบริิษััทย่่อยในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และหลีีกเลี่่ย� งการทำำ�รายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กับั บริิษัทั ย่่อย
ดัังกล่่าว โดยคณะกรรมการบริิษััทย่่อยมีีหน้้าที่่�แจ้้งเรื่่�องดัังกล่่าวให้้แก่่บริิษััททราบ
กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยต้้องไม่่มีีส่่วนร่่วมอนุุมััติิในเรื่่�องที่่�ตนเองมีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์
3. ให้้บริิษััทย่่อยต้้องรายงานแผนการประกอบธุุรกิิจ โครงการลงทุุน การเข้้าร่่วมลงทุุนกัับผู้้�ประกอบการรายอื่่�นต่่อบริิษััท
ผ่่านการรายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�เดืือนของบริิษัทั ย่่อย รวมทั้้�งบริิษัทั ย่่อยต้้องนำำ�ส่่งข้้อมููลหรืือเอกสารที่่�เกี่่ย� วด้้วย
การดำำ�เนิินงานให้้กัับบริิษััทเมื่่�อได้้รัับการร้้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีีที่่�บริิษััทตรวจพบประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญใดๆ
อาจแจ้้งให้้บริิษััทย่่อยชี้้�แจง และ/หรืือนำำ�ส่่งเอกสารเพื่่�อประกอบการพิิจารณาของบริิษััท
4. บริิษััทกำำ�หนดนโยบายการควบคุุมด้้านการเงิินของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม โดยกำำ�หนดให้้บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
มีีหน้้าที่่� ดัังต่่อไปนี้้�
-	นำำ�ส่่งผลการดำำ�เนิินงานรายเดืือน และงบการเงิินฉบัับผ่่านการสอบทานโดยผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตรายไตรมาส
ตลอดจนข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�งบการเงิินดัังกล่่าวของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมให้้กับั บริิษัทั เพื่่�อประกอบการ
จััดทำำ�งบการเงิินรวมหรืือรายงานผลประกอบการของบริิษััทประจำำ�ไตรมาสหรืือประจำำ�ปีีนั้้�นแล้้วแต่่กรณีี
-	จััดทำำ�ประมาณการผลการดำำ�เนิินงาน และสรุุปเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานตามแผนกัับการดำำ�เนิินงานจริิงเป็็น
รายไตรมาส รวมถึึงติิดตามผลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามแผนงานที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้เพื่่�อรายงานต่่อบริิษััท
-	รายงานประเด็็นปััญหาทางการเงิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อบริิษััทเมื่่�อตรวจพบ หรืือได้้รัับการร้้องขอจากบริิษััทให้้ดำำ�เนิิน
การตรวจสอบและรายงาน

7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลการใช้้ข้อ้ มููลภายใน เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษัทั ได้้กํําหนดนโยบาย
การดููแลการใช้้ข้้อมููลภายใน เพื่่�อป้้องกัันการนำำ�ข้้อมููลภายในที่่�สำำ�คััญของบริิษััท ซึ่่�งยัังไม่่ได้้ เปิิดเผยต่่อสาธารณชนไปใช้้เพื่่�อ
ประโยชน์์ต่่อตนเองหรืือผู้้�อื่่�นในทางมิิชอบ (Abusive Self-dealing) และเพื่่�อให้้เกิิดความยุุติธรร
ิ มต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกราย
โดยมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
• บริิษััทได้้กำำ�หนดแนวทางในการเก็็บรัักษาข้้อมููลภายในของบริิษััท และแนวทางป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในแสวงหา
ประโยชน์์ส่่วนตนเป็็นคำำ�สั่่�งที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และได้้แจ้้งให้้ทุุกคนในองค์์กรให้้ถืือปฏิิบััติิ
• บริิษััทกำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานจะต้้องไม่่ทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทโดยใช้้ความลัับ และ/
หรืือข้้อมููลภายใน และ/หรืือเข้้าทำำ�นิิติิกรรมอื่่�นใดโดยใช้้ความลัับ และ/หรืือข้้อมููลภายในของบริิษััท อัันก่่อให้้เกิิด
ความเสีียหายต่่อบริิษััทไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
• กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�อยู่่�ในหน่่วยงานที่่�ได้้รัับข้้อมููลภายในของบริิษััทต้้องไม่่ใช้้ข้้อมููลภายในก่่อนเปิิดเผย
สู่่�สาธารณชน และห้้ามบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลภายในทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทโดยตนเอง คู่่�สมรส บุุตรที่่�
ยัังไม่่บรรลุุนิิติภา
ิ วะ ไม่่ว่่าจะเป็็นการซื้้�อขายโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม (เช่่น Nominee ผ่่านกองทุุนส่่วนบุุคคล) ภายใน
1 เดืือน ก่่อนมีีการเปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีี และหลัังการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวอย่่างน้้อย
3 วัันทำำ�การ
รายงานประจำ�ปี 2563
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• บริิษััทได้้กำำ�หนดโทษทางวิินััยสำำ�หรัับผู้้�แสวงหาผลประโยชน์์จากการนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััทไปใช้้ หรืือนำำ�ไปเปิิดเผย
จนอาจทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับความเสีียหาย โดยพิิจารณาลงโทษตามควรแก่่กรณีี ได้้แก่่ การตัักเตืือนด้้วยวาจา การตัักเตืือน
เป็็นหนัังสืือ การภาคทััณฑ์์ตลอดจนการเลิิกจ้้าง พ้้นสภาพการเป็็นพนัักงานด้้วยเหตุุไล่่ออก ปลดออก หรืือให้้ออก
แล้้วแต่่กรณีี เป็็นต้้น
• กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทมีีหน้้าที่่�รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ที่่�ออกโดยบริิษััท ซึ่่�งเป็็นของตนเอง คู่่�สมรส
และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติภา
ิ วะ ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ภายใน 30 วััน นัับแต่่
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััท รวมทั้้�งเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครอง
หลัักทรััพย์์ของบริิษััท ต้้องแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการทราบ และรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์
ดัังกล่่าว ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ภายใน 3 วัันทำำ�การ นัับจากวัันที่่�ซื้้�อ
ขาย โอน หรืือรัับโอน เพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
และเพื่่�อการเผยแพร่่ต่่อสาธารณะต่่อไป

8. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปีี 2563 บริิษััทมีีการจ่่ายค่่าตอบแทนในการสอบบััญชีี โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หน่่วย : บาท
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น (ค่าตรวจสอบรายงานพิเศษ)
ค่าบริการรวม
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ปี 2559
3,040,000
3,040,000

ปี 2560
2,260,000
2,260,000

ปี 2561
2,300,000
2,300,000

ปี 2562
2,450,000
2,450,000

ปี 2563
2,530,000
2,530,000

ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย
บริิษัทั มีีข้้อพิิพาททางกฎหมายที่่�ยังั ไม่่สิ้้น� สุุด โดยเป็็นคดีีที่่�เป็็นผลจากการประกอบธุุรกิจิ ปกติิของบริิษัทั และอาจมีีผลกระทบ
ด้้านลบต่่อสิินทรััพย์์ของบริิษััทที่่�มีีจำำ�นวนสููงกว่่าร้้อยละ 5 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทตามงบการเงิินสำำ�หรัับรอบ
ระยะบััญชีี สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยมีีคดีีพิิพาทระหว่่าง บริิษััทและบริิษััท เทเลเมติิคส์์ จำำ�กััด (“เทเลเมติิคส์์”)
ดัังนี้้�

1) คดีแพ่ง (คดีหมายเลขดำ�ที่ 207/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 1281/2555)
	วัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2554

เทเลเมติิคส์์เป็็นโจทก์์ยื่่�นฟ้้องบริิษััทในฐานะจำำ�เลยต่่อศาลแพ่่งกรุุงเทพใต้้ในข้้อหาละเมิิด และเรีียกค่่าเสีียหาย
จำำ�นวนทุุนทรััพย์์ประมาณ 120.12 ล้้านบาท

	วัันที่่� 17 กรกฎาคม 2555

ศาลแพ่่งสั่่�งให้้จำำ�หน่่ายคดีีจากสารบบความชั่่�วคราว เนื่่�องจากคดีีแพ่่งดัังกล่่าว มีีมููลกรณีีเดีียวกัับ (1) คดีีหมายเลขดำำ�ที่่�
330/2554 ของศาลปกครองกลาง ซึ่่ง� โจทก์์ได้้ยื่่น� ฟ้้อง บริิษัทั ทีีโอทีี จำำ�กััด (มหาชน) (“บมจ.ทีีโอทีี”) ระหว่่างปีี 2553 - 2554
กรณีีกระทำำ�ละเมิิดร่่วมกัับบริิษััท และ (2) คดีีอาญาที่่�โจทก์์ยื่่�นฟ้้องบริิษััทและพวกรวม 10 คน ในข้้อหาร่่วมกััน
กระทำำ�ความผิิดตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550 ที่่�กองบัังคัับการ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิิจอัันสืืบเนื่่�องมาจากมููลกรณีีเดีียวกััน (รายละเอีียดของคดีีอาญาจะแสดงในหััวข้้อ
ถััดไป) ทั้้�งนี้้� หาก 2 คดีีข้้างต้้นมีีข้้อยุุติิอย่่างไร ให้้เทเลเมติิคส์์ และ/หรืือ บริิษััทหยิิบยกคดีีขึ้้�นพิิจารณาต่่อไป

2) คดีอาญา (คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.4184/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ.954/2559)
	วัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2555

เทเลเมติิคส์์ เป็็นโจทก์์ยื่่�นฟ้้องบริิษััท (จำำ�เลยที่่� 1 - 5) และ บมจ.ทีีโอทีี (จำำ�เลยที่่� 6 - 10) ต่่อศาลอาญา ในข้้อหา
ความผิิดตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550 และพระราชบััญญััติิว่่าด้้วย
ความผิิดของพนัักงานในองค์์กรหรืือหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2502 โดยไม่่มีีการเรีียกร้้องค่่าเสีียหาย

	วัันที่่� 30 มีีนาคม 2559

ศาลพิิพากษายกฟ้้องให้้จำำ�เลยทั้้�ง 10 ไม่่มีีความผิิดตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์
พ.ศ. 2550 และพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยความผิิดของพนัักงานในองค์์กรหรืือหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2502

	วัันที่่� 15 พฤศจิิกายน 2561

ศาลอุุทธรณ์์พิิพากษายืืนตามศาลชั้้�นต้้น กล่่าวคืือ ยกฟ้้องให้้จำำ�เลยทั้้�ง 10 ไม่่มีีความผิิดตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการ
กระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550 และพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยความผิิดของพนัักงานในองค์์กรหรืือ
หน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2502 อย่่างไรก็็ตามโจทก์์ได้้ยื่่�นฎีีกาต่่อศาล แต่่ศาลไม่่อนุุญาตให้้โจทก์์ฎีีกา ดัังนั้้�นคดีีนี้้�ได้้ถึึง
ที่่�สุุดแล้้ว
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3) คดีอาญา (คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.2181/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ.3238/2556)
บริิษััทเป็็นโจทก์์ ยื่่�นฟ้้องกลัับเทเลเมติิคส์์ ในฐานะจำำ�เลย กัับพวกรวม 3 คน ต่่อศาลอาญา คดีีหมายเลขดำำ�ที่่�
อ.2181/2556 ในข้้อหาฟ้้องเท็็จ และเรีียกค่่าเสีียหายจำำ�นวนทุุนทรััพย์์ 150 ล้้านบาท คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาล
บริิษััทไม่่ได้้ตั้้�งประมาณการหนี้้�สิินสำำ�หรัับค่่าเสีียหายดัังกล่่าว เนื่่�องจากผู้้�บริิหารเชื่่�อว่่าบริิษััทไม่่ได้้กระทำำ�ละเมิิด
ตามคำำ�ฟ้้องตามที่่�ทนายได้้ให้้ความเห็็นไว้้
เพื่่�อให้้ความมั่่�นใจกัับผู้้�ลงทุุนและคุ้้�มครองผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยของบริิษััท ต่่อความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
จากคดีีข้้อพิิพาททางกฎหมายดัังกล่่าว บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล จำำ�กััด (“VNET”) ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ จึึงได้้ทำำ�บัันทึึกข้้อตกลง
รัับประกัันความเสีียหายจากคดีีข้้อพิิพาท กัับบริิษััท โดยให้้คำำ�มั่่�นว่่าในระหว่่างที่่�คดีีดัังกล่่าวยัังไม่่ถึึงที่่�สุุด VNET ตกลง
จะไม่่จำำ�หน่่าย จ่่ายโอน หรืือก่่อให้้เกิิดภาระผููกพัันใดๆ ต่่อหุ้้�นของบริิษัทั ที่่� VNET ถืืออยู่่� เป็็นจำำ�นวนที่่�เมื่่อ� คำำ�นวณมููลค่่า
ตามราคาหุ้้�นที่่�เสนอขายต่่อประชาชนเป็็นครั้้�งแรก (IPO) (“หลัักทรััพย์์”) แล้้ว เพีียงพอกัับค่่าเสีียหาย ทั้้�งนี้้� หากศาล
มีีคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุดในคดีีดัังกล่่าวให้้บริิษััทมีีความผิิด และต้้องชดใช้้ค่่าเสีียหายให้้กัับเทเลเมติิคส์์ VNET ตกลง
นำำ�หลัักทรััพย์์ข้า้ งต้้นออกขายและนำำ�เงิินที่่�ได้้มาชดเชยค่่าเสีียหายดัังกล่่าวให้้กับั บริิษัทั โดย VNET จะไม่่ใช้้สิทิ ธิิเรีียกร้้องใดๆ
อัันเกิิดจากการชดเชยค่่าเสีียหายดัังกล่่าวจากบริิษััททั้้�งสิ้้�น
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
บริิ ษัั ท วิิ น ท์์ ค อม เทคโนโลยีี จำำ� กัั ด (มหาชน) ตระหนัั ก ดีีว่่ า โลกของการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ในทุุ ก วัั น นี้้� เราต้้ อ งเผชิิ ญ กัั บ
ความท้้าทายและภาวะการแข่่งขัันสููงในหลายๆ ด้้าน ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้ธุุรกิิจของเราสามารถดำำ�เนิินไปตามวิิสััยทััศน์์และ
พัันธกิิจที่่�วางไว้้ได้้อย่่างราบรื่่น� และสามารถเติิบโตอย่่างเข้้มแข็็งในระยะยาว บริิษัทั จึึงตั้้ง� มั่่น� ในการดำำ�เนิินแนวทางการบริิหาร
ตามหลััก ‘การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน’ ในหลายๆ มิิติดัิ ังต่่อไปนี้้�

มิติที่ 1 ความยั่งยืนทางด้านบุคลากร

เพราะเราเชื่่�อว่่า พนัักงานทุุกคนคืือทรััพยากรที่่�ทรงคุุณค่่าที่่�สุุดของบริิษััท และเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�นำำ�มาซึ่่�งความสำำ�เร็็จ และ
การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน เราจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับพนัักงานเป็็นอย่่างยิ่่�ง โดยเรามีีแนวทางการบริิหารจััดการเพื่่�อแสดงออก
ถึึงการให้้คุุณค่่าแก่่พนัักงาน และการเคารพในสิิทธิิมนุุษยชนในหลายๆ ด้้าน เช่่น
ด้้านการสรรหาบุุคลากรและการจ้้างงาน เรามีีการสรรหาและว่่าจ้้างที่่�เป็็นธรรม ให้้โอกาสผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน โดยการประกาศรัับสมััครงานของบริิษััทในตำำ�แหน่่งต่่างๆไม่่ว่่าจะเป็็นการประกาศในเว็็บไซต์์ของบริิษััท หรืือ
ประกาศตามแหล่่งจััดหางานอื่่�นๆ เราให้้โอกาสที่่�เท่่าเทีียมกัันระหว่่างเพศ อายุุ ศาสนา เชื้้�อชาติิ และไม่่เลืือกสถาบัันการ
ศึึกษาในการรัับสมััครงาน
ด้้านการบริิหารค่่าจ้้าง ผลตอบแทน และสวััสดิิการต่่างๆ เรามีีโครงสร้้างค่่าตอบแทนเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย
และเป็็ นมาตรฐานเดีียวกััน อีีกทั้้�งเรายััง คำำ�นึึง ถึึงอััตรา ค่่าตอบแทนรวมถึึงผลประโยชน์์ต่่างๆ ที่่�ให้้พ นัักงานจะต้้ องมีี
ความเหมาะสมกัับระดัับหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และอยู่่�ในระดัับที่่�สามารถแข่่งขัันได้้หรืือ
เทีียบเท่่ากัับอััตราค่่าตอบแทนของบริิษััทอื่่�นๆ ในธุุรกิิจเดีียวกััน
ความก้้าวหน้้าในอาชีีพ เรามีีแนวปฏิิบัติั ิที่่�เป็็นมาตรฐานในการให้้ความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงานอย่่างไม่่เลืือกปฏิิบััติิ พนัักงาน
ทุุกคน ได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียมกััน เรามีีค่่าตอบแทน (ค่่าวิิชาชีีพ) ให้้กัับพนัักงานวิิศวกรที่่�ผ่่านการรัับรอง (Certify)
ตามระเบีียบบริิษััท เพื่่�อเป็็นแรงจููงใจในการตั้้�งใจทำำ�งาน
ด้้านการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน เราให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาความรู้้� ความสามารถและทัักษะของพนัักงาน
ทุุกคน เพราะเราเชื่่�อว่่าพนัักงานที่่�มีีความรู้้�และมีีศัักยภาพ คืือ ปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ธุุรกิิจยั่่�งยืืน เราจึึงส่่งเสริิมการฝึึกอบรม
การสััมมนา การดููงานทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศให้้กัับพนัักงาน และยัังมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเพิ่่�มขีีดความสามารถของพนัักงาน
ทุุกระดัับให้้เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง และเป็็นไปตามมาตรฐานของผู้้�ผลิิต โดยเฉพาะพนัักงานฝ่่ายวิิศวกรทุุกท่่านจะต้้องอบรม
และผ่่านการทดสอบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ด้้านความปลอดภััยและสุุขอนามััยในที่่�ทำำ�งาน เราให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งกัับความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงาน และสุุขภาพ
ของพนัักงานทุุกคนมีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี และสามารถเบิิกค่่ารัักษาพยาบาลได้้ตามระเบีียบของบริิษััท กรณีีเป็็น
ผู้้�ป่่วยในที่่�นอกเหนืือไปจากประกัันสัังคม
นอกจากนี้้� สืืบเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทย
เรายัังคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของพนัักงานและครอบครััวของพนัักงานเป็็นสำำ�คััญ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการติิดเชื้้�อไวรััส
COVID-19 ในระหว่่างการเดิินทาง และความแออััดในสถานที่่�ต่่างๆ เราจึึงได้้ประกาศนโยบายให้้ทำำ�งานจากที่่�บ้้าน หรืือ
Work from Home และยัังออกค่่าใช้้จ่่ายให้้กัับพนัักงานบางส่่วนที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง เพื่่�อตรวจโควิิด ในช่่วงหลัังหยุุดยาว
ในเทศกาลปีีใหม่่อีีกด้้วย
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แม้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 จะเริ่่�มดีีขึ้้�น อย่่างไรก็็ตามเพื่่�อเป็็นการป้้องกัันและลดความเสี่่�ยง
ของพนัักงานเราได้้ปรัับช่่วงเวลาการทำำ�งานใหม่่เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงช่่วงเวลาที่่�มีีความแออััดของการเดิินทาง โดยเฉพาะพนัักงาน
ที่่�เดิินทางโดยรถสาธารณะ
ด้้านสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
บริิ ษัั ท ตระหนัั ก ดีีว่่ า การมีีสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ� งานที่่� ดีี จะส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานมีีประสิิ ท ธิิ ภา พในการทำำ� งาน
เพิ่่� ม ขึ้้� น ได้้ เราจึึ ง เตรีียมอุุ ป กรณ์์ แ ละสิ่่� ง อำำ� นวยความสะดวกในสำำ� นัั ก งานที่่� มีีคุุ ณ ภาพและเหมาะสมให้้ กัั บ พนัั ก งาน
ในทุุกตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� ควบคุุมระดัับแสง อุุณหภููมิิเครื่่�องปรัับอากาศ และความสะอาดในสำำ�นัักงานให้้เหมาะสมกัับ
การทำำ�งาน นอกเหนืือไปจากนั้้�น ตามที่่�ได้้เกิิดภาวะฝุ่่�น (PM2.5) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเกิินเกณฑ์์มาตรฐาน และเริ่่�มส่่งผลกระทบ
ต่่อสุุขภาพ เรามีีความห่่วงใยต่่อสุุขภาพของพนัักงานจึึงได้้มีีการติิดตั้้�งเครื่่�องกรองอากาศในหลายจุุด เพื่่�อให้้พนัักงาน
ปลอดภััยจากมลพิิษและคลายความกัังวลใจเมื่่�อต้้องมาปฏิิบััติิงานในสำำ�นัักงาน
ด้้านการสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมในองค์์กร
บริิ ษัั ท เห็็ น ความสำำ� คัั ญ ของการสนัั บ สนุุ น การมีีส่่ ว นร่่ ว มในองค์์ ก รให้้ แ ก่่ พ นัั ก งาน และพนัั ก งานถืื อ เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง
ในครอบครััวเดีียวกััน เรามีีการสรุุปแจ้้งผลการประกอบกิิจการให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในภาพรวมของบริิษััททุุกๆ ครึ่่�งปีี และ
ให้้พนัักงานสามารถนำำ�เสนอความคิิดเห็็นและแนวทางในการเติิบโตของบริิษััทได้้ นอกจากนั้้�นเรายัังสนัับสนุุนการจััด
กิิจกรรมเชื่่�อมความสััมพัันธ์์ภายในบริิษััท ไม่่ว่่าจะเป็็น Team Building / Outing และงานเลี้้�ยงสัังสรรค์์ตามโอกาส
เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกระดัับได้้มีีกิิจกรรมร่่วมกัันทุุกปีี เพราะเราเชื่่�อว่่าการทำำ�กิิจกรรมอื่่�นๆนอกเหนืือจากการทำำ�งาน นอกจาก
จะช่่วยผ่่อนคลายบรรยากาศในการทำำ�งานแล้้ว ยัังทำำ�ให้้เราสร้้างสััมพัันธ์์ที่่�ดีี และส่่งผลให้้พนัักงานทำำ�งานร่่วมกัันได้้
อย่่างราบรื่่�นเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย
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มิติที่ 2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้ามาเป็็นอัันดัับแรก โดยนำำ�เสนอสิินค้้าและบริิการที่่�ตรงกัับความต้้องการ
ในต้้นทุุนราคาที่่�เหมาะสมเป็็นธรรม พร้้อมคำำ�แนะนำำ�ตามแนวทางวิิชาชีีพเพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับประโยชน์์สููงสุุดจากการลงทุุน
ในสิินค้้าและบริิการของบริิษััท พร้้อมกัับเปิิดรัับคำำ�ติิชม คำำ�แนะนำำ�ของลููกค้้าอย่่างเปิิดเผย เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้�นมาปรัับปรุุง
และพััฒนาการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น และยัังมีีช่่องทางภายนอกให้้ผู้้�ติิดต่่อสามารถติิดต่่อผู้้�บริิหารได้้โดยตรง
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท
นอกจากนั้้�นเนื่่�องจากสถานการณ์์การติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ในปีี 2563 ทางบริิษััท จึึงคำำ�นึึงถึึง
ความปลอดภััยของผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง โดยได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนการจััดงานอบรม สััมมนาให้้กัับผู้้�แทนจำำ�หน่่าย โดยลด
การจััดงานแบบ Face-to-Face และเปลี่่�ยนมาจััดงานในรููปแบบ Online เพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งจััดขึ้้�นทั้้�งในประเทศไทย และ
กลุ่่�มประเทศ CLM ดัังนี้้�
ประเทศไทย

กลุ่่�มประเทศ CLM

Tech Refresh : Knowledge Transfer
งานอบรม สััมมนานี้้จั� ดขึ้้
ั น� เพื่่�อให้้ลูกู ค้้าของบริิษัทั ได้้ทราบถึึง
วิิธีีการเข้้าถึึงและจััดการผลิิตภััณฑ์์ Oracle Exadata,
PCA และ Storage ZS5 รวมทั้้�งมีีการจำำ�ลองสถานการณ์์
ในการนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ เหล่่านี้ไ้� ปใช้้งาน, โรงแรมไฮแอท
รีีเจนซี่่� สุุขุุมวิิท กรุุงเทพฯ - ก.ย. 2563

Data Driven Digital Transformation in Vientiane
งานอบรม สัั ม มนานี้้� จัั ดขึ้้� น เพื่่� อ ให้้ ค วามรู้้�และอัั ป เดต
ข้้อมููลของ Oracle Engineered Systems ให้้แก่่ลููกค้้า
ในสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว, Crowne Plaza
Hotel, Vientiane, Lao - ก.พ. 2563

The Cybersecurity Thriving
in 20s Shortages
งานอบรม สััมมนานี้้�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับความ
สำำ� คัั ญ ของปัั ญ ญาประดิิ ษฐ์์ แ ละบทบาทสำำ� คัั ญ ต่่ อ
ความมั่่� น คงปลอดภัั ย รวมทั้้� ง เจาะลึึ ก ภัั ยคุุ ก คามทาง
ไซเบอร์์และแนวทางป้้องกัันการโจมตีี File-less และ
Ransomware, โรงแรมสกายวิิว สุุขุุมวิิท 24 กรุุงเทพฯ
- ก.ย. 2563

4th e-Government Conference
and ICT Exhibition
ทางบริิษััทได้้เข้้าร่่วมการจััดนิิทรรศการ ICT ที่่�สนัับสนุุน
โดยกระทรวงคมนาคมและการสื่่�อสาร MCF เป็็นองค์์กร
สํําหรัับสมาคมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ICT ในเมีียนมาร์์ รวมถึึง
การนํําเสนอข้้อมููลโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน e-Government
เกี่่ย� วกัับมุุมมองของพวกเขาต่่อการพััฒนา e-Government
ในเมีียนมาร์์, MICC-II, Nay Pyi Taw – ก.พ. 2563

Oracle Technology Transfer
งานอบรม สััมมนานี้้จั� ดขึ้้
ั น� เพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับเทคโนโลยีี
ใหม่่ของ Oracle Site Guard โดยจะมีีการทำำ� Demo
โดยใช้้ Site Guard จากผลิิตภััณฑ์์ Oracle ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ลูกู ค้้า
ของบริิษััท สามารถเข้้าใจในตััวผลิิตภััณฑ์์นี้้�เพิ่่�มมากขึ้้�น,
โรงแรม คราวน์์พลาซ่่า กรุุงเทพฯ ลุุมพิินีีพาร์์ค - พ.ย. 2563
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Online Webinar
Palo Alto & VMware webinar

เป็็นการสััมมนาผ่่านเว็็บไซต์์ครั้้�งแรกที่่�ทางบริิษััทร่่วมกัับ Palo Alto Networks และ VMware จััดขึ้้�น โดยเป็็นการให้้ข้้อมููล
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ VM series firewall in the VMware ESXi, NSX และ NSX-T, Yangon Myanmar - มิิ.ย. 2563

Oracle Technology Updates webinar

งานอบรม สััมมนาออนไลน์์นี้้�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับภาพรวมผลิิตภััณฑ์์ และอััปเดตข้้อมููลต่่างๆ
ของ Oracle, Yangon Myanmar - ก.ค. 2563

Secure Your Mobile users with
Palo Alto Networks solutions

งานอบรม สััมมนาออนไลน์์นี้้�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันระบบทางไกลด้้วยการเข้้าถึึงแบบรีีโมทคอนโทรล
และการสร้้างความปลอดภััยให้้กัับอุุปกรณ์์เครืือข่่าย, Phnom Penh Cambodia - ต.ค. 2563
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Digital Transformation
with Oracle Infrastructure

งานอบรม สััมมนาออนไลน์์นี้้�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการใช้้ Oracle Cloud สำำ�หรัับการธนาคารและการเงิิน
เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถเข้้าใจถึึงการทำำ�งานของผลิิตภััณฑ์์ ได้้มากยิ่่�งขึ้้�น, Phnom Penh Cambodia - ธ.ค. 2563

มิติที่ 3 การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน

บริิษััทมีีนโยบายการดำำ�เนิินกิิจการให้้ถููกต้้องตามกฎหมายและเป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม สนัับสนุุนให้้พนัักงานของบริิษััท
ปฏิิบััติิงานอย่่างมีีคุุณธรรม จริิยธรรมและเป็็นพลเมืืองที่่�ดีีของประเทศชาติิ รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้คู่่�ค้้าของบริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้
ถููกต้้องด้้วยความโปร่่งใสด้้วยเช่่นกััน เพื่่�อให้้สัังคมโดยรวมดำำ�เนิินไปได้้โดยสัันติิสุุข เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจว่่านโยบายการต่่อ
ต้้านการทุุจริิตและการติิดสิินบนได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรมอย่่างเพีียงพอ พร้้อมไปกัับการสร้้างจิิตสำำ�นึึก ค่่านิิยม
ทัั ศ นคติิ ที่่� ถูู ก ต้้ อ งในทุุ ก ระดัั บ จัั ด ให้้ มีีร ะบบตรวจสอบถ่่ ว งดุุ ล และระบบการควบคุุ ม ภายในที่่� มีีปร ะสิิ ท ธิิ ภา พและ
ประสิิทธิิผล ไม่่มีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน ไม่่รัับของกำำ�นััล และไม่่ติิดสิินบนทุุกกรณีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทและคู่่�ค้้าได้้มีีการอบรม
เรื่่�องนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี

มิติที่ 4 การตอบแทนต่อสังคม

บริิษััทตระหนัักดีีว่่าในการดำำ�เนิินธุุรกิิจแม้้กำำ�ไรจะเป็็นเป้้าหมายสำำ�คััญ แต่่จะต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานของการไม่่เอาเปรีียบ
ไม่่สร้้างความเดืือดร้้อน รวมถึึงต้้องรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างแท้้จริิง โดยบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายด้้านสัังคมเพื่่�อเป็็น
กรอบในการปฏิิบัติั ิงาน ดัังนี้้�
1. สนัั บ สนุุ น ส่่ ง เสริิ ม และปลูู ก จิิ ตสำำ� นึึ ก ให้้ ผู้้� บริิ ห ารและพนัั ก งานของบริิ ษัั ท ทุุ ก ระดัั บ มีีความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คม
โดยปฏิิ บัั ติิ ตา มนโยบายและกฎระเบีียบ กฎหมายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ สัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ มอย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด เช่่ น
รณรงค์์ ไม่่ใช้้กล่่องโฟม เป็็นต้้น
2. สนัั บ สนุุ น และส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี การจัั ดกิิ จ กรรมเพื่่� อ เป็็ น การคืื น กำำ� ไรแก่่ สัั ง คมอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ โดยกิิ จ กรรมที่่� จัั ด
มีีความเหมาะสม สร้้างประโยชน์์ให้้กัับสัังคมได้้อย่่างแท้้จริิง เช่่น การรัับนัักศึึกษาใหม่่ทางด้้านไอทีี มาฝึึกงานในทุุกๆ ปีี
โดยยัังจ่่ายค่่าตอบแทนให้้ตามความเหมาะสม เพื่่�อสร้้างบุุคลากรทางด้้านไอทีีให้้ได้้คุุณภาพตามมาตรฐาน
3. บริิ ษัั ท จัั ด ให้้ มีีช่่ อ งทางสำำ� หรัั บ ให้้ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียและผู้้�เกี่่� ย วข้้ อ งได้้ เ สนอความคิิ ด เห็็ น เกี่่� ย วกัั บ การดำำ� เนิิ น งาน
ของบริิษััทและร้้องเรีียนกรณีีที่่�ไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรมจากการกระทำำ�ของบริิษััทโดยผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท

มิติที่ 5 การเคารพสิทธิมนุษยชน

1. บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านไอทีี จึึงมุ่่�งเน้้นเรื่่�องการใช้้ลิิขสิิทธิ์์� ซอฟต์์แวร์์ อย่่างถููกกฎหมาย ทั้้�งนี้้�ได้้กำำ�หนดไว้้อย่่างชััดเจน
ในนโยบายด้้านเทคโนโลยีีและสารสนเทศ (IT Policy) และคู่่�มืือปฏิิบััติิของพนัักงานใหม่่
2. บริิษััทมีีนโยบายเปิิดกว้้างในการรัับพนัักงานทุุกชาติิ ศาสนา ใช้้เกณฑ์์กำำ�หนดความรู้้� ความสามารถเป็็นบรรทััดฐาน
ในการคััดเลืือกพนัักงาน เนื่่�องจากบริิษััทมีีการขยายสาขาไปยัังต่่างประเทศ เช่่น เมีียนมาร์์ กััมพููชา เป็็นต้้น
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มิติที่ 6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริิษััทยัังตระหนัักดีีว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทซึ่่�งเป็็นเกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีี และระบบสารสนเทศนั้้�น ย่่อมก่่อให้้เกิิดผล
กระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมไม่่มากก็็น้อ้ ย บริิษัทั จึึงได้้ส่ง่ เสริิมการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม รวมทั้้�งมีีกระบวนการ
ต่่างๆ เพื่่�อให้้สามารถลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้ได้้มากที่่�สุุด เช่่น ส่่งเสริิมการนำำ�เสนอข้้อมููลผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ผ่่านทางอีีเมล หรืือเว็็บไซต์์ของบริิษััท เพื่่�อลดการใช้้กระดาษ ส่่งเสริิมการประหยััดพลัังงานโดยการปิิดไฟ และอุุปกรณ์์
ไฟฟ้้าที่่�ไม่่จำำ�เป็็น เพื่่�อเป็็นการลดการใช้้ไฟฟ้้าในช่่วงเวลาที่่�ไม่่ได้้ใช้้งาน รวมทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้พนัักงานของบริิษััทตระหนัักถึึง
การรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมโดยให้้ความรู้้�กับั พนัักงาน และทบทวนกระบวนการเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมในกิิจกรรมสััมมนา
ของบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี

มิติที่ 7 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำ�เนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริิษััทในฐานะผู้้�ประกอบกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างครบวงจร ไม่่ว่่าจะเป็็นการให้้บริิการด้้านระบบ
เครืือข่่าย รวมทั้้�งระบบรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของเทคโนโลยีีที่่�จะเข้้ามาช่่วยส่่งเสริิม
ธุุรกิจิ ให้้มีีการพััฒนาได้้อย่่างรอบด้้าน โซลููชั่่น� ต่่างๆ ที่่�บริิษัทั มีีอยู่่�จะช่่วยส่่งเสริิมธุุรกิจิ และพััฒนาสัังคม และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งหลายได้้เป็็นอย่่างดีี

80

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งขึ้้น� เพื่่�อรัับผิิดชอบ
การบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษััท ตามขอบเขต หน้้าที่่� และ
ความรัั บ ผิิ ดช อบตามกฎบัั ตร ของคณะกรรมการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยง โดยดำำ�เนิินการระบุุความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบ
ต่่อบริิษััท วิิเคราะห์์และประเมิินความเสี่่�ยง และจััดให้้มีี
มาตรการที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสมในการจััดการกัับความเสี่่ย� ง
ที่่�สำำ�คััญ รวมทั้้�งการติิดตามผล ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงประกอบด้้วย กรรมการอิิสระ 2 ท่่าน กรรมการ
บริิหาร 1 ท่่าน และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายของบริิษััท 1 ท่่าน โดย
กรรมการอิิสระทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นประธานกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง

ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีการประชุุม
ทั้้�งสิ้้น� 2 ครั้้�ง โดยได้้มีีการติิดตามและทบทวนการดำำ�เนิินงาน
ตามแผนบริิหารความเสี่่�ยงประจำำ�ปีีอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�ง
วิิเคราะห์์ปัจั จััยเสี่่ย� ง และแนวโน้้มของผลกระทบที่่�อาจส่่งผล
ต่่อองค์์กร ครอบคลุุมความเสี่่�ยงทางการเงิิน การปฏิิบััติิงาน
และความเสี่่ย� งจากปััจจััยภายนอก เพื่่�อพิิจารณาและปรัับปรุุง
แผนการบริิหารความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับปััจจุุบััน
ทั้้ง� นี้้� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่อ� ย่่างครบถ้้วน
ตามขอบเขตหน้้ าที่่� ค วามรัั บ ผิิ ดช อบที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััท และเห็็นว่่าบริิษััทมีีนโยบายและ
การจััดการเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเหมาะสม

(นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์)

ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

รายงานประจำ�ปี 2563
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
ของบริิษััท รวมถึึงการสอบทานการควบคุุมการปฏิิบััติิงานตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และนโยบายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยทบทวนผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีีอิิสระของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง และมีีการนำำ�เสนอ
รายงานการตรวจสอบระบบการควบคุุมภายในต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อพิิจารณา ซึ่่ง� คณะกรรมการตรวจสอบดัังกล่่าวมีี
การตั้้�งขึ้้�นตามวััตถุุประสงค์์ที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด เพื่่�อให้้มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่� ดีีตา มหลัั ก ธรรมาภิิ บ าลรวมถึึ ง เป็็ น ผู้้�ประเมิิ น ผลเกี่่� ย วกัั บ ความเพีียงพอของระบบการควบคุุ ม ภายในของบริิ ษัั ท
ตามแบบประเมิินของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
บริิษััทได้้ว่่าจ้้าง บริิษััท ออดิิท เฮ้้าส์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นสำำ�นัักตรวจสอบจากภายนอกมาทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายใน
ให้้แก่่บริิษััท โดยบริิษััท ออดิิท เฮ้้าส์์ จำำ�กััด ไม่่ได้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท ทำำ�หน้้าที่่�ในการให้้คำำ�ปรึึกษาและตรวจสอบ
ประเมิินระบบควบคุุมภายใน ติิดตามระบบบริิหารความเสี่่�ยงและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ซึ่่�งกระบวนการกำำ�กัับดููแล
กิิจการของบริิษััทได้้จััดให้้มีีขึ้้�นอย่่างพอเพีียง มีีประสิิทธิิภาพตรงตามวััตถุุประสงค์์ที่่�วางไว้้ ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท
มีีความเป็็ น อิิ สร ะ มีีทรัั พ ยากรและงบประมาณที่่� เ พีียงพอและเหมาะสมต่่ อ การปฏิิ บัั ติิ ง านทั้้� ง ด้้ า นการตรวจสอบ
การดำำ�เนิินงาน การตรวจสอบการปฏิิบััติิตามกฎหมายระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ และการตรวจสอบด้้านการเงิิน โดยรายงาน
ผลการตรวจสอบและผลการปฏิิบััติิงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบทุุกครั้้�ง
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้�งที่่� 1/2564 ซึ่่ง� ได้้ประชุุมเมื่่อ� วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยคณะกรรมการของบริิษัทั
ได้้ทำำ�การสอบทานตามแบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยพิิจารณาตามองค์์ประกอบการควบคุุมภายใน 5 ด้้าน ซึ่่�งได้้ข้้อสรุุปว่่า บริิษััทมีีระบบการควบคุุม
ภายในที่่�เพีียงพอเหมาะสมกัับสภาพการดำำ�เนิินงานในปััจจุุบััน ดัังนี้้�
1. การควบคุุมภายในองค์์กร บริิษัทั มีีการจััดโครงสร้้างองค์์กรไว้้อย่่างเหมาะสม และสนัับสนุุนให้้ฝ่าย
่ บริิหารสามารถดำำ�เนิินงาน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีการจััดทำำ�นโยบาย ระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิงานที่่�ชััดเจน รวมถึึงข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมที่่�เป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร
2. การประเมิินความเสี่่�ยง บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารความเสี่่�ยง โดยได้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจมีี
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ที่่�เป็็นปััจจััยความเสี่่�ยงทั้้�งจากภายในและภายนอกของ
บริิษัทั อย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้� บริิษัไั ด้้มีีการวิิเคราะห์์ถึงึ ปััจจััยที่่จ� ะทำำ�ให้้ความเสี่่ย� งเกิิดขึ้้น� ว่่าเป็็นปััจจััยที่่สา
� มารถควบคุุมได้้
หรืือไม่่สามารถควบคุุมได้้ เพื่่�อหามาตรการในการที่่�จะป้้องกัันหรืือลดความเสี่่�ยง และติิดตามสถานการณ์์ที่่�เป็็นสาเหตุุ
ของปััจจััยความเสี่่�ยง เพื่่�อประเมิินสถานการณ์์และแนวโน้้มของผลกระทบต่่อบริิษััท
3. การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน บริิษััทได้้กำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และวงเงิินอำำ�นาจอนุุมััติิของฝ่่ายบริิหารในแต่่ละ
ระดัับไว้้ชััดเจนและเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ที่่�อาจเอื้้�อให้้เกิิดการกระทำำ�ที่่�ทุุจริิตออกจากกัันอย่่าง
ชััดเจน มีีมาตรการติิดตามให้้การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันต้้องผ่่านขั้้�นตอนการอนุุมััติิที่่�เป็็นไปตามระเบีียบของ
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญเสมอ และ
บริิษััทได้้มีีการติิดตามดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งได้้กำำ�หนดทิิศทางให้้บุุคคลที่่�บริิษััท
แต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทดัังกล่่าวถืือปฏิิบััติิ นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการตรวจสอบการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการประกอบธุุรกิจิ ของบริิษัทั เพื่่�อลดความเสี่่�ยง
ในการประกอบธุุรกิิจและรัักษาชื่่�อเสีียงของบริิษััท
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4.	ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล บริิษััทจััดให้้มีีการสื่่�อสารทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ระบบสารสนเทศด้้านบััญชีีและการเงิินของบริิษัทั มีีความถููกต้้องครบถ้้วน และนโยบายบััญชีีของบริิษัทั มีีความเหมาะสม
กัับลัักษณะของธุุรกิิจ
5.	ระบบติิ ดตา ม บริิ ษัั ท จัั ด ให้้ มีี การตรวจสอบการปฏิิ บัั ติิ ตา มระบบการควบคุุ ม ภายในอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอโดยได้้
ว่่าจ้้างผู้้�ตรวจสอบจากภายนอก มาทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในให้้บริิษััท ซึ่่�งจะเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และส่่ ง สำำ� เนารายงานให้้ ผู้้� บริิ ห ารและผู้้�รัั บ การตรวจสอบทราบ เพื่่� อ นำำ�
ข้้อเสนอแนะของผู้้�ตรวจสอบภายในไปปรัับปรุุงข้้อบกพร่่องหรืือจุุดอ่่อนที่่�พบจากการตรวจสอบ รวมทั้้�งรายงาน
ผลการติิดตามการแก้้ไขข้้อบกพร่่องของหน่่วยงานต่่างๆ ให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ ปร ะเมิิ น ระบบการควบคุุ ม ภายในของบริิ ษัั ท โดยการซัั ก ถามข้้ อ มูู ล จากฝ่่ าย บริิ ห ารเกี่่� ย วกัั บ
การดำำ� เนิิ น การตามแนวทาง/ข้้ อ เสนอแนะเพื่่� อ การพัั ฒ นาการควบคุุ ม ภายในแล้้ ว สรุุ ป ได้้ ว่่ า จากการประเมิิ น ระบบ
การควบคุุมภายในด้้านต่่างๆ 5 องค์์ประกอบ คืือ การควบคุุมภายในองค์์กร การประเมิินความเสี่่ย� ง การควบคุุมการปฏิิบัติั งิ าน
ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล และระบบการติิดตาม คณะกรรมการบริิษััท เห็็นว่่า บริิษััทมีีระบบการควบคุุม
ภายในที่่�เพีียงพอ และเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท มีีการบริิหารความเสี่่�ย งในระดัับที่่�ย อมรัับได้้ ระบบ
บัั ญ ชีี และรายงานทางการเงิิ น มีีความถูู ก ต้้ อ ง เชื่่� อ ถืื อ ได้้ รวมทั้้� ง ปฏิิ บัั ติิ ตา มกฎหมาย ระเบีียบข้้ อ บัั ง คัั บ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท

การบริหารความเสี่ยง

บริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ� คัั ญ อย่่ า งยิ่่� ง กัั บ การบริิ ห ารความเสี่่� ย ง จึึ ง ได้้ มีี การกำำ� หนดเป็็ น นโยบายการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการพััฒนาระบบบริิหารความเสี่่�ยงตามแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance)
และจััดให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ครอบคลุุมความเสี่่�ยงทุุกด้้าน บริิษััจััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
ประเมิิน จััดลำำ�ดัับความเสี่่�ยง และแผนบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท โดยการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ผ่่านมา ดำำ�เนิินการโดย
คณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท ซึ่่�งได้้สรุุปจำำ�แนกประเภทความเสี่่�ยงไว้้ ดัังนี้้�
1)	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับผู้้�ขายสิินค้้า (Vendor Risk)
2)	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการขายและลููกค้้า (Sales and Customer Risk)
3)	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการติิดตั้้�งและการต่่อสััญญาบริิการ (Installation and Renewal Services Contracts Risk)
4)	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการให้้สิินเชื่่�อ (Credit Risk)
5)	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับพนัักงาน (Human Resources Risk)
6)	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับระบบ IT (IT Systems Risk)
7)	ความเสี่่�ยงจากการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบ (Compliance Risk)
โดยดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง โดยมีีคณะทำำ�งานซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�บริิหารแต่่ละสายงาน กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิิน
การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย อยู่่�ในระดัับที่่�องค์์กรยอมรัับได้้

รายงานประจำ�ปี 2563
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ความสััมพัันธ์์ : ถืือหุ้้�นใน
บริิษััทร้้อยละ 73 และ
มีีกรรมการร่่วมกััน

บริิษััท วีีเน็็ท แคปปิิทอล
จำำ�กััด (“VNET”)

บริิษััท/บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

361

19

240

• รายได้้อื่่�น
เป็็นค่่าบริิการพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานที่่�เรีียกเก็็บ
จาก VNET

• ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
ค่่าบริิหารจััดการงานด้้านสนัับสนุุน เช่่น
ค่่าบริิการงานทรััพยากรบุุคคล ค่่าบริิการ
ว่่าจ้้างสรรหาบุุคลากรเข้้าทำำ�งาน
ค่่าถ่่ายเอกสาร ฯลฯ

24

2563

• ค่่าบริิการสถานที่่�
จ่่ายค่่าบริิการให้้แก่่ VNET สำำ�หรัับงาน
ให้้บริิการสำำ�นัักงาน

• รายได้้จากการขายและให้้บริิการ
ให้้บริิการบำำ�รุุงรัักษาแก่่ VNET
ตามระยะเวลา

ลัักษณะรายการ

60

19

95

-

ไตรมาส 4 /
2563

311

-

367

24

2562

มููลค่่า (พัันบาท)

282

-

376

24

2561

343

-

402

30

2560

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก สามารถประหยััด
ได้้มากจากการใช้้ทรััพยากรร่่วมกััน เมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับราคาที่่�บริิษััทต้้องดำำ�เนิินการเองและต้้องจ้้าง
พนัักงานเองโดยตรง

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก สามารถประหยััด
ได้้มากจากการใช้้ทรััพยากรร่่วมกััน เมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับราคาที่่�บริิษััทต้้องดำำ�เนิินการเองและต้้องจ้้าง
พนัักงานเองโดยตรง
มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก เป็็นราคาที่่�เหมาะสม
โดยคำำ� นึึ ง ถึึ ง ต้้ น ทุุ น จริิ ง และได้้ รัั บ ผลตอบแทน
ตามปกติิ

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจากคิิดอััตราค่่าบริิการ
ที่่�ได้้รัับอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น ใกล้้เคีียงกัับการให้้บริิการ
แก่่ลููกค้้าทั่่�วไป

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

บริิษัทั มีีรายการธุุรกิจิ ซึ่่ง� เป็็นรายการซื้้�อและขายสิินค้้าและบริิการระหว่่างบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย กัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งในอนาคตและบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกััน ซึ่่ง� เป็็นไปตามเงื่่อ� นไข
ทางการค้้าและเกณฑ์์ตามที่่�ตกลงกัันที่่�เป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจ

1. รายการธุุรกิิจปกติิ

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริิษััท วีีเอสทีี อีีซีีเอส
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
(“VST ECS”)

• ซื้้�อสิินทรััพย์์
บริิษััทซื้้�อทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
จาก VST ECS ซึ่่�ง ขายให้้ในราคาที่่�ถููกกว่่า
เมื่่�อเทีียบกัับการซื้้�อจากบุุคคลอื่่�นในราคาขาย
ปลีีกทั่่�วไป

• ซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการ
บริิษััทซื้้�อสิินค้้าและบริิการ จาก VST ECS
เพื่่�อนำำ�ไปจำำ�หน่่ายต่่อให้้กัับลููกค้้า และ
vServePlus ซื้้�ออะไหล่่ที่่�ใช้้ในการซ่่อมแซม
สิินค้้าจาก VST ECS

• รายได้้จากการขายและให้้บริิการ
บริิษััทขายสิินค้้าและให้้บริิการแก่่ VST ECS
ในราคาปกติิ และ บริิษัทั ย่่อย (บริิษัทั
วีีเซิิร์ฟ์ พลััส จำำ�กััด (“vServePlus”)) ได้้รัับ
ความสััมพัันธ์์ : มีีกรรมการ
ค่่าบริิการตามข้้อตกลงในสััญญาการโอนธุุรกิจิ
ร่่วมกััน (ถึึงเดืือนกุุมภาพัันธ์์
2560)
• รายได้้อื่่�น
บริิษััทได้้รัับค่่าส่่งเสริิมการขายในอััตรา
เดีียวกัับที่่�ลููกค้้ารายอื่่�นของ VST ECS ได้้รัับ
และ vServePlus มีีรายได้้จากการให้้เช่่า
พื้้�นที่่�และให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บริิษััท/บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2562

-

ไตรมาส 4 /
2563

-

2563

มููลค่่า (พัันบาท)

-

-

-

-

2561

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจากค่่าส่่งเสริิมการขาย
จากการจ่่ายชำำ�ระเงิินภายในกำำ�หนดเวลาดัังกล่่าว
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ เช่่นเดีียวกัับที่่�ลููกค้้ารายอื่่�น
ของ VST ECS ได้้รัับ และการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว
ทำำ�ให้้ vServePlus ได้้รัับประโยชน์์จากการใช้้พื้้�นที่่�
ว่่างให้้เกิิดรายได้้ ราคาค่่าเช่่าและค่่าบริิการที่่�ได้้รัับ
สููงกว่่าต้้นทุุนค่่าเช่่าและค่่าบริิการที่่� vServePlus
จ่่ายให้้กัับบุุคคลภายนอก

895

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก บริิษััทได้้ประโยชน์์
จากการซื้้�อทรััพย์์สิินเพื่่�อใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
ซึ่่�งถููกกว่่าราคาขายปลีีกหากซื้้�อจากบุุคคลอื่่�นทั่่�วไป

1,617 มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก การซื้้�อสิินค้้าและ
บริิการดัังกล่่าวเป็็นรายการธุุรกิจิ ปกติิเนื่่�องจาก VST
ECS เป็็นตััวแทนที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งอย่่างถููกต้้อง
ตามกฎหมายในประเทศไทย และซื้้� อ ในราคาที่่�
ใกล้้เคีียงราคาตลาด

217

14,185 มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก การขายสิินค้้าและ
การให้้บริิการดัังกล่่าวเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ เช่่น
เดีียวกัับการขายสิินค้้าและการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
รายอื่่�น และเป็็นไปตามที่่�ได้้ตกลงกัันในสััญญาโอน
ธุุรกิิจ

2560
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• ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
วีีเซิิร์์ฟพลััสจ่่ายค่่าบริิการในการทำำ�บััญชีีให้้กัับ
VST ECS ในช่่วงแรกของการจััดตั้้�ง
บริิษััทและรัับโอนธุุรกิิจมาจาก VST ECS
ความสััมพัันธ์์ : มีีกรรมการ
และ vServePlus ยัังอยู่่�ระหว่่างการสรรหา
ร่่วมกััน (ถึึงเดืือนกุุมภาพัันธ์์
บุุคลากรฝ่่ายบััญชีี ส่่วนปีี 2559 ส่่วนใหญ่่
2560)
เป็็นค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ที่่� VST ECS ได้้จ่าย
่ แทน
ไปก่่อน โดยเรีียกเก็็บจาก vServePlus
ตามอััตราที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
บริิษััท ซีีทีีซีี โกลบอล
• รายได้้จากการขายและให้้บริิการ
ให้้บริิการแก่่ CTC โดยได้้รัับค่่าบริิการในช่่วง
(ประเทศไทย) จำำ�กััด (“CTC”)
อััตรากำำ�ไรของงานบริิการที่่�ได้้รัับในลัักษณะ
บริิการเดีียวกัันกัับการให้้บริิการ
ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
กัับลููกค้้ารายอื่่�น
และกรรมการร่่วมกััน
(ถึึงเดืือนพฤศจิิกายน 2560)
บริิษััท บีีซีีบีีจีี จำำ�กััด
• ซื้้�อสิินทรััพย์์
(“BCBG”)
vServePlus ซื้้�อทรััพย์์สิิน อุุปกรณ์์และ
เฟอร์์นิิเจอร์์เก่่าเพื่่�อนำำ�มาใช้้งาน
ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
และกรรมการร่่วมกััน
• ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
ซื้้�อขนมจาก BCBG เพื่่�อมอบให้้กัับลููกค้้าใน
(มีีกรรมการรวมกัันถึึงเดืือน
ช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ ซึ่่�งราคาสิินค้้าเป็็นราคา
ธัันวาคม 2562)
เดีียวกัับที่่� BGBC ขายให้้กัับลููกค้้าทั่่�วไป

บริิษััท วีีเอสทีี อีีซีีเอส
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
(“VST ECS”)

บริิษััท/บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

-

-

-

4

-

-

4

ไตรมาส 4 /
2563

-

2563

67

50

-

-

2562

มููลค่่า (พัันบาท)

15

-

-

-

2561

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

104

-

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก เป็็นรายการธุุรกิิจ
ปกติิ ราคาสิินค้้าเป็็นราคาเดีียวกัับที่่� BCBG ขายให้้
กัับลููกค้้าทั่่�วไป

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก เป็็นการซื้้�อขายกััน
ในราคาตามสภาพของสิินทรััพย์์

มีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก เพื่่�อให้้
vServePlus สามารถปิิ ด งบการเงิิ น ได้้ ทัั น ตาม
กำำ�หนดเวลา ตั้้�งแต่่ช่่วงแรกของการรัับโอนธุุรกิิจ
โดยรายการดัั ง กล่่ า วจะเกิิ ดขึ้้� น ชั่่� ว คราวจนกว่่ า
vServePlus จะสามารถสรรหาพนัักงานฝ่่ายบัญ
ั ชีีได้้
อััตราค่่าบริิการที่่�เรีียกเก็็บเป็็นอััตราตามต้้นทุุนที่่�
เกิิดขึ้้�นจริิงของ VST ECS ส่่วนค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ที่่�
VST ECS ได้้ จ่่ าย แทนไปก่่ อ น ก็็ เรีียกเก็็ บ จาก
vServePlus ตามอััตราที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
1,921 มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก เป็็นรายการธุุรกิิจ
ปกติิ เช่่นเดีียวกัับการให้้บริิการแก่่ลููกค้้ารายอื่่�น
โดยบริิ ษัั ท คิิ ดอัั ตรา ค่่ า บริิ ก ารตามอัั ตรา เงื่่� อ นไข
การค้้าทั่่�วไป

497

2560

รายงานประจำ�ปี 2563

87

• รายได้้จากการขายและให้้บริิการ
ขายสิินค้้าและให้้บริิการบำำ�รุุงรัักษาแก่่ NTN
โดยได้้รัับรายได้้ในอััตราที่่�เท่่ากัับที่่�คิิดกัับ
ลููกค้้าทั่่�วไป

บริิษััท เอ็็นทีีเอ็็น โซลููชั่่�น
จำำ�กััด (“NTN”)

60

336

1,032

• ซื้้�อสิินทรััพย์์
จ่่ายค่่าจ้้างเขีียนโปรแกรมและค่่าสิิทธิิในการ
ใช้้โปรแกรมเพื่่�อนำำ�มาใช้้งาน

• ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
ค่่าจ้้างให้้ NTN เป็็นผู้้�ดููแลรัักษาโปรแกรมที่่�
ซื้้�อจาก NTN มาใช้้งาน

36

2563

• รายได้้อื่่�น
(มีีกรรมการรวมกัันถึึงเดืือน
เป็็นค่่าบริิการพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานที่่�เรีียกเก็็บจาก
มิิถุุนายน 2561)
NTN

ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
และกรรมการร่่วมกััน

ลัักษณะรายการ

บริิษััท/บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

258

61

41

4

ไตรมาส 4 /
2563

982

246

-

93

2562

มููลค่่า (พัันบาท)

432

678

-

218

2561

447

597

-

194

2560

มีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก NTN เป็็น
ผู้้�พััฒนาโปรแกรม เมื่่�อเกิิดปััญหาบริิษััทสามารถ
ได้้รัับการบำำ�รุุงรัักษาโปรแกรมได้้สะดวก รวดเร็็ว
ทัันเวลา ไม่่ทำำ�ให้้ธุุรกิิจหยุุดชะงััก

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก เป็็นโปรแกรมเดิิมที่่�
vServePlus เคยใช้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้ต่่อเนื่่�อง
มีีระบบที่่�รองรัับการทำำ�งานที่่�ครบถ้้วน และราคา
ไม่่แพงเมื่่อ� เทีียบกัับการซื้้�อโปรแกรมอื่่น� ๆ ส่่วนค่่าจ้า้ ง
เขีียนโปรแกรมและค่่าบริิการติิดตั้้ง� และอิิมพลิิเม้้นท์์
คิิดตามอััตราค่่าบริิการเดีียวกัันกัับลููกค้้าทั่่ว� ไป

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก เป็็นราคาที่่�เหมาะสม
โดยคำำ� นึึ ง ถึึ ง ต้้ น ทุุ น จริิ ง และได้้ รัั บ ผลตอบแทน
ตามปกติิ

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก เป็็นรายการธุุรกิิจ
ปกติิ เช่่นเดีียวกัับการให้้บริิการแก่่ลูกู ค้้ารายอื่่น� โดย
บริิษััทคิิดราคาตามอััตราเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

88

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
และกรรมการร่่วมกััน

บริิษััท บลูู ฟิิซ โซลููชั่่�น
จำำ�กััด (“Blue Fish”)

บริิษััท/บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

25

• ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
จ่่ายค่่าบริิการจััดเก็็บเอกสารให้้กัับ
Blue Fish เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ในการจััดเก็็บ
เอกสารของบริิษััทมีีจำำ�กััด จึึงต้้องใช้้
บริิการจััดเก็็บเอกสารภายนอก
7

-

-

• ต้้นทุุนขายและบริิการ
ค่่าบริิหารจััดการเอกสาร

-

ไตรมาส 4 /
2563

363

143

2563

• รายได้้อื่่�น
1,330
vServePlus มีีรายได้้จากการให้้เช่่าพื้้�นที่่�และ
การให้้บริิการจััดการสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
พื้้�นที่่�สำำ�นัักงานชั้้�นที่่� 1 - 2 และพื้้�นที่่�โหลด
สิินค้้าให้้แก่่ Blue Fish

• รายได้้จากการให้้บริิการ
vServePlus มีีรายได้้จากการให้้บริิการแก่่
Blue Fish

ลัักษณะรายการ

15

10

1,427

-

2562

มููลค่่า (พัันบาท)

16

-

1,427

3

2561

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก รายได้้ค่่าบริิการที่่�
ได้้รับั คิิดตามอััตราค่่าบริิการเดีียวกัันกัับลููกค้้าทั่่ว� ไป

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

9

-

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก ค่่าบริิการที่่�เรีียก
เก็็บต่ำำ��กว่่าค่่าบริิการจากบุุคคลภายนอกรายเดิิมที่่�
เรีียกเก็็บ

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจากค่่าบริิการที่่�เรีียกเก็็บ
เป็็นไปตามราคาตลาด

1,330 มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก บริิษัทั ได้้รับั ประโยชน์์
จากการใช้้พื้้�นที่่�ว่่างให้้เกิิดรายได้้ ราคาค่่าเช่่าและ
ค่่ า บริิ ก ารที่่� ไ ด้้ รัั บ ใกล้้ เ คีียงกัั บ ต้้ น ทุุ น ค่่ า เช่่ า และ
ค่่าบริิการที่่� vServePlus จ่่ายให้้กับั บุุคคลภายนอก

-

2560

รายงานประจำ�ปี 2563

89

ลัักษณะรายการ

ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
และกรรมการร่่วมกััน

บริิษััท วีีเฮลท์์ ทรีีซิิกตี้้�
จำำ�กััด (“VH”)

• ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
จ่่ายค่่าบริิการใช้้ห้้องประชุุมให้้แก่่ CPW
ซึ่่�งอััตราค่่าบริิการดัังกล่่าวต่ำำ��กว่่ากรณีี
ที่่�บริิษััทต้้องจััดให้้มีีห้้องประชุุมเอง และ
ซื้้�อสิินค้้าจาก CPW เพื่่�อใช้้ในการ
ส่่งเสริิมการขาย
• ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
บริิษััทซื้้�อผลิิตภััณฑ์์จาก VH เพื่่�อมอบให้้กัับ
ลููกค้้าในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ ซึ่่�งราคาสิินค้้าเป็็น
ราคาเดีียวกัับที่่� ขายให้้กัับลููกค้้าทั่่�วไป

บริิษััท คอปเปอร์์ ไวร์์ด
• รายได้้จากการขายและให้้บริิการ
จำำ�กััด (มหาชน) (“CPW”)
บริิษััท ไอ-ซีีเคีียว จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยมีี
รายได้้จากการให้้บริิการแก่่ CPW
ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
และกรรมการร่่วมกััน
• ซื้้�อสิินทรััพย์์
บริิษััทซื้้�อสิินทรััพย์์สำำ�หรัับใช้้งาน โดยบริิษััท
ซื้้�อสิินค้้าดัังกล่่าวในราคาปกติิ

บริิษััท/บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

-

-

41

-

20

47

50

ไตรมาส 4 /
2563

50

2563

6

102

38

-

2562

มููลค่่า (พัันบาท)

6

13

-

-

2561

-

2

25

-

2560

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจากการเช่่าใช้้ห้อ้ งประชุุม
ดัั ง กล่่ า ว ทำำ� ให้้ บ ริิ ษัั ท สามารถประหยัั ด จากการ
ใช้้ทรััพยากรร่่วมกััน เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับราคาที่่�
บริิษััทต้้องดำำ�เนิินการเองและต้้องจ้้างพนัักงานเอง
โดยตรง ส่่วนการซื้้�อสิินค้้าเป็็นราคาเดีียวกัับที่่�ขาย
ให้้บุุคคลทั่่�วไป
มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก ราคาที่่�ซื้้�อเป็็นราคา
เดีียวกัับที่่�ขายให้้บุุคคลทั่่�วไป

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก ราคาที่่�ซื้้�อเป็็นราคา
ตลาดปกติิ และเป็็นราคาเดีียวกัับที่่�ขายให้้บุุคคล
ทั่่�วไป

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก ค่่าบริิการคิิดตาม
อััตราค่่าบริิการเดีียวกัันกัับลููกค้้าทั่่�วไป

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

90

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

24

2563

14
-

400

464

24

ไตรมาส 4 /
2563

40

• ต้้นทุุนขายและบริิการ
2,142
บริิษััทและบริิษััทย่่อยใช้้บริิการพื้้�นที่่�เก็็บสิินค้้า
และค่่าบริิหารจััดการสิินค้้า

• รายได้้จากการขายและให้้บริิการ
vServePlus มีีรายได้้ขายบริิการบำำ�รุุงรัักษา
แก่่ LP ในราคาปกติิที่่�คิิดกัับลููกค้้าทั่่�วไป

ลัักษณะรายการ

• ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
ค่่าบริิหารจััดการสิินค้้าและค่่าขนส่่งสิินค้้า
บริิษััท หลัักทรััพย์์จััดการ • ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
เงิินร่่วมลงทุุนวีีเน็็ท จำำ�กััด
เป็็นค่่าบริิการกำำ�หนดมููลค่่ากิิจการและเสนอ
รายงานมููลค่่าของกิิจการที่่�จะเข้้าลงทุุน
ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
ร่่วมกััน

ความสััมพัันธ์์ : มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
ร่่วมกััน

บริิษััท โลจิิสท์์พลััส จำำ�กััด
(“LP”)

บริิษััท/บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

-

491

1,167

130

2562

มููลค่่า (พัันบาท)

-

-

-

-

2561

-

-

-

-

2560

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจากค่่าบริิการที่่�เรีียกเก็็บ
เป็็นไปตามราคาตลาด
มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก ค่าบริการคิดตาม
อัตราค่าบริการเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจากค่่าบริิการที่่�เรีียกเก็็บ
เป็็นไปตามราคาตลาด

มีีความสมเหตุุสมผลเนื่่�องจาก รายได้้ค่่าบริิการที่่�
ได้้รับั คิิดตามอััตราค่่าบริิการเดีียวกัันกัับลููกค้้าทั่่ว� ไป

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน

บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายและขั้้�นตอนการอนุุมััติิรายการระหว่่างกัันของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ซึ่่ง� เป็็นบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในอนาคต โดยคำำ�นึึง
ถึึงความสมเหตุุสมผล ความเหมาะสมของราคา และเงื่่อ� นไขของการเข้้าทำำ�รายการ เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใสและเป็็นประโยชน์์
ต่่อบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ รวมทั้้�งได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ทั้้�งนี้้� เมื่่�อมีีการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกััน บริิษััทจะปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อบัังคัับ
ประกาศคำำ�สั่่�งหรืือข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุน และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องในเรื่่�องดัังกล่่าว รวมถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวกัับ
การเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพ
บััญชีี ทั้้�งนี้้� ผู้้�ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการทำำ�รายการ จะไม่่สามารถมีีส่่วนร่่วมหรืือไม่่มีี
สิิทธิิออกเสีียงในการอนุุมััติิรายการดัังกล่่าวได้้
ในกรณีีที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการระหว่่ างกัันจากคณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่� ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท บริิษััทจะจััดให้้มีีคณะกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อพิิจารณาและให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับ
ความจำำ�เป็็นในการทำำ�รายการและความสมเหตุุสมผลของรายการนั้้�นๆ

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
3.1. นโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกััน

การทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�เป็็นรายการทางการค้้าที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป และการทำำ�รายการทางการค้้า
ที่่�ไม่่เป็็นเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือธุุรกรรมอื่่�นๆ ให้้มีีหลัักการดัังนี้้�

		

1) การทำำ�รายการทางการค้้าที่่�มีีเงื่่อ� นไขการค้้าโดยทั่่�วไป

		

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

การทำำ�รายการที่่�เป็็นรายการทางการค้้าที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป ที่่�บริิษััทกระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ
หรืือเป็็นรายการทางการค้้าซึ่่�งบริิษััทที่่�อยู่่�ในธุุรกิิจเดีียวกัันกัับบริิษััทมัักกระทำำ�เพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของบริิษััท
ตน ซึ่่ง� มีีราคาและเงื่่อ� นไขที่่�เป็็นธรรมและไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ บริิษัทั ได้้กำำ�หนดกรอบการทำำ�รายการ
ดัังกล่่าว ซึ่่�งได้้ถููกพิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่่านการพิิจารณาอนุุมััติิเป็็นหลััก
การจากคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว โดยเมื่่�อมีีการทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าวกรรมการผู้้�จััดการหรืือคณะกรรมการบริิหาร
(“ฝ่่ายจััดการ”) ของบริิษััทสามารถอนุุมััติิการทำำ�ธุุรกรรมได้้

การทำำ�รายการทางการค้้าที่่�ไม่่เป็็นเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือการทำำ�ธุุรกรรมอื่่�นๆ ที่่�บริิษััทจะต้้องเสนอให้้
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาและให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมในการเข้้าทำำ�รายการ
ตลอดจนความเหมาะสมด้้านราคาและเงื่่�อนไขในการเข้้าทำำ�รายการนั้้�นๆ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตามแต่่กรณีี เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป โดยให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อบัังคัับประกาศคำำ�สั่่�งหรืือข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องในเรื่่�องดัังกล่่าว
ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น บริิษััทจะให้้
ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อนำำ�ไปใช้้
ประกอบการตััดสิินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นตามแต่่กรณีี
ซึ่่ง� ผู้้�ที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือมีีส่่วนได้้เสีียในการทำำ�รายการ จะไม่่สามารถมีีส่่วนร่่วมหรืือไม่่มีีสิิทธิิ
ออกเสีียงในการอนุุมัติั ิการทำำ�รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว

รายงานประจำ�ปี 2563

91

3.2. แนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต

บริิ ษัั ท คาดว่่ าราย การระหว่่ า งกัั น ที่่� เ กิิ ด จากการประกอบธุุ รกิิ จ ปกติิ แ ละสนัั บ สนุุ น ธุุ รกิิ จ ปกติิ ข องบริิ ษัั ท ได้้ แ ก่่
การขายสิินค้้าและการให้้บริิการ การซื้้�อสิินค้้าและรัับบริิการ การให้้เช่่าพื้้�นที่่� เป็็นต้้น เป็็นรายการระหว่่างกัันที่่�ยัังคง
มีีต่่อไป หรืืออาจเป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ในอนาคตซึ่่�งจะมีีการกำำ�หนดนโยบายการคิิดราคาระหว่่างกัันอย่่างชััดเจน
ตามราคาและเงื่่อ� นไขตลาดที่่�เหมาะสม เป็็นธรรม และไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ รวมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์
ของบริิษััทและบริิษััทย่่อยเป็็นสำำ�คััญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทจะสอบทานและให้้ความเห็็นต่่อรายการ
ระหว่่างกัันที่่�เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิหรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิเป็็นรายไตรมาส
ทั้้�งนี้้� รายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคตนั้้�นคณะกรรมการบริิษััทต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วย
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมถึึงการปฏิิบัติั ิ
ตามข้้อกำำ�หนดเกี่่ย� วกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการเกี่่ย� วโยงกัันของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย ตามมาตรฐานการบััญชีี
ที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจัั ดตั้้� ง ขึ้้� น มาโดยมีีวัั ตถุุ ปร ะสงค์์ เ พื่่� อ ทำำ� หน้้ าที่่� ช่่ ว ยสนัั บ สนุุ น คณะกรรมการบริิ ษัั ท ในการ
ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ าที่่� กำำ� กัั บ ดูู แ ลเกี่่� ย วกัั บ ความถูู ก ต้้ อ งของรายการทางการเงิิ น การสอบทานระบบการควบคุุ ม ภายในและ
การตรวจสอบภายใน และการสอบทานให้้ บ ริิ ษัั ท ปฏิิ บัั ติิ ตา มกฎหมายระเบีียบ และหลัั ก จรรยาบรรณต่่ า งๆ เพื่่� อ
ส่่งเสริิมให้้บริิษััทและบริิษััทย่่อยของบริิษััทเกิิดการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบจะทำำ�หน้้าที่่�
ในการสอบทานความเพีียงพอและความมีีประสิิ ท ธิิ ภา พในการบริิ ห ารความเสี่่� ย งของบริิ ษัั ท และบริิ ษัั ท ย่่ อ ย ทั้้� ง นี้้�
ทุุ ก สิ้้� น ปีี ค ณะกรรมการตรวจสอบมีีการประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ าที่่� ข องคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
ประเมิินตนเอง ในเรื่่�องต่่างๆ เช่่น การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อ
ให้้การทำำ�งานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งผลการประเมิินอยู่่�ในเกณฑ์์เป็็นที่่�พอใจมาก
ใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย เป็็ น ผู้้�ทรงคุุ ณ วุุ ฒิิ ด้้ า นบริิ ห ารธุุ รกิิ จ และมีีกรรมการอิิ สร ะซึ่่� ง เป็็ น ผู้้�ทรงคุุ ณ วุุ ฒิิ
ด้้านบััญชีีและการเงิินอย่่างน้้อยหนึ่่�งท่่านทำำ�หน้้าที่่�สอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริิษััท มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน คืือ นายสรรพััชญ โสภณ (เข้้าร่่วมประชุุม 4/4 ครั้้�ง) เป็็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายธนชาติิ นุ่่�มนนท์์ (เข้้าร่่วมประชุุม 4/4 ครั้้�ง) และนายเกรีียงไกร บุุญเลิิศอุุทััย (เข้้าร่่วมประชุุม 4/4 ครั้้�ง) เป็็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมทั้้�งสิ้้น� 4 ครั้้�ง ซึ่่ง� สรุุปสาระสำำ�คััญในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ไ� ด้้ดังั นี้้�
1. คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานรายงานทางการเงิินของบริิษััท งบการเงิินรายไตรมาส และงบการเงิินประจำำ�ปีี
ของบริิษัทั ซึ่่ง� คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีว่่า งบการเงิินของบริิษัทั มีีความถููกต้้องตาม
ที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน มีีความเชื่่�อถืือได้้ และได้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณารายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ของบริิษััทและบริิษััทย่่อยตามหลัักเกณฑ์์
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่าเป็็นไปตามเงื่่�อนไขทางธุุรกิิจปกติิ โดยได้้เปิิด
เผยข้้อมููลไว้้ในงบการเงิินอย่่างครบถ้้วน
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจิ ารณาอนุุมัติั แิ ผนการตรวจสอบภายในจากผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษัทั และรัับทราบผลการ
ตรวจสอบการประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน รวมถึึงประเด็็นที่่�ตรวจพบ ข้้อเสนอแนะ และแผนการ
ปรัับปรุุงและพััฒนาการดำำ�เนิินงานของฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั ได้้ปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่ย� วข้้อง
โดยมีีระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เพีียงพอและมีีประสิิทธิิผล
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาผลการปฏิิบััติิงาน ความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี และ
ความเหมาะสมของค่่าสอบบััญชีีแล้้ว จึึงได้้เสนอแต่่งตั้้�งบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จํํากััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของ
บริิษััทในปีี 2564
โดยสรุุปคณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบและความเป็็นอิิสระ เพื่่�อประโยชน์์อย่่างเท่่าเทีียม
กัันของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยคณะกรรมการตรวจสอบมั่่�นใจว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทมีีความเพีียงพอและมีีประสิิทธิิผล
งบการเงิินของบริิษััทแสดงฐานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสด โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และบริิษััทมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเปิิดเผยข้้อมููล
รายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเพีียงพอ

(นายสรรพััชญ โสภณ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำ�ปี 2563
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริิ ษัั ท มีีหน้้ าที่่� รัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ รายงานทาง
การเงิิน ตลอดจนข้้อมููลสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏใน
รายงานประจำำ�ปีี และในงบการเงิินของ บริิษััท วิินท์์คอม
เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) โดยงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะบริิษััทประจำำ�ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ได้้รัับ
การตรวจสอบจาก บริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
ซึ่่ง� คณะกรรมการบริิษัทั ได้้สนับั สนุุนข้้อมููลและเอกสารต่่างๆ
เพื่่�อให้้ผู้้�สอบบััญชีีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิิดเห็็น
ได้้ ตา มมาตรฐานการสอบบัั ญ ชีี โดยงบการเงิิ น รวมและ
งบการเงิิ น เฉพาะบริิ ษัั ท ดัั ง กล่่ าวจัั ดทำำ�ขึ้้� นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิ น ที่่� รัั บ รองโดยทั่่� ว ไปเป็็ น ไปตาม
พระราชบัั ญ ญัั ติิ ก ารบัั ญ ชีี และตามข้้ อ กำำ� หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยได้้มีีการเลืือกใช้้นโยบาย
การบััญชีีที่่�เหมาะสม และถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างสม่ำำ�� เสมอ รวมทั้้�งมีี
การเปิิดเผยข้้อมููลสำ�ำ คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิิน เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�ถือื หุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไป

นอกจากนี้้�คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่่ง� ประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ ไม่่มีีส่ว่ นร่่วม
ในการบริิ ห ารงาน ทำำ� หน้้ าที่่� กำำ� กัั บ ดูู แ ลและประเมิิ น
ระบบควบคุุ ม ภายใน รวมถึึ ง การสอบทานรายงานทาง
การเงิิน และรายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้้แสดงความเห็็นต่่อเรื่่�องดัังกล่่าว
ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่่�ได้้แสดงไว้้ใน
รายงานประจำำ�ปีีนี้้�แล้้ว
คณะกรรมการบริิษัทั มีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายใน
ของบริิ ษัั ท โดยรวมอยู่่�ในระดัั บ ที่่� น่่ า พอใจ และสามารถ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลได้้ว่่างบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะบริิษัทั ประจำำ�ปีีสิ้้น� สุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ของ บริิษัทั วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) มีีความเชื่่อ� ถืือ
ได้้โดยถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและ
ปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

(นายณรงค์์ อิิงค์์ธเนศ)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของบริษัท
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ขอนำำ�ส่่งคำำ�อธิิบายและวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการสำำ�หรัับผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อย สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และขอชี้้�แจงสาเหตุุที่่�ผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีการเปลี่่�ยนแปลงเกิินร้้อยละ 20 เมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน ดัังนี้้�

ผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
และบริิษััทย่่อย
เปลี่่�ยนแปลง
(หน่่วย : ล้้านบาท)
Q4/2563 Q4/2562
+/(-)
รายได้้จากการขายและบริิการ
457
452
1.1%
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
88
100 (11.7%)
รายได้้อื่่�น
3
2
28.9%
ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย
(13)
(11)
20.1%
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
(80)
(80)
0.7%
ต้้นทุุนทางการเงิิน
(2)
(2) (20.0%)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้
(4)
9 (148.9%)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) หลัังภาษีี
(1)
8 (109.6%)
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
(2)
(3) (36.7%)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิส่ว่ นของบริิษัทั ใหญ่่
(3)
5 (163.1%)

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)
อััตรากำำ�ไร(ขาดทุุน)สุุทธิิ (%)

19.3%
(0.7%)

22.1%
1.1%

ปีี 2563
2,283
415
10
(57)
(238)
(5)
125
106
(16)
90

ปีี 2562
1,774
383
8
(56)
(236)
(4)
95
82
(15)
67

18.2%
3.9%

21.6%
3.7%

เปลี่่�ยนแปลง
+/(-)
28.7%
8.3%
28.5%
2.5%
1.0%
13.0%
31.2%
30.1%
10.8%
34.4%

ในไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้จากการขายและบริิการ ใกล้้เคีียงกัับไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน
แต่่มีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นที่่�ลดลงและมีีผลขาดทุุนสุุทธิิ 3 ล้้านบาท (ไตรมาสที่่� 4 ปีี 2562 : กำำ�ไรสุุทธิิ 5 ล้้านบาท) อัันเนื่่�องจาก
สาเหตุุดัังต่่อไปนี้้�
• รัับรู้้�ผลขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่าในการซื้้�อกิิจการ จำำ�นวน 21 ล้้านบาท (ไตรมาสที่่� 4 ปีี 2562 : 24 ล้้านบาท) ซึ่่ง� ผลขาดทุุน
ดัังกล่่าวเกิิดจากข้้อตกลงในการกำำ�หนดมููลค่่าสิ่่�งตอบแทนที่่�ต้้องจ่่ายซื้้�อกิิจการให้้ขึ้้�นอยู่่�กัับกำำ�ไรสุุทธิิหลัังภาษีีเงิินได้้
สำำ�หรัับปีี 2563 และ 2562 ของ บริิษัทั ไอ-ซีีเคีียว จำำ�กััด (“ไอ-ซีีเคีียว”) แต่่เนื่่�องจากธุุรกิจิ ด้้านระบบรัักษาความปลอดภััย
ทางคอมพิิวเตอร์์และระบบเครืือข่่ายของ ไอ-ซีีเคีียว มีีการเติิบโตอย่่างมาก จึึงส่่งผลให้้ผลประกอบการในปีี 2562 และ
2563 ของ ไอ-ซีีเคีียว มีีกำำ�ไรสููงกว่่าที่่�ประมาณการไว้้เดิิมเมื่่�อตกลงซื้้�อกิิจการมาก จึึงต้้องปรัับปรุุงมููลค่่าสิ่่�งตอบแทนที่่�
ต้้องจ่่าย และรัับรู้้�ผลกระทบจากการวััดมููลค่่าใหม่่ในงบการเงิินปีี 2563 และ 2562 เป็็นผลขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่า
ในการซื้้�อกิิจการ
รายงานประจำ�ปี 2563
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• รัับรู้้�ผลเสีียหายจากการที่่�ลููกค้้าขอยกเลิิกการสั่่�งซื้้�อ ซึ่่�งบริิษััทได้้ดำำ�เนิินการฟ้้องดำำ�เนิินคดีีแล้้ว โดยได้้รัับรู้้�ผลเสีียหายนี้้�
รวมในต้้นทุุนขาย จำำ�นวน 12 ล้้านบาท (ไตรมาสที่่� 4 ปีี 2562 : ไม่่มีี) ทำำ�ให้้อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นของไตรมาสที่่� 4 ปีี 2563
เท่่ากัับร้้อยละ 19.3 ต่ำำ��กว่่างวดเดีียวกัันของปีีก่่อนที่่�เท่่ากัับร้้อยละ 22.1
อย่่างไรก็็ตาม ผลการดำำ�เนิินงานโดยรวมทั้้�งปีีของบริิษััทยัังเติิบโตจากปีีก่่อนอย่่างมาก โดยรายได้้จากการขายและบริิการ
มีีการเติิบโตถึึงร้้อยละ 28.7 และกำำ�ไรสุุทธิิสููงกว่่าปีีก่่อน ร้้อยละ 34.4 ซึ่่�งกำำ�ไรสุุทธิิของปีี 2563 จำำ�นวน 90 ล้้านบาท
(ปีี 2562 : 67 ล้้านบาท) นั้้�น ได้้หักั ผลขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่าในการซื้้�อกิิจการจำำ�นวน 21 ล้้านบาท (ปีี 2562 : 24 ล้้านบาท)
ผลเสีียหายจากการที่่�ลูกู ค้้าขอยกเลิิกการสั่่�งซื้้อ� จำำ�นวน 16 ล้้านบาท (ปีี 2562 : ไม่่มีี) และหนี้้ส� งสััยจะสููญจำำ�นวน 11 ล้้านบาทแล้้ว
(ปีี 2562 : 0.03 ล้้านบาท) โดยมีีรายละเอีียดและคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�

1. รายได้้จากการขายและบริิการ
ในปีี 2563 บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีรายได้้จากการขายและบริิการจำำ�นวน 2,283 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ น 509 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 28.7 อัันเนื่่�องจากการเติิบโตของยอดรายได้้ทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง รายได้้
จากกลุ่่�มประเทศ CLM ที่่�เติิบโตเป็็นสองเท่่าจากงวดก่่อน

2. กำำ�ไรขั้้�นต้้น
สำำ�หรัับปีี 2563 กำำ�ไรขั้้�นต้้นของบริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีจำำ�นวน 415 ล้้านบาท (ปีี 2562 : 383 ล้้านบาท) อััตรา
กำำ�ไรขั้้�นต้้นปีี 2563 เท่่ากับั ร้้อยละ 18.17 ต่ำำ��กว่่าปีี 2562 ที่่�เท่่ากับั ร้้อยละ 21.6 สาเหตุุหลัักมาจากมีีสััดส่ว่ นรายได้้จาก
การขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่า ปีีก่่อน รวมทั้้�งมีีการขายในโครงการขนาดใหญ่่ที่่�มีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นต่ำำ�� ประกอบกัับการรัับรู้้�
ผลเสีียหายจากการที่่�ลูกู ค้้าขอยกเลิิกการสั่่�งซื้้อ� รวมอยู่่�ในต้้นทุุนขาย จำำ�นวน 16 ล้้านบาท (รัับรู้้�ในไตรมาสที่่� 4 ปีี 2563
จำำ�นวน 12 ล้้านบาท) ตามที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้น

3. ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย
สำำ�หรัับปีี 2563 ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายมีีจำำ�นวน 57 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.5 จากปีีก่่อน โดยต้้นทุุนในการ
จััดจำำ�หน่่ายคิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อรายได้้รวมเท่่ากัับร้้อยละ 2.5 ต่ำำ��กว่่าปีีก่่อนซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 3.1 เนื่่�องจากการลดและ
ควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับบุุคลากร ค่่าคอมมิิชชั่่�นและค่่าใช้้จ่่ายทางการตลาด

4. ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารสำำ�หรัับปีี 2563 มีีจำำ�นวนรวม 238 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจากปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 236 ล้้าน
โดยค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารส่่วนใหญ่่ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ประกอบด้้วย ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับบุุคลากร ค่่าเช่่าและ
ค่่าบริิการสำำ�นัักงาน ค่่าเสื่่อ� มราคาและค่่าตัดจำ
ั ำ�หน่่าย และผลขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่าในการซื้้�อกิิจการ เป็็นต้้น ค่่าใช้้จ่าย
่
ในการบริิหารคิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อรายได้้รวมเท่่ากัับร้้อยละ 10.4 ต่ำำ��กว่่าปีีก่่อน (ปีี 2562 : ร้้อยละ 13.2) เนื่่�องจากการ
ลดและควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ
ทั้้�งนี้้�ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารสำำ�หรัับปีี 2563 และ 2562 ได้้รวมผลขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่าในการซื้้�อกิิจการ จำำ�นวน
21 ล้้านบาท และ 24 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ และได้้รวมค่่าใช้้จ่่ายหนี้้�สงสััยจะสููญอีีกจำำ�นวน 11 ล้้านบาท (ปีี 2562 :
0.03 ล้้านบาท)

5. กำำ�ไรสุุทธิิและอััตรากำำ�ไรสุุทธิิ
บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 90 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนจำำ�นวน 23 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 34.4
โดยมีีอััตรากำำ�ไรสุุทธิิต่่อรายได้้รวมเท่่ากัับร้้อยละ 3.9 (ปีี 2562 : ร้้อยละ 3.7)
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ฐานะการเงิน
	สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หลัักที่่�สำำ�คััญของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ประกอบด้้วย ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น รองลงมาได้้แก่่ เงิินสด
และรายการเทีียบเท่่าเงิินสด และค่่าความนิิยม โดยสิินทรััพย์์รวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 มีีจำำ�นวน 1,461 ล้้านบาท และ 1,161 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� สิินทรััพย์์รวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 300 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 25.8 สาเหตุุหลัักมาจากลููกหนี้้�การค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีจำำ�นวน 285 ล้้านบาท
และ 261 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
มีีจำำ�นวน 738 ล้้านบาท และ 540 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ เพิ่่�มขึ้้�น 198 ล้้านบาท โดยมาจากการขายโครงการใหญ่่
ช่่วงปลายปีี
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 17 ล้้านบาท เป็็นเงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญในสััดส่่วน
ร้้อยละ 22 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้ว ของ บริิษััท เอ็็มอิินเทลลิิเจนซ์์ จำำ�กััด
ค่่าความนิิยม จำำ�นวน 210.00 ล้้านบาท เกิิดจากการที่่�บริิษัทั ซื้้อ� หุ้้�นในอััตราส่ว่ นร้้อยละ 100 ของบริิษัทั ไอ-ซีีเคีียว จำำ�กััด

หนี้้�สิิน
หนี้้สิ� นิ ส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษัทั ประมาณร้้อยละ 95 ของหนี้้สิ� นิ รวมเป็็นหนี้้สิ� นิ หมุุนเวีียน ซึ่่ง� ประกอบด้้วย เจ้้าหนี้้ก� ารค้้า
และเจ้้าหนี้้�อื่่�น เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน และเจ้้าหนี้้�ค่่าซื้้�อธุุรกิิจที่่�จะถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี สำำ�หรัับ
หนี้้สิ� นิ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ประมาณการหนี้้สิ� นิ สำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงาน โดยหนี้้สิ� นิ รวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีจำำ�นวน 956 ล้้านบาท และ 654 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ เพิ่่�มขึ้้�น 302 ล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 46.16 สาเหตุุหลัักมาจากเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน และเจ้้าหนี้้�การค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

	ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีจำำ�นวน 451 ล้้านบาท และ
440 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ เพิ่่�มขึ้้�น 11 ล้้านบาท เป็็นผลมาจากกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 90 ล้้านบาท และการจ่่ายเงิินปัันผล
ระหว่่างปีีจำำ�นวน 78 ล้้านบาท
จึึงเรีียนมาเพื่่�อโปรดทราบ
ขอแสดงความนัับถืือ

(นางทรงศรีี ศรีีรุ่่�งเรืืองจิิต)

กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท วิินท์์คอม เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
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งบการเงินปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษงบแสดงฐานะการเงิ
ทั วินท์คอม เทคโนโลยี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
31นธัรวม
นวาคม
งบการเงิ

สินทรัพย์
สินทรัพย์

หมายเหตุ

2563
31 ธันวาคม

หมายเหตุ

2563

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
6
284,986,335
สิ นทรัเงิพนสดและรายการเที
ย์ หมุนเวียน ยบเท่าเงินสด
ลูกหนี� การค้าและลู
กหนี
737,697,939
เงินสดและรายการเที
ยบเท่
าเงิ� อนื�นสด
6 5, 8, 17 284,986,335
ให้กายู้ และลู
ืมระยะสั
ลูกหนีเงิ� นการค้
กหนี� น� อแก่
ื�น กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5, 8, 17 5
737,697,939 สิ นกยคู้้ ืมาคงเหลื
7,230,252
เงินให้
ระยะสัอ� นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
5 9
นทรั
1,029,914,526
สิ นค้รวมสิ
าคงเหลื
อ พย์ หมุนเวียน
9
7,230,252
รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน
1,029,914,526
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
7, 17
27,001,450
สิ นทรัเงิพนฝากสถาบั
ย์ ไม่ หมุนเวีนยการเงิ
น นที�มีภาระผูกพัน
ลูกหนี� การค้
า นที�มีภาระผูกพัน
32,327,427
เงินฝากสถาบั
นการเงิ
7, 17 8
27,001,450
ลงทุานในบริ ษทั ย่อย
ลูกหนีเงิ� นการค้
8 11
32,327,427 เงินนลงทุ
นในบริ
17,266,874
เงินลงทุ
ในบริ
ษทั ย่ษอยทั ร่ วม
11 10
อุปกรณ์
27,059,510
เงินลงทุ
นในบริ ษทั ร่ วม
10 13
17,266,874
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
39,599,697
อุปกรณ์
13 14
27,059,510
210,007,302
สิ นทรัค่าพความนิ
ย์สิทธิ กยมารใช้
14 15
39,599,697
สิ นทรัยพมย์ไม่มีตวั ตนอื�นนอกจากค่าความนิยม 15 16 210,007,302
7,245,333
ค่าความนิ
เงิน�นได้นอกจากค่
รอการตัดาบัความนิ
ญชี ยม
21,419,910
สิ นทรัสิ นพทรั
ย์ไม่พมย์ีตภวัาษีตนอื
16 24
7,245,333
ถูกหัดกบัณญทีชี�จ่ายขอคืน
41,703,125
สิ นทรัภาษี
พย์เภงินาษีได้เงิแนละภาษี
ได้รอการตั
24
21,419,910
ทรัแพละภาษี
ย์ไม่หมุถนูกเวีหักยนอื
7,410,984
ภาษีเสิงินนได้
ณ �นที�จ่ายขอคืน
41,703,125
หมุ�นนเวียน
431,041,612
สิ นทรัรวมสิ
พย์ไนม่ทรั
หมุพนย์เวีไยม่นอื
7,410,984
รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์
รวมสิ นทรั พย์

2562

2563
31 ธันวาคม

2562

(บาท)2563
(บาท)
260,736,928
32,579,026
540,109,037 32,579,026
519,604,122
260,736,928
149,337,000
540,109,037 - 519,604,122
23,127,723
252,158
149,337,000
823,973,688
701,772,306
23,127,723
252,158

124,706,418
340,087,155
124,706,418
35,972,061
340,087,155
17,329,163
35,972,061
518,094,797
17,329,163

823,973,688

701,772,306

518,094,797

17,473,351
3,922,669
17,473,351
3,922,669 - 36,065,564
36,065,564 210,007,302
4,666,029
210,007,302
10,674,121
4,666,029
46,846,634
10,674,121
7,420,467
46,846,634
337,076,137
7,420,467

26,725,000
26,725,000 398,251,493
17,266,874
398,251,493
6,666,058
17,266,874
8,987,303
6,666,058
8,987,303 117,122
20,178,541
117,122
26,164,084
20,178,541
2,225,800
26,164,084
506,582,275
2,225,800

16,725,000
16,725,000 362,078,952
362,078,952 11,238,770
11,238,770 - 194,359
10,066,875
194,359
33,369,589
10,066,875
2,231,767
33,369,589
435,905,312
2,231,767

2562

2562

431,041,612
337,076,137
506,582,275
435,905,312
1,460,956,138 1,161,049,825 1,208,354,581
954,000,109
1,460,956,138

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
หมายเหตุ
นส่ วนหนึจำ� ง�ของงบการเงิ
106 ประกอบงบการเงิ
บริษัท วินท์คนอมเป็ เทคโนโลยี
กัด (มหาชน) นนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิ
จการ

8
8

1,161,049,825

1,208,354,581

954,000,109

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษทั งบแสดงฐานะการเงิ
วินท์คอม เทคโนโลยี
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
หนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ธันวาคม
งบการเงิ31นรวม

หมายเหตุ

2563
31 ธันวาคม

หมายเหตุ

2563

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
นสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
6
284,986,335
หนี�สินเงิหมุ
นเวียน
หนี� การค้
าและลูกหนี
737,697,939
� อื�น น
เงินกูย้ ลูืมกระยะสั
นการเงิ
17 5, 8, 17 220,000,000
� นจากสถาบั
ให้ากและเจ้
ยู้ ืมระยะสั
เจ้าหนีเงิ� กนารค้
าหนี� นอื�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5, 18 5 560,133,348 7,230,252
เจ้าหนีสิ� คน่าซืค้�าอคงเหลื
ธุรกิจ อ
29 9 101,049,527
รวมสิ น� สทรั
พย์ หมุนเวียน
1,029,914,526
ส่ วนของหนี
ิ นระยะยาว

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
สิ นทรั พ� สิย์นไตามสั
ม่ หมุนญเวีญาเช่
ยน า
ส่ วนของหนี
นการเงินที� �งมปีีภาระผูกพัน
ที�ถึงเงิกํนาฝากสถาบั
หนดชําระภายในหนึ
ลูกหนี
า ญญาเช่ าการเงิ นที�ถึง
(2562:
หนี� กส� ารค้
ิ นตามสั
เงินลงทุ
นในบริ ษทั ย่�งอปีย)
กําหนดชํ
าระภายในหนึ
ทั ร่าวยม
ภาษีเงิเงินนได้ลงทุ
นิตนิบในบริ
ุคคลค้ษางจ่
อุปส� กรณ์
รวมหนี
ิ นหมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
าความนิ
หนี�สินค่ไม่
หมุนเวียยมน
นทรัพญย์ญาเช่
ไม่มีตา วั ตนอื�นนอกจากค่าความนิ ยม
หนี�สินสิตามสั
สิ นทรั
าษีเงินญได้ญาเช่
รอการตั
ดบันญ) ชี
(2562:
หนีพส� ย์ิ นภตามสั
าการเงิ
เจ้าหนีภาษี
รกิแจละภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายขอคืน
� ค่าซืเ�งิอนธุได้
สิ นทรัพย์ไ� สม่ิ นหไม่
มุนหเวีมุยนนอืเวี�นยน
ประมาณการหนี
รวมสิ
นทรั พย์ ไม่ หพมุนันกเวีงาน
ยน
สําหรั
บผลประโยชน์
ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ
นทรั
รวมหนี
ส� ิ นไม่
หมุพนย์เวียน

17

620,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิ
จการ
2562

2563
31 ธันวาคม

(บาท)2563
2562
(บาท)
260,736,928
32,579,026
124,706,418
540,109,037
519,604,122
340,087,155
220,000,000
149,337,000 333,460,422
35,972,061
461,052,524 - 409,921,515
23,127,723 101,049,527
252,158 81,879,291
17,329,163
81,879,291
823,973,688
701,772,306
518,094,797
2562

3,141,204

-

7, 17
27,001,450
17,473,351
26,725,000
8
32,327,427
3,922,669
398,251,493
17 11 13,775,341 439,117 2,652,910
10
17,266,874 4,941,599 17,266,874
8,499,355
3,128,033
13 904,077,571
27,059,510 551,453,735
36,065,564 736,751,985
6,666,058
14
39,599,697
8,987,303
15
210,007,302
210,007,302
16
7,245,333
4,666,029
117,122
21,419,910 2,630,981
10,674,121 6,446,517
20,178,541
17 24 27,219,376
41,703,125
46,846,634
26,164,084
29
80,336,824
7,410,984
7,420,467
2,225,800
431,041,612 19,801,587
337,076,137 14,065,986
506,582,275
19
24,842,664
100,000
1,460,956,138
1,161,049,825
1,208,354,581
52,162,040
102,769,392
20,512,503

รวมหนีส� ิ น

956,239,611

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

8
9

2562

654,223,127

757,264,488

16,725,000
362,078,952
439,117
3,128,033 11,238,770
418,906,863
194,359
10,066,875
2,630,981
33,369,589
80,336,824
2,231,767
435,905,312
12,002,019
954,000,109
94,969,824
513,876,687

รายงานประจำ�ปี 2563

107

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษงบแสดงฐานะการเงิ
ทั วินท์คอม เทคโนโลยี
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
หนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
ส่ วนของผู
้ ถือหุ้น
หนีน้ � การค้าและลูกหนี�อื�น
ทุนเรืลูอกนหุ
นให้กยู้ ยืมนระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ทุนเงิจดทะเบี
ค้าคงเหลื
อ 300 ล้ านหุ้น
(หุ้นสิ นสามั
ญจํานวน
นทรับาทต่
พย์ หอมุหุน้ นเวี)ยน
มูรวมสิ
ลค่ า 0.5
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
ทรัญพจํย์าไนวน
ม่ หมุน300
เวียล้นานหุ้น
(หุ้ นสิ นสามั
มูเงิลนค่ฝากสถาบั
า 0.5 บาทต่นการเงิ
อหุ้ น)นที�มีภาระผูกพัน
ส่ วนเกิลูกนหนี
มูล� กค่ารค้
าหุ น้ า
นลงทุ
ษทั ย่ญอย
ส่ วเงินเกิ
นมูลนค่ในบริ
าหุ น้ สามั
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรสะสม
ปกรณ์ว
จัดอุสรรแล้
พย์สิทธิ การใช้
ทุสินนสํทรั
ารองตามกฎหมาย
ค่าความนิ
ยม
ยังไม่
ได้จดั สรร
นทรัพย์ไ�นม่ของส่
มีตวั ตนอื
�นนอกจากค่
องค์ปสิระกอบอื
วนของผู
ถ้ ือหุ ้น าความนิยม
ทรัพย์ภาษี
นได้รอการตัดบัญชี
รวมส่สิวนนของบริ
ษัทเงิใหญ่
ภาษีเสีเยงิทีน�ไได้ม่มและภาษี
ถูกหักมณ ที�จ่ายขอคืน
ส่ วนได้
ีอาํ นาจควบคุ
ทรัพย์ไ้ถม่ือหหุมุ้ นนเวียนอื�น
รวมส่สิวนนของผู
รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม
นวาคม
งบการเงิ31นธัรวม
31 ธันวาคม
2563

หมายเหตุ
หมายเหตุ
6
5, 8, 17
5
9

7, 17
8
20 11
10
13
20 14
15
20 16
24
12

รวมหนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมสิ นทรั พย์

2562

31 ธันวาคม
2563

2562

284,986,335
737,697,939
7,230,252
1,029,914,526
150,000,000

(บาท)2563
2562
(บาท)
260,736,928
32,579,026
124,706,418
540,109,037
519,604,122
340,087,155
149,337,000
35,972,061
23,127,723
252,158
17,329,163
823,973,688 150,000,000
701,772,306 150,000,000
518,094,797
150,000,000

27,001,450
150,000,000
32,327,427
182,453,164 17,266,874
27,059,510
39,599,697
15,000,000
210,007,302
105,382,404
7,245,333
(1,864,334)
21,419,910
450,971,234
41,703,125
53,745,293
7,410,984
504,716,527
431,041,612

17,473,351
150,000,000
3,922,669
182,453,164 36,065,564
15,000,000 210,007,302
93,506,019
4,666,029
(954,620)
10,674,121
440,004,563
46,846,634
66,822,135
7,420,467
506,826,698
337,076,137

2563

2562

26,725,000
150,000,000
398,251,493
182,453,164
17,266,874
6,666,058
8,987,303
15,000,000
105,501,263 117,122
(1,864,334)
20,178,541
451,090,093
26,164,084
2,225,800
451,090,093
506,582,275

16,725,000
150,000,000
362,078,952
182,453,164
11,238,770
15,000,000 93,624,878 194,359
(954,620)
10,066,875
440,123,422
33,369,589
2,231,767
440,123,422
435,905,312

1,460,956,138 1,161,049,825 1,208,354,581
954,000,109
1,460,956,138 1,161,049,825 1,208,354,581
954,000,109

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
หมายเหตุ
เป็ นเทคโนโลยี
ส่ วนหนึ� งจำของงบการเงิ
108 ประกอบงบการเงิ
บริษัท วินท์คนอม
�กัด (มหาชน)นนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิ
จการ

8
10

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษงบแสดงฐานะการเงิ
ัท วินท์ คอม เทคโนโลยี

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
ธันวาคม
งบการเงิ31นรวม

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันจวาคม
งบการเงินเฉพาะกิ
การ

หมายเหตุสําหรับปี สิ2563
2562 สําหรับปี สิ� น2563
สุ ดวันที� 31 ธันวาคม2562
� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2563
2562
2563
2562
(บาท)
(บาท)
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
รายได้
5, 21 6 2,283,380,043
เงินจากการขายและบริ
สดและรายการเทีกยาร
บเท่าเงินสด
284,986,3351,773,790,577
260,736,9281,278,611,518
32,579,026 951,120,952
124,706,418
ต้นทุลูนกขายและบริ
การ กหนี�อื�น
5 5, 8, 17(1,868,470,432)
(1,131,160,001)
หนี� การค้าและลู
737,697,939(1,390,698,220)
540,109,037
519,604,122(812,342,746)
340,087,155
กําไรขั
�
น
ต้
น
414,909,611
383,092,357
147,451,517
138,778,206
เงินให้กยู้ ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
5
149,337,000
35,972,061
สิ นค้าคงเหลือ
9
7,230,252
23,127,723
252,158
17,329,163
รายได้อ�ืน
5
10,325,413
8,035,990
7,409,399
5,012,291
รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน
1,029,914,526
823,973,688
701,772,306
518,094,797
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
5
(56,965,831)
(55,594,847)
(28,947,183)
(28,863,777)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
5
(237,996,819) (235,912,865)
(93,652,964)
(87,290,037)
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
130,272,374
99,620,635
32,260,769
27,636,683
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพัน
7, 17
27,001,450
17,473,351
26,725,000
16,725,000
ลูกหนี� การค้า
8
32,327,427
3,922,669
ต้นทุนทางการเงิน
(5,032,688)
(4,453,494)
(3,878,600)
(3,741,227)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
11
398,251,493
362,078,952
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
10
(333,126)
(333,126)
เงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
ม
10
17,266,874
17,266,874
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
11
67,529,256
47,757,231
อุปอกรณ์
13 124,906,560
27,059,510 95,167,141
36,065,564 95,578,299
6,666,058 71,652,687
11,238,770
กําไรก่
นภาษีเงินได้
ทรัพย์เงิสนิ ทได้
ธิ การใช้
39,599,697 (13,657,277) - (5,856,205)
8,987,303 (4,874,483) ค่าใช้สิจน่ายภาษี
24 14 (18,861,158)
ค่าาความนิ
15 106,045,402
210,007,302 81,509,864
210,007,302 89,722,094 - 66,778,204 กําไรสํ
หรับปี ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�นนอกจากค่าความนิ ยม
16
7,245,333
4,666,029
117,122
194,359
กําไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
อื
�
น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
24
21,419,910
10,674,121
20,178,541
10,066,875
รายการที
ดประเภทใหม่
ภาษีเอ�งินาจถู
ได้กแจัละภาษี
ถูกหัก ณไว้ทีใน�จ่ายขอคืน
41,703,125
46,846,634
26,164,084
33,369,589
กําสิไรหรื
อ
ขาดทุ
น
ในภายหลั
ง
นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
7,410,984
7,420,467
2,225,800
2,231,767
ผลต่รวมสิ
างของอั
ตราแลกเปลี
า
นทรั
พย์ ไม่ หมุ�ยนนจากการแปลงค่
เวียน
431,041,612
337,076,137
506,582,275
435,905,312
งบการเงิน
11
(909,714)
(633,568)
(909,714)
(633,568)
รวมสิ นทรัพย์
รายการทีจ� ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที�กาํ หนดไว้
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นของบริ ษทั ย่อย

1,460,956,138

19

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรับปี สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

152,849
152,849
(756,865)
105,288,537

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

8
11

1,161,049,825

(633,568)
80,876,296

1,208,354,581

954,000,109

152,849
152,849
(756,865)
88,965,229

(633,568)
66,144,636

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษงบแสดงฐานะการเงิ
ัท วินท์ คอม เทคโนโลยี

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
การแบ่
นกําไร
เงินงปัสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
ส่ วลูนที
�เป็ � นของบริ
ษทั ใหญ่
กหนี
การค้าและลู
กหนี�อื�น
ส่ วเงินที
�
เ
ป็
นของส่
ว
นได้
สี ยกทีิจ�ไการที
ม่มีอาํ�เกีนาจควบคุ
�ยวข้องกันม
นให้กยู้ ืมระยะสั�นเแก่
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วสินที
�เป็ พนของบริ
นทรั
ย์ ไม่ หมุษนทั เวีใหญ่
ยน
ส่ วเงินที
�
เ
ป็
นของส่
ว
นได้
มีอาํ นาจควบคุ
นฝากสถาบันการเงิเสีนยทีที�ม�ไีภม่าระผู
กพัน ม

งบการเงินรวม
ธันวาคม
งบการเงิ31
นรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันจวาคม
งบการเงินเฉพาะกิ
การ

สุ ดวันที� 31 ธันวาคม2562
หมายเหตุสําหรับปี สิ2563
2562 สําหรับปี สิ� น2563
� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2563
2562
2563
2562
(บาท)
(บาท)

6
284,986,335
260,736,928
32,579,026
124,706,418
5, 8, 17 89,722,094
737,697,939 66,778,204
540,109,037 89,722,094
519,604,122 66,778,204
340,087,155
12 5
16,323,308 - 14,731,660 149,337,000
35,972,061
9 106,045,402
7,230,252 81,509,864
23,127,723 89,722,094252,158 66,778,204
17,329,163
1,029,914,526
823,973,688
701,772,306
518,094,797
88,965,229
66,144,636
88,965,229
66,144,636
12 7, 17 16,323,308
27,001,450 14,731,660
17,473,351
26,725,000
16,725,000
105,288,537
80,876,296
88,965,229
66,144,636
8
32,327,427
3,922,669
-

ลูกหนี� การค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
11
กําไรต่ อหุ้นขั�นพืน� ฐาน
25
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
10
อุปกรณ์
13
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
14
ค่าความนิยม
15
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�นนอกจากค่าความนิยม
16
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
24
ภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายขอคืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

0.30
17,266,874
27,059,510
39,599,697
210,007,302
7,245,333
21,419,910
41,703,125
7,410,984
431,041,612

36,065,564
210,007,302
4,666,029
10,674,121
46,846,634
7,420,467
337,076,137

398,251,493
0.30
17,266,874
6,666,058
8,987,303
117,122
20,178,541
26,164,084
2,225,800
506,582,275

362,078,952
0.22
11,238,770
194,359
10,066,875
33,369,589
2,231,767
435,905,312

1,460,956,138

1,161,049,825

1,208,354,581

954,000,109

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
110 ประกอบงบการเงิ
บริษัท วินท์คนอม
�กัด (มหาชน)นนี�
หมายเหตุ
เป็ นเทคโนโลยี
ส่ วนหนึ� งจำของงบการเงิ

8
12

0.22

รายงานประจำ�ปี 2563

111

6
5, 8, 17
5
9

284,986,335
737,697,939
7,230,252
1,029,914,526

260,736,928
540,109,037
23,127,723
823,973,688

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

8

150,000,000

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น

182,453,164

-

-

-

-

-

-

1,161,049,825

-

1,460,956,138

-

26

8
11
10
13
14
15
16
หมายเหตุ
24

32,579,026
519,604,122
149,337,000
252,158
701,772,306

124,706,418
340,087,155
35,972,061
17,329,163
518,094,797

15,000,000

-

-

-

-

-

93,506,019

66,778,204

-

66,778,204

(36,000,000)

-

-

-

(954,620)

(633,568)

(633,568)

954,000,109

(36,000,000)

1,208,354,581

440,004,563

66,144,636

(633,568)

66,778,204

(36,000,000)

(36,000,000)

27,001,450
17,473,351
26,725,000
16,725,000
32,327,427
3,922,669
งบการเงิ
น
รวม
398,251,493
362,078,952
องค์-ประกอบอื�น
17,266,874
17,266,874
ของส่ วนของ
27,059,510
36,065,564
6,666,058
11,238,770
กําไรสะสม
39,599,697
8,987,303
-ผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
สํารอง
รวมส่ วน
210,007,302
210,007,302
ที�ออกและ
ส่วนเกิน
ทุนสํารอง
ยังไม่ได้
การแปลงค่า
ของผูถ้ ือหุน้
7,245,333
4,666,029
117,122
194,359
ชําระแล้ว
มูลค่าหุน้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
งบการเงิน
ของบริ ษทั ใหญ่
21,419,910
10,674,121
20,178,541
10,066,875
(บาท)
41,703,125
46,846,634
26,164,084
33,369,589
150,000,000
182,453,164
15,000,000
62,727,815
(321,052) 409,859,927
7,410,984
7,420,467
2,225,800
2,231,767
431,041,612
337,076,137
506,582,275
435,905,312

กําไรหรื อขาดทุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

รวมสิ นทรัพย์

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

ลูกหนี� การค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�นนอกจากค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
ภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายขอคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

บริ ษทั วิสินนท์ทรัคอม
พย์ ไเทคโนโลยี
ม่ หมุนเวียนจํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี
�ยนแปลงส่
้ ถือกหุพั้นน
เงินฝากสถาบั
นการเงิวนนของผู
ที�มีภาระผู
7, 17

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อื�น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

ผูถ้ ือหุน้
461,950,402

ควบคุม
52,090,475

66,822,135

14,731,660

-

14,731,660

-

506,826,698

80,876,296

(633,568)

81,509,864

(36,000,000)

(36,000,000)

ส่ วนของ

ที�ไม่มีอาํ นาจ

-

รวม

ส่ วนได้เสี ย

112

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

519,604,122
149,337,000
252,158
701,772,306

340,087,155
35,972,061
17,329,163
518,094,797

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

8

150,000,000

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

-

กําไรหรื อขาดทุน

182,453,164

-

-

-

-

-

รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

-

14

-

-

-

-

-

105,382,404

89,874,943

152,849

89,722,094

(77,998,558)

-

(1,864,334)

(909,714)

(909,714)

-

-

-

1,208,354,581
(77,998,558)954,000,109 -

15,000,000

1,161,049,825
-

-

1,460,956,138
-

รวมสิผถู้นือทรั
ย์ ษทั
เงินปั นผลให้
หุน้ พของบริ
26
เงินปันผลที�บริ ษทั ย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

450,971,234

88,965,229

(756,865)

89,722,094

(77,998,558)

-

(77,998,558)

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพัน
7, 17
27,001,450
17,473,351
26,725,000
16,725,000
ลูกหนี� การค้า
8
32,327,427
3,922,669
- งบการเงินรวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
11
398,251,493
362,078,952
องค์ประกอบอื�น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
10
17,266,874
17,266,874
ของส่- วนของ
อุปกรณ์
13
27,059,510
36,065,564
6,666,058
11,238,770
กําไรสะสม
ผูถ้ ือหุน้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
14 ทุนเรื อนหุ
39,599,697
8,987,303
น้
สํ-ารอง
รวมส่วน
ค่าความนิยม
15 ที�ออกและ
210,007,302 ส่วนเกิ210,007,302
น
ทุนสํารอง
ยังไม่ได้
การแปลงค่า
ของผูถ้ ือหุน้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�นนอกจากค่าความนิยม หมายเหตุ
16 ชําระแล้7,245,333
194,359
ว
มูลค่าหุน้ 4,666,029
ตามกฎหมาย 117,122
จัดสรร
งบการเงิน
ของบริ ษทั ใหญ่
สิ
น
ทรั
พ
ย์
ภ
าษี
เ
งิ
น
ได้
ร
อการตั
ด
บั
ญ
ชี
24
21,419,910
10,674,121
20,178,541
10,066,875
(บาท)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ละภาษีถ2563
ูกหัก ณ ที�จ่ายขอคืน
41,703,125182,453,164
46,846,63415,000,00026,164,084
ยอดคงเหลืภาษี
อ ณ เวังินทีได้� 1แมกราคม
150,000,000
93,506,019 33,369,589
(954,620) 440,004,563
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
7,410,984
7,420,467
2,225,800
2,231,767
หมุนเวียานส่ วนของผู้ถือหุ้น
431,041,612
337,076,137
506,582,275
435,905,312
รายการกับรวมสิ
ผู้ถือหุ้นทีทรั�บพ
นั ทึย์ กไม่โดยตรงเข้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สินทรั พ�ยย์นแปลงส่
ไม่ หมุนเวีวยนของผู
น ้ ถือหุ้น
งบแสดงการเปลี

ลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อื�น
5, 8, 17
737,697,939
540,109,037
เงินให้กยู้ ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
5
สิ นค้าคงเหลือ
9
7,230,252
23,127,723
รวมสิ นทรั
1,029,914,526
บริพย์ษหัทมุนวิเวียนนท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
และบริ823,973,688
ษัทย่อย

ผูถ้ ือหุน้
506,826,698

ควบคุม
66,822,135

53,745,293

16,323,308

-

16,323,308

(29,400,150)

(29,400,150)

504,716,527

105,288,537

(756,865)

106,045,402

(107,398,708)

(29,400,150)

(77,998,558)

ส่วนของ

ที�ไม่มีอาํ นาจ

-

รวม

ส่วนได้เสี ย
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6
5, 8, 17
5
9

284,986,335
737,697,939
7,230,252
1,029,914,526

260,736,928
540,109,037
23,127,723
823,973,688

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

26

7, 17
8
11
10
13
14
15
หมายเหตุ
16
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น

กําไรหรื อขาดทุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

รวมสิ
นทรัวนทุ
พย์นให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมการจั
ดสรรส่

เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพัน
ลูกหนี� การค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิยม
ตนอื�น2562
นอกจากค่าความนิยม
สํ าหรับปี สิสิ�นนสุทรั
ดวันพทีย์�ไ31ม่มธัีตนวั วาคม
เงินได้ร2562
อการตัดบัญชี
ยอดคงเหลืสิอนณทรัวัพนทีย์ภ� 1าษีมกราคม
ภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายขอคืน
เวียนอื�นาส่ วนของผู้ถือหุ้น
รายการกับสิผูน้ถือทรัหุ้พนทีย์ไ�บม่นั หทึมุกนโดยตรงเข้
รวมสิวนนทุทรันพให้ย์ผไ้ ถู ม่อื หหุมุ้ นนเวียน
การจัดสรรส่

32,579,026
519,604,122
149,337,000
252,158
701,772,306

124,706,418
340,087,155
35,972,061
17,329,163
518,094,797

8

-

-

-

-

-

1,208,354,581
-

-

15

182,453,164

-1,161,049,825

150,000,000

1,460,956,138

-

15,000,000

-

-

-

954,000,109
-

-

93,624,878

66,778,204

-

(954,620)

(633,568)

(633,568)

-

-

(36,000,000)

66,778,204

-

(36,000,000)

27,001,450
17,473,351
26,725,000
16,725,000
32,327,427
3,922,669
- จการ
งบการเงินเฉพาะกิ
398,251,493
362,078,952
องค์ประกอบอื�นของ
17,266,874
17,266,874
กําไรสะสม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
27,059,510
6,666,058
11,238,770
ทุนเรื อนหุน้ 36,065,564
สํารอง
39,599,697
8,987,303
ที�ออกและ
ส่วนเกิน
ทุนสํารอง
การแปลงค่า
210,007,302
- ตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
ชําระแล้ว 210,007,302
มูลค่าหุน้
งบการเงิน
7,245,333
4,666,029
117,122
194,359
(บาท)
21,419,910
20,178,541 15,000,000
10,066,875 62,846,674
150,000,00010,674,121182,453,164
(321,052)
41,703,125
46,846,634
26,164,084
33,369,589
7,410,984
7,420,467
2,225,800
2,231,767
431,041,612
337,076,137
506,582,275
435,905,312

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
สินทรั พ�ยย์นแปลงส่
ไม่ หมุนเวีวยนของผู
น ้ ถือหุ้น
งบแสดงการเปลี

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อื�น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

440,123,422

66,144,636

(633,568)

66,778,204

(36,000,000)

(36,000,000)

409,978,786

ผูถ้ ือหุน้

ส่ วนของ

รวม
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

5, 8, 17
5
9

737,697,939
7,230,252
1,029,914,526

540,109,037
23,127,723
823,973,688

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

150,000,000

-

-

-

-

-

1,208,354,581
-

16

182,453,164

-1,161,049,825

-

-

8

1,460,956,138

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

519,604,122
149,337,000
252,158
701,772,306

340,087,155
35,972,061
17,329,163
518,094,797

15,000,000

-

-

-

-

954,000,109
-

105,501,263

89,874,943

152,849

(1,864,334)

(909,714)

(909,714)

-

-

(77,998,558)

89,722,094

-

(77,998,558)

27,001,450
17,473,351
26,725,000
16,725,000
32,327,427
3,922,669
งบการเงินเฉพาะกิจการ
398,251,493
362,078,952
องค์ประกอบอื�นของ
17,266,874
17,266,874
กําไรสะสม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
27,059,510
36,065,564
6,666,058
11,238,770
ทุนเรื อนหุน้
สํารอง
39,599,697
8,987,303
ที�ออกและ
ส่วนเกิน
ทุนสํารอง
การแปลงค่า
210,007,302
210,007,302
ชําระแล้ว
มูลค่าหุน้
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
งบการเงิน
7,245,333
4,666,029
117,122
194,359
(บาท)
21,419,910
10,674,121
20,178,541
10,066,875
150,000,000
182,453,164
15,000,000
93,624,878
(954,620)
41,703,125
46,846,634
26,164,084
33,369,589
7,410,984
7,420,467
2,225,800
2,231,767
431,041,612
337,076,137
506,582,275
435,905,312

-

26

7, 17
8
11
10
13
14
15
หมายเหตุ
16
24

กําไรหรื อขาดทุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

นทรั
พย์นให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมการจัรวมสิ
ดสรรส่
วนทุ

เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพัน
ลูกหนี� การค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิยม
ตนอื�น2563
นอกจากค่าความนิยม
สํ าหรับปี สิสิ�นนสุ ดทรัวันพทีย์� ไ31ม่มธัีตนวั วาคม
เงินได้ร2563
อการตัดบัญชี
ยอดคงเหลืสิอนณทรัวันพทีย์ภ� 1าษี
มกราคม
ภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายขอคืน
นเวียนอื�นาส่ วนของผู้ถือหุ้น
รายการกับสิผู้นถือทรั
หุ้นพทีย์�บไม่นั หทึมุกโดยตรงเข้
รวมสิวนทุ
นทรันให้
พย์ผไ้ ถู ม่อื หหุมุ้ นนเวียน
การจัดสรรส่

บริษทั วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อื�น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

451,090,093

88,965,229

(756,865)

89,722,094

(77,998,558)

(77,998,558)

440,123,422

ผูถ้ ือหุน้

ส่ วนของ

รวม

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริ ษงบแสดงฐานะการเงิ
ัท วินท์คอม เทคโนโลยีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

สินทรัพย์

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
งบการเงิ
นรวม
หมายเหตุ

สํา2563
หรับปี สิ� นสุดวันที� 312562
ธันวาคม สําหรับ2563
ปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2562
2563
2562 (บาท) 2563
2562
(บาท)

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน

กระแสเงิ
นสดจากกิจกรรมดํยาบเท่
เนินางาน
เงินสดและรายการเที
เงินสด
กําไรสํ
า
หรั
บ
ปี
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อื�น
ปรั บรายการที�กระทบกําไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
เงินให้กยู้ ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน
ค่าเสื� อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�น
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพัน
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนของบริ ษทั ย่อย
ลูกหนี� การค้า
และบริ ษทั ร่ วมที�ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุ
นในบริอยค่
ษทั าย่ทีอ�รยับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุ
นจากการด้
ลงทุนในบริ
ขาดทุเงินนจากการปรั
บมูษลค่ทั าร่สิวนมค้า
อุปขาดทุ
กรณ์นจากการจําหน่ายอุปกรณ์
(กําไร)
ธิ การใช้
การตัสิดนจําทรั
หน่พาย์ยอุสิปทกรณ์
าความนิยม าเช่า
ผลต่าค่งจากการลดค่
สิ �นยรัทรั
ดอกเบี
บ พย์ไม่มีตวั ตนอื�นนอกจากค่าความนิ ยม
ค่าใช้สิจ่านยผลประโยชน์
นักรงาน
ทรัพย์ภาษีเงินพได้
อการตัดบัญชี
การปรั
บปรุ
ภาษี
เงินงการประมาณการมู
ได้และภาษีถูกหักลค่ณายุทีต�จิธ่ารรม
ยขอคืน
ของเจ้
หนีพ� คย์่าไซืม่� อหธุรมุกินจเวียนอื�น
สิ นาทรั

6
5, 8, 17
5
9

284,986,335
106,045,402
737,697,939
18,861,158
7,230,252
5,032,688
1,029,914,526

260,736,928
81,509,864
540,109,037
13,657,277
23,127,723
4,453,494
823,973,688

27,001,450
32,327,427
333,126
11,140,206
17,266,874
109,924
27,059,510
(422,107)
39,599,697
22,328
210,007,302
90,351
7,245,333
(3,000,425)
5,193,926
21,419,910
41,703,125
21,052,723
7,410,984
186,801,552
431,041,612

17,473,351
3,922,669
28,548
135,193
36,065,564
289,004
-210,007,302
4,666,029
(1,813,496)
6,782,922
10,674,121
46,846,634
23,714,586
7,420,467
144,707,245
337,076,137

20,607,479
1,354,167
380,606

7, 17
8
11
10
13
14
15
16
24

รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

การเปลี�ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส� ิ นดําเนินงาน
ลูกหนีรวมสิ
� การค้นาและลู
ทรัพย์กหนี�อ�ืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�ืน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน
ภาษีเงินได้รับคืน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

12,803,783
3,091,860
54,210

(238,335,852) 1,161,049,825
202,987,492
1,460,956,138
15,787,547
9,483
98,724,314
62,987,044
9,304,177
(30,209,860)
42,081,361

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธันวาคม
งบการเงิน31เฉพาะกิ
จการ

8
17

12,951,520
(71,007)
(10,882,412)
349,692,838
8,722,335
(37,292,324)
321,122,849

32,579,026

89,722,094
519,604,122

124,706,418

66,778,204
340,087,155

149,337,000
5,856,205
252,158
3,878,600
701,772,306

35,972,061

4,874,483
17,329,163
3,741,227
518,094,797
4,798,503
131,129
2,140,102

4,430,996
77,237
7,477,428

26,725,000
16,725,000
(67,196,130)
(47,757,231)
398,251,493
362,078,952
4,144,370
17,266,874
109,924
135,193 6,666,058
11,238,770
(447,863)
8,987,303
22,328
- - - 117,122 (1,984,734)
194,359
(3,804,591)
2,063,967
20,178,541 4,181,339
10,066,875
26,164,084
33,369,589
21,052,723
2,225,800 23,714,586
2,231,767
67,387,288
506,582,275 60,752,801
435,905,312
(182,422,446)
1,208,354,581
16,967,081
5,967
75,974,457
(22,087,653)
9,304,177
(18,066,543)
(30,850,019)

203,311,215
954,000,109
(2,134,370)
(75,356)
25,563,030
287,417,320
8,722,335
(23,310,931)
272,828,724

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษงบแสดงฐานะการเงิ
ัท วินท์คอม เทคโนโลยีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

สินทรัพย์

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
งบการเงิ
นรวม
หมายเหตุ

สํา2563
หรับปี สิ� นสุ ดวันที� 312562
ธันวาคม สําหรับ2563
ปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2562
หมายเหตุ
2563
2562 (บาท) 2563
2562
(บาท)

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน

กระแสเงิ
นสดจากกิจกรรมลงทุ
เงินสดและรายการเที
ยบเท่น าเงินสด
เงินสดจ่
ยเพื� ก�อารค้
เพิ�มาทุและลู
นในบริ
ษทั � อย่ื�นอย
ลูกาหนี
กหนี
เงินสดจ่ายเพื�อซื� อบริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื�อชําระเจ้าหนี�ซ�ือธุรกิจ
สิ นค้าคงเหลือ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดจ่ายเพื�อซื� ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อซื� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั�น
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพัน
แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ลูกหนี� การค้า
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลงทุบ นในบริ ษทั ร่ วม
เงินปัเงินนผลรั
ดอกเบีอุป� ยรักรณ์
บ
สิ
น
ทรั
พย์สทิ ทธิใธิช้กไารใช้
กระแสเงินสดสุ
ปในกิจกรรมลงทุน

ค่าความนิยม
สิ นทรั
พย์ไม่มจีตกรรมจั
วั ตนอื�นดหาเงิ
นอกจากค่
กระแสเงิ
นสดจากกิ
น าความนิ ยม
เงินสดรั
กูย้ เมื งินระยะสั
� นจากสถาบั
สิ นบทรัจากเงิ
พย์ภนาษี
ได้รอการตั
ดบัญนชีการเงิน
เงินสดจ่
ชําแระกู
ย้ มื ระยะสั
นการเงิ
ภาษีายเพื
เงิน�อได้
ละภาษี
ถูกหัก� นจากสถาบั
ณ ที�จ่ายขอคื
น น
เงินสดรั
สิ นบทรัจากเงิ
พย์ไนม่กูหย้ มมุื นเวียนอื�น
เงินสดจ่
ายเพืน�อทรัชําพระเงิ
รวมสิ
ย์ ไม่นหกูมุย้ มื นเวียน

6
5, 8, 17
5
28, 29
9

284,986,335
737,697,939
(17,600,000)
(84,282,487)
7,230,252
1,317,060
1,029,914,526

260,736,928
540,109,037
(14,911,576)
23,127,723
964,198
823,973,688

27,001,450
32,327,427
(9,528,099)
17,266,874
27,059,510
3,030,479
39,599,697
(117,400,137)
210,007,302
7,245,333
780,000,000
21,419,910
(560,000,000)
41,703,125
620,000
7,410,984
(3,141,204)
431,041,612

17,473,351
3,922,669
659,223
-36,065,564
1,783,580
(29,277,513)
210,007,302
4,666,029
177,000,000
10,674,121
(354,000,000)
46,846,634
7,420,467
(2,743,218)
337,076,137

(6,681,475)
(3,655,615)

7, 17
8
11
10
13
14
15
16
24

เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า
(2562:
สดที
รวมสิเงินนทรั
พ�ผย์้ เู ช่ าจ่ ายเพื�อลดจํานวนหนีส� ิ น
ซึ� งเกิดขึน� จากสัญญาเช่ าการเงิน)
เงินปั นผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินปันผลที�บริ ษทั ย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ดอกเบี�ยจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

1,460,956,138

(8,632,814)
(77,998,558)
(29,400,150)
(1,760,705)
99,686,569

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
116 ประกอบงบการเงิ
บริษัท วินท์นคเป็อมนเทคโนโลยี
จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุ
ส่วนหนึ� งของงบการเงิ
นนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธันวาคม
งบการเงิน31เฉพาะกิ
จการ

8
18

(17,336,593)
(436,345)

1,161,049,825
(1,353,432)
(36,000,000)
(668,979)
(217,765,629)

32,579,026
519,604,122
(17,600,000)
149,337,000
(84,282,487)
252,158
1,256,000
701,772,306
(2,523,670)
-

26,725,000

124,706,418

(4,714,500)
340,087,155
35,972,061
17,329,163
17,806
518,094,797
(1,540,217)
(40,000)

16,725,000

78,522,000
19,800,000
(198,866,000)
(32,859,044)
398,251,493
362,078,952
(10,000,000)
17,266,874
30,599,850
- 6,666,058 2,274,465
11,238,770
2,264,186
8,987,303 (17,061,490) (200,630,121)

117,122
194,359
780,000,000
20,178,541 177,000,000
10,066,875
(560,000,000)
26,164,084 (354,000,000)
33,369,589
2,225,800
2,231,767
506,582,275
435,905,312
1,208,354,581

(766,113)
(77,998,558)
(1,794,827)
139,440,502

954,000,109

(1,353,432)
(36,000,000)
(411,690)
(214,765,122)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษงบแสดงฐานะการเงิ
ัท วินท์คอม เทคโนโลยีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

สินทรัพย์
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน

เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงิยบเท่
นสดเพิ
� น (ลดลง)
เงินสดและรายการเที
าเงิน�มขึสด
่อนผลกระทบของอั
สุทลูธิกกหนี
�ยน
� การค้าและลูกหนีตราแลกเปลี
� อื�น
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
และรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นค้าคงเหลือ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง) สุ ทธิ
รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม

สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพัน
รายการที�ไม่ ใช่ เงินสด
ลูกหนี� การค้า
เจ้าหนี�ค่าอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี�ค่าซื�อธุรกิจ
นลงทุญนญาเช่
ในบริาสํษาทัหรัร่ วบมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนี�สิเงินตามสั
ปกรณ์
ซื�ออุปอุกรณ์
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�นนอกจากค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายขอคืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
งบการเงิ
นรวม
หมายเหตุ

สําหรั
บปี สิ� นสุดวันที� 312562
ธันวาคม สําหรับ2563
ปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
หมายเหตุ
2563
2562 (บาท) 2563
2562
(บาท)

6
5, 8, 17
5
9

284,986,335
24,367,793
737,697,939
(118,386)
7,230,252
24,249,407
1,029,914,526

6

7, 17
8
11
10
13
14
15
16
24

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธันวาคม
งบการเงิน31เฉพาะกิ
จการ

260,736,928
284,986,335

186,624,597
260,736,928

27,001,450
32,327,427
595,351
21,233,412
17,266,874
46,440,568
27,059,510
39,599,697
210,007,302
7,245,333
21,419,910
41,703,125
7,410,984
431,041,612

17,473,351
3,922,669
261,688
25,574,049
-36,065,564
3,000,000
210,007,302
4,666,029
10,674,121
46,846,634
7,420,467
337,076,137

1,460,956,138

1,161,049,825

8
19

260,736,928
74,079,707
540,109,037
32,624
23,127,723
74,112,331
823,973,688

32,579,026

(92,039,638)
519,604,122

124,706,418

41,002,112
340,087,155

149,337,000
35,972,061
(87,754)
(96,499)
252,158
17,329,163
(92,127,392)
40,905,613
701,772,306
518,094,797

124,706,418
32,579,026

83,800,805
124,706,418

26,725,000
16,725,000
394,972
38,032
398,251,493 25,574,049
362,078,952
21,233,412
17,266,874
6,438,895
- 6,666,058
11,238,770
3,000,000
8,987,303
117,122
194,359
20,178,541
10,066,875
26,164,084
33,369,589
2,225,800
2,231,767
506,582,275
435,905,312
1,208,354,581

รายงานประจำ�ปี 2563

954,000,109

117

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์หมายเหตุ
คอม เทคโนโลยีป
จําระกอบงบการเงิ
กัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่น
อย
หมายเหตุปสำระกอบงบการเงิ
�หรับปีสิ้นสุนดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

118

หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อมูลทัว� ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที�สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินทีม� ีภาระผูกพัน
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อน�ื
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
อุปกรณ์
สัญญาเช่า
ค่าความนิ ยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น
หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ย
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อนื�
ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ และสํารอง
ส่ วนงานดําเนิ นงานและการจําแนกรายได้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน
เงินปั นผล
เครื� องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
สัญญาการโอนธุ รกิจ
หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

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

บริษัท วินท์ คหมายเหตุ
อม เทคโนโลยี จํป
ากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

งบการเงินนี�ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวันที� 21 กุมภาพันธ์ 2564
1

ข้ อมูลทั�วไป
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที�จดั ตั�ง ขึ�นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื�อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีท�ีอยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั�งอยู่เลขที� 159/21 อาคาร
เสริ มมิตร ทาวเวอร์ ชั�น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 65) ซึ�งเป็ นนิติบุคคลที�จดั ตั�งขึ�นในประเทศไทย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิ จหลักเกี�ยวกับการขายเครื� องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รวมทั�งซอฟต์แวร์ที�เกี�ยวข้อง และ
การให้บริ การเกี�ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุขอ้ 11

2

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ น นี� จัด ทําขึ� น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี ที� ป ระกาศใช้โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ� ึ งมีผลบังคับใช้ต�งั แต่ รอบระยะเวลาบัญชี
ที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที�ออกและปรับปรุ งใหม่น� ัน
มีผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื� องมือทางการเงิน ซึ�งประกอบด้วยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที� 9 เรื� อง เครื� องมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที� 16 เรื� อง สั ญญาเช่ า (TFRS 16) เป็ นครั�งแรกซึ� งได้เปิ ดเผยผลกระทบจาก
การเปลีย� นแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
นอกจากนี� กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้น าํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที�ออกและปรับปรุ งใหม่ซ� ึงยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปัจจุบนั มาถือปฏิบตั ิในการจัดทํางบการเงินนี� ก่อนวันที�มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที�อาจเกิด ขึ�นต่อ
งบการเงิ น จากการถือ ปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที� ออกและปรั บปรุ งใหม่ เหล่านี� ซึ� ง คาดว่ าไม่ มี
ผลกระทบที�มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที�ถือปฏิบตั ิ
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บริษัท วินท์คอมหมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัปดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสนิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(ข)

สกุลเงินที�ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี�นาํ เสนอเป็ นเงินบาทซึ�งเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ข้อมูลทางการเงินทั�งหมดมีการปัดเศษ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที�ระบุไว้เป็ นอย่างอืน�

(ค)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทั�งนี� ผลที�เกิดขึ�นจริ งอาจ
แตกต่างจากที�ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที�ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื� อง
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี�ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1) การใช้วิจารณญาณ
ข้อมูลเกี�ยวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีซ� ึ งมีผลกระทบที�มีนยั สําคัญที�สุดต่อจํานวน
เงินที�รบั รู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี�
4 (ฎ) และ 14

4 (ต) และ 21

สัญญาเช่า
- การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
- กลุ่มบริ ษท
ั พิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใช้สิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าหรื อไม่
- กลุ่มบริ ษท
ั จะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรื อไม่
การพิจารณาเกี�ยวกับการรับรู้รายได้
- การขายสิ นค้าและบริ การหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึกรายการแยกจากกันได้
หรื อไม่
- การปั น ส่ วนราคาของรายการไปยังภาระที�ตอ้ งปฏิ บตั ิใ นสัญญาโดยใช้เกณฑ์ของราคาขาย
แบบเอกเทศของสินค้าหรื อบริ การที�แตกต่างกัน
- การขายสิ นค้าควรจะรับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ� ง หรื อควรจะรับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ� ง

(2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี�ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ซึ�งมีความเสี�ยงอย่างมี
นั ย สํ า คัญ ที� จ ะส่ ง ผลให้ ต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ที� มี ส าระสํ าคัญ ในมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี� สิ น ใน
ปี บัญชีถดั ไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี�
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บริษัท วินท์ คหมายเหตุ
อม เทคโนโลยี จํป
ากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อน
ย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
4 (ฎ)
4 (ฐ) 11 และ 15
4 (ฒ) และ 19
4 (ต) และ 21
4 (ฏ) และ 27

30
3

การกําหนดอัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ�มที�ใช้ในการวัดมูลค่าหนี� สินตามสัญญาเช่า
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเกี�ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที�สําคัญในการประมาณ
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้เกี�ยวกับข้อสมมติหลักใน
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
การรับรู ้รายได้ของสัญญาที�มีหลายภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิ
การวัดมู ลค่าค่า เผื�อผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของลูก หนี� ก ารค้าและสิ น ทรั พย์ท�ีเ กิ ดจาก
สัญญาเกี� ยวกับข้อสมมติ ท�ีสําคัญที�ใ ช้ใ นการกําหนดอัตราสู ญเสี ย ถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�า หนัก
(Weighted-average loss rate) และ
การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น

การเปลีย� นแปลงนโยบายการบัญชี
ตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื� องมือทางการเงิน และ
TFRS 16 เป็ นครั�งแรก
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื� องมือทางการเงินนี�ให้ขอ้ กําหนดเกี�ยวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
หนี� สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชี ของอนุ พนั ธ์
และการบัญชี ป้องกันความเสี� ยง โดยรายละเอียดของนโยบายการบัญชี เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 (ง) และข้อ 4 (ฏ)
ทั�งนี� ผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื� องมือทางการเงิน ไม่มีผลกระทบที�มี
สาระสําคัญต่องบการเงิน
(ข) TFRS 16 สัญญาเช่ า
ตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั�งแรกกับสัญญาที�เคยระบุว่าเป็ นสัญญาเช่ าตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17 เรื� อง สัญญาเช่ า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที� 4
เรื� อง การประเมินว่ าข้อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุ งย้อนหลังโดยรับรู ้ ผลกระทบ
สะสม (Modified retrospective approach)
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับนปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

เดิมกลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่าจะรับรู ้ รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดําเนินงานในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสัญญาเช่ า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้ว ยสัญญาเช่ าหรื อไม่
หากสัญญาประกอบด้วยส่วนที�เป็ นการเช่าและส่ วนที�ไม่เป็ นการเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ�งตอบแทนที�ตอ้ งจ่าย
ตามราคาขายที�เป็ นเอกเทศ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่ า
ส่ งผลให้ลกั ษณะของค่าใช้จ่ายที�เกี� ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปลี�ยนแปลงไปโดยกลุ่มบริ ษทั รับรู้ค่าเสื� อมราคา
ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี�ยจ่ายของหนี�สินตามสัญญาเช่า
ในการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย� นแปลง กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกใช้ขอ้ ยกเว้นต่อไปนี�
- ไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าที�อายุสัญญาเช่าสิ�นสุ ดภายใน 12 เดือน
- ใช้ขอ้ เท็จจริ งที�ทราบภายหลังในการกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า
- ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าที�มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล และ
- ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ� มแรกในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
งบการเงินรวม

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16
ณ วันที� 1 มกราคม 2563
อุปกรณ์ลดลง
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ�มขึ�น
หนี�สินตามสัญญาเช่ าเพิ�มขึ�น
ประมาณการรื� อถอนเพิม� ขึ�น
การวัดมูลค่ าหนี�สินตามสั ญญาเช่ า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานที�เปิ ดเผยไว้
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ข้อยกเว้นในการรับรู ้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั�น
สิ ทธิเลือกขยายอายุสญ
ั ญาเช่าที�มีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้ใช้สิทธิ
มูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที�คิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืม
ส่วนเพิ�ม ณ วันที� 1 มกราคม 2563
หนี�สินตามสัญญาเช่ าการเงินที�รับรู ้ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
หนีส� ินตามสั ญญาเช่ าที�รับรู้ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ�มถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (ร้ อยละต่ อปี )
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(พันบาท)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(3,853)
27,692
(23,739)
(100)

(3,853)
3,853
-

20,810
(6,297)

2,288
(2,288)

12,012
26,525
23,739
3,070
26,809
4, 6

3,070
3,070
4
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บริษัท วินท์ คอม
เทคโนโลยี จํป
ากัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
4

นโยบายการบัญชีที�สําคัญ
นโยบายการบัญชีที�นาํ เสนอดังต่อไปนี�ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ�าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน ยกเว้นที�
ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3

(ก)

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของ
กลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ�ื อ เมื�อการควบคุม (ตามที�กล่าวไว้ในส่วนของบริ ษทั ย่อย) ถูกโอน
ไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณีที�เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
วันที�ซ�ือกิจการคือวันที�อาํ นาจในการควบคุมนั�นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ �ือ
ค่ าความนิ ยมถู กวัดมู ลค่ า ณ วัน ที�ซ�ื อ โดยวัดจากมูลค่ ายุติธ รรมของสิ� ง ตอบแทนที�โอนให้ซ� ึ ง รวมถึงการรั บรู ้จ าํ นวน
ส่ วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ กู ซื�อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ทรี� ะบุได้ท�ไี ด้มาและหนี� สิน
ที�รับมาซึ�งวัดมูลค่า ณ วันที�ซ�ือ กําไรจากการซื�อในราคาตํ�ากว่ามูลค่ายุติธรรมบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนทันที
สิ� งตอบแทนที�โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิน ทรัพย์ที�โอนไป หนี� สินที�กลุ่ มบริ ษทั ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชําระให้แก่
เจ้าของเดิม และส่วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที�ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั�งนี�ส�ิงตอบแทนที�โอนให้ยงั รวมถึงมูลค่ายุติธรรม
ของหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที�ออกแทนโครงการของผูถ้ ูกซื� อเมื�อรวมธุ รกิ จ
หากการรวมธุ รกิ จมีผลให้สิ�น สุ ดความสัมพัน ธ์ของโครงการเดิ มระหว่างกลุ่ มบริ ษทั และผูถ้ ูกซื� อ ให้ใช้ราคาที�ต� าํ กว่า
ระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที�ระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจากสิ�งตอบแทนที�โอน
ให้และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื�น
สิ� งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื�อธุ รกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ
ทุกวันที�รายงาน การเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
หนี� สินที�อาจเกิดขึ�นของบริ ษทั ที�ถูกซื�อที�รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู้เป็ นหนี� สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ�งเกิดขึ�น
จากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื�อถือ
ต้น ทุ น ที� เ กี� ย วข้อ งกับ การซื� อ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที� เ กิ ด ขึ� นซึ� ง เป็ นผลมาจากการรวมธุ ร กิ จ เช่ น ค่ า ที� ป รึ ก ษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที�ปรึ กษาอืน� ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น
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บริษัท วินท์ คอมหมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัดป(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสนิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

หากการบันทึกบัญชีเมื�อเริ� มแรกสําหรับการรวมธุ รกิ จไม่เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันสิ� นรอบระยะเวลารายงานที�การรวม
ธุ รกิจเกิดขึ�น กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซึ� งข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื�อรายงาน มูลค่าประมาณการ
ดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู้สินทรัพย์ หรื อหนี� สินเพิ�มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า เพื�อสะท้อนผล
ของข้อมูลเพิ�มเติมที�ได้รับเกี�ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที�มีอยู่ ณ วันที�ซ�ือ ซึ�งข้อมูลดังกล่าวมี ผลต่ อการ
วัดมูลค่าของจํานวนต่างๆ ที�เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที�ซ�ือ
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที�อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิ ดขึ�นเมื�อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรั บหรื อมี สิทธิ ใ น
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี�ยวข้องกับกิจการนั�นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิ จการนั�นทําให้เ กิ ดผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงิ นรวม นับแต่วนั ที�มี
การควบคุมจนถึงวันที�การควบคุมสิ�นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสียที�ไม่ มอี าํ นาจควบคุม
ณ วันที�ซ�ือธุ รกิ จ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที�ได้มาจาก
ผูถ้ ูกซื�อ
การเปลี�ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที�ไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจการควบคุมจะบันทึกบัญชี
โดยถือเป็ นรายการในส่ วนของเจ้าของ
การสูญเสี ยการควบคุม
เมื�อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ย การควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี� สินของบริ ษทั ย่อยนั�น ออก
รวมถึงส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมและส่ วนประกอบอื�นในส่ วนของเจ้าของที�เกี�ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั�น กําไรหรื อ
ขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการสู ญเสียการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที�ยงั คง
เหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�สูญเสียการควบคุม
ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที�บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที�บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิ จการที�กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมี นัย สําคัญโดยมี อาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี� ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถงึ ระดับทีจ� ะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
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บริษัท วินท์ คหมายเหตุ
อม เทคโนโลยี จํป
ากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกด้วยราคาทุนซึ�งรวมถึงต้นทุนการทํา
รายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ� มแรก ส่วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน� ของเงินลงทุนที�บนั ทึก
ตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงิ นรวมจนถึงวันที�กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมี อิทธิ พลอย่างมี
นัยสําคัญ
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ งซึ�งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ งซึ�งเป็ นผลมาจากรายการ
กับบริ ษทั ร่ วมถูกตัดรายการกับเงิ นลงทุน เท่าที�กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที�ถูกลงทุนนั�น ขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ� น
จริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที�ยงั ไม่เกิ ดขึ�นจริ ง แต่เท่าที�เมื�อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ�น
(ข)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสีย
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมบันทึกบัญชีตามวิธี ส่วนได้เสี ย โดยรับรู้รายการเมื� อเริ� มแรกด้วยราคาทุ น ซึ� ง
รวมถึงต้นทุนการทํารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ� มแรก ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ของเงิ นลงทุนที�บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงิน เฉพาะกิจการจนถึงวันที�บริ ษทั สู ญเสี ย
ความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการควบคุม
การจําหน่ ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื�อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิที�ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที�บริ ษทั จําหน่ ายบางส่ วนของเงินลงทุนที�ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที�จาํ หน่ายไปและเงิ นลงทุน
ที�ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนที�เหลืออยูท่ �งั หมด

(ค)

เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที�เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที�เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โดยใช้
อัตราแลกเปลีย� น ณ วันที�เกิดรายการ
สิ น ทรั พย์และหนี� สิ น ที� เป็ นตัว เงิ น และเป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที�ร ายงาน แปลงค่ าเป็ นสกุล เงิ นที� ใ ช้ใ นการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันนั�น
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บริษัท วินท์ คหมายเหตุ
อม เทคโนโลยี จํปากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อน
ย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์และหนี� สินที�ไม่เป็ นตัวเงินซึ�งเกิ ดจากรายการบัญชีที�เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ� งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน� นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สินทรัพย์และหนี� สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย� น ณ วันที�รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่ วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยนที�ใกล้เคียงกับอัตรา ณ
วันที�เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี�ยนที�เกิ ดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี�ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการจําหน่ ายเงิ นลงทุนนั�นออกไป ยกเว้นผลต่ างจากการแปลงค่าที� ถูก
ปันส่ วนให้ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เมื�อหน่ วยงานต่ างประเทศถูกจําหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั�งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที�ทาํ ให้สูญเสี ยการควบคุม ผลสะสมของ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี�ยนที�เกี� ยวข้องกับหน่ วยงานต่างประเทศนั�นต้องถูกจัดประเภทเป็ นกําไรหรื อขาดทุนโดยเป็ น
ส่ วนหนึ� งของกําไรขาดทุนจากการจําหน่ าย หากกลุม่ บริ ษทั จําหน่ ายส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงั คงมีการ
ควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รายการที�เป็ นตัวเงิ น ที�เป็ นลู กหนี� หรื อเจ้าหนี� กบั หน่ วยงานในต่างประเทศ ซึ� ง รายการดัง กล่าวมิ ได้ค าดหมายว่ าจะมี
แผนการชําระหนี� หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนจาก
รายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ� งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่ างประเทศ และรับรู ้ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น และแสดงเป็ นรายการผลต่ างจากอัตราแลกเปลี�ยนในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น จนกว่ามีการจําหน่ ายเงิ น
ลงทุนนั�นออกไป
(ง)

เครื� องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติตั�งแต่ วันที� 1 มกราคม 2563
(ง.1) การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมื�อเริ� มแรก
ลูกหนี�การค้า และเจ้าหนี� การค้ารับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกเมื�อมีการออกตราสารเหล่านั�น สิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
หนี� สินทางการเงินอื�นๆ ทั�งหมดรับรู ้ รายการเมื�อเริ� มแรกเมื�อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของเครื� องมื อ
ทางการเงินนั�น

126

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

28

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอมหมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัป
ด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสนิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี� สินทางการเงิ น (นอกเหนือจากลูกหนี�การค้าที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจัด หา
เงินที�มีนยั สําคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
บวกต้นทุนการทํารายการซึ� งเกี�ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร ลูกหนี� การค้าที�ไม่มีองค์ประกอบ
เกี�ยวกับการจัดหาเงิ นที�มีนยั สําคัญวัดมู ลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยราคาของการทํารายการ สิ นทรัพย์ทางการเงิ น และ
หนี�สินทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน วัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าภายหลัง
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การจัดประเภท
ณ วันที�รบั รู ้รายการเมื�อเริ� มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน� หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั มีการ
เปลี�ยนแปลงโมเดลธุ ร กิ จในการบริ ห ารสิ น ทรัพย์ทางการเงิ น ในกรณี ดงั กล่ าวสิ นทรัพย์ท างการเงิ นที� ไ ด้รั บ
ผลกระทบทั�งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที�มีการเปลีย� นแปลงการจัดประเภท
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที�ไม่ได้ถูกกําหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จําหน่ายหากเข้าเงื�อนไขทั�งสองข้อดังต่อไปนี�
- ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั�นตามโมเดลธุ รกิจที�มีวตั ถุประสงค์เพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ซึ� งทําให้เกิ ดกระแสเงิ นสดซึ� งเป็ นการจ่ ายเพียงเงิน ต้น และ
ดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�กาํ หนดไว้
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั�งหมดที�ไม่ได้จดั ประเภทให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุ น เบ็ดเสร็ จ อื�น ตามที�ได้อธิ บายไว้ข้างต้นจะวัดมูลค่าด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น ซึ� ง รวมถึง
สิ นทรัพย์อนุ พนั ธ์ท�งั หมด ณ วันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกให้สินทรัพย์ทางการเงินที�เข้า
ข้อกําหนดในการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น ถูกวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน หากการกําหนดดังกล่าวช่ ว ยขจัดหรื อลดความไม่ สอดคล้องอย่า งมี
นัยสําคัญซึ�งอาจเกิดขึ�นซึ�งเมื�อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมิน โมเดลธุ รกิจของสินทรัพย์ทางการเงิ นที�ถือไว้ในระดับพอร์ ตโฟลิโอ เนื� องจากเป็ นวิธีที�ดี
ที�สุดที�จะสะท้อนวิธีการจัดการธุรกิจและเป็ นข้อมูลที�นาํ เสนอให้แก่ผบู้ ริ หาร ข้อมูลที�ใช้ในการพิจารณารวมถึง
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
จํากัดป(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

- นโยบายและวัตถุประสงค์ของพอร์ ตโฟลิโอและการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งกลยุท ธ์ของผูบ้ ริ หารเกี� ยวกับ การรั บดอกเบี�ยรับ ตามสัญญา การดํารงระดับ อัตราดอกเบี�ย การจับคู่
ระหว่างระยะเวลาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นกับระยะเวลาของหนี� สิน ที�เกี� ยวข้อง หรื อกระแสเงิ นสดออกที�
คาดการณ์หรื อรับรู ้กระแสเงินสดผ่านการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
- วิธีการประเมินผลการดําเนินงานของพอร์ ตโฟลิโอและการรายงานให้ผบ
ู ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
- ความเสี� ยงที�มีผลกระทบต่ อผลการดําเนิ นงานของโมเดลธุ รกิ จ (และสิน ทรัพย์ทางการเงิ นที�ถือตามโมเดล
ธุรกิจ) และกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการความเสี� ยง
- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผจู ้ ดั การเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�
บริ หารจัดการหรื ออ้างอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ
- ความถี� ปริ มาณและเวลาที�ขายในงวดก่อน เหตุผลที�ขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต
การโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินไปยังบุคคลที�สามที�ไม่เข้าเงื�อนไขการตัดรายการออกจากบัญชีจะไม่ถือเป็ นการขาย
ซึ�งสอดคล้องกับการรับรู ้รายการสิ นทรัพย์อย่างต่อเนื�องของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที�ใช้ในการบริ หารและประเมินผลงานด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวัดมู ลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ท างการเงิ น - การประเมินว่ ากระแสเงิน สดตามสั ญญาเป็ นการจ่ ายเพียงเงิน ต้ นและดอกเบีย� จากยอด
คงเหลือของเงินต้ นหรื อไม่
สําหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี�
“เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรก
“ดอกเบี�ย” หมายถึง สิ� งตอบแทนจากมูลค่าเงิน ตามเวลาและความเสี� ยงด้านเครดิตที�เกี�ยวข้องกับจํานวนเงิน ต้น ที�
ค้างชําระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ� งและความเสี� ยงในการกูย้ มื โดยทัว� ไป และต้นทุน (เช่น ความเสี� ยงด้าน
สภาพคล่องและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากําไรขั�นต้น
ในการประเมิน ว่ากระแสเงิ น สดตามสัญญาเป็ นการจ่ ายเพีย งเงิ นต้น และดอกเบี� ยหรื อไม่ กลุ่ มบริ ษ ทั พิจารณา
ข้อกําหนดตามสัญญาของเครื� องมื อทางการเงิ น ซึ� งรวมถึงการประเมิน ว่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน ประกอบด้วย
ข้อกําหนดตามสัญญาที�สามารถเปลี�ยนแปลงระยะเวลาและจํานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึ� งอาจทําให้
ไม่เข้าเงื�อนไข ในการประเมิน กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึง
- เหตุการณ์ท�อี าจเกิดขึ�นซึ�งเป็ นเหตุให้มีการเปลี�ยนแปลงจํานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด
- เงื�อนไขที�อาจเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยตามสัญญา ซึ�งรวมถึงอัตราดอกเบี�ยผันแปร และ
- เงื� อนไขเมื� อ สิ ท ธิ เรี ย กร้ องของกลุ่ ม บริ ษ ท
ั ถู กจํากัด เฉพาะกระแสเงิ น สดจากสิ น ทรั พย์ตามที� ก าํ หนด (เช่ น
สินทรัพย์ทางการเงินที�ผใู ้ ห้กไู้ ม่มีสิทธิ ไล่เบี�ย)
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี
จํากัด ป
(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การวัดมูลค่ าภายหลังและกําไรและขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน

สิ น ทรั พ ย์เ หล่ า นี� วัด มู ล ค่ า ในภายหลัง ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม กํา ไรและ
ขาดทุน สุ ทธิ รวมถึง รายได้ด อกเบี�ยและเงิ น ปั นผลรั บบันทึกในกําไร
หรื อขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย

สิ น ทรัพย์เหล่ านี� ว ดั มูล ค่ าในภายหลัง ด้วยราคาทุน ตัดจําหน่ า ยโดยวิ ธี
อัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ราคาทุนตัดจําหน่ ายลดลงด้วยผลขาดทุน จาก
การด้อยค่า รายได้ดอกเบี�ย กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที�
เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

หนีส� ิ นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่ าในภายหลังและกําไรและขาดทุน
หนี� สินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน หนี� สินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนหากให้ถือไว้เพื�อค้า ถือเป็ น
อนุ พนั ธ์หรื อกําหนดให้วดั มูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว หนี� สินทางการเงินที�วดั มู ลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน จะวัดมู ลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรั บรู ้ กาํ ไรและขาดทุนสุ ทธิ รวมถึงดอกเบี�ยจ่ายในกําไรหรื อ
ขาดทุน หนี� สินทางการเงิ นอื�นที�วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายด้วยวิธีดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ดอกเบี�ยจ่ าย
และกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย� นรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที�เกิดจากการตัดรายการออก
จากบัญชีให้รบั รู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษทั ตัดรายการสิ น ทรั พย์ท างการเงิ น ออกจากบัญ ชี เ มื� อ สิ ท ธิ ต ามสัญ ญาที�จ ะได้รั บ กระแสเงิ น สดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ� งความเสี� ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั�ง หมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นได้ถูกโอนหรื อในกรณี ท�ีกลุ่ มบริ ษ ัท
ไม่ได้ท�งั โอนหรื อคงไว้ซ� ึ งความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั�งหมดและไม่ได้คงไว้ซ�ึ งการ
ควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ ม บริ ษัท เข้า ทํา ธุ ร กรรมซึ� ง มี ก ารโอนสิ น ทรั พ ย์ที� รั บ รู ้ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ นแต่ ย งั คงความเสี� ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทั�งหมดหรื อเกื อบทั�งหมดในสิ นทรัพย์ท�ีโอนหรื อบางส่ วนของสิ นทรัพย์ ใน
กรณีน� ี สิ นทรัพย์ที�โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
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บริษัท วินท์ คหมายเหตุ
อม เทคโนโลยี จํป
ากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
หนีส� ิ นทางการเงิน

กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื�อภาระผูกพันตามสัญญาสิ�นสุ ดลง ยกเลิก หรื อหมดอายุ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี�สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและกระแส เงินสดจากการ
เปลี�ยนแปลงหนี�สินมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ โดยรับรู ้หนี� สินทางการเงิ นใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมที�สะท้อน
เงื�อนไขที�เปลีย� นแปลงแล้ว
การตัดรายการหนี� สิน ทางการเงิ นออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ที�ตดั รายการและสิ� งตอบแทนที�
ต้องจ่าย (รวมถึงสินทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดที�ได้โอนไปหรื อหนี�สินที�รับมา) รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(ง.4) การหักกลบ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการเงิ นจะหักกลบกันเพื�อรายงานในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยจํานวนสุ ทธิ
ก็ต่อเมื�อกลุ่มบริ ษทั มี สิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนเงินที�รับรู ้และกลุ่ มบริ ษทั ตั�งใจที�จะชําระ
ด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั�งใจที�จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี� สินพร้อมกัน
(ง.5) อนุพันธ์
อนุ พนั ธ์รับรู้ ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563
อนุพันธ์
อนุพนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื�อจัดการความเสี� ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ที�เกิดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื�อค้า
อนุ พนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการทํารายการดังกล่าวบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั�งแรกใช้มูลค่ายุตธิ รรม กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนทันที
(จ)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื�อเรี ยก
และเงิ นลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกิ นบัญชีธนาคารซึ� งจะต้องชําระคืนเมื�อทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ� งของ
กิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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บริษัท วินท์ คหมายเหตุ
อม เทคโนโลยี จํป
ากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(ฉ)

ลูกหนี�การค้า ลูกหนี�อนื� และสินทรั พย์ ที�เกิดจากสัญญา
ลูกหนี�รับรู ้เมื�อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รับสิ�งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ก่อนที�
จะมีสิทธิ ที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รับสิ� งตอบแทน จํานวนสิ�งตอบแทนนั�นจะรับรู ้เป็ นสินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา
ลูกหนี� วดั มู ลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (2562: ค่ าเผื�อหนีส� งสั ยจะสู ญ)
ซึ�งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี� และการคาดการณ์เกี�ยวกับการชําระหนี� ในอนาคตของลูกค้า หนี� สูญจะ
ถูกตัดจําหน่ ายเมื�อเกิดขึ�น
สินทรัพย์ท�เี กิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับหักขาดทุนจากการด้อยค่า

(ช)

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง สําหรับสิ นค้าที�ซ�ื อมาเฉพาะสําหรับลูกค้ารายใดรายหนึ� ง และโดยวิธี
เข้าก่อนออกก่อน สําหรับสิ นค้าที�มิได้ซ�ือมาเฉพาะสําหรับลูกค้ารายใดรายหนึ� ง ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที�ซ�ือ
ต้นทุนแปลงสภาพหรื อต้นทุนอืน� เพื�อให้สินค้าอยูใ่ นสถานทีแ� ละสภาพปั จจุบนั
มูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดําเนิ นธุรกิจปกติหกั ด้วยค่ าใช้จ่ายที�จาํ เป็ นโดยประมาณ
ในการขาย

(ซ)

อุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที�เป็ นกรรมสิ ทธิ�ของกิจการ
อุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุน รวมถึง ต้น ทุน ทางตรงที�เ กี� ยวข้องกับ การได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนในการรื� อถอน การขนย้าย การบูร ณะ
สถานที�ต�งั ของสินทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สําหรับเครื� องมือที�ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ� ซอฟต์แวร์ ซ�ึงไม่สามารถทํางานได้
โดยปราศจากลิขสิ ทธิ�ซอฟต์แวร์น� นั ให้ถือว่า ลิขสิทธิ�ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ ละส่ วนประกอบที�มี
นัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน
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บริษัท วินท์คอม
เทคโนโลยี จําป
กัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสนิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

กําไรหรื อขาดทุ น จากการจําหน่ ายอุป กรณ์ คื อผลต่ างระหว่างสิ� ง ตอบแทนสุ ทธิ ที� ได้รั บจากการจําหน่ ายกับ มู ล ค่ า
ตามบัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที�เกิดขึน� ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี�ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้ เป็ น ส่ วนหนึ� งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที�กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั�น และสามารถวัดมูลค่ าต้นทุนของ
รายการนั�นได้อย่างน่ าเชื�อถือ ชิ�นส่ วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที�เกิดขึ�นในการซ่ อม
บํารุ งอุปกรณ์ที�เกิดขึ�นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
ค่ าเสื� อมราคา
ค่ าเสื� อมราคาคํานวณจากมู ล ค่ าเสื� อมสภาพของอุปกรณ์ ซึ� ง ประกอบด้วยราคาทุน ของสิ น ทรั พย์ห รื อ ต้นทุน ในการ
เปลีย� นแทนอืน� หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื�อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่ วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงั นี�
อะไหล่
อุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื� องตกแต่งและติดตั�ง
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
ยานพาหนะ

5
1-6
1-6
3 - 10
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื� อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื� อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่ าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที�สุดทุกสิ�นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฌ) สินทรัพย์ ต้นทุนของสัญญา
สิ นทรัพย์ตน้ ทุนของสัญญาเป็ นต้นทุน ส่ วนเพิ�มที�เกิ ดขึ� นจากการทําสัญญากับลูกค้า โดยกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะสามารถ
เรี ยกเก็บต้น ทุนดังกล่ าวได้ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนส่ วนเพิ�มจากการทําสัญญาจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิ ดขึ�นหากคาดว่า
ระยะเวลาในการตัดจําหน่ ายเท่ากับหรื อน้อยกว่าหนึ� งปี
สิ นทรัพย์ตน้ ทุน ของสัญญาวัดมู ลค่ าด้ว ยราคาทุน หักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่ า ค่าตัดจําหน่ าย
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณตามเกณฑ์อย่างเป็ นระบบตลอดอายุของสัญญาที�เกี�ยวข้องซึ�งสอดคล้อง
กับการรับรู้รายได้ของสัญญานั�น
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บริษัท วินท์ คอม
เทคโนโลยี จําปกัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(ญ) สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ค่ าความนิยม

ค่าความนิ ยมที�เกิ ดจากการซื� อกิ จการของบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ ในสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้ มูลค่ าเริ� มแรกของค่าความนิ ยม
ได้อธิ บายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ� มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม สําหรับเงินลงทุนที�บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยูใ่ นมูลค่าตาม
บัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใดๆ ที�เป็ นส่ วนหนึ�งของ
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั�นตอนการวิจยั ได้แก่ การสํารวจตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ� ง ความรู ้ ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรื อ
ทางด้านเทคนิ ค รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
ขั�นตอนพัฒนาเกี�ยวข้องกับแผนงานหรื อการออกแบบสําหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรื อปรับปรุ งให้ดีข�ึนกว่าเดิม
รายจ่ายที�เกิดจากการพัฒนารับรู้ เป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อเมื�อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่ าเชื� อถือ
ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการนั�นมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า ซึ� งมีความเป็ นไปได้ที�จะก่อให้เกิดประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต และกลุ่มบริ ษทั มี ความตั�งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที�จะนํามาใช้เพื�อทําให้การพัฒนาเสร็ จสิ� น
สมบูรณ์ และนําสิ นทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรื อนํามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนารับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์รวมถึงต้นทุนสําหรับ
วัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนที�เกี�ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรี ยมสิ นทรัพย์เพื�อให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ตาม
ประสงค์และต้นทุนการกูย้ ืมสามารถนํามารวมเป็ นส่ วนหนึ� งของราคาทุนของสิ นทรัพย์ รายจ่ายในการพัฒนาอื�นรับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ�งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตนอื�นๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�นๆ ที�กลุ่มบริ ษทั ซื� อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุน หักค่าตัดจําหน่ ายสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ นสิ นทรัพย์
ที�สามารถระบุได้ท�ีเกี�ยวข้องนั�น ค่าใช้จ่ายอื�น รวมถึงค่าความนิยมที�เกิดขึ�นภายในรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
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บริษัท วินท์คหมายเหตุ
อม เทคโนโลยี จํปากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อนย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นสุนดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่ าตัดจําหน่ าย

ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรื อจํานวนอื�นทีใ� ช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์น� นั ตามระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ�งไม่รวมค่า
ความนิ ยม โดยเริ� มตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื�อสิ นทรัพย์น� นั พร้อมที�จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์แสดงได้ดงั นี�
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สัญญาให้บริ การ

3 - 5 ปี
5 ปี 11 เดือน

วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ�นรอบปี บัญชีและ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฎ)

สัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติตั�งแต่ วันที� 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ� มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั นําคํา
นิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั�นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที�ระบุหรื อไม่
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที�สญ
ั ญาเช่าเริ� มมีผลหรื อวันที�มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที�มีส่วนประกอบที�เป็ นสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะ
ปันส่วนสิ�งตอบแทนที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที�เป็ นเอกเทศ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วันที�สญ
ั ญาเช่าเริ� มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ�งสิ นทรัพย์มี
มูลค่าตํ�าหรื อสัญญาเช่ าระยะสั�นจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื�อมีการ
วัดมูลค่าใหม่ของหนี� สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินที�รับรู ้เมื�อเริ� มแรกของ
หนี�สินตามสัญญาเช่ าปรับปรุ งด้วยจํานวนเงินที�จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผลหรื อก่ อนวันที�สัญญา
เริ� มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ� มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิจากสิ� งจูงใจในสัญญาเช่าที�ได้รับ
ค่าเสื� อมราคารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที�สัญญาเช่ าเริ� มมีผลจนถึงวันสิ� นสุ ดของอายุสัญญาเช่ า
เว้นแต่ตน้ ทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีการใช้สิทธิ ในการซื� อสิ นทรัพย์ ในกรณี น� ี สินทรัพย์
สิ ท ธิ ก ารใช้จะบัน ทึก ค่ าเสื� อมราคาตลอดอายุก ารใช้ประโยชน์ ของสิ นทรั พย์ที�เช่ า ซึ� งกําหนดตามเกณฑ์เดี ยวกัน กับ
สิ นทรัพย์และอุปกรณ์ท�เี กี�ยวข้อง
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บริษัท วินท์คอม
เทคโนโลยี จําปกัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

หนี� สินตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่ าเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที�ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันที�สญ
ั ญาเช่ าเริ� มมีผล คิด
ลดด้วยอัตราดอกเบี�ยตามนัยของสัญญาเช่า เว้นแต่อตั รานั�นไม่สามารถกําหนดได้ กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืมส่ วน
เพิ�มของกลุ่มบริ ษทั ค่าเช่ ารวมถึงค่าเช่าคงที�หกั สิ� งจูงใจตามสัญญาเช่ าค้างรับ จํานวนเงิ นที�ตอ้ งจ่ายตามสิ ทธิเลือกซื� อ สิทธิ
เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริ ษทั มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�
จะใช้สิทธิ ค่าเช่าผันแปรที�ไม่ข� นึ อยูก่ บั ดัชนี หรื ออัตราจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที�เกิดรายการ
กลุ่มบริ ษทั กําหนดอัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ�มโดยนําอัตราดอกเบี�ยจากแหล่ งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ ง
และได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพื�อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที�เช่า
หนี� สินตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่ าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง และหนี� สิน ตามสัญญาเช่ าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมื�อมี การเปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่ า การเปลี�ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี�ยนแปลงประมาณการจํานวนเงิน ที�
คาดว่าต้องจ่ ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อการเปลี�ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื� อ สิ ทธิเลือกใน
การขยายอายุสญ
ั ญาเช่ าหรื อสิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื�อมีการวัดมูลค่าหนี�สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ ง
กับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การ
ใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563
ในฐานะผูเ้ ช่า สัญญาเช่ าซึ�งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่วนใหญ่ของความเสี� ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที�เช่า
นั�นๆ ให้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น ส่ วนอุปกรณ์ที�ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมู ลค่า
ยุติธรรมหรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ�ากว่า หักด้วยค่าเสื�อมราคา
สะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที�ชาํ ระจะแยกเป็ นส่วนที�เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิ น และส่วนที�จะหักจากหนี� ตาม
สัญญา เพื�อทําให้อตั ราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที�สําหรับยอดคงเหลือของหนี� สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก
โดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าอื�นได้จดั ประเภทเป็ น สัญญาเช่าดําเนิ นงานและค่าเช่าจ่ายบัน ทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ประโยชน์ที�ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่วนหนึ� งของค่าเช่าทั�งสิ�น
ตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที�อาจเกิ ดขึ�น ต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายตามระยะเวลาที�
คงเหลือของสัญญาเช่า เมื�อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

37

รายงานประจำ�ปี 2563

135

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอม
เทคโนโลยี จําป
กัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่

ณ วัน ที�เ ริ� ม ต้น ข้อ ตกลง กลุ่ ม บริ ษ ัท จะพิ จ ารณาว่า ข้อ ตกลงดัง กล่ า วประกอบด้ว ยสั ญญาเช่ า หรื อ มี สัญ ญาเช่ า เป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที�มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั�นขึ�นอยู่กบั การ
ใช้สินทรัพย์ที�มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั�นจะนําไปสู่ สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิใน
การควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที�เริ� มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที�เป็ น
องค์ประกอบอื�นโดยใช้มูลค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื�อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี� สินในจํานวนที�เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ที�มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั�น หลังจากนั�นจํานวนหนี� สิ น จะลดลงตามจํานวนที� จ่าย และต้นทุน ทางการเงิ น ตามนัย
จากหนี�สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ�มของกลุ่มบริ ษทั
(ฏ)

การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติตั�งแต่ วันที� 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที�วดั มู ลค่าด้วยราคาทุนตัด
จําหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อ�นื รวมถึงเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้อง
กัน) สิ นทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าและวงเงิ นให้สินเชื�อที�อนุ มตั ิและไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
การวัดมูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครดิตที�คาดว่ าจะเกิดขึน�
ผลขาดทุน ด้านเครดิ ตที� ค าดว่า จะเกิ ดขึ� น เป็ นการประมาณผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ด้วยความน่ าจะเป็ นถ่ วงนํ�า หนัก
ผลขาดทุน ด้านเครดิตคํานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุ บนั ของจํานวนเงิ น ที�คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่ น ผลต่างระหว่ างกระแส
เงิ นสดที�กิจการจะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที�กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ�น คิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ งของสินทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั�นคํานวณดังต่อไปนี�
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที�คาดว่ า
จะเกิดขึ�นจากการผิดเงื� อนไขตามสัญญาที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ� นรอบระยะเวลาที�
รายงานหรื อ
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที�คาดว่าจะ
เกิดขึ�นจากการผิดเงื�อนไขตามสัญญาที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในช่วงระยะเวลาทั�งหมดที�เหลืออยูข่ องสัญญา
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บริษัท วินท์คอมหมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัดป(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ค่ าเผื�อผลขาดทุ นสําหรั บ ลูกหนี� การค้า ลูกหนี� ตามสัญญาเช่ า และสิ นทรัพย์ท�ีเกิ ดจากสัญญาวัด มู ลค่ าผลขาดทุ น ด้วย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของสินทรัพย์ทาง
การเงิ น เหล่ านี� ประมาณการโดยใช้ต ารางการตั�ง สํารอง ซึ� ง วิธี ดงั กล่าวมี ก ารนํา ข้อ มูลผลขาดทุ น ที� เกิ ด ขึ� น ในอดี ต
การปรับปรุ งปัจจัยที�มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี�น� นั ๆ และการประเมินทั�งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั และ
ข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว� ไปในอนาคต ณ วันที�รายงาน
ค่าเผือ� ผลขาดทุนด้านเครดิตสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอืน� กลุม่ บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นด้วย
ผลขาดทุน ด้านเครดิตที� ค าดว่าจะเกิ ดขึ� น ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงิ น ที�มี การเพิ�มขึ�นอย่ างมี
นัยสําคัญของความเสี� ยงด้านเครดิตนับ แต่การรั บรู ้ รายการเมื� อเริ� มแรกหรื อเป็ นสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที�มีการด้อยค่ า
ด้านเครดิต ซึ�งกรณีดงั กล่าวจะวัดค่าเผือ� ผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที�ใ ช้ใ นการประมาณผลขาดทุ นด้านเครดิตที�ค าดว่าจะเกิ ดขึ� นพิจ ารณาจากระยะเวลาที�ยาวที� สุด ตาม
สัญญาที�กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นมีความเสี� ยงด้านเครดิตตํ�าเมื�อ มีอนั ดับความน่ าเชื� อถืออยู่ใน ‘ระดับที�น่า
ลงทุน’ ซึ�งเป็ นการจัดอันดับที�เข้าใจในระดับสากล
กลุ่มบริ ษทั พิ จารณาว่าความเสี� ยงด้านเครดิตของสิ น ทรั พย์ทางการเงิ น เพิ�มขึ�น อย่างมีนัยสําคัญหากเกินกําหนดชําระ
มากกว่า 30 วัน มี การเปลี�ยนแปลงของอันดับความน่ าเชื� อถือที�ลดระดับลงอย่างมีนัยสําคัญ มีการดําเนินงานที�ถดถอย
อย่างมีนยั สําคัญของลูกหนี� หรื อมีการเปลีย� นแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิ จหรื อกฎหมายที�ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของลูกหนี� ในการจ่ายชําระภาระผูกพันให้กบั
กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื�อ
- ผูก้ ู้ไม่สามารถจ่ายชําระภาระผูก พันด้านเครดิ ตให้แก่ ก ลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจํานวน อีกทั�งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ในการ
ไล่เบี�ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สินทรัพย์ทางการเงินค้างชําระเกินกว่า 90 วัน
การประเมินการเพิ�มขึ�นของความเสี� ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สําคัญนั�นมีการประเมินทั�งแบบเป็ นรายลูกหนี� หรื อแบบกลุ่ม
ขึ�นอยู่กบั ลักษณะของเครื� องมื อทางการเงิ น หากการประเมิ นความเสี� ยงเป็ นการประเมินแบบกลุ่ มต้องมีการจัด กลุ่ม
เครื� องมื อทางการเงิ น ตามลักษณะความเสี� ยงด้านเครดิ ตที�ค ล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์ค ้างชํา ระและอันดับความ
น่าเชื�อถือ
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บริษัท วินท์คหมายเหตุ
อม เทคโนโลยี จํปากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อน
ย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นมีการประเมินใหม่ ณ สิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน เพื�อสะท้อนการเปลี�ยนแปลง
ของความเสี�ยงด้านเครดิตของเครื� องมือทางการเงินนับจากวันที�รบั รู ้รายการเมื�อเริ� มแรก การเพิ�มขึ�นของค่าเผือ� ผลขาดทุน
แสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่ าในกําไรหรื อขาดทุน ค่าเผื�อผลขาดทุนแสดงเป็ นรายการหัก ออกจากมู ลค่ าตามบัญชี
ขั�นต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินที�มกี ารด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ณ วันที�รายงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต
หรื อไม่ สิ นทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื�อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ� งหรื อมากกว่าหนึ�งเหตุการณ์ซ� ึ ง
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน สถานการณ์ที�เป็ นข้อบ่งชี�ว่า
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึง การที�ลูกหนี� ประสบปั ญหาทางการเงินอย่างมี นยั สําคัญ การผิด
สัญญา เช่น การค้างชําระเกินกว่า 90 วัน มีความเป็ นไปได้ที�ลูกหนี�จะเข้าสู่การล้มละลาย เป็ นต้น
การตัดจําหน่ าย
มู ล ค่ า ตามบัญชี ข� ัน ต้น ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู ก ตัด จํา หน่ า ยเมื� อ กลุ่ ม บริ ษ ัทไม่ สามารถคาดการณ์ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิ น หากมีการรับเงินคื นในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที�มีการตัดจําหน่ ายแล้ว จะรั บรู ้เป็ นการ
กลับรายการการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที�ได้รับคืน
(ฐ)

การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ท�ีไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที�รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี�เรื� องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ท�มี ี
ข้อบ่งชี�จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที�คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื�อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที�จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกใน
กําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที�คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ น หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่า
ยุติธรรมของสิ น ทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมู ลค่าจากการใช้ข องสิ น ทรัพย์
ประมาณการกระแสเงิ น สดที�จะได้รับในอนาคตจะคิ ดลดเป็ นมูลค่าปัจ จุบนั โดยใช้อตั ราคิ ดลดก่ อนคํานึ งภาษี เงิ นได้
เพื�อให้สะท้อนมูลค่ าที� อาจประเมิน ได้ใ นตลาดปั จจุ บนั ซึ� ง แปรไปตามเวลาและความเสี� ยงที�มีต่อสิ นทรัพ ย์ สําหรั บ
สิ นทรัพย์ท�ไี ม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่ วย
สิ นทรัพย์ท�กี ่อให้เกิดเงินสดที�สินทรัพย์น� นั เกี�ยวข้องด้วย
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บริษัท วินท์คหมายเหตุ
อม เทคโนโลยี จํป
ากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
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สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
การกลับรายการด้ อยค่ า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที�ไม่ ใช่
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นอื�นๆ ที�เคยรับรู ้ ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที�ท�ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี� เรื� องการด้อยค่ า
หรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้ในการคํานวณมูลค่าที�คาดว่ า
จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที�มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื�อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฑ) หนี�สินที�เกิดจากสั ญญา
หนี� สินที�เกิ ดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพัน ที�จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี� สินที�เกิ ดจากสัญ ญารับรู ้ เมื� อ
กลุ่ มบริ ษทั ได้รั บชําระหรื อ มี สิ ท ธิ ที� ป ราศจากเงื� อ นไขในการได้รั บ สิ� ง ตอบแทนที� เ รี ย กคื นไม่ ไ ด้จ ากลู กค้า ก่ อ นที�
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ท�ีเกี�ยวข้อง
(ฒ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลา
ที�พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที�กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าว
ได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้น� นั จัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที�ได้รับอนุ ญาต
เป็ นประจํา โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที�ประมาณการไว้
ในการวัด มู ล ค่ าใหม่ ข องหนี� สิ น ผลประโยชน์ที� ก ําหนดไว้สุ ท ธิ กําไรหรื อ ขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้ รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สิ น
ผลประโยชน์ท�ีกาํ หนดไว้สุทธิ โ ดยใช้อตั ราคิดลดที�ใช้วดั มู ลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดย
คํานึ งถึงการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้สุทธิซ� ึงเป็ นผลมาจากการสมทบเงิ นและการจ่ายชําระ
ผลประโยชน์ ดอกเบี�ยจ่ายสุ ทธิและค่าใช้จ่ายอื�นๆ ทีเ� กี�ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รบั รู ้รายการในกําไรหรื อขาดทุน
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อม เทคโนโลยี จํป
ากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

เมื� อมี ก ารเปลี�ย นแปลงผลประโยชน์ ข องโครงการหรื อ การลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์
ที�เกี�ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกิดขึ�น
ผลประโยชน์ เมื�อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้างจะรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อวันใดวันหนึ� งต่อไปนี� เกิดขึ�นก่อน เมื�อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอ
การให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื�อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ตน้ ทุนสําหรั บการปรับโครงสร้ างหากระยะเวลาการจ่ าย
ผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั�นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงานรับรู้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อพนักงานทํางานให้ หนี� สินรับรู ้ ดว้ ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่ ายชําระ
หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที�จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที�พนักงานได้
ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี� สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ณ) ประมาณการหนี�สิน
ประมาณการหนี� สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื�อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที�เกิดขึ�นใน
ปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� ง สามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื� อถือ และมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือ� ชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี� สิน
พิจารณาจากการคิด ลดกระแสเงิ น สดที�จะจ่ ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่ อนคํานึ งถึงภาษีเงิ น ได้
เพื�อให้สะท้อนจํานวนที�อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี� ยงที�มีต่อหนี� สิน ประมาณการ
หนี�สินส่ วนที�เพิ�มขึ�นเนื� องจากเวลาที�ผ่านไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ด)

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที�จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ ายชําระเพื�อโอนหนี� สินในรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที�วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที�ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที�กลุ่มบริ ษทั
สามารถเข้าถึงได้ในวัน ดังกล่าว มูลค่ ายุติธรรมของหนี� สิน สะท้อนผลกระทบของความเสี� ยงที�ไม่ สามารถปฏิบตั ิ ตาม
ข้อกําหนดของภาระผูกพัน
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมู ลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี�สินทางการเงิน และสินทรัพย์และหนี� สินที�ไม่ใช่ทางการเงิน
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บริษัท วินท์คอม
เทคโนโลยี จํากัปดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสนิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง หากสามารถหา
ได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินเกิดขึ�นอย่างสมํ�าเสมอในจํานวนที�เพียงพอซึ� ง
สามารถให้ขอ้ มูลราคาได้อย่างต่อเนื�อง
หากไม่มีราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง กลุ่มบริ ษทั ใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที�ใช้ขอ้ มูลที�สามารถสังเกต
ได้ที�มีความเกี�ยวข้องให้มากที�สุด และลดการใช้ขอ้ มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยที�สุด การเลือกเทคนิคการประเมิน
มูลค่าจะพิจารณาปัจจัยทั�งหมดที�ผรู ้ ่ วมตลาดคํานึงถึงในการกําหนดราคาของรายการ
หากสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมมีราคาเสนอซื�อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์
และสถานการณ์เป็ นสินทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื� อ และวัดมูลค่าหนี� สินและสถานะการเป็ นหนี� สินด้วยราคาเสนอขาย
หลักฐานที�ดีที�สุดสําหรับมู ลค่ายุติธรรมของเครื� องมื อทางการเงิน ณ วันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกคือราคาของการทํา
รายการ เช่ น มูลค่ายุติธ รรมของผลตอบแทนที�ให้หรื อได้รับ หากกลุ่ มบริ ษ ทั พิจารณาว่ามู ลค่ายุติธรรม ณ วันที�รับรู ้
รายการเมื�อเริ� มแรกแตกต่างจากราคาของการทํารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะได้มาจากราคาเสนอซื� อเสนอขายใน
ตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินที�เหมือนกันหรื อโดยใช้เทคนิ คการวัดมูลค่าซึ� งใช้ขอ้ มูลที�ไม่สามารถ
สังเกตได้ซ� ึ งตัดสิ นว่าไม่ มีนยั สําคัญต่ อการวัดมูลค่า ทําให้เครื� องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยมู ลค่ายุติธรรม
ปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�รบั รู้รายการเมื�อเริ� มแรกและราคาของการทํารายการ และรับรู ้เป็ นรายการ
รอตัดบัญชีซ�ึ งจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์ที�เหมาะสมตลอดอายุของเครื� องมือทางการเงินแต่ตอ้ งไม่ชา้ กว่าการ
วัดมูลค่ายุติธรรมที�ใช้หลักฐานสนับสนุ นทั�งหมดจากข้อมูลที�สงั เกตได้ในตลาดหรื อเมื�อรายการดังกล่าวสิ�นสุดลง
การวัดมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หรื อหนี� สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใ ช้ขอ้ มู ลที�สามารถสังเกตได้ให้มากที�สุดเท่ าที�จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี� ถกู จัดประเภทในแต่ละลําดับชั�นของมูลค่ายุตธิ รรมตามข้อมูลที�ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี�
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ หนี� สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอืน
� ที�สงั เกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น� นั หรื อหนี� สินนั�นนอกเหนือจากราคา
เสนอซื�อขายซึ�งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที�ใช้เป็ นข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินนั�น
หากข้อมูลที�น าํ มาใช้ใ นการวัดมู ลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หรื อหนี� สิน ถูกจัดประเภทลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
ของข้อมูลที�อยูใ่ นระดับตํ�าสุ ดที�มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการโอนขึ�น
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บริษัท วินท์คอม
เทคโนโลยี จําปกัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(ต)

รายได้
รายได้รับรู้ เมื�อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงิ นที�สะท้อนถึงสิ� งตอบแทนที�กลุ่มบริ ษทั คาดว่ า
จะมีสิทธิได้รับซึ� งไม่รวมจํานวนเงินที�เก็บแทนบุคคลที�สาม ภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้าและส่ วนลด
ตามปริ มาณ
การขายสิ นค้ าและบริ การ
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื�อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าซึ� งโดยทัว� ไปเกิดขึ�นเมื�อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
สําหรับสัญญาที�ให้สิทธิ ลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู ้ในจํานวนที�มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ในระดับสู งมาก
ว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สําคัญของรายได้ที�รับรู ้สะสม ดังนั�น รายได้ที�รับรู ้จะปรับปรุ งด้วยประมาณการรับ
คืนสิ นค้าซึ�งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ�งเมื�อได้ให้บริ การ ขั�นความสําเร็จของงานประเมินโดยใช้วิธีอตั ราส่ วนของ
ต้นทุนที�เกิดขึ�นแล้วจนถึงปั จจุบนั กับประมาณการต้นทุนทั�งสิ�น ต้นทุนที�เกี�ยวข้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
สํา หรั บ สัญ ญาที� มี ก ารรวมการขายสิ น ค้า และบริ ก ารเข้า ด้ว ยกัน กลุ่ มบริ ษัท บัน ทึ ก สิ น ค้า และบริ ก ารแยกจากกัน
หากสิ นค้าและบริ การดังกล่ าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และลูก ค้า
ได้รับประโยชน์จากสิ นค้าหรื อบริ การนั�น) หรื อมีการให้บริ การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที�แตกต่างกัน
สิ�งตอบแทนที�ได้รับจะถูกปันส่วนตามสัดส่ วนของราคาขายที�เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนั�นๆ

(ถ)

รายได้ อนื�
รายได้อื�นประกอบด้วยเงิ นปั นผล ดอกเบี�ยรับและอื�นๆ โดยเงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที�กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิได้รับเงินปั นผล

(ท)

ดอกเบี�ย
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติตั�งแต่ วันที� 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบีย� ที�แท้ จริ ง
ดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่ ายรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี�ย ที�แท้จริ ง อัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง คืออัตราที�ใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายชําระเงินหรื อรับเงินในอนาคตตลอดอายุที�คาดการณ์ไว้ของเครื� องมือทางการเงินของ
- มูลค่าตามบัญชีข� นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
- ราคาทุนตัดจําหน่ายของหนี� สินทางการเงิน
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บริษัท วินท์ คหมายเหตุ
อม เทคโนโลยี จํป
ากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ในการคํานวณดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่ าย อัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ งจะนํามาใช้กบั มูลค่ าตามบัญชี ข� นั ต้นของสิ นทรัพย์
(เมื� อสิ น ทรั พย์ไม่ มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุน ตัดจําหน่ ายของหนี� สิน อย่างไรก็ตามสําหรับสิ น ทรัพ ย์ท าง
การเงิ น ที�มีการด้อยค่ าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้ เมื�อเริ� มแรก รายได้ดอกเบี�ยจะคํานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี� ยที�
แท้จริ งกับราคาทุน ตัดจําหน่ ายของสิ น ทรัพ ย์ทางการเงิ น หากสิ นทรั พย์ไ ม่มีการด้อยค่าเครดิ ตอีก ต่ อไป การคํานวณ
รายได้ดอกเบี�ยจะเปลีย� นกลับไปคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีข�นั ต้นของสินทรัพย์
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563
ดอกเบี�ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที�ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ�น ยกเว้นในกรณี
ที�มีการบันทึกเป็ นต้น ทุนส่ วนหนึ� งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อ การ
ผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที�จะนํามาใช้เองหรื อเพื�อขาย
(ธ)

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สาํ หรั บปี ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษี เงิ นได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญชี รับรู้ ใ นกําไรหรื อขาดทุนเว้น แต่ในส่ วนที�เกี� ยวกับรายการที� เกี�ยวข้อ งใน
การรวมธุรกิจ หรื อ รายการที�รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�
ภาษีเงิน ได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษี ที�คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี
ที�ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที�ประกาศใช้หรื อที�คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที�รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษี
ที�เกี�ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว� คราวที�เกิดขึ�นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี� สิน และจํานวนที�ใช้เพื� อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ ถู กรับรู ้ เมื�อเกิ ดจากผลแตกต่ า ง
ชัว� คราวต่อไปนี� การรับรู ้ค่าความนิยมในครั�งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี�สินในครั�งแรกซึ� งเป็ นรายการที�ไม่ใช่ การ
รวมธุ รกิจและรายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที�เกี�ยวข้องกับเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที�กลุ่มบริ ษ ัท
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี� สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที�สิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน
ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชี วดั มู ลค่ าโดยใช้อตั ราภาษีที�คาดว่าจะใช้ก บั ผลแตกต่ างชัว� คราวเมื�อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที�ประกาศใช้หรื อที�คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที�รายงาน
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บริษัท วินท์คหมายเหตุ
อม เทคโนโลยี จํป
ากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั คํานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ท างภาษี ที�ไม่แ น่น อนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที�ต้องจ่ ายเพิ�มขึ�น และมีดอกเบี�ยที�ต้องชําระ กลุ่มบริ ษทั
เชื�อว่าได้ต�งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที�จะจ่ายในอนาคต ซึ�งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี� อยู่บนพื�นฐานการประมาณการ
และข้อสมมติ และอาจจะเกี�ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี�ยวกับเหตุการณ์ใ นอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั
เปลี�ยนการตัดสิ นใจโดยขึ�นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที�มีอยู่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที�เกิดการเปลีย� นแปลง
สิ น ทรัพย์ภาษีเงิ น ได้ร อการตัดบัญชี และหนี� สิน ภาษีเงิ น ได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื� อกิจการมีสิทธิ ต าม
กฎหมายที�จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี� สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น� ี
ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี ต่างกัน สําหรับหน่ วย
ภาษีต่างกันนั�นกิจการมีความตั�งใจจะจ่ายชําระหนี� สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั�งใจ
จะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี� สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชีจะบัน ทึกต่อเมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากําไรเพื�อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว� คราวดังกล่าว กําไรเพื�อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว� คราวที�เกี�ยวข้อง ดังนั�น กําไรเพื�อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการผลแตกต่าง
ชัว� คราวที�พิจารณาจากแผนธุ รกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจาํ นวนไม่เพียงพอที�จะบัน ทึกสิ น ทรัพย์
ภาษีเงินได้ท�งั จํานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที�รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(น)

กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานสําหรับหุน้ สามัญ กําไรต่อหุ น้ ขั�นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุน
ของผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลีย� ถ่วงนํ�าหนักที�ออกจําหน่ายระหว่างปี

(บ)

บุคคลหรือกิจการที�เกีย� วข้ องกัน
บุคคลหรื อ กิ จการที�เกี�ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที�มีอาํ นาจควบคุ มหรื อควบคุ มร่ วมกัน ทั�งทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อ
กิจการที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุม่ บริ ษทั มี
อํานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั�งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสินใจทางการเงิ น
และการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนั�น
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บริษัท วินท์ คอม
เทคโนโลยี จํป
ากัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(ป)

รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที�รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที�บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที�เกิ ดขึ�นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั�นโดยตรงรวมถึงรายการที�ได้รับการปั นส่ วนอย่ าง
สมเหตุสมผล รายการที�ไม่ สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการสิ น ทรัพย์ หนี� สิน รายได้อ�ืน ต้นทุนในการจัด
จําหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ต้นทุนทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และส่ วนแบ่งกําไรจาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

5

บุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน
ความสัมพันธ์ท�ีมีกบั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 บุคคลหรื อกิจการอืน� ที�เกี�ยวข้องกัน
ที�มีรายการระหว่างกันที�มีนยั สําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี�
ชื� อกิจการ
บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด
บริ ษทั เอ็นทีเอ็น โซลูชนั� จํากัด
บริ ษทั บลู ฟิ ซ โซลูชนั� จํากัด
บริ ษทั คอปเปอร์ ไวร์ ด จํากัด
บริ ษทั วีเฮลท์ ทรี ซิกตี� จํากัด
บริ ษทั โลจิสท์พลัส จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การเงินร่ วมลงทุนวีเน็ท จํากัด

ประเทศที�จัดตั�ง
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
ถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 65 และมีกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทมีได้ดงั ต่อไปนี�
รายการ
ขายสินค้าหรื อการให้บริ การ
ดอกเบี�ยรับ
รายได้อ�นื
ซื�อสิ นค้าหรื อบริ การ
ซื�อสิ นทรัพย์
ค่าเช่าสถานที�
ค่าใช้จ่ายอืน�
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดหรื อราคาที�ตกลงกันตามสัญญา
ตามตัว� สัญญาใช้เงิน อัตราร้อยละ 2.15 - 6.00 ต่อปี
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดหรื อราคาที�ตกลงกันตามสัญญา
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดหรื อราคาที�ตกลงกันตามสัญญา
อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อคณะกรรมการ/ตามสัญญาจ้างงาน
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอม หมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัดป(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

รายการที�สาํ คัญกับกิจการที�เกี�ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
2563
2562

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

บริษัทใหญ่
ขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การ
รายได้อ�นื
ค่าเช่าสถานที�
ค่าใช้จ่ายอืน�
บริษัทย่ อย
ขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การ
รายได้อ�นื
ซื�อสิ นค้าหรื อบริ การ
ดอกเบี�ยรับ
ค่าใช้จ่ายอืน�
กิจการอื�นที�เกีย� วข้องกัน
ขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การ
รายได้อ�นื
ซื�อสิ นค้าหรื อบริ การ
ซื�อสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอืน�
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

24
19
361
240

24

24
19
361
240

367
311

253
1,390
2,142
356
1,549
27,428

367
267

-

36,327
572
3,486
2,182

6,795
114
551
1,286
382

223
1,427
1,177
334
1,663
27,593

-

353
193
23,993

60
457
20
570
23,828

24

ค่ าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2563
2562
ผลประโยชน์ระยะสั�นของผูบ้ ริ หาร
โครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้
รวม
146
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26,444
984
27,428

48

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(พันบาท)
25,024
22,844
2,569
984
27,593
23,828

21,424
2,569
23,993

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอม หมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัดป(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม มีดงั นี�

งบการเงินรวม
2563
2562

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

ลูกหนีก� ารค้ า
บริ ษทั ย่อย
กิจการอืน� ที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

-

-

778
778

-

-

142
142

-

43
43

ลูกหนีก� ารค้ าที�ยังไม่เรียกเก็บ
บริ ษทั ย่อย
กิจการอืน� ที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

-

10
10

17
17

ลูกหนีอ� ื�น
บริ ษทั ย่อย
กิจการอืน� ที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

320
320

315
315

3,386
320
3,706

1,465
315
1,780

รวมลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� ื�น

373

332

4,626

1,780

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั�นแก่
กิจการที�เกีย� วข้องกัน
2563
บริ ษทั ย่อย
2562
บริ ษทั ย่อย

อัตราดอกเบีย�
ณ วันที�
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม

เพิ�มขึ�น

ลดลง

31 ธันวาคม

(พันบาท)

3.00

35,972

198,866

(85,501)

149,337

2.15 - 2.35

24,867

31,111

(20,006)

35,972

ณ วันที� 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษทั มี เงิ นให้กู้ยืมระยะสั�นแก่ กิจการที� เกี� ยวข้องกัน ซึ� งครบกําหนดจ่ ายคื น เมื� อทวงถาม
เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอมหมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัป
ด ระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสนิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
2563
2562

เจ้าหนี�การค้ าและเจ้ าหนี�อน�ื

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

เจ้าหนีก� ารค้ า
บริ ษทั ย่อย
กิจการอืน� ที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

-

4
4

-

-

86
86

173
173
30
406
230
666
839

เจ้าหนีอ� ื�น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการอืน� ที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

6

69

439
445

611
680

6
90
78
174

รวมเจ้ าหนีก� ารค้ าและเจ้ าหนี�อื�น

449

680

260

สัญญาสําคัญที�ทํากับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน
สัญญาการซื�อขายหรือรับบริการ
สัญญาให้ บริ การประสานงานกับลูกค้ า
บริ ษทั และบริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี ) จํากัดได้ทาํ สัญ ญาบริ การประสานงานกับลูกค้ากับบริ ษทั วินท์คอม
เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จํากัด โดย บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์ ) จํากัด จะเป็ นผูใ้ ห้บริ การติดต่อประสานงาน
กับ ลู ก ค้าเพื�อสร้ างโอกาสในการขายในสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมีย นมา โดยคิ ด อัตราคงที� เ ดื อนละ 6,000 เหรี ยญ
สหรั ฐอเมริ กาและเดือนละ 14,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ สัญญาทั�งสองฉบับมีกาํ หนดระยะเวลาตั�งแต่วนั ที�
1 มกราคม 2564 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2564
สั ญญาบริ การสํานักงานและบริ การระบบเงินเดือนพนักงาน
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การสํานักงานและบริ การระบบเงิ นเดือนพนักงานกับ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด โดย บริ ษทั
วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด จะเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านสํานักงาน อันได้แก่ การอํานวยความสะดวกด้านสถานที� การต้อนรับ
ลูกค้าและผูม้ าติ ดต่ อ การสาธารณู ป โภค การจัดการห้องประชุ ม รวมทั�งบริ ก ารจัด ทําระบบเงิ นเดื อน คํานวณภาษี
หัก ณ ที�จ่าย คํานวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และจัดเตรี ยมแบบยื�นแสดงรายการที�เกี�ยวข้อง โดยคิดอัตราคงที�
เดือนละ 45,000 บาท รวมกับค่ าบริ ก ารอื�น ๆที�จ ะเรี ยกเก็บตามที� เกิ ด ขึ� นจริ งในอัตราที� ตกลงกัน ไว้ สัญญามีก ํา หนด
ระยะเวลาตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2564 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2564
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50

บริเทคโนโลยี
ษัท วินท์คจําอม
เทคโนโลยี
จำ�ษกัทั ดย่อ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
บริษัท วินท์คอม
กัด (มหาชน)
และบริ
ย
หมายเหตุน ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สุดวั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุสำด�วันหรั
ที� บ31ปีธัสนิ้นวาคม
สั ญญาการบริ การบริ หารอุปกรณ์ และอะไหล่
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาการบริ การบริ หารอุปกรณ์และอะไหล่กบั บริ ษทั วีเซิ ร์ฟพลัส จํากัด โดย บริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัด
จะเป็ นผูใ้ ห้บริ การจัดเก็บดูแล และบริ การจัดส่ งอุปกรณ์ และอะไหล่ไปยังสถานที�ให้บริ การตามเงื� อนไขที�ตกลงกัน
รวมทั�งจัดทําประกัน อัคคีภยั และประกันอุบตั ิเหตุสําหรั บอุปกรณ์ และอะไหล่ ดังกล่าวด้วย โดยคิดอัตราคงที�เดือนละ
32,000 บาท สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาตั�งแต่วนั ที� 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที� 30 กันยายน 2564
สั ญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัด ได้ทาํ สัญญาอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กบั บริ ษทั เอ็นทีเอ็น โซลูชนั� จํากัด
โดย บริ ษทั เอ็นทีเอ็น โซลูชนั� จํากัด จะเป็ นผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม NIMBUS (ERP) ที�ใช้ในการดําเนิ นงาน
รวมทั�ง เป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารที� เกี� ยวข้องกับ ระบบงานดัง กล่ าว โดยคิ ด อัตราคงที� เ ดื อนละ 80,000 บาท สัญญามีก ํา หนด
ระยะเวลาตั�งแต่วนั ที� 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที� 31 มกราคม 2564
ในปี 2564 บริ ษทั ได้ท าํ สัญ ญาภายใต้เงื� อนไขเดิ ม โดยสัญญามี ก ํา หนดระยะเวลาตั�ง แต่ วนั ที� 1 กุมภาพัน ธ์ 2564 ถึง
วันที� 31 มกราคม 2565
การทําสั ญญาคํา� ประกันหนีส� ิ นทางการค้ า
บริ ษทั เข้าทําสัญญาคํ�าประกันหนี� สินทางการค้าของ บริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัด โดยบริ ษทั มีภาระคํ�าประกันในหนี�สินทาง
การค้าร้อยละ 51 ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัด
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา 3 เดือน
เช็คในมือ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดใน
งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด

51

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,274
125,000
150,168
86
8,458

(พันบาท)
788
476
145
13,838
224,015
23,495
20,044
5
2,052
8,458

580
120
121,950
4
2,052

284,986

260,737

124,706

32,579
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บริษัท วินท์คอม
เทคโนโลยี จําป
กัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
7

เงินฝากสถาบันการเงินที�มภี าระผูกพัน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจํานวน
27.00 ล้านบาท และ 26.73 ล้านบาท ตามลําดับ (2562: 17.47 ล้ า นบาท และ 16.73 ล้ านบาท ตามลําดั บ ) ได้ใช้เ ป็ น
หลักประกันต่อธนาคารสําหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและภาระผูกพันและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น

8

ลูกหนี�การค้าและลูกหนีอ� ื�น
งบการเงินรวม
2563
2562

หมายเหตุ
ลูกหนี�การค้ า
บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอืน� ๆ
รวม
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่ าการเงิน
บุคคลหรื อกิจการอืน� ๆ
ลูกหนี�การค้ าที�ยังไม่ เรียกเก็บ
บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอืน� ๆ
รวม
ลูกหนี�อื�น
บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอืน� ๆ
รวม

(พันบาท)
5
27

43
535,902
535,945

17
344,686
344,703

778
388,394
389,172

206,119
206,119

27

46,232

10,361

-

-

5

10
33,446
33,456

44,881
44,881

142
7,583
7,725

10,358
10,358

320
165,918
166,238

315
144,478
144,793

3,706
123,373
127,079

1,780
122,058
123,838

781,871

544,738

523,976

340,315

(11,846)
770,025

(706)
544,032

(4,372)
519,604

(228)
340,087

21, 27
5

รวมลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� ื�น
หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(2562: ค่ าเผื�อหนีส� งสัยจะสู ญ)
รวมลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� ื�น - สุ ทธิ
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

52

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์ คอมหมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัป
ด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสนิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
2563
2562
737,698
32,327
770,025

ส่ วนที�หมุนเวียน
ส่ วนที�ไม่หมุนเวียน
รวม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(2562: หนีส� ู ญและหนีส� งสัยจะสู ญ) สําหรับปี

11,140

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(พันบาท)
540,109
519,604
3,923
544,032
519,604
28

340,087
340,087

4,144

-

ลูกหนี�อ�นื ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2563
2562
ต้นทุนขายและบริ การจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ�ื อรอเครดิตและลูกหนี� กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
อืน� ๆ
รวม

141,407
14,563
7,517
2,127
624
166,238

53

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(พันบาท)
120,008
120,031
18,433
923
3,939
2,119
1,928
2,234
485
1,772
144,793
127,079

113,410
6,802
1,335
1,647
644
123,838

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท วินท์คอม
กัด (มหาชน)
และบริ
ย
บริเทคโนโลยี
ษัท วินท์คจําอม
เทคโนโลยี
จำ�ษกัทั ดย่อ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุน ประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุสำดวั�นหรั
ที� บ
31ปีธัสนิ้นวาคม
สุดวั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
9

สิ นค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2563
2562

หมายเหตุ
สิ นค้าสําเร็จรู ป
งานระหว่างทํา
อะไหล่
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื�อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที�บนั ทึกรวมใน
บัญชีตน้ ทุนขายและบริ การ
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ น
มูลค่าสุ ทธิ ที�คาดว่าจะได้รับ
รวม
10

2,780
3,437
2,506
8,723
(1,493)
7,230

23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(พันบาท)
19,352
772
3,394
1,289
973
476
24,511
1,745
(1,383)
(1,493)
23,128
252

17,441
795
476
18,712
(1,383)
17,329

1,501,691

984,790

913,656

597,261

110
1,501,801

135
984,925

110
913,766

135
597,396

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

(พันบาท)

ณ วันที� 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิ
ซื�อเงินลงทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม

(333)
17,600
17,267

-

เมื�อวันที� 23 กันยายน 2563 บริ ษทั ได้ซ�ือหุ้นสามัญของบริ ษทั เอ็ม อินเทลลิเจนซ์ จํากัด โดยซื�อหุ ้นสามัญจํานวน 132,000
หุ ้น ตามมติของที�ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั�งที� 5/2563 เมื�อวันที� 13 สิงหาคม 2563 คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 22
ของหุน้ ที�ออกและจําหน่ ายแล้ว เป็ นจํานวนเงิน 17.60 ล้านบาท

54
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วินท์ คอม
กัด (มหาชน)
และบริ
ย
บริเทคโนโลยี
ษัท วินท์คจําอม
เทคโนโลยี
จำ�ษกัทั ดย่อ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุน ประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุสำด�วันหรั
ที� บ31ปีธัสนิ้นวาคม
สุดวั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
ผูถ้ ือหุ้นเดิมตกลงร่ วมกันโอนหุ ้นโดยไม่คิดค่าตอบแทน (Free share) ให้แก่ บ ริ ษทั เป็ นจํานวนร้ อยละหนึ� ง และสู ง สุ ด
รวมกันไม่เกิ นร้อยละห้าของทุนจดทะเบียนหลังเข้าทํารายการ หากบริ ษทั สามารถแนะนําลูกค้าในกลุ่มประเทศ CLM
(ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และสาธารณรั ฐแห่ ง สหภาพเมียนมา) โดยส่ ง ผลให้
บริ ษทั เอ็ม อินเทลลิเจนซ์ จํากัด มีรายได้จากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเป็ นจํานวนตามที�จะได้ตกลงกันภายในระยะเวลา 2 ปี
นับแต่วนั ที�ได้เข้าร่ วมลงทุน

55
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

(1)

ไทย

56

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั�นจึงไม่มีราคาที�เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

(1) จําหน่าย ให้บริ การติดตั�ง และบํารุ งรักษาซอฟต์แวร์ เพื�อวิเคราะห์และบริ หารจัดการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั�งฝึ กอบรมการใช้งาน

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เอ็ม อินเทลลิเจนซ์ จํากัด
รวม

บริ ษทั ร่ วม

ประเทศที�
ดําเนินธุรกิจ

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี�
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วน
มูลค่าตาม
ความเป็ นเจ้าของ
ทุนชําระแล้ว
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
22
6,000
17,600
17,267
17,600
17,267
-

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริ ษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

-

-

เงินปันผลรับสําหรับปี
2563
2562

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์ คอม
เทคโนโลยี จําป
กัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
362,079
310,241
67,529
47,757
(910)
(634)
153
4,715
(30,600)
398,251
362,079

ณ วันที� 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งกําไรสุ ทธิ
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ซื�อเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
ณ วันที� 31 ธันวาคม
การซื�อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี�

เมื�อวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิม� ในบริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์ ) จํากัด ซึ�งเป็ นบริ ษทั ที�จดั ตั�ง
ขึ�นในประเทศเมียนมาร์ เป็ นจํานวนเงิน 4.72 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวไม่มีการเปลีย� นแปลง
การทดสอบการด้ อยค่ า
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้มีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยใช้เทคนิคและ
ข้อสมมติที�สาํ คัญเช่นเดียวกับที�อธิบายไว้ในหมายเหตุขอ้ 15 ในเรื� องเกี�ยวกับการทดสอบการด้อยค่า

57

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ
(1) ให้บริ การเกี�ยวกับการติดตั�ง ให้คาํ ปรึ กษา และซ่อมบํารุ งเกี�ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
(2) การขายเครื� องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รวมทั�งซอฟต์แวร์ ที�เกี�ยวข้อง

บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จํากัด
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จํากัด
บริ ษทั ไอ-ซีเคียว จํากัด
บริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัด
รวม

บริ ษทั ย่อย

สัดส่ วน
ประเทศที�
ความเป็ น
ดําเนินธุรกิจ
เจ้าของ
2563 2562
(ร้ อยละ)
(1) เมียนมาร์
100
100
(2) สิงคโปร์
100
100
(3) ไทย
100
100
(4) ไทย
51
51

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี�

16,556
513
40,000
40,000

มูลค่าตาม
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
16,556
16,556
141
109
513
513
35,745
14,431
249,833 249,833 306,426 277,990
20,400
20,400
55,939
69,549
287,302 287,302 398,251 362,079

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30,600
30,600

58

-

เงินปันผลรับสําหรับปี
2563
2562

(3) ให้บริ การเกี�ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่าย
(4) ให้บริ การเกี�ยวกับการติดตั�ง ให้คาํ ปรึกษา และซ่อมบํารุ งเกี�ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

16,556
513
40,000
40,000

ทุนชําระแล้ว/
ทุนเรี ยกชําระ
2563
2562

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริ ษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

บริษัท วินท์ คอม
กัด (มหาชน)
และบริ
ย
บริเทคโนโลยี
ษัท วินท์จํคาอม
เทคโนโลยี
จำ�ษกัทั ดย่อ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุน ประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุสำ
ดวั�นหรั
ที� 31
บปีธัสนิ้นวาคม
สุดวั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
12

ส่ วนได้ เสี ยที�ไม่ มอี าํ นาจควบคุม
ตารางต่อไปนี� สรุ ปข้อมูลเกี�ยวกับบริ ษทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริ ษทั ที�มีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมที�มีสาระสําคัญ
ก่อนตัดรายการระหว่างกัน
31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัด
(พันบาท)
49%

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม

156,147
17,733
(61,784)
(2,411)
109,685
53,745
53,745

รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน�
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรที�แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน� ที�แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม

293,155
33,313
33,313
16,323
16,323
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปั นผลที�จ่ายให้กบั ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม : 29,400,150 บาท)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

59

58,198
(1,544)
(60,000)
700
(2,646)
รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอมหมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัป
ด ระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสนิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัด
(พันบาท)
49%

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
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สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม

173,826
29,748
(61,797)
(5,405)
136,372
66,822
66,822

รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน�
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรที�แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน� ที�แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม

390,490
30,065
30,065
14,732
14,732
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปั นผลที�จ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม : ไม่มี)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ�มขึน� สุ ทธิ

47,522
(19,470)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

60

130
28,182

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
จํากัด ป
(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
13

อุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2562
เพิ�มขึ�น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
และ 1 มกราคม 2563
โอนไปสิ นทรัพย์สิทธิการ
ใช้จากการถือปฏิบตั ิตาม
TFRS 16 เป็ นครั�งแรก
(ดูหมายเหตุข้อ 3 (ข))
ณ วันที� 1 มกราคม 2563
- ปรับปรุงใหม่
เพิ�มขึ�น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื�อมราคา
ณ วันที� 1 มกราคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
โอน
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
และ 1 มกราคม 2563

งบการเงินรวม
เครื� อง
ส่ วน
ตกแต่ง
ปรับปรุ ง
ยาน
และติดตั�ง อาคารเช่า
พาหนะ
(พันบาท)

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

อุปกรณ์
สํานักงาน

อะไหล่

44,634
5,514
309
(922)

8,613
393
-

10,638
1,780
18
(1,882)

13,123
1,386
4,641
(1,953)

4,810
6,700
(1,670)

1,432
3,488
(4,775)
-

83,250
19,261
193
(6,427)

49,535

9,006

10,554

17,197

9,840

145

96,277

-

-

-

(6,140)

-

(6,301)

49,374
4,101
(236)
53,239

9,006
964
9,970

10,554
1,268
(215)
11,607

17,197
15
484
17,696

3,700
3,700

145
548
(693)
-

89,976
6,896
(209)
(451)
96,212

32,338
5,735
12
(901)

4,603
1,685
-

6,396
3,749
(1,880)

6,807
670
(1,667)

2,425
965
(726)

-

52,569
12,804
12
(5,174)

37,184

6,288

8,265

5,810

2,664

-

60,211

(161)

61

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

อุปกรณ์
สํานักงาน
โอนไปสิ นทรัพย์สิทธิการ
ใช้จากการถือปฏิบตั ิตาม
TFRS 16 เป็ นครั�งแรก
(ดูหมายเหตุข้อ 3 (ข))
ณ วันที� 1 มกราคม 2563
- ปรับปรุงใหม่
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
โอน
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิทธิ� ของ
กลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่ าการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิทธิ� ของ
กลุ่มบริ ษทั

160

งบการเงินรวม
เครื� อง
ส่ วน
ตกแต่ง
ปรับปรุ ง
ยาน
และติดตั�ง อาคารเช่า
พาหนะ
(พันบาท)

อะไหล่

(104)

-

-

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

(2,344)

-

(2,448)

37,080
5,068
(229)
41,919

6,288
1,472
7,760

8,265
1,696
(2,112)
(156)
7,693

5,810
2,796
2,112
10,718

320
742
1,062

-

57,763
11,774
(385)
69,152

12,294
57
12,351

2,718
2,718

2,289
2,289

11,387
11,387

3,380
3,796
7,176

145
145

32,213
3,853
36,066

11,320

2,210

3,914

6,978

2,638

-

27,060

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

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
จํากัด ป
(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

อุปกรณ์
สํานักงาน
ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2562
เพิ�มขึ�น
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
และ 1 มกราคม 2563
โอนไปสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จากการถือปฏิบตั ิตาม
TFRS 16 เป็ นครั�งแรก
(ดูหมายเหตุข้อ 3(ข))
ณ วันที� 1 มกราคม 2563
- ปรับปรุงใหม่
เพิ�มขึ�น
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื�อมราคา
ณ วันที� 1 มกราคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
และ 1 มกราคม 2563
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
จากการถือปฏิบตั ิตาม
TFRS 16 เป็ นครั�งแรก
(ดูหมายเหตุข้อ 3(ข))
ณ วันที� 1 มกราคม 2563
- ปรับปรุงใหม่

อะไหล่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื� อง
ส่ วน
ตกแต่ง
ปรับปรุ ง
และติดตั�ง
อาคารเช่า
(พันบาท)

ยาน
พาหนะ

รวม

27,285
777
(22)

8,613
393
-

1,001
9
-

608
224
-

3,140
3,000
-

40,647
4,403
(22)

28,040

9,006

1,010

832

6,140

45,028

-

-

(6,140)

(6,301)

(161)

-

27,879
1,908
(23)
29,764

9,006
964
9,970

1,010
8
(69)
949

832
832

-

38,727
2,880
(92)
41,515

21,009
2,458
(4)

4,603
1,685
-

883
57
-

608
146
-

1,892
452
-

28,995
4,798
(4)

23,463

6,288

940

754

2,344

33,789

-

-

(2,344)

(2,448)

940

754

(104)
23,359

6,288

63

-

31,341

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอมหมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัปดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสนิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

อุปกรณ์
สํานักงาน
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ� ของบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่ าการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ� ของบริ ษทั

อะไหล่

1,987
(1)
25,345

1,472
7,760

4,520
57
4,577

2,718
2,718

4,419

2,210

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื� อง
ส่ วน
ตกแต่ง
ปรับปรุ ง
และติดตั�ง
อาคารเช่า
(พันบาท)
38
75
(63)
915
829

70
70

78
78

34

3

-

ยาน
พาหนะ

รวม

-

3,572
(64)
34,849

3,796
3,796

7,386
3,853
11,239

-

6,666

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ก่ อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซึ� งได้คิดค่าเสื� อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 40.05 ล้านบาท และ 25.17 ล้านบาท ตามลําดับ (2562: 36.88
ล้ านบาท และ 23.29 ล้ านบาท ตามลําดับ)
14

สั ญญาเช่ า
ในฐานะผู้เช่ า
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(พันบาท)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
สินทรั พย์ สิทธิการใช้
อาคาร
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวม

162

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

37,031
25
2,544
39,600

64

6,418
25
2,544
8,987

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอมหมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัป
ด ระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสนิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ในปี 2563 สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ข องกลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัทเพิ�มขึ�น เป็ นจํานวน 13.19 ล้า นบาท และ 6.42 ล้านบาท
ตามลําดับ
กลุ่มบริ ษทั เช่ าพื�นที� และอาคารสํานักงานหลายแห่ งเป็ นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน ถึง 4 ปี 8 เดือน โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญา
เช่าเมื�อสิ�นสุดอายุสญ
ั ญา ค่าเช่ากําหนดชําระเป็ นรายเดือนตามอัตราที�ระบุไว้ในสัญญา
สิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ า
สัญญาเช่ า อสัง หาริ ม ทรัพย์บ างสั ญญาให้ สิ ทธิ ก ลุ่มบริ ษ ัทในการเลื อ กขยายอายุสัญญาเช่ าภายในหนึ� ง ปี ก่ อนสิ� น สุ ด
ระยะเวลาเช่ าที�บอกเลิกไม่ได้ ในทางปฏิบตั ิกลุ่มบริ ษทั จะพิจารณารวมสิ ทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่า
ใหม่เพื�อให้มีความยืดหยุ่นในการดําเนิ นงาน สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็ นสิ ทธิที�ให้กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูม้ ี สิทธิ
เลือกโดยผูใ้ ห้ เ ช่ า ไม่ มี สิ ท ธิ ดงั กล่ า ว กลุ่ ม บริ ษ ัท จะประเมิ น ตั�ง แต่ วนั ที� สัญ ญาเช่ าเริ� มมี ผลว่ า มี ค วามแน่ น อนอย่ า ง
สมเหตุสมผลที�จะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อไม่ และกลุ่มบริ ษทั จะทบทวนการประเมินว่ายังมีความแน่ นอน
อย่างสมเหตุสมผลที�จะใช้สิทธิเ ลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อไม่ หากมีเหตุการณ์สําคัญหรื อมีการเปลี�ยนแปลง
สถานการณ์อย่างมีสาระสําคัญซึ�งอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั
งบการเงินรวม
2563
2562

สําหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
จํานวนที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ค่าเสื�อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
- อาคาร
- อุปกรณ์
- ยานพาหนะ
ดอกเบี�ยจ่ายของหนี�สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั�น
ค่าเช่าจ่าย

8,351
32
450
1,320
7,432
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

14,271

378
32
450
178
2,335
-

2,589

ในปี 2563 กระแสเงิ น สดจ่ า ยทั�ง หมดของสั ญ ญาเช่ า ของกลุ่ ม บริ ษัท และบริ ษัท มี จ ํานวน 15.77 ล้า นบาท และ
2.94 ล้านบาท ตามลําดับ
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บริษัท วินท์คอมหมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัปดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสนิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
15

ค่าความนิยม
งบการเงินรวม
2563
2562
ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที� 1 มกราคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที� 31 ธันวาคม
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

210,007
210,007

210,007
210,007

-

-

-

-

-

-

210,007

210,007

-

-

ค่าความนิยมเกิดจากการที�บริ ษทั ซื�อหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของบริ ษทั ไอ-ซีเคียว จํากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
การทดสอบการด้ อยค่ า
มูลค่าที�จะได้รับคืนมาจากมูลค่าจากการใช้ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที�มีค่าความนิ ยม ซึ�งประมาณจากการ
คิดลดกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคตที�เกิดขึ�นจากการดําเนิ นงานต่อเนื�องของบริ ษทั ไอ-ซีเคียว จํากัด
การกําหนดข้อสมมติมาจากการประเมินของผูบ้ ริ หารโดยพิจารณาจากแนวโน้มในอุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้องในอนาคต
และข้อมูลในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน ข้อสมมติหลักที�ใช้ในการประมาณการมูลค่าที�จะได้รับคืนมีดงั นี�
อัตราคิ ดลด
อัตราคิดลดคํานวณมาจากวิธีตน้ ทุนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของเงิน ทุนซึ� งประกอบด้วยข้อสมมติทางการเงิ นที�สาํ คัญ ได้แก่
ต้นทุนของหนี� สิน และต้นทุนของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ในอัตราร้อยละ 9.03
ประมาณการการเติบโตของกําไรสุทธิ หลังค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ประมาณการการเติบโตของกําไรสุ ทธิหลังค่ าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้มาจากการประมาณการผลประโยชน์ที�ได้รับในอนาคต
จากประสบการณ์ในอดี ต ปรับปรุ งด้วยการเติ บโตของรายได้ที�ค าดไว้ ซึ� งการเติบโตของรายได้ประมาณการมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต และประมาณการการเติบโตของยอดขาย
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์ คอม
เทคโนโลยี จําป
กัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ผูบ้ ริ หารได้พจิ ารณาว่ามีเหตุผลที�ทาํ ให้เชื�อได้ว่าหากเกิดการเปลีย� นแปลงในข้อสมมติที�มีนยั สําคัญ 2 ข้อได้แก่ อัตราคิ ดลด
และอัตราการเพิ�มขึ�นของรายได้ โดยในปี 2563 หากอัตราคิดลดเพิ�มขึ�นร้อยละ 6.39 หรื ออัตราการเพิ�มขึ�นของรายได้ ลดลง
ร้อยละ 2.44 จะส่ งผลให้มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดเท่ากับมูลค่าตามบัญชี
จากการทดสอบการด้อยค่า การประมาณการมูลค่าที�จะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริ ษทั จึงไม่รับรู ้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าในงบการเงิน
16

สิ นทรัพย์ ไม่มีตวั ตนอื�น

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม
สัญญา
ให้บริ การ
รวม
(พันบาท)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2562
เพิ�มขึ�น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
เพิ�มขึ�น
โอน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

8,811
403
(193)
(87)
8,934
3,724
209
12,867

9,819
9,819
9,819

18,630
403
(193)
(87)
18,753
3,724
209
22,686

6,214
40
6,254
6,254

ค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที� 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี
โอน
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

6,669
623
(12)
(87)
7,193
727
7,920

4,425
2,469
6,894
627
7,521

11,094
3,092
(12)
(87)
14,087
1,354
15,441

5,929
131
6,060
77
6,137
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บริษัท วินท์คอมบริ
เทคโนโลยี
(มหาชน)
และบริจำษ�ทั กัย่ อดย (มหาชน) และบริษัทย่อย
ษัท วินจํท์ากัคดอม
เทคโนโลยี
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวัสำน�ทีหรั
� 31 บธันปีวาคม
สิ้นสุด2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

1,741
4,947

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม
สัญญา
ให้บริ การ
รวม
(พันบาท)
2,925
2,298

4,666
7,245

194
117

สัญญาให้บริ การข้างต้นเป็ นสินทรัพย์ท�ไี ด้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างปี 2559 และ 2561
17

หนีส� ิ นที�มภี าระดอกเบีย�

ส่ วนที�มี
หลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่ า
(2562: หนีส� ิ นตามสัญญาเช่ า
การเงิน)
รวมหนีส� ิ นที�มภี าระดอกเบีย�

220,000

2563
ส่ วนที�ไม่มี
หลักประกัน

-

งบการเงินรวม
ส่ วนที�มี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)
220,000

2562
ส่วนที�ไม่มี
หลักประกัน

รวม

-

-

-

-

620

620

3,141

-

3,141

40,995
260,995

620

40,995
261,615

3,070
6,211

-

3,070
6,211

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน โดยมีอตั ราดอกเบี�ยคงที�ต่อปี และอัตราดอกเบี�ย
ร้อยละ MMR ต่อปี เงื�อนไขการเรี ยกชําระคืนเงินกูเ้ มื�อทวงถาม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยมีอตั ราดอกเบี�ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และมี
ระยะเวลาผ่อนชําระคืนตั�งแต่เดือนมกราคม 2564 จนถึงเดือนมิถุนายน 2565 ทั�งนี� กลุ่มบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินกูย้ ืมระยะยาว
แล้วทั�งจํานวนในปี 2564
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น โดยมีอตั ราดอกเบี�ยร้อยละ MLR - 0.25 ต่อปี
และมีกาํ หนดชําระภายในปี 2564 ทั�งนี� กลุม่ บริ ษทั ได้ชาํ ระเงินกูย้ มื ระยะยาวแล้วทั�งจํานวนในปี 2563
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี
(มหาชน)
และบริ ษจำทั �ย่กัอดย (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท วินจํท์ากัคดอม
เทคโนโลยี
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันสำที�� หรั
31 ธับนปีวาคม
สิ้นสุ2563
ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินกูย้ มื ระยะสั�นจาก
สถาบันการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่ า
(2562: หนีส� ิ นตามสัญญา
เช่ าการเงิน)
รวมหนีส� ิ นที�มภี าระดอกเบีย�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ วนที�มี
หลักประกัน

2563
ส่ วนที�ไม่มี
หลักประกัน

220,000

-

220,000

-

-

-

9,099
229,099

-

9,099
229,099

3,070
3,070

-

3,070
3,070

ส่ วนที�มี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)

สินทรัพย์ที�ใช้ เป็ นหลักประกันหนี�สิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562

ลูกหนี�การค้า*
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

25,625
25,625

2562
ส่ วนที�ไม่มี
หลักประกัน

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

686
10,500
11,186

25,625
25,625

10,500
10,500

* บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ�งได้มีการมอบอํานาจการรับเงินจากลูกหนี� การค้าตามสัญญาให้กบั ธนาคาร
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงิน สิ นเชื�อซึ� งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงิ นรวม 594.86 ล้านบาท
และ 493.11 ล้านบาท ตามลําดับ (2562: 816.03 ล้านบาท และ 713.11 ล้านบาท ตามลําดับ)
งบการเงินรวม
จํานวนเงิน
ขั�นตํ�าที�
หนี�สินตามสัญญาเช่ าการเงิน ต้องจ่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม

582
2,972
3,554

ดอกเบี�ย

143
341
484

69

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าปัจจุบนั
มูลค่าปั จจุบนั
ของจํานวน
จํานวนเงิน
ของจํานวน
ขั�นตํ�าที�
เงินขั�นตํ�าที�
เงินขั�นตํ�าที�
ต้องจ่าย
ดอกเบี�ย
ต้องจ่าย
ต้องจ่าย
(พันบาท)
439
2,631
3,070

582
2,972
3,554

143
341
484

439
2,631
3,070
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์ คอมหมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัป
ด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสนิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
18

เจ้ าหนีก� ารค้ าและเจ้ าหนีอ� �นื
หมายเหตุ
เจ้ าหนี�การค้ า
บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอืน� ๆ
รวม
เจ้ าหนี�อื�น
บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอืน� ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

5

4
167,911
167,915

158,916
158,916

86
122,740
122,826

173
113,537
113,710

5

445
391,773
392,218

680
301,457
302,137

174
286,922
287,096

666
219,084
219,750

560,133

461,053

409,922

333,460

รวมเจ้ าหนีก� ารค้ าและเจ้ าหนี�อื�น
เจ้าหนี�อื�นประกอบด้วย
หมายเหตุ
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี�กรมสรรพากร
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้า
อืน� ๆ
รวม
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งบการเงินรวม
2563
2562
207,513
158,796
10,969
5,415
9,525
392,218

70

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(พันบาท)
166,704
151,686
103,510
125,284
18,881
7,991
4,890
51
8,152
2,084
302,137
287,096

136,079
62,945
14,952
3,444
2,330
219,750

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอม
เทคโนโลยี จําปกัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
19

ประมาณการหนี�สินไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่ พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท�ีกาํ หนดไว้มี
ความเสี� ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี� ยงของช่ วงชี วิต ความเสี� ยงจากอัตรา
แลกเปลีย� น ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย และความเสี� ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม
2563
2562

หมายเหตุ

ณ วันที� 1 มกราคม
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบี�ยจากภาระผูกพัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(พันบาท)
13,019
12,002

7,821

4,728
466
5,194

3,991
3,078
401
7,470

1,563
2,360
258
4,181

(331)
324
(146)
(153)

-

-

-

-

(687)

-

-

14,066

12,002

19,802
22

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์
อื�น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม

24,843

71

19,802

1,760
304
2,064
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอม
เทคโนโลยี จําป
กัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

งบการเงินรวม
2563
2562

อัตราคิดลด
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

1.68 - 2.53
3.00 - 5.00
0 - 25

(ร้ อยละ)
2.31 - 3.26
3.00 - 5.00
0 - 25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2.53
5.00
0 - 25

2.53
5.00
0 - 25

ข้อสมมติเกี�ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที�เผยแพร่ ทวั� ไปและตารางมรณะ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ท�ีกาํ หนดไว้สําหรั บ
กลุ่มบริ ษทั อยู่ในช่วงระยะเวลา 9.31 - 14.10 ปี และ 9.31 - 16.52 ปี ตามลําดับ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ท�ีกาํ หนดไว้สําหรั บ
บริ ษทั อยู่ในช่วงระยะเวลา 9.31 ปี
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี�ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที�เกี�ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที�อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที�รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอนื� ๆ คงที�
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที� 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินรวม
ข้อสมมติเพิ�มขึ�นร้อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
(2,348)
(1,942)
2,763
2,289
3,205
2,470
(2,754)
(2,124)
(2,516)
(2,082)
1,081
880
ข้อสมมติเพิ�มขึ�น 1 ปี
144
118

อัตรามรณะในอนาคต
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72

ข้อสมมติลดลง 1 ปี
(143)
(71)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์ คอมหมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัปดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสนิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที� 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อสมมติเพิ�มขึ�นร้อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
(1,077)
(969)
1,238
1,111
1,486
1,197
(1,310)
(1,061)
(1,152)
(1,034)
372
317
ข้อสมมติเพิ�มขึ�น 1 ปี
66
57

อัตรามรณะในอนาคต
20

ข้อสมมติลดลง 1 ปี
(65)
(57)

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นและสํ ารอง
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที�บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่ามู ลค่า
หุ ้นที�จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ้นส่วนเกินนี� ต� งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี� จะนําไป
จ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม
สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี�จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอืน� ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํารองการแปลงค่ างบการเงิน
สํารองการแปลงค่างบการเงินประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั�งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

73
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บริษัท วินท์คอม
กัด (มหาชน)
และบริ
ย
บริเทคโนโลยี
ษัท วินท์คจําอม
เทคโนโลยี
จำ�ษกัทั ดย่อ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุน ประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุสำดวั�นหรั
ที� บ
31ปีธัสนิ้นวาคม
สุดวั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
21

ส่ วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มี 2 ส่ วนงานที�รายงาน ซึ�งเป็ นหน่ วยงานธุรกิจที�สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที�มี
สิ นค้าและการบริ การที� แตกต่ างกัน และมี ก ารบริ หารจัดการแยกต่ างหาก เนื� องจากใช้เ ทคโนโลยีและกลยุท ธ์ ท าง
การตลาดที�แตกต่างกัน การดําเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี�
ส่วนงาน 1 ขายสินค้า
ส่วนงาน 2 บริ การ
ผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานวัดโดยใช้กาํ ไรขั�นต้น ซึ� งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดย
ผู ้มี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการดํา เนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท ผู ้บ ริ ห ารเชื� อ ว่ า การใช้ ก ําไรขั�น ต้น ในการวัด ผล
การดําเนิน งานนั�นเป็ นข้อมูลที�เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนิ น งานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื�นที�
ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั�งนี�การกําหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็ นไปตามการซื� อขายตามปกติธุรกิจ
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
และบริ ษจำทั �ย่ อกัยด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท วิจํนาท์กัดค(มหาชน)
อม เทคโนโลยี
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันสำที�� 31หรัธับนวาคม
ปีสิ้นสุ2563
ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สํ าหรั บปี สิ�นสุ ด
วันที� 31 ธันวาคม

ส่ วนงานขายสินค้ า
2563

2562

งบการเงินรวม
ส่ วนงานบริการ
2563

รวมส่ วนงานที�รายงาน

2562

2563

2562

(พันบาท)

ข้ อมูลตามส่ วนงานดําเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
1,687,779

1,126,498

595,601

647,293

2,283,380

1,773,791

การจําแนกรายได้
ส่ วนงานภูมิศาสตร์ หลัก
ไทย
เมียนมาร์
กัมพูชา
ประเทศอื�นๆ
รวมรายได้

1,066,478
160,273
448,342
12,686
1,687,779

819,213
194,670
87,342
25,273
1,126,498

540,004
29,212
11,774
14,611
595,601

620,583
8,586
3,929
14,195
647,293

1,606,482
189,485
460,116
27,297
2,283,380

1,439,796
203,256
91,271
39,468
1,773,791

1,687,779

1,118,300

-

-

1,687,779

1,118,300

-

-

65,162

69,281

65,162

69,281

1,687,779

8,198
1,126,498

530,439
595,601

578,012
647,293

530,439
2,283,380

586,210
1,773,791

จังหวะเวลาในการรับรู้ รายได้
1,687,779
ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ� ง
รวมรายได้
1,687,779

1,126,498
1,126,498

358,477
237,124
595,601

378,633
268,660
647,293

2,046,256
237,124
2,283,380

1,505,131
268,660
1,773,791

139,600

240,004

243,492

414,910

383,092

ประเภทของสินค้ าและ
บริการหลัก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ ที�เกี�ยวข้อง
บริ การเกี�ยวกับระบบรักษา
ความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครื อข่าย
บริ การบํารุ งรักษาและ
บริ การอื�น
รวมรายได้

กําไรขั�นต้ น

174,906
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

สํ าหรั บปี สิ�นสุ ด
วันที� 31 ธันวาคม

ส่ วนงานขายสินค้ า
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนงานบริการ
2563

รวมส่ วนงานที�รายงาน

2562

2563

2562

(พันบาท)

ข้ อมูลตามส่ วนงานดําเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
1,018,150

689,244

260,462

261,877

1,278,612

951,121

การจําแนกรายได้
ส่ วนงานภูมิศาสตร์ หลัก
ไทย
เมียนมาร์
กัมพูชา
ประเทศอื�นๆ
รวมรายได้

920,656
55,631
41,844
19
1,018,150

614,738
45,383
29,123
689,244

228,550
24,480
7,432
260,462

251,586
6,362
3,929
261,877

1,149,206
80,111
49,276
19
1,278,612

866,324
51,745
33,052
951,121

1,018,150

681,047

-

-

1,018,150

681,047

1,018,150

8,197
689,244

260,462
260,462

261,877
261,877

260,462
1,278,612

270,074
951,121

จังหวะเวลาในการรับรู้ รายได้
1,018,150
ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ� ง
รวมรายได้
1,018,150

689,244
689,244

135,658
124,804
260,462

141,318
120,559
261,877

1,153,808
124,804
1,278,612

830,562
120,559
951,121

89,504

45,196

49,274

147,452

138,778

ประเภทของสินค้ าและ
บริการหลัก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ ที�เกี�ยวข้อง
บริ การบํารุ งรักษาและ
บริ การอื�น
รวมรายได้

กําไรขั�นต้ น

174
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์ คอม หมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัดป(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(ก) การกระทบยอดรายได้ กําไรหรือขาดทุนของส่ วนงานที�รายงาน
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขั�นต้นตามส่วนงานที�รายงาน
จํานวนที�ไม่ได้ปันส่วน
- รายได้อื�น
- ต้นทุนในการจัดจําหน่ าย
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
- ต้นทุนทางการเงิน
- ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษท
ั ร่ วม
- ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษท
ั ย่อย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้

414,910

383,092

147,452

138,778

10,326
(56,966)
(237,997)
(5,033)
(333)
124,907

8,036
(55,595)
(235,913)
(4,453)
95,167

7,409
(28,947)
(93,653)
(3,879)
(333)
67,529
95,578

5,012
(28,863)
(87,290)
(3,741)
47,757
71,653

สิ นทรัพย์ ที�ไม่ ได้ปันส่ วน

1,460,956

1,161,050

1,208,355

954,000

956,240

654,223

757,264

513,877

หนีส� ินที�ไม่ ได้ปันส่ วน
(ข) ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 2 รายจากส่ วนงานที� 1 และ 2 ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นเงินประมาณ 363 ล้านบาท
และ 300 ล้านบาท ตามลําดับ (2562: 1 ราย 266 ล้ านบาท และ 260 ล้ านบาท ตามลําดับ) จากรายได้รวมของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั
(ค) สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับกิจการซอฟต์แวร์
จึง ได้รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ห ลายประการรวมถึง การยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิติ บุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ที�ไ ด้จากการ
ประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริ มตามระยะเวลา เงื�อนไขและข้อกําหนดที�ระบุในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
จํากัดป
(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

2563
กิจการที�
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ด
ได้รับการ
วันที� 31 ธันวาคม ส่ งเสริ ม
ขายต่างประเทศ
ขายในประเทศ
รวม

65,446
65,446

กิจการที�
ไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ ม

กิจการที�
ได้รับการ
รวม
ส่ งเสริ ม
(พันบาท)
676,898
1,606,482
69,281
2,283,380
69,281

676,898
1,541,036
2,217,934

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563
กิจการที�
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ด
ได้รับการ
วันที� 31 ธันวาคม ส่ งเสริ ม
ขายต่างประเทศ
ขายในประเทศ
รวม

-

กิจการที�
ไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ ม

กิจการที�
ได้รับการ
รวม
ส่ งเสริ ม
(พันบาท)
129,406
1,149,206
1,278,612
-

129,406
1,149,206
1,278,612

2562
กิจการที�
ไม่ได้รับการ
ส่งเสริ ม

รวม

333,995
1,370,515
1,704,510

333,995
1,439,796
1,773,791

2562
กิจการที�
ไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ ม

รวม

84,797
866,324
951,121

84,797
866,324
951,121

(ง) ยอดคงเหลือของสั ญญา

ณ วันที� 1 มกราคม 2563
รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
เงินรับล่วงหน้า
โอนไปลูกหนี�การค้า
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ที�
หนี�สินที�เกิด
สิ นทรัพย์ที� หนี�สินที�เกิด
เกิดจากสัญญา จากสัญญา เกิดจากสัญญา จากสัญญา
(พันบาท)
44,881
(166,704)
10,358
(136,079)
520,459
354,973
250,572
299,468
(395,782)
(315,075)
(531,884)
(253,205)
33,456
(207,513)
7,725
(151,686)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
จํากัดป(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ที�
หนี�สินที�เกิด
สิ นทรัพย์ที� หนี�สินที�เกิด
เกิดจากสัญญา จากสัญญา เกิดจากสัญญา จากสัญญา
(พันบาท)
49,728
(106,867)
11,348
(81,916)
404,634
204,887
52,785
137,845
(264,724)
(192,008)
(409,481)
(53,775)
44,881
(166,704)
10,358
(136,079)

ณ วันที� 1 มกราคม 2562
รับรู้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
เงินรับล่วงหน้า
โอนไปลูกหนี�การค้า
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์ที�เกิดจากสัญญาประกอบด้วยลูกหนี� การค้าที�ยงั ไม่เรี ยกเก็บ โดยส่ วนใหญ่แสดงถึงสิ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั
ในการได้รับสิ� งตอบแทนจากการขายสิ นค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน งานบริ การบํารุ งรักษา บริ การเกี�ยวกับระบบ
รักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย และบริ การอื�น เพื�อเป็ นการแลกเปลี�ยนกับงานที�ทาํ เสร็ จ
แต่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ ณ วันที�รายงาน สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญาจะโอนไปเป็ นลูกหนี� เมื�อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิในการ
ได้รับสิ�งตอบแทนโดยไม่มีเงื�อนไข ซึ�งโดยทัว� ไปเกิดขึ�นเมื�อออกใบแจ้งหนี�
หนี� สินที�เกิ ดจากสัญญาประกอบด้วยรายได้รับล่วงหน้า โดยส่ วนใหญ่เกิ ดจากสิ� งตอบแทนที�ได้รับล่วงหน้าจาก
ลูกค้าสําหรับการขายสิน ค้าและบริ การ โดยกลุ่มบริ ษทั จะรับรู้หนี� สินที�เกิดจากสัญญาดังกล่าวเป็ นรายได้เมื�อส่ ง
มอบการควบคุมสิ นค้าให้กบั ลูกค้า และสิ�งตอบแทนที�ได้รับซึ�งปั นส่ วนให้การบริ การรับประกันสิ นค้าเพิ�มเติมที�
ยังให้บริ การไม่เสร็ จสิ� น โดยจะรับรู ้ เป็ นรายได้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้บริ การรับประกัน สิ น ค้า
เพิ�มเติมนั�น
(จ) รายได้ที�คาดว่ าจะรั บรู้ในอนาคตจากภาระที�ยงั ปฏิบัติไม่ เสร็จสิ�น
รายได้ ที�คาดว่ าจะรับรู้ใน
อนาคตจากภาระที�ยัง
ปฏิบัติไม่ เสร็จสิ�น

ภายใน
1 ปี

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
การขายลิขสิ ทธิ� ซอฟต์แวร์
3,511
การบริ การบํารุ งรักษา
และบริ การอื�น
120,377
สัญญาเช่าการเงิน
1,569
รวม
125,457

งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
แต่ไม่เกิน
5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน
หลังจาก
แต่ไม่เกิน
หลังจาก
5 ปี
1 ปี
5 ปี
5 ปี
(พันบาท)

2,372

-

1,150

2,214

-

52,488
1,677
56,537

-

5,555
6,705

22,435
24,649

-
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บริษัท วินท์ คอม
กัด (มหาชน)
และบริ
ย
บริเทคโนโลยี
ษัท วินท์คจําอม
เทคโนโลยี
จำ�กัษทั ดย่อ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุน ประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุสำด�วันหรั
ที� บ31ปีธัสนิ้นวาคม
สุดวั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
รายได้ ที�คาดว่ าจะรับรู้ใน
อนาคตจากภาระที�ยัง
ปฏิบัติไม่ เสร็จสิ�น
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
การขายลิขสิ ทธิ� ซอฟต์แวร์
การบริ การบํารุ งรักษา
และบริ การอื�น
สัญญาเช่าการเงิน
รวม

ภายใน
1 ปี

งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
แต่ไม่เกิน
5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน
หลังจาก
แต่ไม่เกิน
หลังจาก
5 ปี
1 ปี
5 ปี
5 ปี
(พันบาท)

18,177

6,235

-

18,177

6,235

-

52,511
1,221
71,909

41,604
47,839

-

27,515
45,692

23,352
29,587

-

จํานวนที�แสดงข้างต้นได้รวมสิ�งตอบแทนทั�งหมดตามสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิ บตั ิในการไม่เปิ ดเผยรายได้ท�ีคาดว่าจะรั บรู ้ ในอนาคตจากภาระที�ยงั
ปฏิบตั ิไม่เสร็จสิ�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 หากคาดการณ์เมื�อเริ� มแรกว่าสัญญามีอายุหนึ� งปี หรื อน้อยกว่า
22

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนัส
ค่านายหน้า
โครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
อืน� ๆ
รวม

198,374
17,750
5,194
4,568
14,285
240,171

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(พันบาท)
196,744
58,393
13,182
9,083
7,470
2,064
4,125
1,289
13,169
2,982
234,690
73,811

55,584
6,735
4,181
1,164
3,348
71,012

โครงการสมทบเงินที�กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั�ง กองทุนสํารองเลี�ยงชี พสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื�นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้ อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชี พนี�
ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี�ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ที�ได้รับอนุ ญาต
178

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คอม2563
เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิ�นสุบริ
ดวันษทีัท� 31วิธันนท์วาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

23

สำ�หรักษณะ
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าใช้ จ่ายตามลั
งบการเงินรวม
2563
2562

หมายเหตุ

9
การเปลี�ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็จรู ป
15,788
ซื�อสิ นค้า
9
1,495,222
การเปลี�ยนแปลงในต้นทุนบริ การจ่าย
ล่วงหน้า
(21,399)
ซื�อบริ การ
321,134
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับบุคลากร
22
240,171
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
13, 14, 16
21,348
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
11,002
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพและค่าที�ปรึ กษา
9,537
ค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขาย
6,562
ค่าเช่าสํานักงาน อุปกรณ์และค่าบริ การ
สํานักงาน
4,568
ค่าสาธารณูปโภค
3,593
ค่าฝึ กอบรมและสัมมนา
2,679
การปรับปรุ งมูลค่าเจ้าหนี�ค่าซื�อธุ รกิจ
21,053
อืน� ๆ
32,175
รวมต้ นทุนขายและบริการ ต้ นทุนในการ
จัดจําหน่ าย และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
2,163,433
24

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(พันบาท)
12,306
16,967
972,484
896,689

(2,134)
599,395

(43,972)
390,459
234,690
15,896
29
9,275
9,230

(6,621)
212,629
73,811
4,508
4,144
6,989
4,884

(50,639)
254,149
71,012
4,930
4,382
6,887

14,517
4,170
8,080
23,715
31,327

3,093
235
2,466
21,053
12,913

3,207
248
6,579
23,715
6,766

1,682,206

1,253,760

928,497

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
2563
2562

ภาษีเงินได้ที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชัว� คราว
รวมภาษีเงินได้

8,115

8,112

15,968

9,563

10,746
18,861

5,545
13,657

(10,112)
5,856

(4,689)
4,874

81
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
(มหาชน)
และบริ ษจำทั �ย่กัอด
ย (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท วินจําท์กัคด อม
เทคโนโลยี
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันสำที�� 31
หรัธับนปีวาคม
สิ้นสุ2563
ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม

การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษีที�แท้ จริง

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที�ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ และอืน� ๆ
รวม

2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(พันบาท)
124,907
24,980

15

(6,119)
18,861

14

(5,375)
13,657

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

2562

20

(พันบาท)
95,578
19,116

6

(13,260)
5,856
สินทรัพย์

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

2563

2562

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

21,880
(460)
21,420

(พันบาท)
11,259
(585)
10,674

สินทรัพย์

7

(9,457)
4,874
หนีส� ิน

2563

2563

2562

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

20,179
20,179

(พันบาท)
10,067
10,067

2562

(460)
460
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม

82

20

(พันบาท)
71,653
14,331

งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

20

(พันบาท)
95,167
19,032

2563

ฃ
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อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษีที�แท้ จริง

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที�ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ และอืน� ๆ
รวม

2562

(585)
585
-

หนีส� ิน

2563

2562

-

-

บริษัท วินท์ คอม
กัด (มหาชน)
และบริ
ย
บริเทคโนโลยี
ษัท วินท์จํคาอม
เทคโนโลยี
จำ�ษกัทั ดย่อ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุน ประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุดสำวั�นหรั
ที� 31
บปีธัสนวาคม
ิ้นสุดวั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที�
1 มกราคม

2563
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี� สิน
รายได้รับล่วงหน้า
ดอกเบี�ยจ่ายรอการตัดบัญชี
การปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของ
สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่าย
อืน� ๆ
รวม
หนี�สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม
สุ ทธิ

83

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
(พันบาท)

ณ วันที�
31 ธันวาคม

52
277
3,481
2,033
673

851
22
2,823
523
413

-

903
299
6,304
2,556
1,086

4,743
11,259

4,211
1,778
10,621

-

8,954
1,778
21,880

(585)
(585)

125
125

-

(460)
(460)

10,674

10,746

-

21,420

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์คอมหมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัดป(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที�
1 มกราคม

2562
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี� สิน
รายได้รับล่วงหน้า
ดอกเบี�ยจ่ายรอการตัดบัญชี
การปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของ
สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่าย
รวม

182

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
(พันบาท)

ณ วันที�
31 ธันวาคม

46
250
2,312
3,691
-

6
27
1,169
(1,658)
673

-

52
277
3,481
2,033
673

6,299

4,743
4,960

-

4,743
11,259

หนี�สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี�ยจ่ายรอการตัดบัญชี
รวม

(1,077)
(93)
(1,170)

492
93
585

-

(585)
(585)

สุ ทธิ

5,129

5,545

-

10,674

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

บริษัท วินท์ คอม หมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัดป(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที�
1 มกราคม

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2563
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี� สิน
รายได้รับล่วงหน้า
ดอกเบี�ยจ่ายรอตัดบัญชี
การปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของ
สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่าย
อืน� ๆ
รวม
2562
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี� สิน
รายได้รับล่วงหน้า
ดอกเบี�ยจ่ายรอตัดบัญชี
การปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของ
สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่าย
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
(พันบาท)

ณ วันที�
31 ธันวาคม

46
277
2,400
1,928
673

829
22
2,312
629
413

-

875
299
4,712
2,557
1,086

4,743
10,067

4,211
1,696
10,112

-

8,954
1,696
20,179

46
250
1,564
3,518
-

-

27
836
(1,590)
673

-

46
277
2,400
1,928
673

5,378

4,743
4,689

-

4,743
10,067

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท วินท์คอม
กัด (มหาชน)
และบริ
ย
บริเทคโนโลยี
ษัท วินท์จํคาอม
เทคโนโลยี
จำ�ษกัทั ดย่อ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุน ประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุสำดวั�นหรั
ที� 31
บปีธัสนิ้นวาคม
สุดวั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
25

กําไรต่ อหุ้นขั�นพืน� ฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขั�นพื�นฐานสําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที�เป็ นส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญที�ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี�
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(พันบาท / พันหุ้น)

กําไรที�เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัท (ขั�นพืน� ฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย� ถ่วงนํา� หนัก
(ขั�นพืน� ฐาน) ณ วันที� 31 ธันวาคม
กําไรต่ อหุ้นขั�นพืน� ฐาน (บาท)
26

89,722

66,778

89,722

66,778

300,000
0.30

300,000
0.22

300,000
0.30

300,000
0.22

เงินปันผล
เงินปันผลที�บริ ษทั จ่ายให้ผถู ้ ือหุ้น มีดงั นี�

184

วันที�อนุ มตั ิ

กําหนดจ่ายเงินปันผล

อัตราเงินปันผลต่อหุน้
(บาท)

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

ปี 2563
เงินปันผลระหว่างกาล
เงินปันผลระหว่างกาล

13 สิ งหาคม 2563
31 มีนาคม 2563

กันยายน 2563
เมษายน 2563

0.10
0.16
0.26

30.00
48.00
78.00

ปี 2562
เงินปันผลประจําปี

26 เมษายน 2562

พฤษภาคม 2562

0.12

36.00

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท วินท์คอม
กัด (มหาชน)
และบริ
ย
บริเทคโนโลยี
ษัท วินท์คจําอม
เทคโนโลยี
จำ�ษกัทั ดย่อ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุน ประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุสำด�วันหรั
ที� บ31ปีธัสนิ้นวาคม
สุดวั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
27

เครื� องมือทางการเงิน

(ก)

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ตารางดังต่ อไปนี� แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการเงินรวมถึงลําดับชั�น
มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่ ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1
31 ธันวาคม 2562
หนี�สินทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)

9

-

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2 ระดับ 3
(พันบาท)

9

-

รวม

9

เครื� องมือทางการเงินที�วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่า
ตารางดังต่อไปนี�แสดงเทคนิ คการประเมินมูลค่าที�ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
ประเภท
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
เทคนิ คการเปรี ยบเทียบราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาเสนอซื� อขายจาก
นายหน้า สัญญาแบบเดีย วกัน ที� มีการซื� อขายในตลาดที� มีสภาพคล่ องและ
ราคาเสนอซื� อขายสะท้อนลักษณะรายการที� แท้จริ งสําหรั บเครื� องมื อ ทาง
การเงินที�เหมือนกัน

(ข) นโยบายการจัดการความเสี�ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริหารจัดการความเสี�ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หารความ
เสี�ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั�งคณะกรรมการบริ หารความเสี� ยงซึ�งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตาม
นโยบายการบริ หารความเสี� ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี� ยงจะรายงานการดําเนิ นการดังกล่ าวต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ�าเสมอ
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
จํากัดป(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

นโยบายการบริ หารความเสี� ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทําขึ�นเพื�อระบุและวิเคราะห์ความเสี� ยงที�กลุ่มบริ ษทั เผชิญเพื�อกําหนด
ระดับความเสี� ยงที�เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี� ยงให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้ นโยบายและระบบการ
บริ หารความเสี� ยงได้รับการทบทวนอย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้สะท้อนการเปลี�ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการ
ดําเนิ น งานของกลุ่ม บริ ษ ัท กลุ่ มบริ ษทั มี เป้ าหมายในการรั ก ษาสภาพแวดล้อ มการควบคุ มให้เ ป็ นระเบี ย บและมี
ประสิ ทธิ ผลโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและกําหนดมาตรฐานและขั�นตอนในการบริ หารเพื�อให้พนักงานทั�งหมดเข้าใจถึง
บทบาทและภาระหน้าที�ของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กํากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิและนโยบายการ
บริ หารความเสี� ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี� ยงให้สอดคล้องกับความเสี� ยงที�กลุ่มบริ ษ ทั
เผชิ ญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษ ทั กํากับดู แลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในทํา
หน้าที�ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิ ในการบริ หารความเสี� ยงอย่างสมํ�าเสมอและในกรณี พิเศษและจะ
รายงานผลที�ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข.1) ความเสี�ยงด้ านเครดิต
ความเสี� ยงด้านเครดิ ตเป็ นความเสี� ย งจากการสู ญเสี ยทางการเงิ น ของกลุ่ มบริ ษ ัท หากลู กค้าหรื อ คู่ สัญ ญาตาม
เครื� องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ�งโดยส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี� ท�เี ป็ นลูกค้าของ
กลุ่มบริ ษทั
(ข.1.1) ลูกหนี�การค้าและสิ นทรัพย์ทเี� กิดจากสัญญา
ฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ได้รับอิทธิ พลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละ
ราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาถึงปั จจัยอืน� ๆ ซึ�งอาจส่ งผลต่อความเสี� ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ�ง
รวมถึงความเสี� ยงของการผิดนัดชําระซึ� งเกี� ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที�ลูกค้าดําเนิ นธุ รกิ จอยู่
รายละเอียดการกระจุกตัวของรายได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 21
คณะกรรมการบริ หารความเสี� ยงกําหนดนโยบายด้านเครดิตเพื�อวิเคราะห์ความน่ าเชื� อถือของลูกค้าราย
ใหม่แต่ละรายก่ อนที�กลุ่มบริ ษทั จะเสนอระยะเวลาและเงื�อนไขมาตรฐานในการชําระเงินและการส่ งสิ นค้า
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนอันดับความน่ าเชื�อถือภายนอก (ถ้ามี) งบการเงิน ข้อมูลของสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื�อถือ ข้อมูลอุตสาหกรรมและหนังสื อรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสําหรับบางกรณี วงเงิน
ยอดขายจะกําหนดไว้สําหรั บลู กค้าแต่ละรายและจะทบทวนเป็ นรายไตรมาส ยอดขายที�เกิ นกว่าวงเงิ น
ดังกล่าวต้องได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ หารความเสี�ยง
กลุ่มบริ ษทั จํากัดฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านเครดิตของลูกหนี� ก ารค้าด้วยการกําหนดระยะเวลาการจ่ าย
ชําระสูงสุดที� 3 เดือน
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ตารางที�แสดงไว้ดา้ นล่างให้ขอ้ มูลเกี�ยวกับฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านเครดิ ตและผลขาดทุน ที�คาดว่ าจะ
เกิดขึ�นสําหรับลูกหนี� การค้าและสินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา
งบการเงินรวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
1 - 90 วัน
มากกว่า 90 วัน
รวม
หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี�ตาม
สัญญาเช่า
การเงิน

ลูกหนี�การค้า
346,424

46,232

75,097
114,424
535,945
(6,760)
529,185

46,232
(1,282)
44,950

ลูกหนี�การค้า

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
1 - 90 วัน
มากกว่า 90 วัน
รวม
หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ

236,596
42,697
109,879
389,172
(2,865)
386,307

ลูกหนี�การค้า
ที�ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
(พันบาท)
33,456
33,456
(3,804)
29,652

มูลค่ารวม
ตามบัญชี
426,112

6,542

75,097
114,424
615,633
(11,846)
603,787

5,304
11,846

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ารวม
ลูกหนี�การค้า
ที�ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
ตามบัญชี
(พันบาท)
7,725
244,321
7,725
(1,507)
6,218

ค่าเผื�อ
ผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

ค่าเผื�อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

42,697
109,879
396,897
(4,372)
392,525

1,507
2,865
4,372

อัตราผลขาดทุนคํานวณจากประสบการณ์ของการสู ญเสียด้านเครดิตที�เกิดขึ�นจริ ง 3 ปี ย้อนหลัง อัตราเหล่านี� คูณกับสเกล
แฟคเตอร์ เพื�อสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดที�เก็บข้อมูล สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และ
มุมมองของกลุ่มบริ ษทั ที�มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที�คาดการณ์ไว้ของลูกหนี�

89

รายงานประจำ�ปี 2563

187

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี
จํากัดป
(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี�การค้า

งบการเงินรวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)

276,337

179,089

67,567
93
706
344,703
(706)
343,997

26,765
37
228
206,119
(228)
205,891

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื�อแก่ลูกค้าของกลุม่ บริ ษทั มีระยะเวลาตั�งแต่ 30 วัน ถึง 90 วัน
รายการเคลือ� นไหวของค่ าเผื�อผลขาดทุนด้ านเครดิตที�คาดว่ าจะ
เกิดขึน� ของลูกหนี�การค้าและสินทรั พย์ ที�เกิดจากสัญญา
ณ วันที� 1 มกราคม 2563
เพิ�มขึ�น
กลับรายการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
706
228
11,368
4,372
(228)
(228)
11,846
4,372

งบการเงินรวม

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนั ธ์
ฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี� ยงด้านเครดิต ของกลุ่มบริ ษทั ที� เ กิ ดจากเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า เงิ น สดและ
สิ นทรัพย์อนุ พนั ธ์ ถูกจํากัดเนื� องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงิ นที�มีอนั ดับความน่าเชื� อถือ
ซึ�งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี�ยงด้านเครดิตตํ�า
(ข.1.3) การคํ�าประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายให้การคํ�าประกันทางการเงินแก่หนี�สินของบริ ษทั ย่อยเท่านั�น (ดูหมายเหตุ ข้อ 5)
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บริษัท วินท์ คอม หมายเหตุ
เทคโนโลยี จํากัดป(มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(ข.2) ความเสี�ยงด้ านสภาพคล่ อง

กลุ่มบริ ษทั กํากับดูแลความเสี� ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�ผบู ้ ริ หาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงิ นเพื�อใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจากความผันผวน
ในกระแสเงินสด
ตารางต่อไปนี� แสดงระยะเวลาการครบกําหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี� สิน ทางการเงิน ณ วันที�รายงาน โดย
จํานวนเงินเป็ นจํานวนขั�นต้นซึ�งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี�ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
หนี�สินทางการเงินที�ไม่ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�ค่าซื�อธุ รกิจ
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่ า

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
หนี�สินทางการเงินที�ไม่ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�ค่าซื�อธุ รกิจ
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่ า

มูลค่า
ตามบัญชี

167,915
101,050
220,620
40,995
530,580

มูลค่า
ตามบัญชี

122,826
101,050
220,000
9,099
452,975
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งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
หรื อน้อยกว่า
แต่ไม่เกิน 5 ปี
(พันบาท)
167,915
101,570
220,620
15,360
505,465

28,862
28,862

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
หรื อน้อยกว่า
แต่ไม่เกิน 5 ปี
(พันบาท)
122,826
101,570
220,000
2,982
447,378

-

6,827
6,827

รวม

167,915
101,570
220,620
44,222
534,327

รวม

122,826
101,570
220,000
9,809
454,205

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับนปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

หนี�สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

MLR - 0.25
4.90 - 13.54

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินรวม
ระยะเวลาที�ครบกําหนดชําระ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี
รวม
(พันบาท)
3,141
582
3,723

2,972
2,972

3,141
3,554
6,695

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระยะเวลาที�ครบกําหนดชําระ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี
รวม
(พันบาท)

สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

2.15 - 2.35

35,972

หนี�สินทางการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

4.90 - 13.54

582

-

2,972

35,972

3,554

กระแสเงิ น สดเข้า/กระแสเงิ น สดออกซึ� ง เปิ ดเผยไว้ในตารางด้านบนเป็ นกระแสเงิ น สดตามสัญญาที� ไม่ มีก าร
คิดลดซึ� งเกี�ยวข้องกับหนี� สินทางการเงิ นที�เป็ น อนุ พนั ธ์ที�ถือไว้เพื�อวัตถุประสงค์ในการบริ หารความเสี� ยง ซึ�งโดย
ปกติจะไม่มีการปิ ดสัญญาดังกล่าวก่อนการครบกําหนดของสัญญา การเปิ ดเผยแสดงให้เห็นจํานวนเงินของกระแส
เงิ น สดสุ ทธิ สําหรั บ อนุ พนั ธ์ ที�ช าํ ระด้ว ยเงิน สดสุ ท ธิ และจํานวนเงิ น ของกระแสเงิ น สดเข้าและออกขั�นต้น ของ
อนุพนั ธ์ ซึ�งชําระเป็ นเงินสดด้วยจํานวนขั�นต้นพร้อมกัน
(ข.3) ความเสี�ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงจากธุรกิ จปกติซ�ึ งมาจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ยในตลาดและอัตรา
แลกเปลี�ยนและจากภาระผูกพัน ตามสัญญาที�ไ ม่ สามารถปฏิบตั ิได้ข องคู่ สัญ ญา กลุ่มบริ ษัทไม่ ได้ถือหรื อ ออก
อนุ พนั ธ์เพื�อการเก็งกําไรหรื อเพื�อการค้า
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
และบริ ษทั ย่จำอ�ย กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัทจําวิกันดท์(มหาชน)
คอม เทคโนโลยี
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31
ธั
น
วาคม
2563
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ข.3.1) ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลีย� น
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวข้องกับการซื� อและการขายที�เป็ นสกุ ล
เงิ นตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ใช้สญ
ั ญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นหลักเพื�อป้ องกันความ
เสี� ยงในสิ นทรัพย์ทางการเงิ นหรื อหนี� สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศที�ครบกําหนดชําระน้อย
กว่าหนึ�งปี สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�ทาํ สัญญา ณ วันที�รายงานเกี�ยวข้องกับการซื� อและ
ขายในสกุลเงินตราต่างประเทศที�คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ�นในภายหลัง

ฐานะเปิ ดต่ อความเสี�ยงจากเงินตรา
ต่ างประเทศ ณ วันที� 31 ธันวาคม

เงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อน�ื
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อนื�
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ที�มีความเสี�ยง
สัญญาซื�อ (ขาย) เงินตราต่างประเทศ - สุ ทธิ
ยอดความเสี�ยงคงเหลือสุ ทธิ

ฐานะเปิ ดต่ อความเสี�ยงจากเงินตรา
ต่ างประเทศ ณ วันที� 31 ธันวาคม

129,554
66,053
(47,206)
148,401
148,401

เงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อน�ื
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อนื�
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ที�มีความเสี�ยง
สัญญาซื�อ (ขาย) เงินตราต่างประเทศ - สุ ทธิ
ยอดความเสี�ยงคงเหลือสุ ทธิ
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30,714
78,221
(65,867)
43,068
(9)
43,059

งบการเงินรวม
2563
เงินเหรี ยญ
จ๊าดพม่า
สิงคโปร์
(พันบาท)
19,799
13
13,416
33,215
33,215

13
13

งบการเงินรวม
2562
เงินเหรี ยญ
จ๊าดพม่า
สิงคโปร์
(พันบาท)
2,296
14
368
2,664
2,664

14
14

รวม
149,366
79,469
(47,206)
181,629
181,262

รวม
33,024
78,589
(65,867)
45,746
(9)
45,737

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี
(มหาชน)
และบริ ษจำทั �ย่กัอยด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท วิจํนาท์กัดคอม
เทคโนโลยี
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันสำที�� 31
หรัธับนปีวาคม
สิ้นสุ2563
ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ฐานะเปิ ดต่ อความเสี�ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อน�ื
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อนื�
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงินที�มีความเสี�ยง
สัญญาซื�อ (ขาย) เงินตราต่างประเทศ - สุ ทธิ
ยอดความเสี�ยงคงเหลือสุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
เงินเหรี ยญ
เงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา
(พันบาท)
3,108
9,939
11,263
16,820
149,337
35,972
(18,421)
(39,751)
145,287
22,980
(9)
145,287
22,971

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ที�เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เงินเหรี ยญสิงคโปร์
หรื อจ๊าดพม่าที�มีต่อเงินสกุลบาท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ที�ส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของเครื� องมือ
ทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนเป็ นจํานวนเงินตามที�แสดง
ไว้ดา้ นล่าง การวิเคราะห์ขา้ งต้นตั�งอยู่บนข้อสมมติที�ว่าตัวแปรอื�นโดยเฉพาะอัตราดอกเบี�ยเป็ นอัตราคงที�
และไม่คาํ นึงถึงผลกระทบที�มีต่อยอดขายและยอดซื� อที�คาดการณ์ไว้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 อัตราการการ
เปลีย� นแปลง การแข็งค่า การอ่อนค่า
การแข็งค่า การอ่อนค่า
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
10
14,840
(14,840)
14,529
(14,529)
เงินเหรี ยญสิ งคโปร์
10
3,321
(3,321)
จ๊าดพม่า
10
1
(1)
(ข.3.2) ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี�ย
ความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี�ยเป็ นความเสี� ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี�ยตลาดซึ� ง
ส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื� องจากเงิ นกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั รา
ดอกเบี�ยคงที� กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่ อความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี�ยโดยหลักมาจากเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุ
ข้อ 17) กลุ่มบริ ษทั ได้ลดความเสี� ยงดังกล่าวด้วยการทําให้มนั� ใจว่าเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี�ยคงที�
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บริษัท วินท์ คอม
กัด (มหาชน)
และบริ
ย
บริเทคโนโลยี
ษัท วินท์จํคาอม
เทคโนโลยี
จำ�ษกัทั ดย่อ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุน ประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุดสำวั�นหรั
ที� 31
บปีธัสนิ้นวาคม
สุดวั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
2562

ฐานะเปิ ดต่ อความเสี�ยงด้ านอัตราดอกเบี�ย
ณ วันที� 31 ธันวาคม
เครื�องมือทางการเงินที�มีอัตราดอกเบี�ยคงที�
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี�สินทางการเงิน

(110,000)
(110,000)

เครื�องมือทางการเงินที�มีอัตราดอกเบี�ยผันแปร
หนี�สินทางการเงิน
(110,620)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

-

149,337
(110,000)
39,337

35,972
35,972

(3,141)

(110,000)

-

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวในกระแสเงินสดของเครื� องมือที�มอี ัตราดอกเบีย� ผันแปร
การเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ยที� 1% ซึ�งเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที�รายงาน ทําให้เกิ ดการ
เพิ�มขึ�นหรื อลดลงในกําไรหรื อขาดทุนด้วยจํานวนเงิ นที�แสดงในตารางดังต่อไปนี� การวิเคราะห์ต�งั อยู่บน
ข้อสมมติที�ว่าตัวแปรอื�นโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงที�
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรหรื อขาดทุน
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
ดอกเบี�ย
ดอกเบี�ย
ดอกเบี�ย
ดอกเบี�ย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1%
(พันบาท)
เครื� องมือทางการเงินที�มีอตั ราดอกเบี�ยผันแปร
1,106
(1,106)
1,100
(1,100)
ความอ่ อนไหวของกระแสเงินสด (สุ ทธิ)
1,106
(1,106)
1,100
(1,100)
28

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที�ไม่ เกี�ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

ภาระผูกพันอืน� ๆ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั�น
คําสัง� ซื�อที�ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อบริ การตกลงแล้ว
หนังสือคํ�าประกันจากธนาคาร
รวม

405
87,635
8,145
96,185

95

182,225
4,972
187,197

16,585
893
17,478

116,158
893
117,051
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ด (มหาชน)
และบริ
ย
บริเทคโนโลยี
ษัท วินท์จํคากัอม
เทคโนโลยี
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และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุน ประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดสำวั�นหรั
ที� 31
บปีธัสนวาคม
ิ้นสุดวั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
สั ญญาบริการอื�นๆ
สั ญญาให้ บริ การตามสั ญญาการโอนธุรกิจ
จากการที� บริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัด ได้ซ�ือส่วนงานธุรกิจบริ การ IT จาก บริ ษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด วันที�
23 สิ งหาคม 2559 จํานวน 14.45 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชี ณ วันที� 21 ธันวาคม 2561) ซึ�งมีกาํ หนดชําระในปี 2562 โดย
รับโอนบุค ลากร อุปกรณ์ และสัญญาในการดําเนิ น งานต่ างๆ ภายใต้เงื� อนไขใน Business Transfer Agreement และ
Service Level Agreement บริ ษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ได้มอบหมายให้ บริ ษทั วีเซิ ร์ฟพลัส จํากัด เป็ น
ผูใ้ ห้บริ การแก่ ลูกค้า ซึ� ง มีการแบ่ง สัด ส่ วนรายได้กนั ในแต่ ละสัญญาของแต่ ละประเภทในอัตราที� ตกลงกัน สัญญา
มีกาํ หนดระยะเวลาตั�งแต่วนั ที� 1 กันยายน 2559 ถึงวันที� 31 กรกฎาคม 2566 บริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัด ได้ชาํ ระเจ้าหนี�
ค่าซื�อธุรกิจแล้วทั�งจํานวนในปี 2562
ในเดือนสิ งหาคม 2560 บริ ษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เข้าทําสัญญาโอนสิ ทธิ และหนี� สินภายใต้สัญญา
Business Transfer Agreement ลงวันที� 23 สิงหาคม 2559 ให้แก่บริ ษทั วีเอสที อีซีเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
ซึ�งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
Service Level Agreement
บริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัดเข้าทําสัญญา Service Level Agreement กับบริ ษทั วีเอสที อีซีเอส เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด โดยให้สิทธิ บริ ษทั วีเซิ ร์ฟพลัส จํากัด ในการให้บริ การแก่ บริ ษทั วีเอสที อีซีเอส เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด ซึ�งมีการแบ่งสัดส่ วนรายได้กนั ในแต่ละสัญญาของแต่ละประเภทในอัตราที�ตกลงกัน สัญญามีกาํ หนดระยะเวลา
ตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2563 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2565
29

สัญญาการโอนธุรกิจ
เมื�อวัน ที� 17 ตุลาคม 2561 กลุ่ มบริ ษทั ได้มาซึ� ง อํานาจควบคุ มในบริ ษทั ไอ-ซี เ คียว จํากัด ซึ� ง เป็ นผูใ้ ห้บ ริ การเกี� ยวกับ
การเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่าย (MSSP) ให้บริ การศูนย์เฝ้าระวังระบบรักษา
ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย (SOC) และให้คาํ ปรึ กษาเกี�ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย โดยการ
ซื�อหุ ้นทุนและสิ ทธิ ออกเสียงในบริ ษทั ร้อยละ 100 จากบุคคลที�ไม่เกี�ยวโยงกันของบริ ษทั (“ผูข้ าย”)
บริ ษทั มีขอ้ ตกลงสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ�มในการขายหุน้ ตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในสัญญา
โดยเงื�อนไขสําคัญ คือ กําไรสุ ทธิหลังภาษีเงินได้ (NPAT) ที�ตรวจสอบแล้วของบริ ษทั ไอ-ซีเคียว จํากัดสําหรับปี 2562
และ 2563 โดยต้องจ่ายชําระภายในปี 2564
กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�จะต้องจ่ายจํานวน 24 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562 และ
2563 ตามลําดับ

194

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

96

บริษัท วินท์ คอม
กัด (มหาชน)
และบริ
ย
บริเทคโนโลยี
ษัท วินท์จํคาอม
เทคโนโลยี
จำ�ษกัทั ดย่อ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุน ประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุสำดวั�นหรั
ที� 31
บปีธัสนิ้นวาคม
สุดวั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
ในปี 2563 บริ ษทั ได้จ่ายชําระเจ้าหนี� ค่าซื� อธุรกิจจํานวน 84 ล้านบาท
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายดังต่อไปนี�
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
101,529
158,548
521
3,668
101,050
162,216

สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่าย
ตัดจําหน่ายดอกเบี�ยจ่ายรอตัดบัญชี
ณ 31 ธันวาคม
ส่ วนที�หมุนเวียน
ส่ วนที�ไม่หมุนเวียน
รวม
30

101,050
101,050

81,879
80,337
162,216

หนีส� ิ นที�อาจเกิดขึน�
ในปี 2554 บริ ษทั ถู กบริ ษทั แห่ ง หนึ� ง ฟ้ องร้ องในคดี แพ่ง ละเมิ ดโดยเรี ยกค่ าเสี ยหาย 120.12 ล้านบาท และในปี 2555
บริ ษทั ดังกล่าวได้ยนื� ฟ้องร้องบริ ษทั ในคดีเดียวกันต่อศาลอาญา
ในปี 2556 บริ ษทั จึงได้ฟ้องกลับบริ ษทั ดังกล่าวในคดีอาญาฐานฟ้ องเท็จ และเรี ยกค่ าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงิ นที�มากกว่า
ศาลอาญาและศาลแพ่งมีคาํ สัง� ให้รอผลพิจารณาคดีอาญาที�บริ ษทั ถูกฟ้ อง ซึ�งอยูร่ ะหว่างการสื บพยาน
ในปี 2559 ศาลอาญาได้มีคาํ พิพากษายกฟ้องโจทก์ในคดีอาญาที�บริ ษทั ถูกฟ้ อง
ณ วัน ที� 27 มกราคม 2560 โจทก์ ไ ด้ ย�ื น อุ ท ธรณ์ และบริ ษั ท ได้ยื� น คํ า แก้ อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลอาญาแล้ ว เมื� อ วั น ที�
16 พฤษภาคม 2560
ณ วัน ที� 15 พฤศจิ กายน 2561 ศาลอุทธรณ์ได้ตดั สิ นโดยมี คาํ สั�งยืน ตามศาลชั�น ต้น กล่าวคื อ ยกฟ้ องให้จาํ เลยทั�ง 10
ไม่มีความผิด
ณ วัน ที� 26 มิ ถุน ายน 2562 คดี อาญาดัง กล่ าวได้ถึง ที� สุด ในชั�น ศาลอุทธรณ์ แล้ว โดยโจทก์ไ ม่ ไ ด้รั บอนุ ญาตให้ ฎีก า
บริ ษทั ได้นาํ ผลคดีอาญาดังกล่าวยืน� ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ในคดีแพ่ง เพื�อขอให้ศาลดําเนิ นกระบวนพิจารณาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้มีหนังสื อลงวันที� 7 ตุลาคม 2562 ให้รอผลจากการพิจารณาในคดีของศาลปกครอง
กลาง ซึ�งเป็ นคดีของคู่กรณี อื�นซึ�งมีมูลคดีเป็ นอย่างเดียวกันกับคดีน� ี ก่อนที�จะดําเนินการพิจารณาต่อไป
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 คดีแพ่งอยูใ่ นการพิจารณาของศาลแพ่งกรุ งเทพใต้
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บริษัท วินท์ คอม
เทคโนโลยี จําป
กัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
31

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที�รายงาน
วันที� 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติสาํ คัญ ดังนี�
1. อนุมตั ิให้เสนอที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเรื� องจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงิน
ทั�งสิ�น 30.00 ล้านบาท ทั�งนี�การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ�นอยูก่ บั การอนุมตั ิจากที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
2. อนุ มตั ิ ให้น ําเสนอต่อที�ประชุ มผูถ้ ือหุ้น ของบริ ษทั เพื�อพิจารณาอนุ มตั ิ ก ารเพิ�มทุ นจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน
3,502,600 บาท จากทุน จดทะเบี ยนเดิ มจํานวน 150,000,000 บาท เป็ นทุ นจดทะเบีย นจํานวน 153,520,600 บาท
โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ�มทุนของบริ ษทั จํานวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ�งเป็ นการดําเนินการชําระค่าหุน้ งวดสุ ดท้ายตามเงื�อนไขข้อตกลงการซื� อหุ้น
ของบริ ษทั ไอ-ซีเคียว จํากัด ตามที�ได้รับอนุมตั ิจากที�ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั�งที� 1/2561
3. อนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าทําสัญญาคํ�าประกันหนี� สินสําหรับวงเงินสิ นเชื�อของ บริ ษทั วินท์คอมเทคโนโลยี (เอสจี) จํากัด
กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ�งในประเทศสิงคโปร์ ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
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159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +662 661 7979 โทรสาร : +662 661 7969

